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 خواننده گرامی

 

نامه طراحی معابر آیین»ارشناسان برجسته، اقدام به تهیه کوزارت راه و شهرسازی با استفاده از نظرات 

شور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر کمهندسین  رده و آن را جهت استفاده جامعهک« شهری

از شما خواننده گرامی  االت موضوعی نیست. از این روکایرادهای مفهومی و فنی، ابهام، ایهام و اشمصون از 

 ال، مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:کصمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ایراد و اش

 نید.کشماره بخش، شماره بند و صفحه مورد نظر را مشخص  -1

 ا به صورت خالصه بیان کنید.ایراد مورد نظر ر -2

 ان، اصالحات مورد نظر را به منظور جایگزینی، ارسال نمایید.کدر صورت ام -3

 ر کنید.کاطالعات خود را به منظور تماس احتمالی ذ -4

ارشناسان این امر، نظرها و پیشنهادهای دریافتی را به دقت مطالعه کرده و اقدام مقتضی را معمول ک

 شود.اری و دقت نظر خوانندگان محترم قدردانی میکپیش از همخواهند داشت. پیشا

 

 اطالعات تماس:
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 1519660802د پستی: ک

 021-88878031-9تلفن: 
 

Email: info@mrud.ir 
https://www.mrud.ir 

 

  

https://www.mrud.ir/


22/90/9900
921991/999صادره

 ندارد

مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ابالغاعالم و موضوع: 

آیین نامه طراحی معابر شهری

با سالم و احترام

 اجوراي در و خوود 99/99/94 و 7/9/77  موورخ جلسات مصوبات پیرو  2/4/99 مورخ درجلسه ايران ومعماري شهرسازي رساند: شورايعاليبه استحضارمی     

 آئوی  ، شهرسوازي و راه وزارت  توسط " شهری های راه طراحی نامه آئین " روزرساني به لزوم بر مبني وزيران محترم هیات 97/8/94 مورخ مصوبه

  2/4/99  موورخ درجلسوه تصووي  پیورو را( تهوران دانشوااه پژوهشوي معاونوت و)  شهرسازي و راه وزارت نقل و حمل معاونت پیشنهادي شده اصالح نامه

 موورخ صورتجلسوه در منودر  اصوالحات اعموا  بوا موککور سوند مقررنموود نهوايي تصوي  ضم  و قرارداد بررسي مورد کشور شهرهاي ترافیک شورايعالي

 شودمقرر همچنوی . شوود ابوال  ذيوربط مراجع به دبیرشورايعالي توسط( مقیاس وکالن فرادست هاي طرح فني کمیته) شورا 5 شماره فني کمیته 73/99/98

 .نمايد اتخاذ را مصوب نامه آئی  عمومي انتشار جهت الزم تدابیر شهرسازي و راه وزارت ونقل حمل معاونت

پیرامون  شهرسازي و معماري ايران شورايعالي 32/34/9799مورخ مصوب وعمران توسعه طرحهاي وتصوي  بررسي نحوه نامهآيی 42ماده دراجرايلکا  

  گردد.مي ابال  اجرا جهتقال  يک حلقه لوح فشرده بخش در 92درمککور آيی  نامهیوست به پ ،آیین نامه طراحی معابر شهری

 وزيرانهیات محترم 93/9/94مورخ  999592/59324ره شما ابالغيتوجه به انجام تکالیف قانوني وزارت راه وشهرسازي باراستاي در آيی  نامه حاضر     

آیین نامه طراحی معابر عنوان بامعماري ايران( شورايعالي شهرسازي و 7/9/77 خیابانهاي شهري)مصوبروزرساني آيی  نامه طراحي راههاوه درخصوص ب

هماهناي ترافیک وچهارمی  ويکصدوپنجاه وپنجمی  جلسه شورايعالي تصوي  دريکصدو پنجاه نقل وزارت متبوع تدوي  وپس ازت حمل وتوسط معاونشهری

.شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي و تصوي  نهايي قرار گرفت  32/34/9799و  99/99/9794شهرهاي کشور ، در جلسات مورخ 

طراحي ضمناً الزم مي داند به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت تحقق اهداف مورد پیایري آئی  نامه )از جمله به روزرساني رويکردها، مفاهیم و نحوه        

حد خیابان،بهبود کیفیت طرح ها بااعما  سیاست ها، خط مشي هاي اساسي و اصالح الاوهاي مربوط به حمل و نقل شهري، وفراهم ساخت  يک مرجع وا

تاکید شود:تصريح وعالي( کمیته فني آن شوراي73/99/98نظرات صورتجلسه مورخ مورد استناد( برلزوم اجراي مصوبه شورايعالي شهرسازي ومعماري )مبتني بر
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تمهیدات تصوي  و اجراي طرح هاي توسعه شهري مکلف به رعايت اي  آئی  نامه بوده و الزم است، بررسي وتمامي نهادهاي ذيربط در امر تهیه -1

حقوقي، قراردادي، مالي و اعتباري و اجرايي  الزم براي تحقق آن را فراهم آورند. 

ماه پس از ابال  آن توسط دبیرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري، با هماهناي 7جايااه اي  آئی  نامه در نظام فني و اجرايي کشور ظرف مدت  -2

ن برنامه و بودجه، تعیی  خواهد شد.هاي الزم با دفتر نظام فني و اجرايي سازما

نقل يامعاونت شهرسازي معماريمعاونت حمل وهماهناي امورعمراني وزارت کشور، رساني آئی  نامه با ارائه پیشنهادازجان  معاونتبازناري وبروز -3

خواهد گرفت.ورت صوزارت راه وشهرسازي به دبیرخانه شورايعالي شهرسازي ومعماري 

فرايندهاي اجرا و کنتر  آئی    نظام مبتني بر الزامات ساختاري وآئی  نامه،اي دیریت اجرایی و پایش و بهنگام سازینظام منظر به اهمیت  -4

طرح هاي جامع  نامه) چه کنشاراني با چه نقش و وظیفه اي طي چه فرايندي عمل نمايند( در سه سطح الف : تهیه طرح هاي شهرسازي و ترافیکي)

عه شهري و طرح هاي جامع ترافیکي، شهري(، ب: پروژه هاي اجرايي مثل طراحي تقاطع ها و اجرايي کردن طرح هاي توسطرح هاي توسعه ترافیک،

عالي یلي ازشورايشهرسازي تهیه و براي اخک مصوبه تکمماه توسط معاونت حمل ونقل وزارت راه و 6ظرف مدت نظارت و ارزيابي اقداماتو پ: پايش و

خانه اي  شورا ارائه خواهد شد.شهرسازي و معماري به دبیر

وجود برخي کاستي ها و ناهماهناي هاي موجود در طراحي و احداث و بهره برداري پیاده راه هاينظر به اهمیت حرکت پیاده درشهرهاي امروز و -5

ي مديريت اي  سهم از ساختار تشکیالتي خود بخش ويژه اي به عنوان متولردارت کشور و شهرداري ها ، حداکثرظرف مدت يک سا  شهري، وز

خواهند نمود. جابه جايي ها در شهرها را پیش بیني و اجرايي

طريق اي شهرهاي کشور ضروري است مرات  از عالي هماهناي ترافیکوجه به تصوي  آئی  نامه درشورايعالي شهرسازي ومعماري وشورايبا ت -6

اهناي امور عمراني وزارت کشور همکاري معاونت همالي شهرسازي ومعماري با ه شورايعاي  اساس دبیرخانردنظارت وپیایري قرارگیرد.بردوشورا مو

عالي شهرسازي و تناس  با زمانبندي احکام آن، به شورايموانع احتمالي( را، مازي، گزارش تحقق اي  ابالغیه )وشهرسومعاونت حمل ونقل وزارت راه و

معماري ارائه خواهد کرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ( لغو و آئین نامه جدید جایگزین  7/9/77با ابالغ این آئین نامه، آئین نامه قبلی ) مصوب       

و از این گذشته شده آن خواهد شد. بر این اساس تعاریف واژه های تخصصی بکار رفته در این آئین نامه نیز جایگزین تعاریف 

است دستور فرمایید مراتب به نحو شایسته به تمامی مراجع ذیربط انعکاس یابد. خواهشمند پس مالک عمل خواهند بود.



 رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیو رئ یراه و شهرساز پیشگفتار وزیر

 

های عملکردی مختلف، نحوه طراحی شبکه معابر شهری از جمله فضاهایی است که به سبب وجود نقش

 1373مصوب سال  «یشهر یهاراه یطراح نامهنییآ»های گذشته آن از اهمیت باالیی برخوردار است. در سال

 یابیو ارز یر طراحبه منظو و مبنای مشخص مرجع واحدبه عنوان یک  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا

های هادی، تفصیلی های توسعه و عمران )جامع( شهری، طرحنظیر طرح یمرتبط با شبکه معابر شهر یهاطرح

نامه با اقتضائات زمان خود از یک طرف و گرفت. تناسب محتوایی این آیینو ... مورد استفاده و استناد قرار می

ونقل پایدار و های مختلف حملبب شده تا با توجه به گونهنیازهای عصر حاضر جوامع شهری از طرف دیگر س

های نامه به عنوان مبنایی برای طراحیروزرسانی این آیینلزوم تغییر نگرش در طراحی شبکه معابر شهری، به

 آینده در دستور کار قرار بگیرد. در نظر گرفتن نیاز همه کاربران شبکه معابر، بازیابی نقش اجتماعی این فضاهای

ونقل همگانی و سواران، اهمیت حملپذیر نظیر عابران پیاده و دوچرخهدهی به کاربران آسیبشهری، اولویت

های راهنامه طراحی آیین»روزرسانی کاهش وابستگی به خودروی شخصی تنها بخشی از مسائل اساسی در به

 بر اساس اصول توسعه پایدار بوده است.« شهری

به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی  13/8/1394هیأت وزیران در جلسه 

نقل پایدار موافقت کرد. وبر اساس اصول حمل «های شهرینامه طراحی راهآیین»رسانی روزایران با پیشنهاد به

ن وکمیسی»و دستگاه ناظر  «وزارت کشور»، دستگاه همکار «وزارت راه و شهرسازی»دستگاه مجری این مصوبه 

 معرفی شد.« شهرهاخاص امور کالن

« های شهرینامه طراحی راهآیین»ف اصلی از تهیه نسخه بازنگری شده اهداچه که به عنوان  خالصه آن

 ست از:ا عبارت شدهدنبال 

 نقل پایداروطراحی معابر شهری بر اساس اصول حمل هایروزرسانی مفاهیم، رویکردها و شیوهبه -

 ضوابط طراحی شبکه معابر شهری با رویکرد انسان محوریبازنگری در  -

 ی ترافیکی، اجتماعی و زیست محیطیهاشامل نقششهری های مختلف معابر توجه به نقش -

ه، مختلف سفر شامل پیاد یهاوهینه از شیبه شهرها و استفاده یارتباط یهاهکدر شب یپارچگکیجاد یا -

 نقل همگانی و خودروی شخصیوحمل دوچرخه،

 هاها و ارزیابیرحسازی طیک مرجع واحد، کاربردی و بومی به منظور یکپارچه کردنفراهم  -

 ایهای جدید طراحی معابر شهری به طراحان و جامعه حرفهآموزش روش -



گری شده بازن رای عالی شهرسازی و معماری ایران، نسخهشو سیقانون تأس 2ماده از  4طبق بند 

و به عنوان بخشی از  «نامه طراحی معابر شهریآیین»عنوان  تحت« شهریهای راهنامه طراحی آیین»

 رسید. مذکوربه تصویب شورای  02/04/1399در تاریخ  های شهرسازینامهآیین

 

 

 محمد اسالمی                                                                                                 

 

  



 یونقل وزارت راه و شهرسازحملپیشگفتار معاون 

 

شهری به خود  یبر شهری به عنوان عنصری که بیشترین سهم را در میان انواع فضاهای همگانامع

از اهمیت زیادی در طراحی و توسعه  ،دندهاختصاص داده و بخش مهمی از ساختار فضایی شهر را شکل می

، مرکز حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرها گیریهمان زمان شکل. معابر از هستندشهرها برخوردار 

ن ی. اه استدر ادامه با فراگیر شدن مدرنیسم، تغییر کرده و تا حدودی از بین رفت هااین نقش ولیاند، بوده

به  دهعابران پیا و فضایی اندک برای حرکت خودروهاعریض برای متعدد و  رر با در نظر گرفتن خطوط عبوییتغ

هری های شبسیاری از خیابان ،ین ترتیبه امعابر در سر تا سر جهان در نظر گرفته شد. ب مبنای طراحی عنوان

تخاذ اتبدیل شدند.  سواری شخصیوسایل نقلیه به ویژه انواع در درجه اول به داالنی برای جابجایی و حضور 

رنگ شدن نقش اجتماعی  های گذشته، موجب کمهمین رویکرد در طراحی معابر شهرهای کشورمان در سال

نقل همگانی و به خطر افتادن ایمنی عابران پیاده و و، عدم توجه کافی به حملهاخیابانمداری  ادهیو پ

، ی استفاده از خودروی شخصیتأمین عرضه متناسب با تقاضا یعنی ،پیشین سواران شده است. نگرشدوچرخه

 یوه سفر در شهرهای کشور شده است.موجب توجه بیش از حد به این ش

برای مقابله با  شدههای انجام خودرو محور معابر و تالش یی و طراحریزبرنامهحاصل از  یمنف یامدهایپ

ر و به تبع آن تغییر نقل شهری پایداومشکالت ناشی از این شیوه طراحی، منجر به ظهور مباحث نوین حمل

شبکه معابر  یطراحی، در زیرد برنامهیجد هایهای اخیر شده است. رویکردهای سفر در سالاولویت شیوه

ل همگانی در ونقاده، دوچرخه و حملیهای دوستدار پس شده و منجر به توسعه خیابانکز منعین یشهر

است. از این رو، با توجه به تغییر  کردههای شخصی را محدود ت سواریکشده و حر کشورهای توسعه یافته

سازی اصول نگرش جهانی نسبت به موضوع طراحی معابر شهری و تأکید متخصصان این حوزه بر لزوم پیاده

نقل وبر اساس اصول حمل« های شهرینامه طراحی راهآیین»ها، موضوع بازنگری نقل پایدار در طراحیوحمل

و انجام آن به معاونت پژوهشی  وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت در دستور کار 1396دار از اواخر سال پای

 دانشگاه تهران واگذار شد.

ارائه شد. پس از آن با برگزاری جلسات متعدد  1398نامه در اردیبهشت نویس اولیه این آیینپیش

اه و شهرسازی، کمیته فنی شورای عالی هماهنگی ونقل وزارت رکارشناسی و مدیریتی در حوزه معاونت حمل

ترافیک شهرهای کشور، کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین اخذ نظرات مجامع 

نامه مورد بررسی و نویس این آیینهای شهرهای مختلف، پیشدانشگاهی، جامعه مهندسین مشاور و شهرداری

 ارزیابی قرار گرفت.

 



 یو نقش اجتماع یکیان نقش ترافی، حل تعارض میشبکه معابر شهر یدر طراح یاصل یهاشاز چال یکی

نقل شهری، وهای شهرسازی و حملمتخصصان حوزه یهادگاهیواحد بر اساس د ین مرجعیمعبر است. لذا تدو

ازنگری ل باشد. از این رو در مراحل مختلف تدوین نسخه بکن مشیارآمد در جهت حل اک یحل تواند راهیم

برگزار شد و پس از دریافت و اعمال نظرات  نامه، جلسات متعددی با حضور کارشناسان این دو حوزهشده آیین

نامه طراحی معابر آیین»ان نسخه بازنگری شده با عنو ،دست آمد. در نهایته نامه بآنها، محتوای نهایی آیین

مین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک در یکصد و پنجاه و چهارمین و یکصد و پنجاه و پنج «شهری

تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری  به 02/04/1399مورخ  و سپس در جلسهشهرهای کشور مصوب شد 

 ایران رسید.

، توجه به اصول شدهدر دوازده بخش تدوین همچون نسخه پیشین نامه که در نسخه جدید این آیین

ضیح تو، در واقع «مبانی»نامه، تحت عنوان بخش اول این آییننقل پایدار مورد تأکید قرار گرفته است. وحمل

، مطابق با آخرین تحقیقات و شهری معابروجود آمده در زمینه طراحی ه مفصلی از تغییر رویکردهای ب

نامه بوده و در آن اصول کلی و حاکم بر آیین های اینبخش سایرکه مبنایی برای تدوین دستاوردها است 

 ، بخش جدیدیسفر همگانی مباحث مربوط به شیوهبا توجه به اهمیت  است. تشریح شده و معیارها، هاطراحی

ای به های جداگانهنسخه قبلی، بخشبا ارائه شده است. همچنین مطابق « نقل همگانیوحمل»با عنوان 

ر های سفاختصاص یافته است. الزم به ذکر است که با توجه به اهمیت شیوه های سفر پیاده و دوچرخهشیوه

به نسخه « سازی ترافیکآرام»تحت عنوان  ،ایها، بخش جداگانهموتوری و حفظ ایمنی کاربران این شیوه غیر

های رخپالن و نیم»، «مبانی» با عناویننامه بخش آیین ،دوازدهدر نهایت نامه اضافه شده است. جدید آیین

سازی آرام»، «یشهر یهاابانیخ»، «یشهر یهاها و تبادلتندراه»، «یعرض یهامرخین یاجزا»، «طولی

یرهای مس»، «مسیرهای پیاده»، «ونقل و کاربری زمینحمل»، «ونقل همگانیحمل»، «هاتقاطع»، «ترافیک

 تدوین شده است.« تجهیزات ایمنی»و « دوچرخه

نامه، طراحان باید استفاده همه کاربران معبر اعم از های مختلف آییندر بخشبر اساس مطالب ارائه شده 

ونقل همگانی، شخصی و خودروهای باری را در نظر کنندگان از حملسواران، استفادهعابران پیاده، دوچرخه

 .بگیرند و نه تنها حرکت خودرو که جابجایی افراد و توزیع بار در شبکه را نیز مد نظر قرار دهند

ه، های خالقانبه کمک ایده دیبا نامهآیین این ضوابط و استانداردهای ضمن رعایت ،شهری معابردر طراحی 

پذیر، بین ابعاد مختلف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح، توازن سازگار، مقرون به صرفه و انعطاف

ه های محلی بتدوین دستورالعمل از طرفی .شود کنندگان مختلف پوشش دادهایجاد شود و نیازهای استفاده

تواند مد نظر قرار گیرد. جهت پوشش اقتضای شرایط هر منطقه با رعایت مفاهیم و معیارهای ارائه شده، می

 های مختلف به مراجع و مستندات مربوطه نیز ارجاع داده شده است.کامل برخی مفاهیم در بخش



های شهرسازی در تمام سطوح دار تهیه طرحمشاور عهدهطراحان و مهندسان  نامه،جامعه هدف این آیین

های توسعه و های توسعه شهری نظیر طرحطرحاجرای و تصویب  ،های مختلف، مراجع بررسی، تأییدو مقیاس

های بهسازی و نوسازی، های بازآفرینی شهری، طرحهای تفصیلی، طرحهای هادی، طرحعمران )جامع(، طرح

های جزئیات شهرسازی، احداث معابر جدید، بازسازی و نوسازی معابر موجود، رحسازی، طهای آمادهطرح

های ساختمانی )از نظر نحوه اتصال به معابر شهری( های اثرسنجی ترافیکی، طرحهای اصالح ترافیکی، طرحطرح

 های مسکونی، تفریحی و صنعتی هستند.های انواع شهرکدر محدوده و حریم شهرها و طرح

نقل پایدار وگامی مؤثر در راستای تحقق اهداف حمل« نامه طراحی معابر شهریآیین»تدوین  امید است

های شهری و توسعه معابر انسان محور در شهرهای ایران ها و تندراهطراحی خیابان بوده و به تغییر شیوه

 بینجامد.

وزارت راه و  یو معمار یزاز زحمات سرکار خانم دکتر فرزانه صادق مالواجرد )معاون شهرسا انیدر پا

وزارت  ییو روستا ینژاد )معاون عمران و توسعه امور شهریجمال یمهندس مهد یآقا جناب (،یشهرساز

 یقاتیتحق می( و تیو شهرساز اهونقل وزارت ر)معاون سابق حمل زادهیدکتر مهرداد تق یآقا جناب کشور(،

 روز قیکرده و توف یاند، قدرداننموده یهمکار «یشهرمعابر  یطراح نامهنییآ» هیدانشگاه تهران که در ته

 را از خداوند منان خواستارم. شانیافزون ا

 

 وریشهرام آدم نژاد غ                                                                                       
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 کلیات -1

 هاتعریف -1-1

وسایل نقلیه موتوری را محدود کرده، سرعت ای از اقدامات که اثرات منفی مجموعه ترافیک: سازیآرام

 را برای عابران پیاده و و ایمنی یتغییر داده و شرایط محیطمتناسب با محیط اطراف رفتار رانندگان را 

 بخشد.سواران بهبود میدوچرخه

 کنند.ای که در واحد زمان )ساعت( از یک مقطع معبر عبور میتعداد وسایل نقلیه حجم ترافیک:

 .خیابان مجاور هایکاربری و هاساختمان به نقلیه وسایل دسترسی مسیر :دسترسیراه 

 .موتوری نقلیه وسایل تردد برایجهت هم عبور خط چند یا یک مجموعهرو: سواره

 .است رؤیت قابل نقلیه وسیله برای معبر از نقطه هر در که ایفاصلهفاصله دید: 

 آن. محور امتداد در معبر پروژه خط و شده تمام سطح شیبشیب طولی: 

 .کنندیبا سرعت کمتر از آن حرکت م هینقل لیدرصد وسا 85که  یسرعت درصد: 85سرعت 

 .دوچرخه های پیاده وشیوهشامل ونقل: های فعال حملشیوه

 نآ رعایت به موظف مقررات و قوانین موجب به نقلیه وسایل رانندگان که سرعتی حداکثرسرعت مجاز: 

 .هستند

 ی.های سطحاز جدول در ترکیب با آبرو به منظور تخلیه آب استفادهجدول آبرو: 

 لیاوس و وساتوب ،تریلی، تانکر ون،یاز چهار چرخ شامل کام ترشیبا ب هینقل لیاوس وسایل نقلیه سنگین:

 ی.حیتفر هینقل

 نشانی، امدادرسانی و آمبوالنس.شامل وسایل نقلیه آتشوسایل نقلیه اضطراری: 

 اتوبوس، تراموا و قطار شهری. باس،میدل بوس،مینیتاکسی خطی، ون، شامل وسایل نقلیه همگانی: 

 های شهری.خط عبور اختصاص داده شده به اتوبوسخط ویژه اتوبوس: 
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های پلیمری که معموالً به منظور جدا کردن مسیرهای عبوری مجزا با سرعت استوانهاستوانه ارتجاعی: 

 شوند.به دو صورت ثابت و موقت استفاده می ،هاکم و یا آشکارسازی جزیره

های فلزی یا بتنی که معموالً به منظور جدا کردن و حفظ ایمنی مسیرهای عبوری استوانهاستوانه ثابت: 

 شوند.مجزا استفاده می

از برخورد  یریو به منظور جلوگ شدهبا ماسه پر معموالً که  لنیات یاز جنس پل ییرهایگضربهبشکه ایمنی: 

دائم  ایمعبر، به صورت موقت  انهیم ای هیو اجسام ثابت واقع در حاش یموانع طول یبا ابتدا هینقل لیوسا

 .شوندیم دهیچ

صدا و لرزش خودرو  جادیا قیاز طر) دنشویبه رانندگان استفاده م یبه منظور هشدارده ی کهعالئممیخ: گل

 .(هینقل لهیعبور چرخ وس بر اثر

 افتد.نشده اتفاق می دوطرفه جدا معابرجلوی دو وسیله نقلیه که معموالً در  برخوردرو: هتصادف از روب

 90یک وسیله نقلیه با پهلوی وسیله نقلیه دیگر که معموالً به صورت  یبرخورد جلوتصادف جلو به پهلو: 

 افتد.ها اتفاق میدرجه و در تقاطع

 هگرفتتوجه قرار  بیشتر مورد اجتماعی نقش ،آنها طراحی در که شهری معابر از ایدسته :خیابان شهری

 .دارنداز آن را  استفاده امکان موتوری نقلیه وسایل کنار در سواراندوچرخه و ادهیپ عابران و

اربران ک تمامی به علت ظرفیت جابجایی زیاد، دسترسی که شهری هایخیابان از ایدسته خیابان شریانی:

 کنند.می فراهم ،و شهر منطقه مقیاس در ها، حتیهمه کاربری را به

 با ظرفیت جابجایی متوسط، دسترسی که شهری هایخیابان از ایدسته وپخش کننده:خیابان جمع

 کنند.می فراهم ناحیه، مقیاس حداکثر در هایکاربری به را کاربران تمامی

 رانکارب تمامی به علت ظرفیت جابجایی کم، دسترسی که شهری هایخیابان از ایدسته خیابان محلی:

 کنند.می فراهم محله، مقیاس حداکثر در هایکاربری را به

 ند.کیر مییتغ روسوارهعرض  ،ه در طول آنک معبراز  یقسمت :یکلچ

 .چهواقع در وسط میدانجدا شده جزیره : چهجزیره میانی میدان

 روی مجزا و خالف جهت.کننده بین دو سوارهنوعی جدامیانه: 
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هاى حرکت و گردش راحت و بدون ازمندىیبر اساس ن معبرکه طراحى  ایوسیله نقلیه وسیله نقلیه تیپ:

 .شودیاشکال آن انجام م

استفاده ب در شکشی روسازی که قابلیت بازتاب نور داشته و به منظور آشکارسازی نوعی خطنوار بازتابنده: 

 شود.می

را  کیهاى ترافانیل و امثال آن، جرکشى، جدوروسازى، خط لهیکه به وس ایبسته ىمحوطه جزیره:

 کند.مى تفکیک

های وسط خیابانگذر عرضی و افزایش ایمنی عابران پیاده در  طولای که برای کاهش جزیرهجزیره ایمنی: 

 شود.ایجاد می عریض

 .پیاده، موازی و هم امتداد با محور خیابان و در حاشیه آن انتردد عابرتوقف و تسهیالت ویژه رو: پیاده

تابلو  و ، روسازی، رنگکشیخطبه وسیله  که برای تردد عرضی عابران پیاده روبخشی از سواره گذر:پیاده

 .شده است مشخص

 .دارد ادامه معبر از زیادی طول در که موتوری نقلیه وسایل عبور خط نوعیخط اصلی: 

 ند.کیکدیگر متصل میهای متفاوت را به دو قطعه با سرعتکه  معبراز  بخشیناحیه تغییر سرعت: 

 

 ترافیک یسازمآراضرورت  -1-2

ان تواز آن جمله می که دارداثرات مخربی  های شهریدر خیابان با سرعت زیاد موتوریوسایل نقلیه تردد 

 :کردبه موارد زیر اشاره 

 کاهش ایمنی -

 پذیرهای آسیبگروه در، به خصوص سواریروی و دوچرخهراد به پیادهکاهش تمایل اف -

 هادر خیابانکاهش تعامالت اجتماعی  -

 افزایش آلودگی هوا -

 صوتی یآلودگ افزایش -
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اهش کا ه است. بیل نقلیمجاز وسا ریاز سرعت باال و غ ی، ناشیتلفات تصادفات رانندگ سهم قابل توجهی از

ت چه سرعهر  .یابدمیاهش ک یزان قابل توجهیبه مو صدمات ناشی از آن تصادفات ه، نرخ یل نقلیسرعت وسا

لومتر یک 50 ه با سرعتک یاهیله نقلیتوقف خواهد داشت. وس یبرا یمترکشتر باشد، راننده زمان یه بیله نقلیوس

لومتر بر یک 40ه با سرعت ک یاز دارد، در حالین توقف یمتر فاصله برا 30حدود ند، به کیت مکبر ساعت حر

با شدت  یمیه رابطه مستقیله نقلین، سرعت وسیا عالوه بر .استاز یمتر ن 20متر از ک یاساعت، به فاصله

سواران دارد. در صورت اده و دوچرخهیعابران پ یعنیابان، یر خیپذبیاربران آسک یتصادف، به خصوص برا

درصد شانس زنده ماندن وجود دارد.  90لومتر بر ساعت، یک 30با سرعت  یاهیله نقلیاده با وسیپ انتصادف عابر

لومتر یک 80درصد و در سرعت  50متر از کاده به یپ انبر ساعت، شانس زنده ماندن عابر لومتریک 45در سرعت 

 رسد.یباً به صفر میبر ساعت، تقر

وسایل نقلیه موتوری را محدود سرعت ای از اقدامات است که اثرات منفی ترافیک، مجموعه سازیآرام

 بخشد.سواران بهبود میی عابران پیاده و دوچرخهکرده، رفتار رانندگان را تغییر داده و شرایط محیطی را برا

هر  أثیرتشده و  ییر دارند. بنابراین، الزم است این عوامل شناسایبر سرعت حرکت رانندگان تأث یعوامل متعدد

ترافیک به تنهایی و یا در ترکیب با  سازیآراماقدامات مشخص شود.  کاهش سرعت وسایل نقلیهاز آنها بر  کی

های ترافیکی شوند. با این حال، ممکن و تداخل سفرکاهش سرعت وسایل نقلیه، تقاضای  باعثتوانند هم، می

 یگهدارر و نیتعم یهانهیو هز یو همگان یه اضطراریل نقلیساکنان، عملکرد وسا یاست این اقدامات بر دسترس

، منجر به منتقل شدن جریان سازیآرام. در برخی مواقع ممکن است اقدامات خیابان اثر منفی داشته باشند

 هایی به همراه داشته باشند.شده و هزینه معابره به سایر یل نقلیوسا

ها، ترافیک، تحت تأثیر عواملی مانند پستی و بلندی زمین، ساختار شبکه خیابان سازیآرامانواع اقدامات 

های دسترسی، مشخصات وسایل نقلیه، مالحظات مربوط به وسایل ی، موقعیت راهارو، پارک حاشیهعرض سواره

ی اهوهوایی و ویژگیاده، وجود مسیرهای دوچرخه، شرایط آبینقلیه همگانی و اضطراری، میزان حضور عابران پ

 نهاآ خلتداکاهش های تاریخی به منظور کاهش سرعت وسایل نقلیه و در بافتجمعیتی و اجتماعی قرار دارند. 

شود. اما الزم است انتخاب اقدامات به نحوی باشد که سازی ترافیک استفاده میبا عابران پیاده، از اقدامات آرام

بر بهبود شرایط  یسازآرام یشنهادیدات پیچه اغلب تمه اگربه هویت بافت تاریخی آسیبی وارد نشود. 

توان از این ز میین یمن آتیا یهاابانیخ یو طراحد یجد یهاموجود تمرکز دارند، ولی در توسعه یهاابانیخ

 اقدامات استفاده کرد.
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 ترافیک ازیسمآرااهداف  -1-3

 ،ه و رفتار رانندگانیل نقلی، سرعت وساکیه حجم ترافکشوند انجام می یمعموالً مواقع سازیآراماقدامات 

 سازیآراماز اصلی هدف اشد. سواران نبو حضور عابران پیاده و دوچرخه رده عملکردی خیابانمتناسب با 

 یبرا های شهری است.در خیابان یمنیش ایو افزاترافیک، کاهش سرعت وسایل نقلیه و اثرات مخرب آن 

رات ییگر تغیها و دیشکخط ن عالئم،یت بوده و بیقابل رؤ کیتراف یسازآرام ید ابزارهای، بایمنیبه ا یابیدست

ت یز از اهمین یسازمناسب اقدامات آرام یو طراح یابیانکوجود داشته باشد. م یهماهنگ یکیزیف ریو غ یکیزیف

 برخوردار است. یادیز

وپخش و جمع یمحل یهاابانیمعموالً متفاوت از خ کیتراف یساز، اقدامات آرامیانیشر یهاابانیدر خ

ن یاهش تداخل بکه، یل نقلیاهش سرعت وساک، یانیشر یهاابانیدر خ یسازننده هستند. هدف از آرامک

 رده و منجر بهکرا محدود  یه دسترسک یاست. اقدامات یرانندگدر رفتار نامناسب  تغییرابان و یاربران خک

 .ستندین یانیشر یهاابانیشوند، مناسب خیه میل نقلیااد در وسیز یت عمودکحر

 همراه هستند: از جمله موارد زیر ،یبا اهداف متعدد کیتراف یسازاقدامات آرام

 در محالت یو بهبود سرزندگ یمنیش ایاهش سرعت، افزاکبه  یسازآرام :کاهش سرعت وسایل نقلیهـ 

 .ردکخواهد  کمک یشهر

ری عبوه یل نقلیوسااستفاده  باعث کاهش تمایل سازیآراماقدامات برخی : هیل نقلیاهش حجم وساکـ 

، حجم ترافیک در جهیدر نت شود.یمآنها  زدنبر انیننده و مکوپخش و جمع های محلیاز خیابان

 یابد.ها کاهش میاین خیابان

 یاهش تداخل الزامک یاربران مختلف براکن یب یکیزیف ییجدا: ابانیاربران خکن یتداخل ب کاهشـ 

اهش کبر د یابان و بهبود فاصله دیخ یه، اصالح طرح هندسیل نقلیاهش سرعت و حجم وساکست. ین

 .ابان مؤثر هستندیاربران خکتداخل 

 یبرا یفرصت معموالً، کیتراف یسازاقدامات آرام :طیت محیفیکو بهبود  یرصت منظرسازجاد فیاـ 

را  طیت محیفیکو  یسرزندگ کرده وابان فراهم یخ یشناسییبایز یهاجنبه یو ارتقا یمنظرساز

 دهند.افزایش می
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 کیتراف یسازند آرامیفرآ -1-4

ز ین یسازاقدامات آرام یات هندسی متمایزی دارند. اجرایعملکرد و خصوصهای شهری، انواع خیابان

ن، در راستای انتخاب نوع اقدام یست. بنابرایپذیر نژه هر خیابان امکانیات ویط و خصوصیبدون توجه به شرا

طراف ا یهایاربرک، نوع یو هندس یکیزیات فی، خصوصیبندمانند طبقه یسازی، الزم است تا ابتدا مواردآرام

 ییموجود در خیابان مورد نظر شناسا یسازآرام اقداماتگذرها و ت پیادهیها، موقعنترل تقاطعکخیابان، نحوه 

 شوند.

 یبررس ،یمحدوده طراح یهایژگیبا توجه به و مختلفاقدامات ، الزم است یسازوه آرامیش انتخاب یبرا

و ( 1-1جدول ) یکیزیف یهایژگیدو دسته ودر  یمحدوده طراح یدانین راستا، برداشت میدر ا شوند.

، یمحدوده طراح یهایژگیپس از برداشت اطالعات و و شود.ی( انجام م2-1جدول ) یکیتراف یهایژگیو

و  نه ساختیب و هزیا و حداقل معایثر مزاکآنها با حدا ترینمناسبشده و  یبررس کیتراف یسازآرام یهاوهیش

 یهاوهیش یابیارز یبرابه عنوان راهنما  ی اولیهارهایاز مع یامجموعه، 3-1جدول . در شودانتخاب می ینگهدار

 .ارائه شده است یسازآرام مختلف
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 یدانیم بررسیجهت  یمحدوده طراح یکیزیف یهایژگیو -1-1جدول 

 حاتیتوض نوع اطالعات فیرد

 ونقلحمل ستمیس 1

 هایشکخط -
 دیفاصله د -
 سرعت مجاز -
 عالئم و تابلوها -
 یسوارالت دوچرخهیتسه -
 یروادهیالت پیتسه -
 یه اضطراریل نقلیوسا عبور یرهایمس -
 هاونیامک عبور یهاریمس -
 مدارس سیعبور سرو یرهایمس -
 مهم یهایاربرک یدسترس -
 یونقل همگانحمل یهاستگاهیت ایو موقع یرها، برنامه زمانیمس -
 کیتراف یسازاقدامات موجود آرام -

 هایاربرکابان و یط خیمح 2

 ابانیخ واقع در حاشیه یهایاربرکانواع  -
 هاو فرم ساختمان هایاربرکم کترا -
 هاساختمان ینینشعقب -
 دسترسی یهات و عرض راهیتعداد، موقع -
 شاخص یدرختان و عناصر منظرساز -
 دارای معلولیت افرادمربوط به سالمندان و  یخدمات یهایاربرکت یموقع -
 یآموزش یهایاربرکت یموقع -
 ارزشمندوجود عناصر تاریخی و  -

 ابانیخ 3

 ابانیخ رده عملکردی -
 کگردش و پارخطوط ابان شامل عرض خطوط عبور، یخ یمرخ عرضین -

 حائل یروها و نوارهاادهی، پیاهیحاش
 هاتقاطع یهایژگیر ویعرض و سا -
 هاشعاع قوس -
 ابانیدار خم و قوسیمستق یهابخشطول  -
 هاکبلو اندازه -
 یب طولیش -
 نوع جدول و ارتفاع آن -
 یسطح هایآب یآورستم جمعیسنوع  -
 ییربنایز ساتیتأس تیموقع -
 کینترل ترافکموجود  یهاوهیش -
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 یدانیم بررسیجهت  یمحدوده طراح یکیتراف یهایژگیو -2-1جدول 

 روش برداشت هدف اریمع فیرد

 ادهیحجم تردد عابران پ 1
 یهااده و تداخلیتردد عابران پ ین تقاضاییتع -

 یاحتمال
 ادهیعابران پ یزان و محل گذر عرضین مییتع -

 یبردارلمیف -
 یشمارش دست -

2 
 سرعت متوسط -
 درصد 85سرعت  -
 درصد 95سرعت  -

 هیل نقلیع سرعت وساین توزییتع
 ن ثبت سرعتیدورب -
 زهیانکشمارش م -

 کیتراف حجم 3
 آن یروزانه و الگوها کین حجم ترافییتع -
 ساعت اوج کیو حجم تراف ن ساعت اوجییتع -

 شمارش دستی -
 زهیانکشمارش م -

 یمحل ریغ کیاز تراف یمحل کیتراف کیکتف یعبور کیحجم تراف 4
 هیل نقلیوسا کثبت پال -
 یاشمارش دروازه -

5 
 کیکبه تف کیحجم تراف

 یات گردشکحر
 یاحتمال یهاسفر، تداخل ین الگوهاییتع
 یات گردشکدر حر یردکعمل التکمشو 

 یات گردشکشمارش حر

6 
 کیکبه تف کیحجم تراف

 هیله نقلینوع وس
 کیب ترافیکترن ییتع
 کیان ترافیجرل ک ازن یه سنگیل نقلیوساسهم و 

 زهیانکشمارش م -
 یشمارش دست -

 آمار تصادفات 7
 زان و نوع تصادفاتین مییتع -
 و اقدامات مرتبط با آنهاروند تصادفات ن ییتع -

استخراج  و مطالعه گزارش تصادفات
 اطالعات

 سوارانحجم تردد دوچرخه 8
 سواراندوچرخه تردد ن حجمییتع

 یاحتمال یهاو تداخل
 یبردارلمیف -
 یشمارش دست -

9 
 تیموقعتقاضا، زان یم

 یاهیحاش کپار یهاتیو محدود

آن  یرات احتمالینگ و تأثیکپار ین تقاضاییتع -
 کیتراف یسازبر اقدامات آرام

 نگیکپار یفضا بودن یافکص یتشخ -
 نگیکمناسب بودن ضوابط پار صیتشخ -

 پالک مشاهده و ثبت

10 
 یرفتار نامناسب رانندگ

 نیها و نقض قوانتیاکش اساس بر
 ن مسائل مربوط به رفتار نامناسب رانندگانییتع

 یبردارلمیف -
 یو رانندگ ییاستعالم از راهنما -

 صوتدستگاه سنجش  کیه ترافین اثرات ثانوییتع یصوت یآلودگ 11
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 یسازآرام مختلف یهاوهیش یابیارز یارهایمع -3-1جدول 

 حاتیتوض اریمع فیرد

 ابانیالت خکدر حل مش یزان اثربخشیم 1

 سرعترات ییزان تغیم -
 یعبور کیتراف ر حجمییزان تغیم -
 مجاور یهاابانیبه خ کیزان انتقال حجم ترافیم -
 نینکسا یزان بهبود دسترسیم -
 مهم یهایاربرک، مدارس و یتجار یبه واحدها یزان بهبود دسترسیم -
 نگیکپار یرات عرضه و تقاضاییزان تغیم -
 ابانیخ ییر بر نقش جابجایزان تأثیم -

 ادهیر بر عابران پیتأثزان یم 2
 ادهیپ انعابر یدسترسر بر یزان تأثیم -
 ادهیپ انعابر یعرض عبور باتداخل زان یم -
 ادهیپ انعابر یعبور طول با تداخلزان یم -

 سواراندوچرخهر بر یزان تأثیم 3
 سواردوچرخه یر بر دسترسیزان تأثیم -
 سواردوچرخه یزان تداخل با عبور عرضیم -
 سواردوچرخه یزان تداخل با عبور طولیم -

4 
 ردکر بر عملیزان تأثیم

 یه اضطراریل نقلیوسا

 یه اضطراریل نقلیر وسایر مسییزان تغیم -
 یه اضطراریل نقلیر وسایزان تأخیم -
 یه اضطراریل نقلیبه وسا یرسانبیزان آسیم -
 یه اضطراریل نقلیانان وسیسرنش یو راحت یمنیزان ایم -

 انابیخ یر و نگهداریر بر تعمیزان تأثیم 5
 ابانیخ یر و نگهداریر بر نحوه تعمیزان تأثیم -
 هاو زباله یسطح یهاآب یآورر بر جمعیزان تأثیم -
 خدماتیه یل نقلیبه وسا یرسانبیزان آسیم -

  یصوت یهایر آلودگییزان تغیم 6
 ر سروصداییزان تغیم -
 ر ارتعاشاتییزان تغیم -

 هیل نقلینان وسایر بر سرنشیزان تأثیم 7
 هیله نقلینان وسیسرنش یش و راحتیزان آسایم -
 یسازرانندگان با اقدامات آرام ییزان آشنایم -

 یمنیا یهار شاخصییزان تغیم 8
 تصادفات عدادتر بر یزان تأثیم -
 ر بر شدت تصادفاتیزان تأثیم -

 یونقل همگانرد حملکر بر عملیزان تأثیم 9
 یر خطوط همگانیر مسییزان تغیم -
 یونقل همگانحمل هایزمان سفر و هزینهر بر یزان تأثیم -
 مسافران همگانی و رضایت یراحت ،یمنیر بر ایزان تأثیم -

10 
 یهارات شاخصییزان تغیم

 یطیمح ستیز
 یعیر بر عناصر طبیزان تأثیم -
 ت هوایفیکر ییزان تغیم -

 یبصر یهایر آلودگییزان تغیم 11
 بر آلودگی بصری یسازر اقدامات آرامیزان تأثیم -
 بر آلودگی بصری ر تابلوها و عالئمیزان تأثیم -

 ییالت اجراکزان مشیم 12
 ت اجرایزان قابلیم -
 زان عمر و مقاومت مصالحیم -
 موقت یاز به ابزارهایزان نیم -

 نهیهز 13
 نه ساختیهز -
 ینگهدارتعمیر و نه یهز -
 نترل و نظارتکنه یهز -
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 و صرفاً خوردهگره  مورد استفاده اقتصادی محل ، اجتماعی وفرهنگی ابعادسازی اغلب با آراماقدامات 

داث با هدف احای داران با حذف پارک حاشیهمغازهمعموالً  ،مثال عنوان. به ندترافیکی نیست موضوعی کالبدی و

 اهیگبوده و  ساختمان خوده اتوبوس مقابل حداث ایستگاا ز مخالفینساکنان لف هستند. مخامسیر دوچرخه 

 دانند.می تأثیرگذار ملک خود ارزشکاهش  بررا  ابانیخبست کردن بن

و  از نگاه ساکنان موجود و همچنین اثرات طرح به شناسایی مشکالت بایدسازی طرح آرام به این ترتیب،

نظر قرار دهد. بدون  مداقتصادی آنها را  و مالحظات اجتماعی پیشنهادی، و در شیوه ردهکتوجه شاغالن نیز 

هبا موانع جدی روب در طول زمان آن حفظیا اجرا و  اجرا نشده وعمل  در یطرح احتمال دارد ،این مالحظات

 ،یسازآرام یهاهپروژ یه و اجرایر تمام مراحل تهدطراحان و مدیران شهری زم است ن، الیبنابرا. شودرو 

 رند.یدر نظر بگرا  محدودهشاغالن  ساکنان و مربوط بهفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مالحظات 

یک سال، نتایج حداقل مورد نظر، بهتر است در مدت زمان  سازیآرامپس از انتخاب و اجرای شیوه 

، در مورد حذف یا عدم اثرگذاری مورد انتظار در صورتپس از آن ، ثبت و بررسی شده و رداری از آنبهبهر

 نمدت زما سپری شدنقبل از  که شودتوصیه می ،گیری الزم انجام شود. به بیان دیگرتصمیم ،تغییر آن اقدام

حذف یا ارزیابی نشده و برای آن  میزان اثرگذارینتایج و  ،سازیآرام اقدام هربرداری یک سال از شروع بهره

 نشود. گیریتغییر آن تصمیم

 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

11 
 

 ترافیک سازیآراماقدامات انواع  -2

به  دهندهآگاهی موارد دهنده، ادراکی و فیزیکی هستند.شامل موارد آگاهیترافیک  سازیآراماقدامات 

 گونه چیه ،اقدامات ادراکیدر شوند. استفاده میخطرات پیش رو  اطالع از و رانندگان هشیاری  افزایشمنظور 

 طیحدر م رییاحساس تغ ،یو تنها از نظر روان ردیگینم تصور ریمس یراستا و عرض رییجهت تغ یکیزیاقدام ف

 .دشویمه القا ه رانندبو کاهش سرعت 

 دمانن یشامل مواردرو بوده و های عمودی و افقی در سوارهعمدتاً به صورت تغییر شکلاقدامات فیزیکی 

، کیتراف یسازگر اقدامات آرامیهستند. از د چهدانیآمدگی جدول و مبرجسته، پیش ، تقاطعاهکانواع سرعت ایجاد

 نارکها اشاره کرد. در در تقاطع یو محدود کردن حرکات گردش یمحل یهاابانیردن خکبست توان به بنیم

 سازیرامآعت وسایل نقلیه به منظور مانند نظارت بر حرکت و سر ، اقدامات غیر فیزیکییکیزیرات فیین تغیا

 ت زیادی برخوردار است.یجریان ترافیک از اهم

توانند به صورت موقت اجرا شوند. در شرایطی ، هزینه ساخت پایینی داشته و میسازیآرامهای برخی شیوه

تفاده اس هزینهکمهای موقت و توان از این شیوهمشخص نباشد، می بر مسائل خیابان سازیآرامکه میزان تأثیر 

 .کرد

اهداف  سازی ترافیک، عالوه بر آرامگاهیشده است.  معرفی سازیآرامشیوه  38در این بخش، مجموعاً 

داشته و وجود  (مانند نوار لرزاننده و سنگفرش کردن روسازی خیابان)اقدامات  از از اجرای برخینیز دیگری 

 .شود، عملکرد ثانویه آنها محسوب میسازیآرام

امکان کاربرد  و 1-2جدول در  ،ترافیک سازیآرام مختلف هایشیوهمربوط به  تعریف و مشخصات الصهخ

های هر خیابان و ویژگیالزم است تا به شده است.  بیان 2-2جدول در های شهری هر شیوه در انواع خیابان

ر د سازیآرامهر شیوه توجه شود. در نهایت، مزایای ها این ویژگیبا  سازیآرامعدم انطباق هر شیوه انطباق یا 

برای  سازیآرام مناسب به انتخاب شیوه شده است. این مطالب ارائه 4-2جدول معایب آنها در  و 3-2جدول 

. ندکجلوگیری می سازیآرامهای نامناسب نامطلوب شیوه اثراتهر خیابان کمک کرده و از بروز  معضلرفع 

برای مقایسه اولیه بین و راهنما تنها موارد کلیدی  4-2جدول و  3-2جدول مزایا و معایب ذکر شده در 

به طور کامل  اقداممربوط به هر  شرایطبوده و برای انتخاب نهایی الزم است تا  سازیآرامهای مختلف شیوه

 .بررسی شود
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 کیتراف یازسمهای آراشیوهمشخصات تعریف و خالصه  -1-2جدول 

 توضیحات ترافیک سازیآرامهای شیوه

 یهالکر شییتغ
 یعمود

 کاهسرعت
 ه شده و به دویل نقلیاهش سرعت وساکه منجر به کرو برجسته از سواره یبخش

 د.شویم یدار و تخت با طول مشخص طراحصورت قوس

 کاه منقطعسرعت
اهش سرعت، ک، عالوه بر عدم پیوستگی در عرضل یه به دلکاه کسرعتنوعی 

 از آن وجود دارد. سنگینه یل نقلیوسا ان عبور آسانکام

 گذر برجستهپیاده
ها رو در تقاطعباالتر از سطح سواره یه با ارتفاعکای شده یگذارگذر عالمتپیاده

 .شودایجاد می هاقطعهانه یو م

 تقاطع برجسته
باالتر از سطح  یدر ارتفاعگذرها پیادهبه همراه ه تمام سطح آن ک یتقاطع
 رو قرار گرفته است.سواره

 هایتغییر شکل
 افقی

 خیابان پیچاننده
که بین دو ( یآمدگشی)معموالً سه پرو ادهیپ یهایآمدگشیاز پ یامجموعه

 راستایمنجر به تغییر  ،مسیر عالوه بر کاهش عرض سمت خیابان جابجا شده و
 .شودمیرانندگان حرکت 

 کاهش شعاع قوس
اهش سرعت ک باعثه کمتر  5 تا 3ن یها تا شعاع باهش شعاع قوس در تقاطعک

 .شودمیه یل نقلیوسا

 ا چپیبه راست  خیابانمستقیم  یر راستاییتغ کننده جانبیمنحرف

 کاه کلیویسرعت
ان یت جرکه( در جهت حریلکل کش هل )بکش یاه منحنکسه سرعت ایجاد

 شود.یه در امتداد آنها میل نقلیوسا یت منحنکه منجر به حرک کیتراف

 چهمیدان
گردش  منجر بهه ک ز تقاطعکل در مرکش یارهیبرآمده و دا ایرهیجز

 شود.یمو کاهش سرعت آنها ره یه به دور جزیل نقلیگرد وساپادساعت

 عرض کاهش
 روسواره

 آمدگی جدولپیش
 تقاطع

 هاتقاطعگوشه در عرض آن  کاهشو  روجدول به سمت سواره یآمدگشیپ

 آمدگی جدولپیش
 یاقطعه انیم

یک یا دو سمت  ازعرض آن  کاهشرو و جدول به سمت سواره یآمدگشیپ
 خیابان بین دو تقاطع

 کاهش عرض خطوط عبور
 تمایله ک یروساز یشکآن با خط مشخص کردنو  اهش عرض خط عبورک

 .دهدکاهش میحرکت سریع برای وسایل نقلیه را 

 غیر موازیای پارک حاشیه
غیر موازی با  یاهیحاش کپار یایجاد فضا رو با استفاده ازاهش عرض سوارهک

 جریان ترافیک

 جزیره میانی
اهش کرو دوطرفه قرار گرفته و منجر به انه سوارهیه در مک یمنیره ایجز کی

 شود.رو میسوارهعرض 

 روتغییر توزیع عرض سواره
ص یتخص وط عبور وا عرض خطیاهش تعداد و ک ،رور در هندسه سوارهییتغ

 سوارانپذیر نظیر دوچرخهآسیباربران کبه  ی اضافی ایجاد شدهفضا

 تیرک میانی
و  کم عرض باعثه ک یانیم کریل تیاز قب یعمود یکیزات ترافیاستفاده از تجه

 شود.یرو مدن عرض سوارهیمحدود به نظر رس
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 توضیحات ترافیک سازیآرامهای شیوه

 تغییر روسازی
 کشیو خط

 روها به صورت همسطح با سوارهانابیرو در تقاطع خحفظ روسازی پیاده رو در تقاطعامتداد پیاده

 هیله نقلیاهش سرعت وسکننده برای رو و هشدار به راسواره یر روسازییتغ روکردن سواره سنگفرش

 لرزاننده عرضینوار 
جاد صدا و ارتعاش به یه سبب اک یاا نقاط برجستهیاستفاده از نوار، شیار و 

 شود.ه مییل نقلیهنگام عبور وسا

 لکش Vکشی خط
کند تا سرعت خود را ه به راننده القا میکرو سواره یل روسازکش V یشکخط

 کاهش دهد.

 ایهای حاشیهدندانه
ه منجر به کلبه خط عبور  یل در روسازکش یمثلث یشکاز خط یامجموعه

 شود.یرو مدن سوارهیتر به نظر رسعرضکم

 نوار عرضی کامل
کند تا ه به راننده القا میکدر عرض خطوط عبور  یاز خطوط مواز یامجموعه

 سرعت خود را کاهش دهد.

 نوار عرضی کوتاه
در لبه و بخشی از عرض خطوط عبور که با  یخطوط مواز از یامجموعه

 کند تا سرعت خود را کاهش دهد.تر شدن به هم، به راننده القا میکینزد

 د بهتریرو برای ایجاد دسواره یزترسیم عالئم بر سطح روسا عالئم افقی

 محدودیت
 دسترسی

 انسداد جهتی
رو خط میانی سوارهمانعی عمودی که حدوداً تا ایجاد رو و یا آمدگی پیادهپیش

 شود.ادامه یافته و مانع از حرکت ترافیک در یک جهت می

 انسداد کامل
و مانع از حرکت مستقیم  ایجاد شدهرو مانعی که به طور کامل در عرض سواره

 شود.رو میوسایل نقلیه موتوری در سواره

 کننده قطریجزیره منحرف
وسایل نقلیه را ناچار به گردش کرده ایجاد جزیره به صورت مورب در تقاطع که 

 کند.و از ورود مستقیم آنها به تقاطع جلوگیری می

 کننده ترافیکهدایت جزیره
که مانع از حرکات خاصی در تقاطع شده و به طور فیزیکی، جریان  ایهجزیر

 د.کنایت میترافیک در یک تقاطع را هد

 میانه برآمده در تقاطع
قرار داشته و مانع از  طرفهدو یرواطع، در مرکز سوارهای که در محل تقجزیره

 شود.حرکت چپگرد و مستقیم می

 راستگرد هیرجز
و مستقیم خیابان جزیره مثلثی شکل در تقاطع که مانع از حرکت چپگرد 

 پذیر است.شده و تنها حرکت راستگرد در آن امکانمتقاطع 
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 توضیحات ترافیک سازیآرامهای شیوه

 افزایش نظارت

 هواپیمای بدون سرنشین به منظور کنترل و نظارت بر سرعت استفاده از هواپیمای بدون سرنشین

 به منظور کنترل و نظارت بر سرعتهای ثابت استفاده از دوربین دوربین ثابت کنترل سرعت

 کنترل سرعتمتحرک تجهیزات 
مجهز کردن وسایل نقلیه همگانی مسافری و باری به سیستم ثبت و ارسال موقعیت 

 و سرعت

 متوسطکنترل سرعت 
 ایبه جای سرعت لحظه

 ین دو نقطه با تشخیص پالک خودرومحاسبه سرعت متوسط وسایل نقلیه ب

 به منظور کنترل و نظارت بر سرعتای نمایش سرعت لحظه یاستفاده از تابلو اینمایش سرعت لحظه یتابلو

 مشارکت مردمی
 اتثبت تخلف در

وط مرب اتارائه گزارش تخلف وثبت به منظور مشارکت افراد داوطلب و ساکنین 
 از سرعت مجاز یبه تخط

 هادروازه
ها، جزایر ترافیکی، چهسازی ترافیک مانند میدانترکیبی از ابزارهای آرام

کشی روسازی و منظرسازی که به راننده این پیغام های خیابان، خطکنندهباریک
 شود. های دیگر وارد میگاهدهد که به نواحی مسکونی شهری و یا سکونترا می

 ی اشتراکیهافضا

های سفر از وسایل نقلیه موتوری به مفهومی در طراحی که در آن اولویت شیوه
زاد آعابران پیاده در آن عرضی  عبورروی تغییر پیدا کرده و سواری و پیادهدوچرخه

باعث  ای است کهبه گونهدر فضای اشتراکی عالئم، تجهیزات و مبلمان است. 
 شود تا رانندگان بیشتر احتیاط کنند.می
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 های شهریدر انواع خیابانترافیک  یازسمآرا مختلف هایشیوه کاربرد -2-2جدول 

 )کیلومتر بر ساعت(سرعت مجاز 
 

 سازی ترافیکهای آرامشیوه
 50  40 و کمتر 30

 هایتغییر شکل
 عمودی

    کاهسرعت

    کاه منقطعسرعت

    گذر برجستهپیاده

    تقاطع برجسته

 هایتغییر شکل
 افقی

    پیچاننده خیابان

    کاهش شعاع قوس

    کننده جانبیمنحرف

    کاه کلیویسرعت

    چهمیدان

 عرض کاهش
 روسواره

    تقاطع آمدگی جدولپیش

    یاقطعه انیمآمدگی جدول پیش

    کاهش عرض خطوط عبور

    غیر موازیای پارک حاشیه

    جزیره میانی

    روتغییر توزیع عرض سواره

    تیرک میانی

 تغییر روسازی
 کشیو خط

    رو در تقاطعامتداد پیاده

    روسنگفرش کردن سواره

    نوار لرزاننده عرضی

    شکل V خطوط

    ایهای حاشیهدندانه

    نوار عرضی کامل

    نوار عرضی کوتاه

    عالئم افقی
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 )کیلومتر بر ساعت(سرعت مجاز 
 

 سازی ترافیکهای آرامشیوه
 50  40 و کمتر 30

 محدودیت
 دسترسی

    انسداد جهتی

    انسداد کامل

    کننده قطریجزیره منحرف

کننده ترافیکهدایت جزیره     

    میانه برآمده در تقاطع

    راستگردجزیره 

 افزایش نظارت

    هواپیمای بدون سرنشین

    دوربین ثابت کنترل سرعت

    کنترل سرعتمتحرک تجهیزات 

 کنترل سرعت متوسط
    ایبه جای سرعت لحظه

    اینمایش سرعت لحظه یتابلو

    اتثبت تخلف درمشارکت مردمی 

    هادروازه

    ی اشتراکیهافضا

«» :قابل اجرا 
«» : و با احتیاطبا توجه به شرایط محیطی قابل اجرا 
«» :و ناکارا برای اجرا نامناسب 
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 سازی ترافیکآرام مختلف هایمزایای شیوه -3-2جدول 

 حجمکاهش  کاهش سرعت سازی ترافیکهای آرامشیوه
 کاهش تداخل
 با عابر پیاده

 تیفیک یارتقا
 طیمح

 یهاتغییر شکل
 عمودی

     کاهسرعت

     کاه منقطعسرعت

     گذر برجستهپیاده

     تقاطع برجسته

 یهاتغییر شکل
 افقی

     خیابان دهنپیچان

     کاهش شعاع قوس

     کننده جانبیمنحرف

     کاه کلیویسرعت

     چهمیدان

 عرض کاهش
 روسواره

     تقاطع آمدگی جدولپیش
 آمدگی جدولپیش
     یاقطعه انیم

     کاهش عرض خطوط عبور

     غیر موازیای پارک حاشیه

     جزیره میانی

     روتغییر توزیع عرض سواره

     میانیتیرک 

 تغییر روسازی
 کشیو خط

     رو در تقاطعامتداد پیاده

     روسنگفرش کردن سواره

     نوار لرزاننده عرضی

     شکل Vخطوط 

     ایهای حاشیهدندانه

     نوار عرضی کامل

     نوار عرضی کوتاه

     عالئم افقی
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 حجمکاهش  کاهش سرعت سازی ترافیکهای آرامشیوه
 کاهش تداخل
 با عابر پیاده

 تیفیک یارتقا
 طیمح

 محدودیت
 دسترسی

     انسداد جهتی

     انسداد کامل

     کننده قطریجزیره منحرف

     کننده ترافیکجزیره هدایت

     میانه برآمده در تقاطع

     جزایر راستگرد

 افزایش نظارت

     هواپیمای بدون سرنشین

     دوربین ثابت کنترل سرعت

     کنترل سرعتمتحرک تجهیزات 
 کنترل سرعت متوسط

     ایبه جای سرعت لحظه

     ایتابلوی نمایش سرعت لحظه

     تاثبت تخلف مشارکت مردمی در

     هادروازه

     ی اشتراکیهافضا

 : زیاد«»
 : متوسط«»
 : کم«»
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 ترافیک ازیسمآرا مختلف هایمعایب شیوه -4-2جدول 

 سازی ترافیکآرامهای شیوه
 محدود کردن

 هادسترسی

 مزاحمت برایایجاد 
 عبور وسایل نقلیه

 اضطراری

 مزاحمت برایایجاد 
 های فعالعبور شیوه
 ونقلحمل

 نیازمند کنترل
 و نظارت

 کاهش ظرفیت
 ایپارک حاشیه

 هایافزایش هزینه
 تعمیر و نگهداری

 هایتغییر شکل
 عمودی

       کاهسرعت
       کاه منقطعسرعت

       گذر برجستهپیاده
       تقاطع برجسته

 هایتغییر شکل
 افقی

       پیچاننده خیابان
       کاهش شعاع قوس

       کننده جانبیمنحرف
       کاه کلیویسرعت

       چهمیدان

 عرض کاهش
 روسواره

       آمدگی جدول تقاطعپیش
       یاقطعه انیمآمدگی جدول پیش

       کاهش عرض خطوط عبور
       غیر موازیای پارک حاشیه

       جزیره میانی
       روتغییر توزیع عرض سواره

       تیرک میانی
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 سازی ترافیکآرامهای شیوه
 محدود کردن

 هادسترسی

 مزاحمت برایایجاد 
 عبور وسایل نقلیه

 اضطراری

 مزاحمت برایایجاد 
 های فعالعبور شیوه
 ونقلحمل

 نیازمند کنترل
 و نظارت

 کاهش ظرفیت
 ایپارک حاشیه

 هایافزایش هزینه
 تعمیر و نگهداری

 روسازیتغییر 
 کشیو خط

       رو در تقاطعامتداد پیاده

       روسنگفرش کردن سواره

       نوار لرزاننده عرضی

       شکل Vخطوط 

       ایهای حاشیهدندانه

       نوار عرضی کامل

       نوار عرضی کوتاه

       عالئم افقی

 محدودیت
 دسترسی

       انسداد جهتی

       انسداد کامل

       کننده قطریجزیره منحرف

       کننده ترافیکهدایت جزیره

       میانه برآمده در تقاطع

       راستگرد هجزیر
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 سازی ترافیکآرامهای شیوه
 محدود کردن

 هادسترسی

 مزاحمت برایایجاد 
 عبور وسایل نقلیه

 اضطراری

 مزاحمت برایایجاد 
 های فعالعبور شیوه
 ونقلحمل

 نیازمند کنترل
 و نظارت

 کاهش ظرفیت
 ایپارک حاشیه

 هایافزایش هزینه
 تعمیر و نگهداری

 افزایش نظارت

       هواپیمای بدون سرنشین

       دوربین ثابت کنترل سرعت

       کنترل سرعتمتحرک تجهیزات 

 کنترل سرعت متوسط
       ایبه جای سرعت لحظه

       ایتابلوی نمایش سرعت لحظه

       اتثبت تخلفمشارکت مردمی در 

       هادروازه

       ی اشتراکیهافضا

 : زیاد«»
 : متوسط«»
 : کم«»
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 1-2ل کشارائه شده در  توان از فلوچارتترافیک می سازیآرام انتخاب یکی از انواع اقدامات به منظور

ز ا تحلیل و قضاوت کارشناسیهمچنین مردمی و  هایبا توجه به گزارش، ابتدا این اساس استفاده کرد. بر

ند نشود. با توجه به مسائلی ماسازی ترافیک تعیین می، محدوده پروژه آرامای آمار تصادفاتهای دورهارزیابی

 پس از. شودداده میسازی در خیابان تشخیص آرام ضرورت ،سرعت زیاد وسایل نقلیه و آمار باالی تصادفات

اطالعات مورد نیاز . خواهد شدانجام  مورد نیاز میدانی هایبررسی و برداشت ،سازیآرامتعیین محدوده پروژه 

 .اندشده ارائه 2-1جدول و  1-1جدول  درمیدانی  هایبرداشت برای

 سه بازه سرعت به تفکیکبوده و خیابان متفاوت  مجاز در سازی ترافیک، با توجه به سرعتاقدامات آرام

 شده ارائه 5-2جدول در  «کیلومتر بر ساعت 50»و  «کیلومتر بر ساعت 40»، «کیلومتر بر ساعت و کمتر 30»

به دلیل درصد باشد،  20بیشتر از  سازیآرام. در صورتی که سهم وسایل نقلیه سنگین در محدوده پروژه است

عالوه بر این، در  استفاده کرد.« چهمیدان»و « کاهش شعاع قوس» ی نظیرتوان از اقداماتنمیمسائل ایمنی 

پیچاننده »، «کاهسرعت» ظیر انواعی ناز اقدامات نبایددرصد باشد،  8صورتی که شیب طولی خیابانی بیشتر از 

ا ب که یهای تاریخی، استفاده از اقداماتدر خیابان همچنین .شوداستفاده « کننده جانبیمنحرف»و « خیابان

 .ممنوع است ،دهویت تاریخی خیابان متناقض باش

خیابان های طراحی گزینه ،پذیر و متناسب با شرایط محیطامکان سازیبا توجه به لیست اقدامات آرام

و اجرا ، گزینه بهینه انتخاب 3-1جدول  ارائه شده در شوند. سپس، با استفاده از معیارهای ارزیابیانتخاب می

در  شده وسازی، اثرات آن ارزیابی اقدام آرام هر یک سال پس از اجرای که حداقل شودتوصیه میشود. می

ت قبل از گذش . بنابراین بهتر استاقدام شود آن، نسبت به حذف و تغییر صورت عدم اثرگذاری مورد انتظار

پس از یک  . در این صورتگیری عجوالنه صورت نگیردتحلیل و تصمیم ،سازیآراماز اجرای هر اقدام  یک سال

 .خواهد شد، بار دیگر بررسی و برداشت میدانی انجام شده و روند مذکور از ابتدا طی سال

 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

23 
 

 
 ترافیک سازیآرامهای روند انجام کار پروژه -1-2ل کش
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 ک با توجه به سرعت مجاز خیابانسازی ترافیبندی انواع اقدامات آرامدسته -5-2جدول 

 1اقدامات دسته 
 (کیلومتر بر ساعت و کمتر 30سرعت )

 2اقدامات دسته 
 کیلومتر بر ساعت( 40)سرعت 

 3اقدامات دسته 
 کیلومتر بر ساعت( 50)سرعت 

 آمدگی جدول تقاطعپیش کاهسرعت کاهسرعت

 یاقطعه انیمآمدگی جدول پیش کاه منقطعسرعت کاه منقطعسرعت

 کاهش عرض خطوط عبور گذر برجستهپیاده گذر برجستهپیاده

 روتغییر توزیع عرض سواره تقاطع برجسته تقاطع برجسته

 رو در تقاطعامتداد پیاده پیچاننده خیابان پیچاننده خیابان

 نوار لرزاننده عرضی کاهش شعاع قوس کاهش شعاع قوس

 شکل V خطوط کننده جانبیمنحرف کننده جانبیمنحرف

 ایهای حاشیهدندانه کاه کلیویسرعت کاه کلیویسرعت

 نوار عرضی کامل آمدگی جدول تقاطعپیش چهمیدان

 نوار عرضی کوتاه یاقطعه انیمآمدگی جدول پیش آمدگی جدول تقاطعپیش

 عالئم افقی عبورکاهش عرض خطوط  یاقطعه انیمآمدگی جدول پیش

 کننده ترافیکجزیره هدایت روتغییر توزیع عرض سواره کاهش عرض خطوط عبور

 هواپیمای بدون سرنشین رو در تقاطعامتداد پیاده غیر موازیای پارک حاشیه

 دوربین ثابت کنترل سرعت عالئم افقی جزیره میانی

 کنترل سرعتمتحرک تجهیزات  کننده قطریجزیره منحرف روتغییر توزیع عرض سواره

 کنترل سرعت متوسط کننده ترافیکجزیره هدایت تیرک میانی

 ایتابلوی نمایش سرعت لحظه هواپیمای بدون سرنشین رو در تقاطعامتداد پیاده

 اتثبت تخلف درمشارکت مردمی  کنترل سرعتمتحرک تجهیزات  روسنگفرش کردن سواره

  اتثبت تخلف درمشارکت مردمی  عالئم افقی

   انسداد جهتی

   انسداد کامل

   کننده قطریجزیره منحرف

   کننده ترافیکجزیره هدایت

   میانه برآمده در تقاطع

   جزیره راستگرد

   هواپیمای بدون سرنشین

   کنترل سرعتمتحرک تجهیزات 

   اتثبت تخلف درمشارکت مردمی 
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 های عمودیتغییر شکل -3

 اهکسرعت -3-1

 هیل نقلیوسادر مسیر حرکت  یعمود جابجاییه باعث کرو است برجسته از سواره یاه، بخشکسرعت

ایجاد ناراحتی در سرنشینان ه و یل نقلیاهش سرعت وساکاه، کجاد سرعتی(. هدف از ا1-3ل کششود )یم

 .کنندای است که با سرعت زیاد حرکت میوسایل نقلیه

ه کباشد  ید به حدیاه تخت، باکشوند. طول سرعتیو تخت ساخته م یها به دو صورت قوساهکسرعت

 رد.یآن قرار گ یامل بر روکه به طور یله نقلیوس ییو انتها یین محور ابتدایفاصله ب

 
 اهکسرعت -1-3ل کش

 

 اربردک -3-1-1

مجاز سرعت  با شریانیهای همچنین در خیابانننده و کوپخش جمع و یمحل یهاابانیخدر  اهکسرعت

 یاه قوسکاه تخت بر سرعتک، سرعتهای شریانیابانیدر خ. قابل استفاده است لومتر بر ساعتیک 50متر از ک

اه کاده، استفاده از سرعتیپ انعابراد یزتردد با حجم  مهم یاهیاربرک از یمتر 250در شعاع  ت دارد.یاولو

اه همراه با کسرعتعملکرد  .دارد ارجحیت یاه قوسکبر سرعت ادهیعابران پ یل عبور عرضیتسهل یتخت به دل

 .بود تر خواهدمطلوب جدول یآمدگشیگذر و پادهیپ
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د مناسب به آنها وجود یتا د رندیگیابان قرار میخ ییروشناسات یتأس یکیحاً در نزدیها ترجاهکسرعت

 کتوان خط پاریجدول نباشد، م یآمدگشیب با پیکه در ترک یدر صورت اه،ک. در محل سرعتداشته باشد

 .ردکرا حفظ  یاهیحاش

 افقی تند با یهاقوسدر ، یه اضطراریل نقلیوسا یبراشده  یطراح یرهایمس اه درکسرعتاستفاده از 

و  اتوبوس یهاستگاهیا یکی، در نزدیمفصل با اتوبوس یونقل همگانحمل خطوط ویژهدر د محدود، یفاصله د

ستگاه اتوبوس یاه از اکشود. فاصله سرعتیه نمیدرصد توص 8شتر از یب یطول هایبیو در ش ییراهنما یهاچراغ

 .متر باشد 75 برابر با حداقلد بای ییمتر و از چراغ راهنما 25 برابر با د حداقلیبا

 بیا و معایمزا -3-1-2

 .دارد تأثیر ترددحجم به طور غیر مستقیم بر کاهش و شده سرعت  اه سبب کاهشکاستفاده از سرعت

ل مواجه نخواهد شد. کبا مشاه کسرعت یبر رونند، کیت مکه با سرعت متوسط حرک یسوارانت دوچرخهکحر

 .ندارد سینظارت پل به یازین ونداشته  یمنف ریتأثها ابانینظافت خن و ناکسا یبر دسترس اهکسرعتجاد یا

ل یت وساکر در حریجاد تأخیتوان به ایز همراه است. از آن جمله مین یبیاه با معاکاستفاده از سرعت

ش زمان یو افزا یمواز یهاابانیدر خ کیش حجم ترافیافزا ،یاهیحاش کپار ظرفیتاهش ک، یه اضطرارینقل

ر در یمنجر به تأخ اه تختکاز سرعت ترشی، بیاه قوسک. سرعتکرداشاره  یونقل همگانحمل یرهایدر مس سفر

 .شودیم یه همگانیل نقلیت وساکحر

 شتریبه یل نقلیوسا یش سرعت پس از آن، سروصدایو افزا کاهسرعته قبل از یل نقلیبا ترمز گرفتن وسا

 زانیمن یهمچنوجود دارد.  خرابی روسازیعالوه بر این، با ترمزگیری مکرر وسایل نقلیه، احتمال . شدخواهد 

شته گر قرار دایدکی یکیدر نزد کاهچندین سرعته ک یها، به خصوص در صورتندهید آالیمصرف سوخت و تول

 .افتیش خواهد یافزا باشند،

 یمشخصات هندس -3-1-3

فظ ان حکه، امینقل هلیاستن از سرعت وسکن یه در عکد باش ید به نحویاه باکسرعت یهندس یهایژگیو

و  یه اضطراریل نقلیوسا تکحر ر را برین تأثیمترکد یاه باکسرعت ینترل آن وجود داشته باشد. طراحک

 .داشته باشدابان یخ یرات و نگهداریسواران و تعم، دوچرخهیهمگان

حداکثر و  طول داشته متر 3 هکاه تخت است کدر سطح صاف سرعتو تخت  یقوس یهااهکسرعتتفاوت 

 .تر است، مناسبشتریببا سرعت مجاز  ییهاابانیخ اه، درکن نوع سرعتیدارد. امتر ارتفاع یسانت 10
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ه بتواند به چهار شکل ذوزنقه، دایره، سهمی یا سینوسی طراحی شود ولی کاه مینیمرخ عرضی سرعت

مرخ ین ، استفاده ازیل رانندگیو تسه یه اضطراریل نقلیت وساکحر بهبود، یرات و نگهداریل تعمیتسه منظور

و تخت  یقوس هایاهکسرعت یمرخ عرضینشده و معمول است. ه یتوصاه کسرعت یبرا ینوسیس یعرض

 .نشان داده شده است 2-3ل کشدر  ینوسیس

 

 
 اهکسرعت یمشخصات هندس -2-3ل کش

 

ها در یک مسیر قرار بگیرند، عملکرد مؤثرتری داشته و از افزایش کاهای از سرعتدر صورتی که مجموعه

 ها، بسته به سرعت مورد نظر درکاهکنند. حداکثر فاصله بین سرعتسرعت مجدد وسایل نقلیه جلوگیری می

 نشان داده شده است. 1-3جدول 

ن یاه در عرض اکد سرعتیبا انه وجود داشته باشد،یا میر دوچرخه و یابان، مسیه در خک یدر صورت

 .نندکاستفاده ن نهار مجاز از آیبه صورت غ یه موتوریل نقلیز ایجاد شود تا وسایها نبخش
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 هاکاهحداکثر فاصله بین سرعت -1-3جدول 

 سرعت مورد نظر در خیابان
 )کیلومتر بر ساعت(

 هاکاهحداکثر فاصله بین سرعت
 )متر(

10 25 

20 50 

30 75 

40 150 

50 250 

 

ن یا بهرد. ینظر قرار گ د مدین مسائل آنها بوده و بایترها، از مهماهکسرعتپشت  یسطح هایجمع آبت

متر در نظر گرفته شده و از یسانت 30تا  20فاصله یک اه، کتا نقطه شروع سرعتآبرو لبه جدول  بین، منظور

 .شودتأمین میاه کسرعتبرای  یمتریسانت 10حداکثر ارتفاع  ،متریسانت 50اه در فاصله کنقطه شروع سرعت

 
 اه از جدول آبروکسرعت یفاصله عرض -3-3ل کش

 

 هایشکعالئم و خط -3-1-4

به منظور هشدار به  اهکسرعت متری 45فاصله در « حداکثر سرعت مجاز»و  «کاهسرعت» یهاتابلو وجود

رد. یگیم ابان قراریدر هر دو سمت خ هان تابلویطرفه باشد، اکیابان یه خک ی. در صورتالزم استرانندگان 

برای اطالعات بیشتر در زمینه  .اندداده شدهنشان  4-3ل کشدر  اهکمرتبط با سرعت یهایشکعالئم و خط

کی عالئم ترافیدستورالعمل » و« یشهر معابر در یافق یکیتراف عالئم دستورالعمل»به افقی و عمودی عالئم 

 مراجعه شود. ترافیک شهرهای کشور، مصوب شورای عالی هماهنگی «در معابر شهریعمودی 

استفاده شود. عرض  4-3ل کش ارائه شده در یشک، از خطاهکقبل از سرعت یمتر 30الزم است از فاصله 

متر در  4/2اه شروع شده و به کسرعت یمتر 30در فاصله  متر 3/0متر بوده و طول آنها از  3/0ن خطوط یا

 .رسدیآن م یمتر 6/0فاصله 
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 اهکسرعتهای یشکعالئم و خط -4-3ل کش

 

وجود دارد، الزم است بالفاصله پس از  های جدیدکاهدر محل سرعت که احتمال تصادف با توجه به این

نگ کشی با رخط ،کاه، نسبت به آشکارسازی آن با رنگ سرد اقدام شده و حداکثر پس از دو هفتهنصب سرعت

 .گیردلغزنده انجام  دائم و غیر

 

 اه منقطعکسرعت -3-2

در واقع، . (5-3ل کش) شودیشامل نمرا  روسوارهه تمام عرض کاست  کاهنوعی سرعتاه منقطع، کسرعت

ها، وبوسن، مانند اتیه سنگیل نقلیچرخ وسااند و با فاصله نسبت به هم قرار گرفته ،روبرجسته سواره یهابخش

ه یقلل نیچرخ وسا کیه حداقل کاست  یدر حالن یارد. یبخش برجسته قرار نگ یبر رو تواندمی در هنگام عبور

 .ردکرو عبور خواهد بخش برجسته سواره از ناگزیر ،کسب
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 اه منقطعکسرعت -5-3ل کش

 

 یکنواختت کان حرکن امیع ، درکسب هیل نقلیاهش سرعت وساکاه منقطع، کجاد سرعتیهدف از ا

ن عبور از یه در حیله نقلیوس یت عمودکحر. است یو همگان یاضطراره یل نقلیوسا )بدون کاهش سرعت(

شود. ، میکنندای که با سرعت زیاد حرکت می، باعث ایجاد ناراحتی در سرنشینان وسایل نقلیهاه منقطعکسرعت

ل ین )مانند وسایه سنگیل نقلیوساه کاست  یاه به نحوکن نوع سرعتیبرجسته ا یهافاصله بخشن حال، یبا ا

ل یش مجدد سرعت وسایاهش و افزاکن مسئله، از ی. ارندیگیقرار نم آنر یتحت تأث، (یو همگان یه اضطرارینقل

 .ندکیم یریاد همراه است، جلوگید سروصدا و دود زیه معموالً با تولکن یه سنگینقل

 اربردک -3-2-1

با سرعت  شریانی یهاابانیخهمچنین ننده و کوپخش جمع و یمحل یهاابانیدر خ اه منقطعکسرعت

 .قابل استفاده است لومتر بر ساعتیک 50متر از کمجاز 

و  نیسنگه یل نقلیه وساکخط عبور است  2با حداقل  ییهاابانیدر خ اه منقطعکاربرد سرعتکن یترمهم

اهش سرعت کباعث  اه منقطعکالبته وجود سرعت نند.کیبه طور همزمان از آنها تردد م یسوار یخودروها

ن، یبا ابعاد متوسط خواهد شد. بنابرا ینشانآتش یها و خودروهامانند آمبوالنس کوچک یه اضطرارینقلل یوسا

 .توجه شود موضوعن یبه ا اه منقطعکجاد سرعتیدر هنگام االزم است 
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د محدود، یبا فاصله دافقی تند  یهاقوس ، درهاکاهنیز همچون سایر سرعت اه منقطعکسرعتاستفاده از 

شود. فاصله یه نمیدرصد توص 8شتر از یب یطول هایبیو در ش های مهمدسترسی کاربریها و در محل تقاطع

 .متر باشد 75 برابر با د حداقلیبا ییاز چراغ راهنما منقطع اهکسرعت

 بیا و معایمزا -3-2-2

و  یریاحتمال دارد با ترمزگ است. یمعمولاه کمتر از سرعتکاهش سرعت، کبر  اه منقطعکسرعتر یتأث

دلیل  به روسازی تخریب .د شودی، سروصدا تولاه منقطعکسرعتعبور از ه پس از یل نقلیش سرعت وسایافزا

 سازی است.از دیگر معایب این اقدام آراماجرا و ساخت  در پیچیدگیترمزگیری مکرر وسایل نقلیه و 

ن ناکسا ی، بر دسترسکردنخواهد جاد یا یلکمش سواراندوچرخهت کحر یبرا کاه منقطعاستفاده از سرعت

، پیوستهاه کسه با سرعتیدر مقا اه منقطعکسرعتایجاد  .ندارد و کنترلنظارت از به ینداشته و ن یمنف ریتأث

 .به همراه خواهد داشت یه اضطراریل نقلیت وساکحرمتری برای کر یزان تأخیم

 یمشخصات هندس -3-2-3

قطعه از هر برای شود. عرض مناسب یجاد میاه منقطع اکسرعتقطعه  کیهر خط عبور،  یمعموالً به ازا

 یه اضطراریل نقلیدر عبور وسا یلکه مشکاست  یابه اندازه ن عرضیمتر است. ا 0/2 برابر با اه منقطعکسرعت

است. در  متر 0/1برابر با جهت در مسیرهای هم اه منقطعکسرعت قطعه از ن هر دویند. فاصله بکیجاد نمیا

اه منقطع ساخته شود، فاصله کسرعتقطعه  کیطرفه بدون میانه، های دوه در هر جهت از خیابانک یصورت

لبه ه فاصلجاد نشود. یا یلکن مشیه سنگیل نقلیعبور وسا یمتر باشد تا برا 5/1 برابر با د حداقلین آنها بایب

ه یل نقلیه چرخ وساکاست  یان فاصله به اندازهیتر باشد. ام 7/0 برابر با حداکثرد یا جدول باکاه منقطع تسرعت

 کاه عبور کنندسرعت یاز رو ناچارند که سبیل نقلیرانندگان وساولی ند. کیاز آن عبور م ین به راحتیسنگ

 (.6-3ل کش)
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 اه منقطعکسرعت مشخصات هندسی -6-3ل کش

 

در منقطع  یهااهکاز سرعت یاتوان مجموعهی، مکیتراف یسازوه آرامین شیا به منظور افزایش کارایی

 .ردکجاد یا پیوستهکاه ، مطابق فواصل اشاره شده در مورد سرعتمتر 250تا  60 فواصل

براهه در یشاه منقطع، کسرعتتمام جهات طراحی د در ی، بایهای سطحآب یآورل جمعیبه منظور تسه

 .نظر گرفته شود

 هایشکعالئم و خط -3-2-4

های کاهسرعتضوابط ارائه شده برای کاه منقطع کامالً مطابق با کشی و عالئم مربوط به سرعتجزئیات خط

 شود.در نظر گرفته می پیوسته
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 گذر برجستهپیاده -3-3

 هقطععبور عابران پیاده در تقاطع و یا میانه  به منظور است که کاهنوعی سرعتگذر برجسته، پیاده

رو ارهنسبت به سطح سو یدر ارتفاع باالترگذرهای معمول نسبت به پیاده شده وکشی و خطگذاری عالمت

ان رانندگگذر برجسته، کاهش سرعت وسایل نقلیه، بهبود دید . هدف از ایجاد پیاده(7-3ل کش) شودیمساخته 

 گذر، باعث تشخیص بهتر آن و. برجسته بودن پیادهپیاده است انو کاهش تداخل با عابرگذر ادهیپبه نسبت 

 .شودپیاده می انعابراولویت دادن به حرکت 

 
 گذر برجستهادهیپ -7-3ل کش

 

 اربردک -3-3-1

همچنین  ننده وکوپخش جمع و یمحل یهاابانیدر خها کاهنیز همانند انواع سرعتگذر برجسته ادهیپ

 یسازوه آرامین شیاستفاده است. ا ساعت قابللومتر بر یک 50متر از ک مجاز سرعت با شریانی یهاابانیخ

از س مدار یکیدر نزد شودیه میتوص. ردیمورد استفاده قرار گ هاقطعهانه یا می و هاتقاطعتواند در یم کیتراف

ر دسنگفرش  یفسازکو  اهش شعاع قوسک ،جدول یآمدگشیپ توان ازیم .گذر برجسته استفاده شودادهیپ

 .ردکگذر برجسته استفاده ادهینار پک

 د.ها مطابقت دارکاهگذر برجسته کامالً با شرایط بیان شده در مورد سرعتشرایط و موقعیت ایجاد پیاده
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 بیا و معایمزا -3-3-2

ی بیشتر یایمن تسهیل شده و با ادهیعابران پتردد گذر برجسته توسط رانندگان، ادهیص بهتر پیبا تشخ

ل یتسهنیز را  دارای معلولیتافراد  یعرض عبور ،روادهیهمسطح با پ گذر برجستهادهیوجود پ .همراه خواهد بود

 .ندکیم

به  نی. همچنندکجاد یا ادهیعابران پاذب در ک یمنین است احساس اکگذر برجسته، ممادهیاستفاده از پ

فاوت نا، متوجه تیبمکنا و یه افرد نابکن احتمال وجود دارد یاگذر برجسته، ادهیرو و پادهیعلت همسطح بودن پ

 .ردکرفع را  لکن مشیاسنگفرش  یفسازکمناسب، مانند استفاده از  یبا طراح توانیم البته نشوند. ن دویان یب

 دارایافراد  ها و کمک در مسیریابیدر مورد خطرات، موانع، تغییر جهتبرای اطالعات بیشتر در زمینه هشدار 

عالی شهرسازی  مصوب شورای ،«دارای معلولیتضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد »به معلولیت 

 مراجعه شود. و معماری ایران

به دلیل ترمزگیری مکرر وسایل نقلیه روسازی  تخریبتوان به سازی میاز دیگر معایب این اقدام آرام

 اشاره کرد.

 

 مشخصات هندسی -3-3-3

برابر گذر برجسته معموالً پیاده طول باشد. 8-3ل کشسته باید مطابق با گذر برجمشخصات هندسی پیاده

 .متر است 3 برابر با پیاده انمحل گذر عرضی عابر طولمتر و  7با 

 و نیمرخابعاد همچنین  سطحی توجه شود. هایآوری آبمعگذر برجسته، باید به جدر طراحی پیاده

ضطراری ا وسایل نقلیهحرکت ، و نگهداری متناسب با نیازهای تعمیراتد یبوده و با ینوسیاز نوع س، شیبراهه

 .باشد و سایر نیازهای رانندگی

ا بتراز هم بهتر است محل عبور عابران پیادهداشته و ضرورت  یوستگی، حفظ پگذرادهینوع پن یدر ا

د به رو بایگذر برجسته نسبت به سطح سوارهاختالف سطح پیادهن یهمچن. باشد ابانیخه یحاش یروهاادهیپ

برابر  حداکثر) نقلیه توسط راننده وجود داشته باشد هیلامکان کنترل وس ضمن کاهش سرعت،حدی باشد که 

 .(مترسانتی 8 برابر با متر و در حالت مطلوبسانتی 10 با
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 گذر برجستهادهیپ یمشخصات هندس -8-3ل کش

 

 هاکشیخطعالئم و  -3-3-4

 اخطاری یهاتابلونصب سواران، باید دوچرخه گذر برجسته توسط رانندگان وپیاده برای تشخیص بهتر

گرفته آن در نظر قبل از  متری 45فاصله در  «پیاده انعابر گذرگاه»و  «حداکثر سرعت مجاز»، «کاهسرعت»

ای، درختان و سایر موانع دید باشد. عالوه ، باید متناسب با پارک حاشیهدر نیمرخ عرضی هاشود. موقعیت تابلو

 تعبیه شود. گذرمحل پیادهدر  «پیاده انگذرگاه عابر» اخباری یبر این، باید تابلو

 «ایست» یهایی که تابلوقاطعدار و تهای چراغدر تقاطع« پیاده انگذرگاه عابر» اخطاری یاستفاده از تابلو

گذر ادهیپد قبل از یباگذر محدود باشد، دید به چراغ راهنمایی و رانندگی و یا پیادهاما اگر دارند، ضروری نیست. 

در  ت تابلوهایو موقع گذر برجستهادهیپ یشکطرح مناسب خط. استفاده شود «کاهسرعت» ی، از تابلوبرجسته

 معالئ دستورالعمل»برای اطالعات بیشتر در زمینه عالئم افقی و عمودی به  .نشان داده شده است 9-3ل کش

 ، مصوب شورای عالی«عمودی در معابر شهریترافیکی دستورالعمل عالئم »و « یشهر معابر در یافق یکیتراف

 مراجعه شود. شهرهای کشور افیکهماهنگی تر
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 گذر برجستهادهیپ یهایشکعالئم و خط -9-3ل کش

 

 تقاطع برجسته -3-4

ه ساخته شد متقاطع یهاابانیخ یروباالتر از سطح سواره یه در سطحکاست  یتقاطع برجسته، تقاطع

ف بهتر محدوده یه، تعریل نقلیاهش سرعت وساک، هان نوع تقاطعی. هدف از ساخت ا(10-3ل کش) است

بودن  برجستهاز تقاطع برجسته هستند و  یگذرها، بخشادهیپ. اده استیاهش تداخل با عابران پکگذر و ادهیپ

 .شودپیاده می انحرکت عابرباالتر برای اولویت  ایجاد و راننده برای ، باعث تشخیص بهترآنها

 
 تقاطع برجسته -10-3ل کش
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 اربردک -3-4-1

 ازمج سرعت باشریانی های همچنین خیابانو ننده کوپخش جمع و یمحل یهاابانیسته در ختقاطع برج

 یسازآرام یو برا یم شهرکمترا ین روش معموالً در نواحیاقابل استفاده است. لومتر بر ساعت یک 50متر از ک

 .شودیانجام م درصد 8شیب طولی کمتر از  ایرادابان متقاطع یدر هر دو خجریان ترافیک 

ها یدر تمام ورود «ستیا» یتابلو یدارا یهادار و تقاطعچراغ یها، معموالً در تقاطعیسازوه آرامیشن یا

ل جدو یآمدگشیتوان از پیم. ردیگیمورد استفاده قرار م، ادهیپ انعابر یگذر عرضحجم  در صورت زیاد بودن

 یه براک ییرهایمس د دریبرجسته نبا تقاطع .ردکاستفاده  یسازوه آرامین شیسنگفرش، همراه با ا یفسازکو 

 شود. جادیااند، شده یطراح یه اضطراریل نقلیوسا

 

 بیا و معایمزا -3-4-2

ه، تداخل سواره با یل نقلیاهش سرعت وساکو در تقاطع اده یپ انعابر یف بهتر محل گذر عرضیبا تعر

ها ابانینظافت خ و یاهیحاش کپارن، ناکسا یبرجسته بر دسترس تقاطعجاد ی. اابدییاهش مکاده یعابران پ

ابه مزایا و معایب تقاطع برجسته مشبه طور کلی  .نداردس یپلو کنترل نظارت  از بهینداشته و ن یمنف ریتأث

 گذر برجسته است.ها و پیادهکاهسرعت برایموارد ذکر شده 

 

 یمشخصات هندس -3-4-3

 یهاد در تمام بخشیاختالف ارتفاع با زانیمشود. یرو ساخته مادهیمعموالً همسطح با پ تقاطع برجسته

ارتفاع  شود اختالفیه می. توصاده باشدیمتناسب با انتظارات راننده و عابران پسان بوده و کی یابانیه خکشب

 .باشدمتر سانتی 10 برابر با و حداکثرمتر یسانت 8 برابر با ترجیحاً رو و تقاطع برجستهن سوارهیب

، متریلیم 15 حداقل به ارتفاع یجدول ،آن مرزهاید در تمام یدر صورت استفاده از تقاطع برجسته، با

ا یتفاوت رنگ و  دهنده،توان از عالئم هشداریم ،آنعالوه بر . شدبا وجود داشتهص مرز تقاطع یتشخ یبرا

 یهاگذرادهیابان و پیخحاشیه  یروهاادهین پیه بک یدر صورت. ردکرو استفاده در لبه سواره یاستوانه ارتجاع

 .شودیجاد میامتفاوت  روسازیدرصد و  8ب یثر شکبا حدا یابراههیاختالف ارتفاع وجود داشته باشد، ش ،تقاطع

 ینوسیمرخ سی. استفاده از ناست نشان داده شده 11-3ل کشدر  تقاطع برجسته براههیمرخ شیابعاد و ن

 .شودیه میتوص یه اضطراریل نقلیت وساکحرل یتسه ابان ویبهتر خ یو نگهدار ریتعم یبرا
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ه یه در حاشک یصورتدر  .توجه شود یسطح هایآب هدایتبه نحوه د یتقاطع برجسته با یدر طراح

 30تا  20 فاصله یک استفاده شده باشد، های سطحیآوری و تخلیه آبجمع یبراآبرو جدول ابان، از یخ

 .شوده میدر نظر گرفتو جدول آبرو  تقاطع یشروع برجستگن یب یمتریسانت

د. نریگیقرار مابان یه خیحاش یروادهیهمسطح با پوسته و یبه صورت پ هاگذرادهیدر تقاطع برجسته، پ

ش با پوش ییهاچهیتوان از درین رو، میوجود ندارد. از ا های سطحیآب و تخلیه آوریجمع یبرا یین فضایبنابرا

 یدر فواصل قبل و بعد از برجستگ یسطح یهاآب یآورجمع یبرامتر  0/1تا  8/0به عرض  کمشب یفلز

، یفلز یهاسواران، الزم است درپوشدوچرخه یمنیش ایافزابه منظور رد. کگذر و تقاطع برجسته استفاده ادهیپ

 نصب شوند.آنها ت کدر جهت عمود بر حر

 
 تقاطع برجسته یمشخصات هندس -11-3ل کش

 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

39 
 

 هایشکعالئم و خط -3-4-4

 ناعابر گذرگاه»و  «مجاز حداکثر سرعت»، «کاهسرعت» اخطاری هایتابلوبه علت وجود تقاطع استفاده از 

د یبا شود وید مجایگذر اادهیمعموالً در تقاطع برجسته، پ. ضرورتی ندارد سازیآرامبرای این شیوه « پیاده

ل کش، در مربوط به تقاطع برجسته یهایشکخط. وجود داشته باشد «پیاده انگذرگاه عابر» اخباری یتابلو

 یکیافتر عالئم دستورالعمل»برای اطالعات بیشتر در زمینه عالئم افقی و عمودی به  .اندهنشان داده شد 3-12

ی هماهنگ، مصوب شورای عالی «عمودی در معابر شهریترافیکی دستورالعمل عالئم »و « یشهر معابر در یافق

 ترافیک شهرهای کشور مراجعه شود.

 
 تقاطع برجسته یهایشکخط عالئم و -12-3ل کش
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 یافق یهالکر شییتغ -4

 ابانیچاننده خیپ -4-1

گر یکدیو با فاصله از دو سمت خیابان  درکه  جدول است یهایآمدگشیاز پ یامجموعهابان، یچاننده خیپ

 شده و، منجر به تغییر جهت حرکت رانندگان روعرض سوارهکردن  کم این شیوه عالوه بر شوند.ایجاد می

 (.1-4ل کش) است یآمدگشیسه پشامل معموالً 

 
 ابانیچاننده خیپ -1-4ل کش

 

 یابان، از جمله اقداماتیخچاننده یپ شود.یم کیتراف یسازاقدامات آرامبهتر  رشیپذ، منجر به یمنظرساز

 .کندمیرا فراهم  یمنظرساز یمناسب برا یه فضاکاست 

 اربردک -4-1-1

با سرعت  شریانیهای همچنین خیابان ننده وکوپخش جمع و یمحل یهاابانیدر خ ابانیده خچاننیپ

له یوس 750 برابر با حداقل کیه حجم ترافک یقابل استفاده است. در صورتلومتر بر ساعت یک 50متر از کمجاز 

 کیه حجم ترافک یدر صورت. کارا خواهد بودوه ین شیابه کار گیری ساعت اوج باشد،  برله یوس 100ا یروز و  بر

 کیفحجم ترا به عالوه در صورتی کهنخواهد داشت.  قابل توجهیر یتأثاین شیوه باشد،  از مقادیر مذکور مترک

 .شودمی شتریبی استفاده از این روش رگذاریتأث ،ابان مشابه باشدیدر هر دو جهت خ
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جاد یتا با ا خط عبور در هر جهت وجود داشته باشد 2 حداقلاست  بهترابان، یچاننده خیپ جادیا یبرا

ژه یو یرهای، مسهاکاربری به دسترسی یها. در محل راهبماند یباق خط عبور کی، حداقل یآمدگشیپ

 یسازوه آرامیشن یتوان از اینم ،درصد 8شتر از یب یطول بیو ش یه اضطراریل نقلیو وسا یونقل همگانحمل

 .ردکاستفاده 

ه و بودهمراه اط یبا احت ابانیچاننده خیاستفاده از پاد است، یه حجم تردد دوچرخه زک ییهاابانیدر خ

له یوس 1000متر از ک کیحجم تراف هک یدر صورت، ه دوچرخهژیر ویمس دارای یهاابانیخدر . شودتوصیه نمی

یه هایی که سهم وسایل نقلشود در خیابانتوصیه می .ردکاستفاده  یسازآراموه ین شیااز  توانیم ر روز باشد،ب

 سازی استفاده نشود.درصد است، از این شیوه آرام 20سنگین بیشتر از 

 بیا و معایمزا -4-1-2

ز ا. افتیخواهد اهش کاده، یتداخل با عابران پو  کیحجم تراف ابان، سرعت،یچاننده خیتفاده از پبا اس

 .خواهد داشتابان ارتقا یخ یطیت محیفیک ،یمنظرساز ایجاد فرصت طرف دیگر به علت

 اهشک ،یه اضطراریل نقلیت وساکر در حریجاد تأخیتوان به ایمب استفاده از این شیوه یمعااز جمله 

در  کیش حجم ترافیافزا، یسطح هایآب یآورو جمع ابانینظافت خ یدشوار ،یاهیحاش کپار یفضا

 .ردکاشاره  روهدو جهت و بروز تصادف از روب کیان ترافیتداخل جر، یمواز یهاابانیخ

 یمشخصات هندس -4-1-3

 7 ابرابر ب طرفه حداقلکیابان یخ یرو، الزم است تا عرض سوارهکیتراف یسازوه آرامین شیجاد ایا یبرا

نشان  2-4ل کشابان در یچاننده خیپ یمتر باشد. مشخصات هندس 12 برابر با ابان دوطرفه، حداقلیمتر و خ

متر از تقاطع  50چاننده حداقل ین پیشود اولیه میتوص، بانایچاننده خیرد مناسب پکعمل یبرا .داده شده است

ثر کحدا یو فاصله عرض متوالیره ین رأس دو جزیب یمتر 40تا  30 یفاصله طول نیفاصله داشته باشد. همچن

 یراب مزاحمتشتر باشد، یره بین دو جزیب یعرضهر چه فاصله . شودین دو در نظر گرفته مین ایب یمتر 2

واهد شتر خیب یورموت کیت ترافکسرعت حر در مقابل، متر بوده وک یو همگان یه اضطراریل نقلیت وساکحر

 .شودین مییدرجه تع 45تا  30 برابر بات کحر یجدول در راستا یآمدگشیه پی. زاوشد

 ینشانآتش هایریو ش هادسترسی به کاربری یهات راهیبا توجه به موقع جدول باید یآمدگشیپ یابیانکم

 ن فاصله بایدر لبه جدول در نظر گرفته شود. ا یسطح هایآب یآورجمع یبرا یاانجام شود. الزم است فاصله

 .شودین مییتع یسطح هایان آبیزان جریو م یب طولی، شجنس روسازیتوجه به 
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 ه به جهت مخالفیل نقلیاز ورود وسا یریجلوگ یتوان برای، ممناسب باشدابان یه عرض خک یدر صورت

عالئم و کشی دوبل ممتد استفاده از خط ،در غیر این صورت .ردکشده استفاده  یانه برآمده و منظرسازیاز م

 .است الزامی برجسته هشداردهنده

 
 ابانیچاننده خیپ یمشخصات هندس -2-4ل کش

 

 هایشکعالئم و خط -4-1-4

در نظر ره یهر جز یمناسب براننده کهشداردهنده و آگاه یتابلوهاتا ، الزم است یسازوه آرامین شیدر ا

وقف ت» ین الزم است تابلویست. بنابرایابان مجاز نیچاننده خیدر محدوده پ یاهیحاش کشوند. پار گرفته

به منظور جلوگیری از ورود وسایل نقلیه به جهت مقابل، دوطرفه،  یهاابانیدر خ در نظر گرفته شود.« ممنوع

ت آنها در یاز و موقعیمورد ن یتابلوها شوند.میجدا  عالئم برجسته هشداردهندهو  دوبل یشکدو جهت با خط

 .اندنشان داده شده 3-4ل کش
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 ابانیچاننده خیپ یهایشکعالئم و خط -3-4ل کش

 

 اهش شعاع قوسک -4-2

است  (متر 5 تا 3 حدود) مکگوشه تقاطع با شعاع قوس  یبازساز اصالح و یبه معنا ،اهش شعاع قوسک

 یعرضاهش فاصله عبور ک، هیل نقلیاهش سرعت وساک، گوشه تقاطع اهش شعاع قوسک(. هدف از 4-4ل کش)

 .اده استیعابران پمتقابل رانندگان و د یو بهبود د در تقاطع ادهیعابران پ

 

 
 گوشه تقاطع اهش شعاع قوسک -4-4ل کش
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 اربردک -4-2-1

 م قابل استفادهک کیبا حجم تراف یانیشر ننده وکوپخش ، جمعیمحل یهاابانیاهش شعاع قوس، در خک

ه یل نقلیت راستگرد وساکحربرای قابل توجه  سهمبا  ییهادر تقاطع یسازوه آرامین شیاستفاده از ا است.

ه ید، توصنن نداریه سنگیل نقلیگردش وسا یبرا یافک یه فضاک ییهاو تقاطعدرصد(  20)بیشتر از ن یسنگ

اط استفاده یروز با احت برله یهزار وس 10از  ترشیبا حجم تردد ب ییهاابانین الزم است در خیشود. همچنینم

 لیژه وسایر ویا مسیو  یونقل همگانه حملژیر ویمس دارای یهاگوشه برای تقاطعاهش شعاع قوس ک .شود

 .شودیه نمیتوص نیز یه اضطرارینقل

 بیا و معایمزا -4-2-2

ر ییتغ کیحجم تراف ولی ابدییاهش مکه راستگرد یل نقلیساتقاطع، سرعت و گوشهاهش شعاع قوس کبا 

 یحد تا ،ادهیعابران پبا  یه موتوریل نقلی، تداخل وساد بهتریبه علت دن یهمچننخواهد داشت.  قابل توجهی

 .افتیخواهد اهش ک

نظافت  و یاهیحاش کپار، یسواردوچرخهن، ناکسا یبر دسترسها تقاطعگوشه اهش شعاع قوس ک

 .داردنس یپلو کنترل نظارت به  یازینداشته و ن یمنف ریتأثها ابانیخ

ن یگه سنیل نقلیگردش وسا یتوان به دشواریجمله مآن  ز همراه است. ازین یبیبا معا سازیاین روش آرام

ر ب یری، تأثیسازوه آرامین شی. استفاده از اکرداشاره  روو پیاده جدولروی چرخ آنها از  عبوراحتمال افزایش و 

 .ابان نخواهد داشتیخ ییبایهوا و ز یه، آلودگینقلل یوسا یسروصدا

 یمشخصات هندس -4-2-3

بر گردش  آنر یتأث سپسو  شدهن ییپ تعیت یه سواریله نقلیبر اساس وس در تقاطع معموالًشعاع گردش 

ن ینگه سیل نقلیر گردش وسایمسبر ز یعرض خطوط عبور نالبته د. شویم مشخصن یه سنگیل نقلیوسا

 .رگذار استیتأث

وط ن راستگرد به خطیه سنگیل نقلیوسا انحرافدفعات معدود ، متقاطع خیابان کیبا توجه به حجم تراف

ن گردش ین در حیه سنگیل نقلیاحتمال دارد چرخ وسان ینهمچاست.  یپوشقابل چشمعبور جهت مخالف، 

ها استفاده شده و خطرات ن بخشین صورت، الزم است تا از مصالح مقاوم در ایرو مجاور وارد شود. در اادهیبه پ

 .شود یابیاده ارزیعابران پ یآن برا یاحتمال
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ل جدو یآمدگشیو همراه با پ ییبه تنهاگوشه تقاطع اهش شعاع قوس کمشخصات هندسی  5-4ل کشدر 

 .نشان داده شده است( یلیمکت یسازابزار آرام کی)به عنوان 

 

 
 گوشه تقاطع اهش شعاع قوسک یمشخصات هندس -5-4ل کش

 

 هایشکعالئم و خط -4-2-4

ها یشکو خط تابلوها ،برق یرهایمانند ت یاییان اشکمالزم است تنها ، یسازوه آرامین شیا یاجرا یبرا

 .ندکر ییتغ

ا یو « نما هیحاش» هاید از تابلویجدول همراه باشد، با یآمدگشیاهش شعاع قوس با پکه ک یدر صورت

بارش برف، محل جدول قابل  ه علته بک یطین تابلوها به خصوص در شرایااستفاده شود.  یاستوانه ارتجاع

 .، کامالً ضروری استص نباشدیتشخ
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 یننده جانبکمنحرف -4-3

دول، ج یآمدگشیا چپ، با استفاده از پیخیابان به راست  یر راستاییتغ یبه معنا یسازوه آرامین شیا

ابان یچاننده خیبه پ یادی، شباهت زیننده جانبک. منحرف(6-4ل کش) است یانیر میجزاا یو  یروساز یشکخط

ر، یچ در مسیجاد مارپیا یه به جاکابان است یخ چانندهیاز پ یانوع ساده یننده جانبکدر واقع، منحرف. دارد

انحراف در  جادیموجب ا ،یسازمآرا وهیش نیاستفاده از ا .دکنمی ایجادانحراف  ،یراز مس مقطع کیتنها در 

 اطراف، سبب طیرانندگان نسبت به مح یآگاه شیموضوع ضمن افزا نیا شود ومی ریمس میمستق یراستا

 شد. خواهد هینقل لیکاهش سرعت وسا

 
 یننده جانبکمنحرف -6-4ل کش

 

 اربردک -4-3-1

 با سرعت شریانیهای همچنین خیابانننده و کوپخش جمع و یمحل یهاابانیدر خ یجانبننده کمنحرف

در  یننده جانبکان استفاده محتاطانه از منحرفکام. شودیملومتر بر ساعت استفاده یک 50متر از کمجاز 

ننده کتوان از منحرفیدرصد نم 8از شتر یب یب طولیدر ش. ز وجود داردینبا سرعت بیشتر  یانیشر یهاابانیخ

ز قابل استفاده است. اما یژه دوچرخه نیر ویمس یدارا یهاابانیدر خ یننده جانبکمنحرف .ردکاستفاده  یجانب

 یراب ین ممانعتیهمچن. ر آن در نظر گرفته شودیر مسییتغحفظ عرض الزم و  یدات الزم برایالزم است تمه

هایی که سهم وسایل نقلیه شود در خیابانتوصیه می .ژه اتوبوس وجود نداردیو خطن روش در یاستفاده از ا

 سازی استفاده نشود.درصد است، از این شیوه آرام 20سنگین بیشتر از 
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 یهامثال در تقاطع ی. براشودز استفاده یها ندر تقاطع هاقطعهانه یعالوه بر م دتوانمی یسازوه آرامین شیا

اهش کت و کر حریر در مسییتغم، به یابان مستقیدر خ جدول یآمدگشیا پیره و یجاد جزیتوان با ایراه، مهس

 (.7-4ل کش) کرد کمک هیل نقلیسرعت وسا

 
 راهدر تقاطع سه یننده جانبکنمونه منحرف -7-4ل کش

 

 بیا و معایمزا -4-3-2

 10ود )حد یمترکزان یه را به میل نقلیابان، سرعت وسایچاننده خیسه با پیدر مقا یننده جانبکمنحرف

 .دهدیاهش مکلومتر بر ساعت( یک 15تا 

ز ا مقابله به خطوط عبور جهت یل نقلیاز ورود وسا یریتوان به منظور جلوگیدوطرفه، م یهاابانیدر خ

قابل  نقشنیز ه یل نقلیاهش سرعت وساکدر  یمنیش ایعالوه بر افزا یانیر می. جزاکرداستفاده  یانیر میجزا

د بوو به یمنظرساز یبرا یمناسب ی، فضایانیر میا جزایجدول  یآمدگشیپ در نیعالوه بر ا. دارند یتوجه

 .دکننمیایجاد مزاحمت های پیرامونی، به کاربری یدسترس یبرا ن روشیا. جاد خواهد شدیا طیت محیفیک

 کپار یفضا اهشک توان بهیاز آن جمله مهمراه است. نیز  یبیبا معا یننده جانبکاستفاده از منحرف

رود احتمال وافزایش  و یر و نگهداریتعم یهانهیش هزی، افزایه اضطراریل نقلیت وساکر در حریتأخ ،یاهیحاش

 .کرداشاره  مقابلجهت حتی ا یگر و یخطوط عبور دبه  یه موتوریل نقلیوسا
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 یمشخصات هندس -4-3-3

ه رین جزیطول ا. ردکاستفاده  در این شیوه یانیره میجزتوان از ی، مروسواره یافکصورت وجود عرض در 

. شودفراهم  8به  1حداقل  شیببا  یطول یشکق خطیر از طریمتر بوده و انحراف مس 6 برابر با د حداقلیبا

ا ه با آنهیل نقلیشود تا در صورت برخورد وسایمتر ساخته میسانت 75ننده با شعاع حداقل کر جدایجزا یانتها

نشان داده شده  8-4ل کشدر  یننده جانبکمنحرف یمشخصات هندس .شود یریجلوگ یاز بروز خسارات جد

 .است

فاده استداشته باشد.  وجوددر شب  مناسب ییروشنا بایدشود یجاد میا یننده جانبکمنحرفکه  یدر محل

ن ییتعدر  است الزم. شود های سطحیتخلیه آبستم یس یین است منجر به جابجاکمم یسازوه آرامین شیااز 

 .ردیمد نظر قرار گزیربنایی سات یتأسان کم ر درییحداقل تغ ،یننده جانبکمنحرف محل

 
 یننده جانبکمنحرف و عالئم یمشخصات هندس -8-4ل کش

 

 هایشکعالئم و خط -4-3-4

 یانیر میجزا ایجاد. در صورت اندنشان داده شده 8-4ل کشدر  کننده جانبیمنحرفبرای از یعالئم مورد ن

ا یو  جزیره( کشی حاشیهخط متری 15امتداد تا ) میخعالئم برجسته هشداردهنده نظیر گل، ایمنی بشکهاز 

از عبور » یاز تابلو یانیره میجز یدر ابتدا. شودمیننده استفاده کر منحرفیجزاحاشیه در  یارتجاع استوانه

برای  شود.یاستفاده م« توقف ممنوع» یابان از تابلویو در دو سمت خ« نماحاشیه»به همراه « مجازراست 

و  «یشهر معابر در یافق یکیتراف عالئم دستورالعمل»اطالعات بیشتر در زمینه عالئم افقی و عمودی به 

، مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور «عمودی در معابر شهریترافیکی دستورالعمل عالئم »

 مراجعه شود.
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 کاه کلیویسرعت -4-4

ت که( در جهت حریلکل کل )مشابه با شکش یاه منحنکسه سرعتاز  یا، مجموعهیویلکاه کسرعت

از سطح برجسته  آنچرخ  4ا ی 2ه، یله نقلیم وسیت مستقکبا حر ،در واقع .(9-4ل کش) است کیان ترافیجر

له یسرانندگان با قرار دادن چرخ ون، یبنابراشود. یه میله نقلینان وسیدر سرنش یناراحت ایجاد رده و باعثک عبور

ابجایی بدون ج، حرکت با تغییر راستای افقیرده و کت کحر یمنحندر امتداد  ه در دو سمت بخش برجسته،ینقل

 .کنندکاه عبور میاز سرعت یعموددر راستای 

 

 
 یویلکاه کسرعت -9-4ل کش

 

 اربردک -4-4-1

با سرعت شریانی  هایهمچنین خیابان ننده وکوپخش جمع و یمحل یهاابانیدر خ یویلکاه کسرعت

 بیطور در شنیو قائم و هم یافق یهالومتر بر ساعت قابل استفاده است. در محل قوسیک 50متر از کمجاز 

 .ردکاستفاده  یویلکاه کتوان از سرعتیدرصد نم 8شتر از یب یطول
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 بیا و معایمزا -4-4-2

سه با یدر مقا یویلکاه کافت. سرعتیاهش خواهد که یل نقلی، سرعت وسایویلکاه کاستفاده از سرعتبا 

مؤثرتر  هاندهید آالیتولکاهش مصرف سوخت و اهش که، یل نقلیوسا یاهش سروصداک در، هااهکسایر سرعت

 شودینم یو همگان یطرارضا هینقل لیکاه باعث اخالل در حرکت وسانوع سرعت نیاستفاده از ا نیهمچن .است

. دکنیرا با مشکل مواجه نم نانیکاه، سرنشهنگام عبور از سرعت هینقل لهیوس یعمود ییعدم جابجا لیو به دل

 یویلکاه کسرعت دارد.وجود  کاهسرعت از بخش برجسته عبورسواران بدون ت دوچرخهکان حرکن امیهمچن

 .ردندااز ینس یپلو کنترل و به نظارت  کندنمیجاد یا های پیرامونیبه کاربری یدسترس یبرا یمزاحمت

 کپار یاهش فضاکتوان به یز همراه است. از آن جمله مین یبیبا معا یویلکاه کاستفاده از سرعت

 .کردابان اشاره یخ یهایشکخط تغییرنظافت و  یش زمان و دشواریافزا، یاهیحاش

 

 یمشخصات هندس -4-4-3

ط بودن عرض خطو یکاف ازمندینکاه، در محدوده سرعت میمستق ریدر مس نیسنگ هینقل لیساوحرکت 

و رو ادهیجدول پدر  ینینشعقببا ایجاد  الزم است، عبور وطعرض خط محدود بودندر صورت  عبور است.

 کافی برای عبور مستقیم وسایل نقلیه سنگینعرض  ،یویلکاه کل سرعتکش یاز خطوط منحن آن تیتبع

متر در نظر گرفته سانتی 10 برابر با حداکثر و 8در حالت مطلوب برابر با کاه ارتفاع این نوع سرعت. شود فراهم

 .نشان داده شده است 10-4ل کشدر  یویلک هایاهکسرعت یمشخصات هندسسایر  .دوشمی

 

 هایشکعالئم و خط -4-4-4

هشدار به  به منظور. است 10-4ل کشمطابق با  یویلکاه کسرعتکشی روسازی خیابان در محل خط

 یاهیحاش کن، پاری. عالوه بر انصب شود یویلکاه کقبل از سرعتمتر  45 «کاهسرعت»ی د تابلویرانندگان با

تفاده اس رسانی این موضوعبه منظور اطالع «توقف ممنوع» یممنوع بوده و از تابلو یویلکاه کسرعت هدر محدود

 معالئ دستورالعمل»ها به کاهبرای اطالعات بیشتر در زمینه عالئم افقی و عمودی مربوط به سرعت .شودیم

 ، مصوب شورای عالی«عمودی در معابر شهریترافیکی دستورالعمل عالئم »و « یشهر معابر در یافق یکیتراف

 کشور مراجعه شود.هماهنگی ترافیک شهرهای 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

51 
 

 

 
 یویلکاه کو عالئم سرعت یمشخصات هندس -10-4ل کش

 

 چهدانیم -4-5

 بدون چراغ تقاطعیک ز کل در مرکش یارهیای دارهیجز، سازیآرامبه عنوان یک شیوه  چهدانیممنظور از 

ره یجزعالوه بر  .(11-4ل کش) شودیه میل نقلیوساو کاهش سرعت گرد ه منجر به گردش پاد ساعتک است

 وجود دارند. چهدانیم یهایورود یدر ابتدانیز ننده کجدا معموالً تعدادی جزیره، یانیم
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 چهدانیم -11-4ل کش

 

 همچنینها و اتوبوس و هاونیامکن مانند یه سنگیل نقلیچپگرد وسات کحر یشعاع گردش برا یگاه

 یبرا هیل نقلین وسایا ن استکمم ،جهیدر نت. استموجود در تقاطع  یشتر از فضایب یه اضطراریل نقلیوسا

 .عبور کنند چهدانیا از سطح برآمده میو  ردهکت کحر چهدانیبر خالف جهت مت چپگرد کحر

 اربردک -4-5-1

کیلومتر بر  50کمتر از  مجاز یی با سرعتهانابایختقاطع در  سازیآرامبه عنوان یک شیوه  چهدانیم

رو پیاده امتداد» ها مانندوهیر شیسا وه همراه باین شیتوان از ایرد مؤثرتر، مکعمل یبراقابل استفاده است. ساعت 

 .ردکاستفاده  ابانیخ امتداددر  چهدانیجاد چند میا ای و« طولی در عرض تقاطع

 زیاد با تردد یها، تقاطعاندشده یطراح یه اضطراریل نقلیوسا یه براک ییرهایمس در چهدانیماز استفاده 

ابان یشتر از خیبابان یخ کیدر  کیه حجم ترافک ییهاتقاطع ،یونقل همگانژه حملیو یرهای، مسادهیپ انعابر

 درصد( 20)بیشتر از ت چپگرد کحرن در یه سنگیل نقلیوسااد یز سهمبا  ییهاو در تقاطعمتقاطع با آن است 

افت بهویت  کاهش قابل توجهبه دلیل  های تاریخیانچه در تقاطع خیابان. همچنین ایجاد میدشودینم هیتوص

 میدانچه وجود داشته باشد.میدان یا تقاطع، آن که در تاریخچه  مگر این .شودتاریخی توصیه نمی

 بیا و معایمزا -4-5-2

 ولی در ،سازدمیفراهم  ایجاد شده رار یاط در جزیت محیفیکو بهبود  یفرصت منظرساز چهدانیمجاد یا

ن یه سنگیل نقلیاحتمال ورود وساافزایش ، یو همگان یه اضطراریل نقلیر وسایتأخافزایش تواند باعث مقابل می

 کین ترافایانتقال جرو  یر و نگهداریش زمان تعمیه، افزایل نقلیاده و وسایتداخل عابران پافزایش  ،روهاادهیبه پ

 .شود یمواز یهاابانیبه خ
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 یمشخصات هندس -4-5-3

. شوند یرو طراحهمسطح با سوارهکشی شده و خطا به صورت یشده و  یتوانند منظرسازیم هاچهدانیم

  .توجه شودد یدو مثلث د به حفظ فاصله ی، باچهدانیم یمنظرسازدر صورت 

رده کعبور  میمستق ریغ یریه از مسیل نقلیه تمام وساکبزرگ باشد  یااندازهد به یبا چهدانیممیانی ره یجز

به  رهیجزن یاشود. ین مییرو تعبا توجه به عرض سواره چهدانیم میانی رهیجزنند. قطر کگردش  آنو به دور 

. مشخصات دشویمتر ساخته میسانت 7تا  5ارتفاع اختالف درصد و  10تا  1 یب عرضیبا شمعموالً ل گنبد، کش

، چهندایدر صورت استفاده از ممعموالً  .نشان داده شده است 1-4جدول و  12-4ل کشدر  چهدانیم یهندس

ل یاحتمال برخورد وسابه  با توجهتوانند یر مین جزایشوند. ایساخته م هایورود یدر ابتدا یانندهکر جدایجزا

 .شوند یطراحرو ا همسطح با سوارهیبرجسته، قابل عبور و به صورت  نیه سنگینقل

 :ردکاستفاده  چهدانیم یهایورود یدر ابتدا ر برجستهیاز جزا توانیمر یط زیشرا در

 نند.کت کحر نندهکر جدایتوانند بدون برخورد با جزاب طرحه یل نقلیتمام وساـ 

 .داشته باشدمتر مربع وجود  6/4ره با حداقل مساحت یجاد جزیا یبرا یافک یفضاـ 

 .داشته باشداده وجود یاز تردد عابران پ یان منظمیجرـ 

 :ردکاستفاده  چهدانیم یهایورود یدر ابتدا م(ک)با ارتفاع  قابل عبورر یاز جزا توانیمر یط زیشرا در

 .باشندننده کر جدایجزا یاز روعبور  به ناچار م،کبا حجم تردد ه یل نقلیاز وسا یبخشـ 

 .نداشته باشدمتر مربع وجود  6/4ره با حداقل مساحت یجاد جزیا یبرا یافک یفضاـ 

 :ردکاستفاده  چهمیدان یهایورود یدر ابتدا رور همسطح با سوارهیاز جزا توانیمر یط زیشرا در

 .باشندننده کر جدایجزا یز رواعبور  به ناچاره یل نقلیاز وسا زیادیتعداد ـ 

 .نداشته باشدمتر مربع وجود  6/4ره با حداقل مساحت یجاد جزیان اکامـ 

 .باشدم که در تقاطع یل نقلیسرعت وساـ 

 یابتدار تا ین جزایا استفاده شود، هایورود یابتدا نندهکجدار یاز جزا، چهدانیم یدر طراحه ک یدر صورت

 .ندیآیش میپ چهدانیم ی پیرامون جزیره مرکزیروسواره
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 کز پارین چهدانیم یهایورود ی. الزم است در ابتدااستممنوع  چهدانیحول مدر  یاهیحاش کپار

 د.ل مواجه نشوکبا مشو رانندگان اده یعابران پ متقابلد یه و دیل نقلیممنوع شود تا گردش وسا یاهیحاش

جدول به  یآمدگشیممنوع شده و از پ یاهیحاش کپار ،گذرادهیپ یمتر 6در فاصله حداقل شود یه میتوص

 .استفاده شود یاهیحاش کق محدوده پاریف دقیاده و تعریعابران پ یعرض عبور فاصلهاهش کمنظور 

با عرض  یگذرادهیپد یبا، هایورود یدر ابتدا و قابل عبوربرجسته ننده کجدار یدر صورت استفاده از جزا

 روادهرابط پید از یرو، باادهیگذر به پادهیبگذرد. در محل اتصال پ آنهاان یرو از ممتر و همسطح با سواره 3حداقل 

ها وجود یورودمتر در  5/1ننده با عرض حداقل کر جدایه جزاک یشود. در صورت استفادهمشخص  روسازیو 

 .ندکفا یااده یپ انعابر یبرارا  یمنیا هریجز نقش دتوانیمد، داشته باش

هنگام تبدیل تقاطع به ژه دوچرخه وجود داشته باشد، یر ویتقاطع، مس یهایوروده در ک یدر صورت

ژه دوچرخه از یر ویحذف مس یبراژه حذف شود. یر وی، مسچهدانیم یمتر 30د در فاصله حداقل یبا چهمیدان

 .ابدییاهش مک نیز هیلقل نیوسا رو و سرعتق، عرض سوارهین طریشود. از ایاستفاده م 7به  1با نسبت  یکلچ

 
 چهدانیو عالئم م یمشخصات هندس -12-4ل کش
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 )بر حسب متر( چهدانیم یطراح یمشخصات هندس -1-4جدول 

 یروعرض سواره
 (A) ابانیخ

شعاع قوس 
 (B) جدول

ابان یجدول خ یفاصله عرض
 (C) میانیره یاز جز

 میانیره یقطر جز
(D) 

 یروحداقل عرض سواره
 (E) چهدانیدور م

0/6 

7/4 
3/5 
9/6 
1/8 

7/1 
6/1 
4/1 
2/1 

6/2 
8/2 
2/3 
6/3 

9/4 
0/5 
5/5 
8/5 

0/7 

2/4 
8/4 
4/6 
8/7 

7/1 
6/1 
4/1 
2/1 

6/3 
8/3 
2/4 
6/4 

9/4 
0/5 
5/5 
9/5 

0/8 

7/3 
3/4 
9/5 
3/7 

7/1 
6/1 
4/1 
2/1 

6/4 
8/4 
2/5 
6/5 

9/4 
0/5 
5/5 
9/5 

0/9 

2/3 
8/3 
4/5 
6/6 
6/7 

7/1 
6/1 
4/1 
2/1 
0/1 

6/5 
8/5 
2/6 
6/6 
0/7 

9/4 
0/5 
5/5 
8/5 
0/6 

0/10 

0/3 
3/3 
9/4 
1/6 
9/6 

7/1 
6/1 
4/1 
2/1 
0/1 

6/6 
8/6 
2/7 
6/7 
0/8 

0/5 
0/5 
5/5 
8/5 
9/5 

0/11 

4/3 
6/3 
6/5 
8/6 

5/1 
4/1 
2/1 
0/1 

0/8 
2/8 
6/8 
0/9 

2/5 
2/5 
8/5 
1/6 

0/12 

0/3 
9/3 
1/5 
3/6 

5/1 
4/1 
2/1 
0/1 

0/9 
2/9 
6/9 
0/10 

2/5 
5/5 
8/5 
1/6 

 

 هایشکعالئم و خط -4-5-4

 «ستیا»ا یو  «ت حق تقدمیرعا» یاز تابلو چهدانیبه م یمنته یهایه در تمام ورودکشود یه میتوص

در  عبورجهت » یتابلوهاابان، الزم است از یخ یر محور افقییتغ نشان دادن ین برایهمچن. شود استفاده

نشان  چهدانیاز میمورد ن یهایشکعالئم و خط 12-4ل کشدر  .استفاده شود چهدانیممیانی ره یدر جز «میدان

 در یافق یکیتراف عالئم دستورالعمل»برای اطالعات بیشتر در زمینه عالئم افقی و عمودی به  اند.داده شده

، مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک «معابر شهریعمودی در ترافیکی دستورالعمل عالئم »و « یشهر معابر

 شهرهای کشور مراجعه شود.
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 روعرض سواره کاهش -5

 تقاطع جدول یآمدگشیپ -5-1

ه منجر به کاست  تقاطعگوشه در  روجدول به سمت سواره یآمدگشیپ یبه معن یسازوه آرامین شیا

رو انجام شده و عرض ا دو سمت سوارهی کیجدول از  یآمدگشیپ (.1-5ل کششود )یرو معرض سواره کاهش

ها، خط . معموالً در مجاورت تقاطعرسدیمدوخطه و دوطرفه  یهاابانیخ یمتر برا 5/5 حداقلبه  روسواره

 .شودین میگزیجدول جا یآمدگشیحذف شده و با پ یاهیحاش کپار

 یاهش فاصله گذر عرضکه، یل نقلیاهش سرعت وساکجدول در گوشه تقاطع،  یآمدگشیجاد پیهدف از ا

 تقاطع است. یکیدر نزد یاهیحاش کو حذف پارو رانندگان اده یعابران پ متقابلد یاده، بهبود دیعابران پ

 
 در گوشه تقاطع جدول یآمدگشیپ -1-5ل کش

 

 اربردک -5-1-1

 یابر. قابل استفاده است یانیننده و شرکوپخش ، جمعیمحل یهاابانیختقاطع جدول در  یآمدگشیپ

، «اهکسرعت»انواع از  همراه با آن توانیم کیتراف یسازجدول در آرام یآمدگشیشتر پیب یرگذاریتأث

 ای و «اهش شعاع قوسک»، «طولی در عرض تقاطع یروامتداد پیاده»، «تقاطع برجسته»، «گذر برجستهادهیپ»

 .ردکاستفاده  «یانیم هریجز»
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 بیا و معایمزا -5-1-2

 این زانیم ولی دشویها مه در تقاطعینقل لیسرعت وسا جدول سبب کاهش یآمدگشیاستفاده از پ

 «یمودع یهالکر شییتغ»با  یسازوه آرامین شیب ایکق تریاز طر قابل توجه نخواهد بود.چندان  ،اهش سرعتک

حرکت تداخل  ،سازیدر این روش آرام .یابدش یافزا دتوانیم آن میزان اثرگذاری، «اهش شعاع قوسک»ا یو 

اده و یعابران پمتقابل د یو بهبود د یگذر عرض طولاهش کل یبه دل هادر تقاطع ادهیبا عابران پوسایل نقلیه 

 یمنظرساز یمناسب برا ییرو، فضاجدول به سمت سواره یآمدگشیجاد پیابد. با اییاهش مکه یل نقلیوسا

 لیت وساکحر و های سطحیآب یآورها، جمعابانین، نظافت خناکسا یبر دسترس وهین شیا .شودمیجاد یا

 ندارد.س یپلو کنترل نظارت  به یازینداشته و ن یمنف ریتأث ،یه اضطرارینقل

 ، استفاده ازدوچرخهژه یو در صورت وجود خطز همراه است. ین یبیجدول با معا یآمدگشیاستفاده از پ

برای اطالع از نحوه  ن باشد.یخطرآفرسواران دوچرخه یبران است کو مم ستین مناسب یسازوه آرامین شیا

مراجعه « ی دوچرخهمسیرها» ،یازدهمآمدگی جدول به بخش طراحی مسیرهای دوچرخه در صورت وجود پیش

 و ش دید به دلیل منظرسازیاهک، یاهیحاش کپار یاهش فضاکتوان به یم این شیوهب یگر معایاز د شود.

 .کرداشاره  مقابلن به خطوط جهت یه سنگیل نقلیاحتمال ورود وسا افزایش

 

 یمشخصات هندس -5-1-3

 شود.ین میگزیجدول جا یآمدگشیحذف شده و با پ یاهیحاش ک، معموالً خط پاریسازوه آرامین شیدر ا

 یکحداقل باید جدول،  یآمدگشیپ پس ازمتر است.  5/2تا  0/2 برابر با یآمدگشیپ نیا عرضبه همین دلیل 

د یجدول نبا یآمدگشیدر محل پابان دوطرفه یخ یرون، عرض سوارهیاند. بنابرابم یخط عبور در هر جهت باق

اقل د حدیجاد شود، بایجدول ا یآمدگشیپ ،تقاطع مجاور ریغه در دو گوشه ک یدر صورتمتر باشد.  5/5متر از ک

 .(2-5ل کشدر تقاطع حفظ شود ) یآمدگشین دو پین ایمتر ب 0/5فاصله 

 یآمدگشین پیه از اک یمتر است. در صورت 0/7 تا 0/5برابر با  هاامتداد تقاطعدر جدول  یآمدگشیطول پ

وس جدول شعاع ق اتوبوس باشد. ایستگاه د به اندازه طولیستگاه اتوبوس استفاده شده باشد، طول آن بایا یبرا

رو به ادهیپ جدولدر محل اتصال شود. یمشخص متیپ ه ینقل لیاوس نوع تقاطع با توجه بهگوشه در 

الزامی خط  یجیتدرر ییان تغکام و ایجاد اتتصادف تعداد اهشک منظوربه درجه  30ه یزاو رعایت ،یآمدگشیپ

 .(2-5ل کش) است
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ت یاهم های سطحیتخلیه آبآوری و یسات جمعتأست یر موقعییو تغ یجدول، طراح یآمدگشیدر پ

در صورت  ،نیعالوه بر ا ها جابجا شوند.چهیجمله دراز  ساتیتأساین از  یاریه بسکدارد. احتمال دارد  یادیز

توجه شده و  یه موتوریل نقلیده و وساایپن عابران ید متقابل بید به حفظ دیجدول، با یآمدگشیپ یمنظرساز

 متر، بدون مانع و باز باشد. 0/2تا  5/0گذر در حد فاصل ارتفاعی بین پوشش گیاهی در محدوده پیاده

 
 در تقاطع جدول یآمدگشیو عالئم پ یهندسمشخصات  -2-5ل کش

 

 هایشکعالئم و خط -5-1-4

 یهمراه با نوارها یاستوانه ارتجاعیا  «نما هیحاش» یاز تابلوتوان یجدول، م یآمدگشیپ یدر طراح

 بهتر محلص یبه تشخ ،نیبا بارش برف سنگ ین موارد به خصوص در مناطقی. اردکبازتابنده استفاده 

برای  اند.نشان داده شده یسازوه آرامین شیاز ایعالئم مورد ن 2-5ل کشدر . نندکیم کمکجدول  یآمدگشیپ

و  «یشهر معابر در یافق یکیتراف عالئم دستورالعمل»اطالعات بیشتر در زمینه عالئم افقی و عمودی به 

، مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور «معابر شهریعمودی در ترافیکی دستورالعمل عالئم »

 مراجعه شود.
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 ایقطعهآمدگی جدول میان پیش -5-2

 کاهشمنجر به  بوده و قطعهرو در میانه جدول به سمت سواره یآمدگشیپ یبه معن یسازوه آرامین شیا

رو رو انجام شده و عرض سوارها دو سمت سوارهی کیجدول از  یآمدگشیپ .(3-5ل کششود )یرو معرض سواره

حذف  یاهیحاش کپار رسد. معموالً بخشی از خطیخطه و دوطرفه مدو یهاابانیخ یمتر برا 5/5به حداقل 

 شود.ین میگزیجدول جا یآمدگشیپشده و با 

 
 ایقطعهجدول میانه  یآمدگشیپ -3-5ل کش

 

 کاربرد -5-2-1

 وپخش کننده و شریانی قابل استفاده است.های محلی، جمعخیابان ، دریاقطعه انیمآمدگی جدول پیش

عمودی به کار برده شود، عملکرد مؤثرتری خواهد  یهاسازی همراه با تغییر شکلدر صورتی که این شیوه آرام

 .در نظر گرفته شودسازی شود روشنایی کافی در مجاورت این شیوه آرامتوصیه میداشت. 

 

 مزایا و معایب -5-2-2

گذر عرضی، ایمنی عابران پیاده افزایش  طولبه دلیل کاهش  روآمدگی جدول به سمت سوارهپیش با

فضای مناسبی برای منظرسازی  ،سازیدر این شیوه آرام عالوه بر این. یابدمیکاهش  هاو میزان تداخلیافته 

 د.وشمیایجاد 
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توان به کاهش می آن جملهاز با معایبی نیز همراه است. ی اقطعه انیمآمدگی جدول استفاده از پیش

ن به خطوط یه سنگیل نقلیاحتمال ورود وساافزایش ، سوارانکاهش ایمنی دوچرخه ،ایفضای پارک حاشیه

 .کرداشاره  های سطحیتخلیه آبنه یش هزیو افزا مقابلجهت 

 

 مشخصات هندسی -5-2-3

آمدگی عرض پیش. ایجاد شودتواند در یک یا دو سمت خیابان میی اقطعه انیمآمدگی جدول پیش

 شود.در نظر گرفته می متری از جدول تا خط عبور 5/0صله متر بوده و فا 5/2تا  0/2 ازی اقطعه انیمجدول 

 نشان داده شده است. 4-5ل کشسازی در مشخصات هندسی این شیوه آرام

د متقابل یبه حفظ د دیای، باجدول میان قطعه یآمدگشیو کاشت گیاهان در پ یدر صورت منظرساز

 5/0پوشش گیاهی در حد فاصل ارتفاعی بین شده و توجه  یه موتوریل نقلیوسارانندگان اده و یپن عابران یب

 .متر، بدون مانع و باز باشد 0/2متر تا 

 
 یاقطعه انیمجدول  یآمدگشیمشخصات هندسی و عالئم پ -4-5ل کش

 

 هاکشیعالئم و خط -5-2-4

، یعارتجا هایاستوانه یا« نما هیحاش» ی، از تابلویاقطعه انیم جدول یآمدگشیپبه منظور مشخص شدن 

 شود.میاستفاده به خصوص در نواحی با بارش برف سنگین 
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 اهش عرض خطوط عبورک -5-3

ر ییو تغ یدوچرخه، منظرسازژه یر ویجاد مسی، ایشکق خطیاز طر عرض خطوط عبور ،وهین شیدر ا

از طریق القای  هیل نقلیاهش سرعت وساک، یسازوه آرامین شی(. هدف از ا5-5ل کشابد )ییماهش ک روسازی

 .است عرض کاهشمحدودیت و کمبود فضا و 

 
 اهش عرض خطوط عبورک -5-5ل کش

 

 اربردک -5-3-1

ه ک با توجه به اینکننده و شریانی کاربرد دارد. وپخشهای محلی، جمعدر خیابان یسازوه آرامیاین ش

وه ین شیاز اکاهش سرعت  یدر راستاتوان یم ،باشد زیاد ،عبور عرض خطوط ،ممکن است در معابر موجود

تردد وسایل نقلیه سنگین  سهمدر صورتی که  رد.کاستفاده  عبورعرض خطوط کاهش  به منظور یسازآرام

 .شودتوصیه نمیسازی از این شیوه آراماستفاده درصد(،  20زیاد باشد )بیشتر از 

 

 بیا و معایمزا -5-3-2

اهش که یل نقلیسرعت وسا ،در نتیجهو  کنندمیاط یشتر احتیاهش عرض خطوط عبور، رانندگان بکبا 

هش کانیز  آنها با وسایل نقلیه و تداخلمتر شده کاده یعابران پ یعبور عرض طول مسیر ،ضمندر ابد. ییم

 .دیابمی
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ه از موانع استفاد ولی باندارد.  یادیز یکیزیرات فییاز به تغیباال بوده و ن یسازوه آرامین شیا یسرعت اجرا

 .ایجاد کردوسایل نقلیه اهش سرعت کبر  یشتریر بیتأثتوان می یکیزیف

ر یمانند مس ییهاتیو فعال یسات شهریتواند به تأسیماهش عرض خطوط عبور کاز مانده یباق یفضا

 ی، دسترسیه اضطراریل نقلیساو یبرا یاهش عرض خطوط عبور مزاحمتکابد. یژه دوچرخه اختصاص یو

و  ییس راهنمایپل و کنترل ازمند نظارتیو ن ردهکجاد نیاابان ینظافت خ و های سطحیآب یآورجمعن، ناکسا

 .ستین یرانندگ

 ،یاهیحاش کپار یاهش فضاک توان بهیز همراه است. از آن جمله مین یبیاهش عرض خطوط عبور با معاک

اهش کو یموتوره یل نقلیسواران به وساخهتر شدن دوچرکینزدان دو جهت ترافیک، یننده مکجدا یاهش فضاک

 .کرداشاره آنها  یمنیا

 

 غیر موازی یاهیحاش کپار -5-4

غیر موازی با  یاهیحاش کپار یایجاد فضا طریق از رواهش عرض سوارهک یبه معنا یسازوه آرامین شیا

 (.6-5ل کشاست ) جریان ترافیک

 
 غیر موازی یاهیحاش کپارایجاد  -6-5ل کش
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 اربردک -5-4-1

کاربرد کیلومتر بر ساعت  40کمتر از  مجاز هایی با سرعتابانیدر خاغلب ، غیر موازی یاهیحاش کپار

با رعایت  نیز کیلومتر بر ساعت 50تا  40هایی با سرعت ابانیامتداد خنگ در یکن نوع خط پاریاز ا البته. دارد

ر منظو بهرد. کاستفاده توان یماحتیاط، بررسی شرایط میدانی و تأمین دید مناسب رانندگان و عابران پیاده 

 .به کار گرفتجدول  یآمدگشیاه و پکبا سرعت همراهرا  یسازوه آرامین شیا توانی، مشتریب یاثرگذار

، های مهمدسترسی به کاربریدر محل  غیر موازی با جریان ترافیک یاهیحاش کپار یجاد فضایا

 .شودیه نمیتوصهای تاریخی بافتهمچنین و م ک ییروشنا د محدود وید با فاصله ییهامحدوده

 

 بیا و معایمزا -5-4-2

ن یتداخل باحتمال رده و از کجاد یاده ایرو و عابران پن سوارهیب یلحائ ی، فضاغیر موازی یاهیحاش کپار

 ، باعث افزایشردهکجاد نیا نناکسا یدسترس یبرا یمزاحمت غیر موازی یاهینگ حاشیکاهد. پارکیآنها م

 .ندارد یو رانندگ ییس راهنمایپل و کنترل به نظارت یازیو ننشده  ابانیخ یر و نگهداریتعم هاینهیهز

ر در یجاد تأخیا توان بهیز همراه است. از جمله مین یبیبا معا غیر موازی یاهیحاش کجاد خط پاریا

ابان یاز عرض خ عبوره قصد ک یاادهیبه عابران پنسبت د یاهش دک ،یو همگان یه اضطراریل نقلیت وساکحر

 .کرداشاره  کپار ه در حال خروج از فضاییل نقلیاحتمال تصادف با وسا افزایش را دارند و

 

 یمشخصات هندس -5-4-3

. متر است 5/2تا  0/2بین  و عرض آنمتر  5/5تا  0/5ن یهر خودرو بمورد نیاز برای  کپار یطول فضا

متر از که یدار )با زاوهیدرجه(، زاو 90از  ترشیه بیتواند به صورت مورب )با زاویم غیر موازی یاهیحاش کپار

 .شود یطراح درجه( 90ه ی)با زاو یا عمودیدرجه( و  90

سته واب ینشانآتش یرهایو ش هادسترسی به کاربری یهامانند محل راه یبه عوامل کپار یت فضاهایموقع

 .ر خواهد بودیمتغن عوامل، یا وجود بسته به کیتراف یساززان آرامیجه، میاست. در نت

در  یاهیحاش کد پارجاید از ای، باکپار یه از فضایل نقلیبا توجه به خطر تصادف در زمان خروج وسا

 .ودن شیگزیجدول جا یآمدگشیتواند با پیم یاهیحاش کخط پار ،هادر تقاطع ها اجتناب شود.تقاطع یکینزد
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 یانیره میجز -5-5

 شودمی خطوط عبوراهش عرض کمنجر به  هکاست رو دوطرفه انه سوارهیدر مره یجز کی، یانیره میجز

 اده است.یتداخل با عابران پاهش که و یل نقلیاهش سرعت وساک، یانیره میجاد جزیهدف از ا .(7-5ل کش)

 یاهیحاش کپارخط ن است کمم گاهیخطوط عبور است.  یا تعدادعرض کاهش ازمند ی، نیانیر میجاد جزایا

گذر ادهیدر محل پ یاهیحاش کگذر همراه باشد، پارادهیبا پ یانیره میحذف شود. اگر جز یانیر میدر محدوده جزا

 ممنوع است.

 
 یانیره میجز -7-5ل کش

 

 اربردک -5-5-1

 50کمتر از  مجاز با سرعت دوطرفههای خیابانتقاطع  یردهاکیا در رویو  هاقطعهانه یدر م یانیر میجزا

جدول، قبل  یآمدگشیپاز  ،شتریب یشود به منظور اثرگذاریه میتوص. قابل استفاده هستند کیلومتر بر ساعت

 رد.کگذر استفاده ادهیاز پ یانیره میهمراه با جزتوان ین میهمچن. شود استفاده یانیره میو بعد از جز

پیاده در تمام  انعرضی عابر عبورهای تاریخی و اشتراکی که امکان در خیابان استفاده از جزیره میانی

 شود.طول آن وجود دارد، توصیه نمی
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 بیا و معایمزا -5-5-2

ه استکه یل نقلیو از سرعت وسا یافتهاهش کخطوط عبور یا تعداد ، عرض یانیر میبا استفاده از جزا

اهش تداخل کبر  یر مثبتیرده و تأثکاده عمل یعابران پ یبرا یمنیر ایتوانند به عنوان جزایر مین جزایشود. ایم

ط یت محیفیک یو ارتقا یمنظرساز یبرا یر، فرصتین جزایجاد این ایداشته باشند. همچننیز اده یبا عابران پ

 .ندکیجاد میا

 های پیرامونیکاربریبه  یدسترسممکن است باعث ایجاد محدودیت برای  ،یانیره میاستفاده از جز

ه ه بیل نقلیش سرعت وسایو افزا یر و نگهداریتعم یهانهیش هزی، افزایاهیحاش کپار عرض اهشکابان، یخ

 .شودت چپگرد اکل محدود شدن حریدل

 

 یمشخصات هندس -5-5-3

با نیز ثر طول آن کمتر است. حدا 0/7تا  0/5 برابر با هاقطعهانه یا میها و در تقاطع یانیره میطول جز

ن یعرض ا .شودین مییتع های مهمکاربریبه دسترسی  یهات راهیو موقع های مجاورتقاطع فاصله تاتوجه به 

 داقلد حیاده بایپ انعابر یطور گذر عرض نیاستقرار عالئم و تابلوها و هم یبراکشی( کشی تا خط)خطره یجز

انه یم در و 8-5ل کشدر ها در تقاطع یانیره میجز یهندس. مشخصات در نظر گرفته شودمتر  0/2 برابر با

 .نشان داده شده است 9-5ل کشدر  هاقطعه

 
 تقاطع یهایوروددر  یانیره میجزو عالئم  یمشخصات هندس -8-5ل کش
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 قطعهانه یدر م یانیره میجزو عالئم  یهندس مشخصات -9-5ل کش

 

اد جیا یانیره میجزدر محور  یمکه یزاو، یمنیش ایعرض خطوط عبور و افزا یجیاهش تدرک یتوان برایم

 .نشان داده شده است دارزاویه یانیره میجز یمشخصات هندس 10-5ل کشرد. در ک

 یتوره مویل نقلیاده و وساین عابران پید متقابل بیدحفظ د به ی، بایانیره میجز یدر صورت منظرساز

 .متر، بدون مانع و باز باشد 0/2متر تا  5/0پوشش گیاهی در حد فاصل ارتفاعی بین شده و توجه 

 
 دارزاویه یانیره میو عالئم جز یمشخصات هندس -10-5ل کش

 

 هایشکعالئم و خط -5-5-4

. دشواستفاده « ه نمایحاش» و «مجازاز راست عبور » یهاد از تابلوی، بایانیره میدر صورت استفاده از جز

متری و  45در فاصله « ادهیپ انگذرگاه عابر» اخطاری ید از تابلویگذر همراه باشد، باادهیبا پ یانیره میجز اگر

، یانیره میجاد جزیه با اک ی. در صورتاستفاده شودگذر در محل پیاده« پیاده انگذرگاه عابر» اخباری تابلوی

 یلود از تابیباشد، باای و نیاز به حذف خط پارک حاشیهه وجود نداشته یل نقلیعبور وسا یبرا یافک یفضا

 .ره استفاده شودیدر محدوده جز« توقف ممنوع»
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 یانتهاه یحاش یشکفراهم شود، الزم است خط یجیابان به صورت تدریاهش عرض خکه ک نیا یبرا

عالئم افقی و عمودی  برای اطالعات بیشتر در زمینه .یابدامتداد  8به  1نسبت آن با  یطول یره در راستایجز

، «هریعمودی در معابر شترافیکی دستورالعمل عالئم »و « یشهر معابر در یافق یکیتراف عالئم دستورالعمل»به 

 مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مراجعه شود.

 

 روع عرض سوارهیر توزییتغ -5-6

ط وا عرض خطیاهش تعداد و ک قیاز طررو ر در هندسه سوارهییتغ یبه معنا کیتراف یسازوه آرامین شیا

نقل وژه حملیروها، خطوط گردش، خطوط وادهیپ نظیر، هاتیفعالسایر  ص فضا بهیان تخصکام هکعبور است 

 .(11-5ل کش) آوردیرا به وجود م یاهیحاش کخطوط دوچرخه و پار ،یمنیر ای، جزایهمگان

 
 روع عرض سوارهیر توزییتغ -11-5ل کش
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خط  2با  یابانیخبه  میانهابان چهارخطه و بدون یخ یک ،روع عرض سوارهیر توزییتغبا به عنوان مثال 

 .شودمناسب تبدیل میانه یو مخط دوچرخه  2عبور، 

 

 اربردک -5-6-1

الزم  .قابل استفاده است یانیننده و شرکوپخش ، جمعیمحل یهاابانیدر خ کیتراف یسازوه آرامین شیا

اقدام  روع عرض سوارهیان، نسبت به توزکشده و در صورت ام یابان بررسیموجود خ کیاست تا ابتدا حجم تراف

 .شود

 

 بیا و معایمزا -5-6-2

ن به یابد. همچنییاهش مکه یل نقلیاستن از خطوط عبور، سرعت وساکرو و ع عرض سوارهیر توزییبا تغ

فات استه و نرخ تصادکاده یه و عابران پیل نقلین وسایمختلف سفر، از تداخل ب یهاوهیع بهتر شیل توزیدل

به  طیت محیفیک یو ارتقا یمنظرساز یبرا یفرصت انه،یجاد میدر صورت ا ن،ی. عالوه بر اافتیاهش خواهد ک

 .دیآیوجود م

 

 یمشخصات هندس -5-6-3

ها، حجم خطوط گردش در تقاطعمانند  یبه مواردرو الزم است تا ع عرض سوارهیر توزییتغ یدر راستا

ر طونیهمو  یونقل همگانحمل یهاستگاهیرها و ای، مسهاتعداد دسترسی کاربریم کها، ترایشک، خطکیتراف

ابان، یهر خدر موجود و شرایط ل اطالعات یتوجه شود. با توجه به تحل یسوارو دوچرخه یروادهیالت پیتسه

از  سقبل و پ یمرخ عرضینمونه ن کی .رو متفاوت خواهد بودع عرض سوارهیر توزییتغبرای  یشنهادیپ یالگو

 نشان داده شده است. 12-5ل کشرو در ع عرض سوارهیر توزییتغ
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 ابانیخیک  یمرخ عرضیرو در نع عرض سوارهیر توزییتغ نمونه -12-5ل کش

 

 یانیم کریت -5-7

است  یانیم کریل تیاز قب یعمود یکیزات ترافیاستفاده از تجه یمعنا به کیتراف یسازوه آرامیشن یا

 .(13-5ل کش) شودیرو مدن عرض سوارهیو محدود به نظر رس کیه سبب بارک

 
 یانیم کریتاضافه کردن  -13-5ل کش
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 اربردک -5-7-1

قابل  کیلومتر بر ساعت 40کمتر از  مجاز با سرعت میانه فاقددوطرفه و  یهاابانیدر خ یانیم کریت

 طخ دود، الزم است حداقل نریگین خطوط عبور قرار میب یکیزات ترافین تجهیه اکاز آن جا استفاده است. 

 .دابان وجود داشته باشیعبور در خ

 کریاست، از ت ییاجرا ریبر و غنهی، هزو جزیره میانی موانعسایر جاد یه اک صورتیشود در یه میتوص

ها ابانیو تقاطع خ های مهمدسترسی کاربریدر محدوده  یانیم کریاستقرار تاستفاده شود. الزم است از  یانیم

 اجتناب شود.های تاریخی و اشتراکی طور در خیابانو همین

 

 بیا و معایمزا -5-7-2

ه یلل نقیاهش سرعت وساک در نتیجه، ابان ویعرض خ یتمحدودالقای منجر به  ،یانیم کریاستفاده از ت

ف و رده و از احتمال بروز تصادکجاد یا یکیتراف یهاانین جریب یافاصله، هاتیرکن ین ایشود. همچنیم

 .اهندکیم هیل نقلیوسا یکیتراف یهاتداخل

ل احتما افزایش برف، یآورجمعدشواری نظافت خیابان،  یتوان به دشواریم یسازوه آرامین شیب ایاز معا

 .کرداشاره  آنها مداوم ینگهدارر و یاز به تعمین و هاتیرکن با یه سنگیل نقلیبرخورد وسا

 

 یمشخصات هندس -5-7-3

در صورت نیاز به تکرار آنها در طول متر ارتفاع داشته و یسانت 90تا  45ن یمعموالً ب یانیم یهاکریت

 .رندیگیقرار مگر یدکیاز  یمتریسانت 80در فاصله مشخصی از خیابان، 
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 کشیطو خ یر روسازییتغ -6

 رو در تقاطعامتداد پیاده -6-1

 روبه صورت همسطح با سوارهها ابانیرو در تقاطع خحفظ روسازی پیاده یبه معنا یسازوه آرامیشن یا

اده و یپ انعابر یبه محل گذر عرضنسبت د یرو در تقاطع، بهبود دادهیهدف از امتداد پ .(1-6ل کش) است

الزام  یبه معنا یسازوه آرامین شیاده است. استفاده از ایحضور عابران پ نسبت بهرانندگان  یاریهوشش یافزا

 .اده استیت عابران پکحرباالتر برای ت یدهنده اولونشان تنها نبوده وه ینقل لیتوقف وسا

 
 رو در تقاطعادهیامتداد پ -1-6ل کش

 

 اربردک -6-1-1

قابل استفاده است.  یانیشرننده و کوپخش ، جمعیمحل یهاابانیخهمه در  کیتراف یسازوه آرامین شیا

 رد.ک استفاده «اهش شعاع قوسک»ا یو  «تقاطع برجسته»همراه با وه ین شیاز اتوان یشتر میب یاثرگذار یبرا

 

 بیا و معایمزا -6-1-2

ت کحرن، ی. عالوه بر اهستندسرعت  ه ناچار به کاهشیل نقلیوسارانندگان رو در تقاطع، ادهیبا امتداد پ

با  نیهمچن د.شومیاسته کاده یه با عابران پیل نقلیو از تداخل وسا باالتری پیدا کردهت یاده اولویعابران پ

 .خواهد شد کمکط یت محیفیک یارتقابه و  افتهیابان بهبود یخ منظر ،یسازوه آرامیش نیا استفاده از
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 یهانهیش هزیاده، افزایاذب در عابران پک یمنیاحساس ا ممکن است باعث ایجادوه ین شیاستفاده از ا

ان ینایرو توسط نابرو و سوارهادهین پیص تفاوت بیو عدم تشخ ابانیش زمان نظافت خی، افزایهدارنگر و یتعم

 تصالادر محل  متفاوت یتوان از روسازینا، میبمکنا و یافراد ناب یمنیش ای. به منظور افزاشودان ینایبمکو 

برای اطالعات بیشتر در زمینه هشدار در مورد خطرات، موانع،  .کرداستفاده  یسازوه آرامین شیارو به ادهیپ

 ،«ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت»ها و کمک در مسیریابی به تغییر جهت

 مراجعه شود.عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب شورای

 یمشخصات هندس -6-1-3

ن ییدرصد پا 6ثر کب حدایتقاطع با ش یکیرو در نزدادهیسطح پ ،یسازوه آرامین شیدر اشود یه میتوص

 40وتاه با ارتفاع ک یاز جدول ن فاصله،یرو برسد. در ا، باالتر از سطح سوارهیمتریلیم 15آمده و به ارتفاع 

در  یسازوه آرامین شیا یشود. مشخصات هندسیمرو استفاده و سواره روادهیر پیمس کیکتف یبرا یمتریلیم

 .نشان داده شده است 2-6ل کش

 
 رو در تقاطعادهیامتداد پ یهایشکو خط یمشخصات هندس -2-6ل کش

 

 هایشکعالئم و خط -6-1-4

شده  روسازیبخش قبل و بعد از از ندارد. اما الزم است ین ایویژه یشکبه خط یسازوه آرامین شیا

 .شودم یمتر ترسیسانت 50تا  30د ممتد، به عرض یرو، دو خط سفسواره
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 روردن سوارهکسنگفرش  -6-2

است  کردن آن سنگفرشو رو سواره یی ازهابخش یروسازتغییر جنس  یبه معنا یسازوه آرامین شیا

 .شودیم هیل نقلیاهش سرعت وساک، به راننده هشدار داده و باعث یر روسازیین تغی(. ا3-6ل کش)

 
 روردن سوارهکسنگفرش  -3-6ل کش

 

 اربردک -6-2-1

شریانی با های همچنین خیابانپخش کننده و وجمع و یمحل یهاابانیرو در خردن سوارهکسنگفرش 

ل هایی که سهم وسایشود در خیابانتوصیه می قابل استفاده است. کیلومتر بر ساعت 40کمتر از  مجاز سرعت

 سازی استفاده نشود.درصد است، از این شیوه آرام 20نقلیه سنگین بیشتر از 

ر و یر تعممتک یهانهیل هزیآجر، به دل یفسازکسه با یدر مقا یو بتن آسفالت یبتن یهاکاستفاده از بلو

ی هاخیابان کردن در صورت سنگفرش .ت دارندیسواران، اولواده و دوچرخهیتر عابران پت سادهکو حر ینگهدار

 باشد. تاریخی هماهنگ با هویت بافت الزم است تا مصالح استفاده شده تاریخی،

 بیا و معایمزا -6-2-2

با استفاده ند. کیم کمکط یت محیفیکهمراه شود، به بهبود  یمنظرساز یهار روشیاگر با سا وهین شیا

ت کحر ولی ممکن است. ابدییماهش کاده یبا عابران پآنها ه و تداخل یل نقلیسرعت و حجم وسااز این شیوه، 

 .اده دشوار باشدیاران و عابران پسودوچرخه یسنگفرش برا یبر رو

 تکمزاحمت در حرایجاد ، یر و نگهداریتعم ینه باالیتوان به هزیرو مردن سوارهکب سنگفرش یاز معا

 .دکره اشاره یل نقلیت وساکحر یش سروصدایابان و افزایش زمان نظافت خیافزا، یه اضطراریل نقلیوسا
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 ینوار لرزاننده عرض -6-3

ه جاد صدا و ارتعاش بیه سبب اکاست  یاا نقاط برجستهیاستفاده از نوار و  یبه معنا یسازوه آرامین شیا

، شهری معابردر  یجاد نوار لرزاننده عرضیهدف از ا .(4-6ل کش) دشومیآنها  یه از رویل نقلیهنگام عبور وسا

 یتیوقعموجود ا یط و یر شراییتغر، یموجود در ادامه مس کینترل ترافکزات یتجه بارههشدار دادن به رانندگان در

 یسازراموه آیش کیبه عنوان  ییبه تنها یتباه از نوار لرزاننده عرضمواقع، به اش یاست. برخ معبرمعمول در  ریغ

 .شودیمستقل استفاده م

 
 ینوار لرزاننده عرض -4-6ل کش

 

 اربردک -6-3-1

دارد. الزم  اربردککیلومتر بر ساعت  50 مجاز با سرعت یانیشر یهاابانی در خالًعموم ینوار لرزاننده عرض

 .اجتناب شود یونکمناطق مس یمتر 200 محدودهدر  یسازوه آرامین شیا به کار گیری است از

. شودیه میتوصارآمد نباشد، ک و عالئم ه استفاده از تابلوهاک یتنها در صورت، یاستفاده از نوار لرزاننده عرض

اصله فط محدود بودن ی، به خصوص در شرا«ستیا» یبه تابلو یمنته یهایورودوه، در ین شیاربرد اکن یشتریب

ا یه رانندگان انتظار مواجهه با تقاطع را ندارند و ک یدارچراغ یهان، قبل از تقاطعیعالوه بر ا .د استید

شود. از یاستفاده م یسازوه آرامین شیاز ا ،(درجه 90)تصادفات  جلو به پهلو تصادفاتسابقه با  ییهاتقاطع

 :کردر اشاره یتوان به موارد زیم یلرزاننده عرض نواراربرد کگر یموارد د
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 از به توقف دارند.یه نک ییهاانکم قبل ازـ 

 باشد. ر خطییتغا یر و یمس یر راستاییاز به تغیه نک ییهاانکم قبل ازـ 

 ت سرعت وجود داشته باشد.یمحدود یه تابلوک تند یافق یهاقبل از قوسـ 

 ابد.ییاهش مک تعداد خطوط عبور هک ییهاانکم قبل ازـ 

 یارگاهک یهاو محدوده یات عمرانیقبل از عملـ 

 و قوس تندطولی زیاد ب یش ی دارایهارابط درـ 

 بیا و معایمزا -6-3-2

 ین، در مناطقی. بنابراردکسواران اشاره ت دوچرخهکحر یتوان به دشواریم یسازوه آرامین شیب ایاز معا

ل یت وساکحر ین، سروصدایعالوه بر ا .شوداستفاده  ید از نوار لرزاننده عرضیدوچرخه نبا یبا حجم تردد باال

 شتر خواهد شد.یابان بیخ یو نگهدارر ینه تعمیابد و هزییش میافزا یسازوه آرامین شیه در مجاورت اینقل

 هندسی مشخصات -6-3-3

د و زرد و با یبا دو رنگ سفترافیک  سازیآرامهای شهری و به منظور در خیابان یلرزاننده عرض نوارهای

متر  60 برابر با ا تقاطع حداقلیف نوار لرزاننده از مانع ین ردیفاصله آخر شوند.یمتر اجرا میلیم 6تا  4 عمق

 .نشان داده شده است 5-6ل کشدر  سازیآرام شیوهن یا هندسی مشخصات .است

 
 ینوار لرزاننده عرض هندسی مشخصات -5-6ل کش
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 یشکر خطییتغ -6-4

 لیبه منظور آگاه گردن رانندگان و کاهش سرعت وسا یروساز یهایکشاز خط یتوان از انواع خاصیم

 ،یوتاه و عالئم افقک ینوار عرض ،املک ی، نوار عرضیاهیحاش یهال، دندانهکش V یشکخط. استفاده کرد هینقل

 .رندیگیمورد استفاده قرار م کیتراف یسازبه منظور آرامها هستند که کشیانواعی از این خط

 تا سرعت خود را کاهش دنکنبه راننده القا می قرار گرفته وه یل نقلیوسا تکدر جهت حرل کش V خطوط

ه سرعت کشود یم جادیاراننده  درن تصور یا ضخامت آنها، این خطوط و یاهش فاصله بکبا  .(6-6ل کش) دهد

 .اهش دهدکت را که سرعت حرکشود یجه، به راننده هشدار داده میش است. در نتیه در حال افزایله نقلیوس

 
 لکش V یشکطخ -6-6ل کش

 

ه کخط عبور هستند لبه ل در کش یمثلث هاییشکاز خط یا، به صورت مجموعهیاهیحاش یهادندانه

توانند به یم یشکن خطیا یهامثلث (.7-6ل کش) شوندیم خط عبوردن یبه نظر رس ترکم عرضمنجر به 

ل یااهش سرعت وسکن تصور باعث ینند. اکالقا بیشتر اهش عرض خط عبور را کج بزرگ شوند تا تصور یتدر

 .شودیه مینقل
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 یاهیحاش یهادندانهکشی طخ -7-6ل کش

 

کند تا سرعت ه به راننده القا میکدر عرض خط عبور است  یاز خطوط مواز یاامل، مجموعهک ینوار عرض

ن یا وگر قرار گرفته یدکینسبت به  یمترک توانند با فاصلهیخطوط م نی(. ا8-6ل کشدهد )خود را کاهش 

 ابد.یاهش کالزم است  بوده وش یه سرعت در حال افزاکنند کجاد یتصور را در راننده ا

 
 املک ینوار عرضکشی طخ -8-6ل کش

 

 ترکیکه با نزداست در لبه و بخشی از عرض خطوط عبور  یخطوط مواز از یامجموعهوتاه، ک ینوار عرض

 یش آگاهیافزا یبرا یشکن خطیا .(9-6ل کش) کند تا سرعت خود را کاهش دهدشدن به هم، به راننده القا می

 ،املک ینوار عرض نسبت به یشکخط نوع نیا یر و نگهدارینه تعمیهزشود. یراننده نسبت به سرعت انجام م

 .متر استک
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 وتاهک ینوار عرضکشی طخ -9-6ل کش

 

ن خطیا. (10-6ل کش) رو استسواره یترسیم عالئم بر سطح روساز ی، به معنایعالئم افقاستفاده از 

د یدتر و در امتداد شوند، در ابعاد بزرگیق تابلوها به راننده منتقل میاز طر معموالًه کرا  یها اطالعاتیشک

آگاه  ابان،یخ در خصوص سرعت مجاز یرساناطالعمعموالً ، یجاد عالئم افقیهدف از ا. دهندیم نشان میمستق

 .است ابانیخشده در  زات استفادهیو نوع تجه آناربران کت یردن رانندگان از وضعک

فاده مورد است ین نوشتارهایتراز جمله مهم. شوندیم میتقس« نماد»و « نوشتار»به دو دسته  یعالئم افق

مشابه  ،نمادها .کرداشاره « مدرسه»و « آهسته»، «اطیاحت»، «ستیا»لمات کتوان به یم کیتراف یسازدر آرام

دهند. عالئم هشداردهنده سرعت مجاز، عبور یمل تابلوها، به رانندگان هشدار مکتابلوها بوده و به عنوان م

 .های افقی پر کاربرد هستنداز جمله نماداده یو عابران پ کودکان یعرض

 
 یعالئم افقترسیم  -10-6ل کش
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 اربردک -6-4-1

کیلومتر  50 مجاز با سرعت یانیشر یهاابانیعمدتاً در خ یاهیحاش یهال و دندانهکش Vخطوط  یشکخط

شود. از یبا دو خط عبور در هر جهت استفاده م ییهاابانیدر خ هااین روشاز معموالً  اربرد دارند.ک بر ساعت

 .ردکاستفاده ز ین هاقوستوان قبل از یل مکش Vخطوط 

ها مورد ها و پلتقاطع یهایدر ورود و یانیشر یهاابانیدر خ وتاه معموالًک یامل و نوار عرضک ینوار عرض

ر یسا و ه نصب تابلوهاک یطیها، به خصوص در شران از آنها در قوستواین میرند. عالوه بر ایگیاستفاده قرار م

 .ردکاستفاده اهش سرعت نداشته باشد، کدر  ینقش مؤثر یکیزات ترافیتجه

ن یند. اگیریم مورد استفاده قرار یانیننده و شرکوپخش ، جمعیمحل یهاابانیخهمه در  یعالئم افق

 .دارندبیشتری اربرد کن یآفر خطر یهاتیها و موقعه، قبل از قوسیل نقلیهشدار دادن به وسا یعالئم برا

 

 بیا و معایمزا -6-4-2

ن یاشوند. یه میل نقلیاهش سرعت وساکر شده منجر به کذ یهایشکه اشاره شد، خطکطور همان

در  ابان نداشته ویو نظافت خ یه اضطراریل نقلیت وساکش سروصدا، حریبر افزا یریتأث یسازآرام یهاوهیش

 .قابل اجرا هستند و با هزینه کم وتاهکزمان 

. با کردآنها اشاره  ینگهدار یهانهیش هزیشدن خطوط و افزا کپاتوان به یم هایشکن خطیب ایاز معا

متر بوده و به ک ،املک یسه با نوار عرضیوتاه، در مقاک ینوار عرض یشکشدن خط کن حال، احتمال پایا

 یسازبر آرام یریده نشده و تأثیها دیشکن، در مواقع بارش برف، خطیاج دارد. عالوه بر ایاحت یمترک ینگهدار

 .ندارند کیتراف

 

 مشخصات هندسی -6-4-3

عرض هر نوار، ابد. ییاهش مک ینیمع ین آنها با الگویه فواصل بکهستند  ییهایشک، خطیعرض ینوارها

متر باشد. مشخصات یسانت 50شتر از ید بیز نبایوتاه نک یمتر باشد. طول هر نوار عرضیسانت 30شتر از ید بینبا

 نشان داده شده است. 11-6ل کشوتاه در ک ینوار عرض
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 وتاهک ینوار عرضکشی طخ هندسی مشخصات -11-6ل کش

 

ته وابس ،سرعتاهش ک برای مورد نظرزان یه و میل نقلیه وسایبه سرعت اول یعرض ین نوارهایفواصل ب

 یفواصل نوارها. کنده عبور یثان کیدر  ینوار عرض 4از باید ه یله نقلیاهش سرعت، وسک برایاست. معموالً 

 .نشان داده شده است 1-6جدول در  یعرض

 

 یعرض ینوارهاکشی طهندسی خمشخصات  -1-6جدول 

  سرعت مجاز
 لومتر بر ساعت(یک)

 هافیفاصله رد فیردتعداد 

 متر 2 یف بعدیرد 4متر و فاصله  3ف اول یرد 7فاصله  11 40

 متر 3 یف بعدیرد 7متر و فاصله  4ف اول یرد 5فاصله  12 50

 

، مصوب «یشهر معابر در یافق یکیتراف عالئم دستورالعمل»برای اطالعات بیشتر در زمینه عالئم افقی به 

 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مراجعه شود.
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 یدسترس تیمحدود -7

 یجهتانسداد  -7-1

 روتا خط میانی سواره معموالًرو و یا مانعی عمودی است که آمدگی پیادهپیش یبه معنا یانسداد جهت

ا یبر زدن و انی، از می(. انسداد جهت1-7ل کششود )ادامه یافته و مانع از حرکت ترافیک در یک جهت می

و  جدول، دروازه یآمدگشیشده، پ یمنظرساز ریاتوان از جزیم. ندکیم یریجلوگ کیم ترافیان مستقیجر

 .ردکه استفاده یل نقلیت وساکر حریدر مس یمانعبه عنوان  استوانه ثابت

ت دوچرخه در کان حرکسواران محدود نشده و امدوچرخهاده و یت عابران پک، حریسازوه آرامین شیدر ا

 شود.یان نیز استفاده میژه دوچرخه مخالف جریموارد از خط و یهر دو جهت وجود دارد. در برخ

 
 یانسداد جهتایجاد  -1-7ل کش

 

 اربردک -7-1-1

ن یدر ا .شودیمننده استفاده کوپخش جمع و یمحل یهاابانیدر تقاطع خعمدتاً  یسازوه آرامین شیا

وپخش جمع یهاابانیدر خو ر روز بله یوس 1500ثر کحدا یابان محلیدر خ کیالزم است حجم تراف راستا،

ن یتوان از ای، نممجاور یهاابانیبه خ کیل انتقال ترافیبه دل. باشد ر روزبله یوس 5000تا  1500 نیبننده ک

ر د یتوان از انسداد جهتیط مناسب، میرد. با در نظر گرفتن شراکاستفاده مجاور  یاطع محلتقدو وه در یش

ر یبر خالف مسر دوچرخه یوجود مس. ردکننده استفاده کوپخش ا جمعیو  یبا محل یانیابان شریتقاطع خ

 ندارد. انسداد یک جهت از خیابانبا  یرتیمغا، یونقل همگانحمل
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 بیا و معایمزا -7-1-2

افت. به دنبال یاهش خواهد که یل نقلیابان، حجم وسایجهت خ کیدر  یت دسترسیمحدودایجاد با 

، ی، انسداد جهتابد. به عالوهییاهش مک یحد هوا تا یه و آلودگیل نقلیت وساکحر یاهش حجم، سروصداک

اده و یعابران پ یدسترس یابر یمزاحمترده و کجاد یط ایت محیفیک یو ارتقا یمنظرساز یبرا یفرصت

 .ندارد یاهیحاش کپارطور نیهمسواران و دوچرخه

ان، نکسا یدسترسبرای ت یمحدودایجاد توان به یز همراه است. از آن جمله مین یبیبا معا یانسداد جهت

ل یت وساکحر لیبه دل یو رانندگ ییس راهنماینترل و نظارت پلکاز به یابان، نیزه خیانکدشوار بودن نظافت م

وان تیم البته. کرداشاره  یو همگان یه اضطراریل نقلیت وساکحر یمزاحمت براایجاد و  ممنوعه در جهت ینقل

 .کرد یریر آنها جلوگیرده و از تأخکل یرا تسه یه اضطراریل نقلیت وساکر، حریپذبا استفاده از موانع انعطاف

 

 یمشخصات هندس -7-1-3

متر است.  5 برابر با حداقل هاخط عبور بوده و طول آن کیحداقل برابر با عرض  ها،نندهکعرض مسدود

ره یمشخصات جزشود. یم میتقس یخروجان یجرو انسداد  یورودان یجربه دو دسته انسداد  یانسداد جهت

نشان داده  3-7ل کشدر  یان خروجیانسداد جر برای و 2-7ل کشدر  یورود انیانسداد جر یاز برایمورد ن

دن زدور  ه ناچار بهک یاهیل نقلیاستفاده شود تا وسا جادور از، یخروجان یجرانسداد  در. بهتر است شده است

 استفاده از اجزایدر صورت  نیهمچن .نندکاستفاده ن هاو کاربری یونکمس یواحدها دسترسی یهااز راه هستند

 د توجه شود.یالزم است به حفظ د ،یمنظرساز
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 یان ورودیو عالئم انسداد جر یمشخصات هندس -2-7ل کش

 

 
 یان خروجیو عالئم انسداد جر یمشخصات هندس -3-7ل کش
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ن یاوجود وجود دارد.  سوارانت دوچرخهکحر یها برارهیدر جز ییهایگبازشد 3-7ل کشو  2-7ل کشدر 

 هایآب یآور، به جمعسوارانت دوچرخهکر حرین مسییو عالوه بر تع بودهجدول  راستا باهم، هایگبازشد

ت کحر یبه سادگ سوارانباشد تا دوچرخهمتر  5/1 برابر با حداقل الزم است عرض آنهاند. کیم کمک یسطح

 .ه وجود نداشته باشدیل نقلیت وساکان حرکام ،ن حالیرده و در عک

متصل شده  ینارکننده به جدول کره مسدودیجزدوچرخه وجود نداشته باشد،  ویژهخط ه ک یدر صورت

های سطحی باید مورد توجه آوری و تخلیه آبدر این صورت جمع ند.کیجدول عمل م یآمدگشیل پکو به ش

 قرار گیرد.

 

 هایشکعالئم و خط -7-1-4

 نصب شود.« ورود ممنوع»و « مجاز راست وچپ به فقط گردش » یهاد تابلوی، بایان ورودیدر انسداد جر

وجود داشته باشد  یت دسترسیمحدودبدون  یهایوروددر « مجاز میفقط عبور مستق» ید تابلوین بایهمچن

از جمله ، یان ورودیانسداد جر برای ازیمورد ن یهایشک. عالئم و خطانجام نشود متقاطع ابانیتا گردش به خ

 .ستا نشان داده شده 2-7ل کشدر « ه نمایحاش» یتابلو

ه یحاش» و« مجاز راست وچپ به گردش فقط » یبه تابلوها یازیابان، نیاز خ یان خروجیدر انسداد جر

انسداد  ایبر ازی. عالئم مورد نردکاستفاده  خیابان یدر ابتدا« بستبنمعبر » یتوان از تابلویماما ست. ین «نما

 .است نشان داده شده 3-7ل کشدر نیز  یان خروجیجر

نشان دادن  یبرا یروساز یشکاز خط عالوه بر تابلو توانی، ما راستیچپ  به ردن گردشکمشخص  یبرا

 .ردکاستفاده  تکجهت حر

 

 املکانسداد  -7-2

رو قرار گرفته و مانع از حرکت کامل در عرض سوارهجاد مانعی است که به طور یا یامل به معناکانسداد 

ا یو  ین روش، با استفاده از موانع بتنیدر ا. (4-7ل کششود )رو میمستقیم وسایل نقلیه موتوری در سواره

 .شودیبست مابان بنیسبز، خ یفضا
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 املکانسداد ایجاد  -4-7ل کش

 

ر ند. دکراه را از حالت تقاطع خارج ا سهیرده و کراه ل به سهیتواند تقاطع چهارراه را تبدیامل مکانسداد 

در نظر گرفت. هدف از  یه اضطراریله نقلیا وسیسواران و ت دوچرخهکحر یبرا یتوان فواصلیامل مکانسداد 

 .ه استیل نقلیم وسایت مستقکا حریبر زدن و انیاز م یریامل، جلوگکانسداد 

 

 اربردک -7-2-1

ن یشود. با ایاستفاده م یمحل یهاابانیخ هایقطعهانه یم گاهی درو  ها در تقاطعالًعموم ،املکانسداد 

. درکز استفاده یننده نکوپخش جمع یهاابانیط مناسب در خیتحت شرا یسازوه آرامین شیتوان از ایحال م

 .اجتناب شود یه اضطراریل نقلیوسامورد استفاده  یهاابانیامل خکت از انسداد الزم اس

 20از  ترشیبدر آنها سهم ترافیک عبوری از کل حجم ترافیک  که یمحل یهاابانیدر خ شودیه میتوص

سه با یدر مقا دیجد یهاابانیخ املکانسداد ن یهمچن شود. استفاده یسازوه آرامین شیاز ااست، درصد 

 .تر استمناسب، برای دور زدن پیوستهمناسب  یجاد فضایان اکل امیموجود، به دل یهاابانیخ

ردش گل یتسهو  یتوان از چند انسداد جهتی، میمواز یهاابانیبه خ کیاز انتقال تراف یریبه منظور جلوگ

 .ردکاستفاده  نیز یابانیه خکه در شبیل نقلیوسا
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 بیا و معایمزا -7-2-2

شوند. یبر حذف مانیا میم و یمستق یهاتکو حر محدود شدهه یل نقلیوسا تکابان، حریامل خکبا انسداد 

 یا، سروصدکیاهش حجم ترافکشود. با یه میل نقلیاهش حجم وساکمنجر به  یسازوه آرامین شین، ایبنابرا

با عابران  وسایل نقلیه نقاط تداخلتعداد ن، ی. عالوه بر اابدیمی کاهشز یهوا ن یه و آلودگیل نقلیت وساکحر

 ابد.ییط ارتقا میت محیفیکشده و  جادیا ین فرصت منظرسازید. همچنشونیم کماده یپ

رده و در صورت کسواران را محدود ناده و دوچرخهیت عابران پکامل، حرکعالوه بر موارد فوق، انسداد 

 .ندارد یو رانندگ ییس راهنمایاز به نظارت پلین مناسب، یطراح

ان، نکسا یدسترسبرای ت یمحدودایجاد توان به یز همراه است. از آن جمله مین یبیامل، با معاکانسداد 

ه یقلنل یوسا یر برایپذه از موانع انعطافک ی)در صورت یه اضطراریل نقلیوسا یدسترس یمزاحمت براایجاد 

، یوازم یهاابانیبه خ کیانتقال تراف، برف یآورابان و جمعینظافت خ یاستفاده نشده باشد(، دشوار یاضطرار

 ینتهاا یهار در ساختمانییتغ نیاز بهو  نامناسب یدر صورت طراح یو رانندگ ییس راهنمایاز به نظارت پلین

 .کرداشاره  جادور یطراح به منظوربست بن

 

 یمشخصات هندس -7-2-3

توان از ین میرد. همچنک یآن جادور مناسب طراح یتوان در انتهایابان، میامل خکدر صورت انسداد 

ت کحر یبرا یگازشدرد. الزم است بکابان استفاده یدر محل تقاطع خ یاهیپوشش گو  استوانه ثابت

نشان داده شده  5-7ل کشامل در کانسداد  یرد. مشخصات هندسیاده مدنظر قرار گیسواران و عابران پدوچرخه

 .است

 عرضحداقل و  یونکمس یمتر در نواح 10عرض حداقل  اب هیله نقلیوسته وسیپدور زدن  یجاالزم است 

 یل برایتوان از جدول مایمتر، م 15متر از کدر شعاع وجود داشته باشد.  یو صنعت یتجار یمتر در نواح 15

شتر یاطالعات ب یبرا. آن فراهم شود ین بر رویه سنگیل نقلیت وساکان حرکرد تا امکاستفاده  جادور رهیجز

 مراجعه شود.« های شهریخیابان»نامه، آیین پنجمجادور به بخش  ینه طراحیدر زم
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 املکو عالئم انسداد  یمشخصات هندس -5-7ل کش

 

 هایشکعالئم و خط -7-2-4

معبر » یبست شده است، از تابلوبن یسازوه آرامین شیه با استفاده از اک یابانیخ یالزم است در ابتدا

ن یا رد.کاستفاده « ممنوع توقف» یتوان از تابلوین، در محدوده جادور میعالوه بر ا استفاده شود.« بستبن

نشان  5-7ل کشابان در یامل خکانسداد برای از یعالئم مورد ن. ندارد ایویژه یشکاز به خطین یسازآراموه یش

 .داده شده است

 

 یننده قطرکره منحرفیجز -7-3

تقاطع است که وسایل نقلیه را ناچار به گردش سطح مورب در  یا، جزیرهیننده قطرکره منحرفیجز

 یری، جلوگیسازوه آرامین شیهدف از ا .(6-7ل کشکند )تقاطع جلوگیری می درمستقیم آنها  حرکتکرده و از 

وانه استا یو  شده، دروازه یر منظرسازیزان روش، از جیدر ا. ه استیل نقلیم وسایت مستقکبر زدن و حرانیاز م

 .شودیعنوان مانع استفاده مبه ثابت 
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 یننده قطرکره منحرفیجزایجاد  -6-7ل کش

 

 یبا عرض دار و دوچرخه،چرخ یاده، صندلیان پعابر یبرا ییهایگبازشد، یننده قطرکره منحرفیجزدر 

ان که امک باشد یاتواند به اندازهیم یننده قطرکمنحرفره یجزارتفاع  شود.یمجاد یاه یله نقلیمتر از عرض وسک

 .فراهم شود یه اضطراریل نقلیعبور وسا

 اربردک -7-3-1

 ییهاابانیننده قابل استفاده است. در خکوپخش و جمع یمحل یهاابانیدر خ یننده قطرکره منحرفیجز

ه ریرد. استفاده از جزکوه استفاده ین شیاط از ایتوان با احتیر روز مبله یوس 1500شتر از یب کیبا حجم تراف

 .شودیه نمیر روز توصبله یوس 5000شتر از یب کیبا حجم تراف ییهاابانیدر خ یننده قطرکمنحرف

نند، مگر در کیاز آنها تردد م یه اضطراریل نقلیه وساک ییهاابانیدر خ یسازوه آرامین شیا جادیا ازد یبا

ویژه ر یمس دارای ییهاابانین استفاده از آن در خیهمچن .اجتناب شود، رهیر جزیپذانعطاف یطراح رتصو

 یسازاموه آریاز چند ش یابانیه خکدر شبکه شود یه مین، توصیعالوه بر اشود. یه نمیتوص یونقل همگانحمل

 .مجاور منتقل نشود یهاابانیبه خ کیاستفاده شود تا تراف یننده قطرکره منحرفیهمراه با جز

 بیمعا ا ویمزا -7-3-2

جاد ی، ااین. عالوه بر دهدیماهش کرا آن  یهایوروددر تقاطع و  کی، حجم ترافیسازوه آرامین شیا

د. نکمیجاد یط ایت محیفیک یو ارتقا یسازمنظر یبرا یمناسب یدر تقاطع، فضا یننده قطرکره منحرفیجز

از به یو ننداشته  یمنف ریتأث یاهیحاش کسواران و پاراده، دوچرخهیعابران پ یدسترسبر  یسازوه آرامین شیا

 .ندارد یو رانندگ ییس راهنمایپلو کنترل نظارت 
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 یردن دسترسکتوان به محدود یز همراه است. از آن جمله مین یبیبا معا یننده قطرکره منحرفیجز

 وسایل برایمزاحمت ایجاد ت آنها، کر در حریجاد تأخیو ا یه اضطراریل نقلیوسا یمزاحمت براایجاد  نان،کسا

 .ردکاشاره  یمواز یهاابانیبه خ کیبرف و انتقال تراف یآورابان و جمعینظافت خ یدشوار، یهمگان ونقلحمل

 یمشخصات هندس -7-3-3

. شود نییه تعیل نقلید متناسب با شعاع گردش وسایبا یننده قطرکمنحرفجزیره در  ریزان انحراف مسیم

 یسازوه آرامین شیدر محدوده ا یاهیحاش کپار معموالً .شودیگرفته م متر در نظر 15 برابر با ن شعاع حداقلیا

 .فراهم خواهد شد یمنظرساز یبرا یشتریب ی، فضاکت پاری. با ممنوعاستممنوع 

تفاده ساره یدر جز یاهیپوشش گا یو  استوانه ثابتاز  توانیه، میل نقلیاز عبور وسا یریبه منظور جلوگ

ان سوارو دوچرخه ، عابران پیادههیلل نقید وسایه دکباشد  ید به نحویبا یو منظرساز یاهیپوشش گرد. ک

 .نشان داده شده است 7-7ل کشدر  یننده قطرکره منحرفیجز یمشخصات هندس محدود نشود.

 
 یننده قطرکره منحرفیو عالئم جز یمشخصات هندس -7-7ل کش
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 هایشکعالئم و خط -7-3-4

 به چپ فقط گردش»و « مجاز به راست گردشفقط » یتوان از تابلوهایم یننده قطرکره منحرفیدر جز

مورد  یتابلوها .شوداستفاده  جزیرهدر محدوده « توقف ممنوع» ید از تابلوین، بایرد. عالوه بر اکاستفاده  «مجاز

از ین ایویژه یشکبه خط یسازوه آرامین شی. ااندنشان داده شده 7-7ل کشدر  یننده قطرکره منحرفیاز جزین

 .ندارد

 

 کیننده ترافکتیهدا رهیجز -7-4

جاد جزایری است که مانع از حرکات خاصی در یابندی تقاطع و جریان یبه معنا یسازوه آرامین شیا

تیهدا یهارهیجز (.8-7ل کشکنند )شده و به طور فیزیکی، جریان ترافیک در یک تقاطع را هدایت میتقاطع 

 .نندکیم کمک آنها یمنیابه  ادهیعابران پ یاهش فاصله گذر عرضکو  یمنیر ایجاد جزایابا  کیننده ترافک

 ییهایت در تمام جهات را دارند و بازشدگکان حرکسواران ام، معموالً دوچرخهیسازوه آرامین شیدر ا

 شود.یننده در نظر گرفته مکتیهدا یهارهیعبور آنها در جز یبرا

 
 کیننده ترافکتیهدا رهیجزبندی تقاطع و ایجاد نجریا -8-7ل کش
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 اربردک -7-4-1

 یهاابانیننده با خکوپخش و جمع یمحل یهاابانیدر تقاطع خ کیننده ترافکتیهدا یهارهیجز

و  مجاور یهاابانیدر خ کیالزم است تا حجم ترافالبته  قابل استفاده هستند. یانیننده و شرکوپخش جمع

 .شود یبه آنها بررس کیاثرات انتقال تراف

نین همچاند و شده یطراح یه اضطراریل نقلیوسا یه براک ییهاابانی، در خیسازوه آرامین شیاستفاده از ا

 هی، توصر مجازیات غه در جهیل نقلیت وساکاحتمال حر به علت وجودم، کبا حجم  یابان محلیتقاطع دو خ

 .ردکاستفاده « اهش شعاع قوسک»وه همراه با ین شیتوان از ایشتر، میب یبه منظور اثرگذارشود. ینم

 بیا و معایمزا -7-4-2

ش اهکاده و یعابران پ یبرا یمنیر ایجاد جزای، ایکیات ترافکاهش تعداد حرکبا  یسازوه آرامین شیدر ا

 د.استه خواهد شکاده یه و عابران پیل نقلی، از جمله تداخل وسایکیتراف یهاها، از تداخلآن یفاصله گذر عرض

 اهشکهوا  یه و آلودگیل نقلیت وساکحر یافته و به دنبال آن، سروصدایاهش که یل نقلین حجم وسایهمچن

 یطیت محیفیک یارتقا و یمنظرساز یبرا یفرصت کیننده ترافکتیر هدایجاد جزای، ابه عالوه .افتیخواهد 

و  نداشته یاهیحاش کسواران و پاردوچرخهاده، یعابران پ یبر دسترس یمنف ریر، تأثین جزای. ادنکیفراهم م

 .ندارند یو رانندگ ییس راهنمایاز به نظارت پلین

 یردن دسترسکتوان به محدود ی. از آن جمله ماستز همراه ین یبیبا معا کیننده ترافکتیهدا رهیجز

ر، یبه هندسه و فرم جزا با توجهه یل نقلیش سرعت وسایبرف، افزا یآورابان و جمعینظافت خ ین، دشوارناکسا

 یهاابانیبه خ کیان ترافیاحتمال انتقال جرافزایش و  ر مجازیه در جهت غیل نقلیت وساکاحتمال حرافزایش 

 لیات وسک، حردر تقاطع یکیات ترافکاز حر یبا محدود شدن برخ یسازوه آرامین شی. در اکرداشاره  یمواز

 .خواهد شدل مواجه کبا مش یو همگان یه اضطرارینقل

 یمشخصات هندس -7-4-3

ت کاز حر لکن شینشان داده شده است. در ا کیننده ترافکتیهدا یهارهیاز جز یانمونه، 9-7ل کشدر 

ن میا یعبور عرض یره براین جزیمساحت اشود. یم یریتقاطع جلوگ یاز بازوها یکیم و چپگرد در یمستق

برای این  متر مربع 10شتر از یمساحت بدر نظر گرفتن . با متر مربع باشد 6 برابر با د حداقلیاده بایپ انعابر

 .ابدییاهش مکمجاز  ریه در جهت غیل نقلیت وساک، احتمال حرجزایر
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بسته به شعاع گردش و احتمال استفاده  یمتعدد یهانهیگز،کیترافننده کتیهدا یهارهیجز یدر طراح

نند کی از تقاطع عبور مالًعمومه ک یاهیل نقلیبا توجه به وسا از تقاطع وجود دارد. عرض خط گردشها ونیامک

 ظوربه منو ارتفاع جدول  شده یبررس از تقاطع نیه سنگیل نقلی. الزم است اثرات استفاده وسار استیمتغ

 .شودداده اهش که یل نقلین وسایا گردشی تکحرل یتسه

 یدر صورت منظرسازابان ساخته شود. یجدول خ یتر از راستاعقبمتر  5/0زان یره به میالزم است جز

 .حفظ شوداده یه و عابران پیل نقلید وساید دیبا، کیننده ترافکتیهدا یهارهیجز

 
 کیننده ترافکتیره هدایو عالئم جز یمشخصات هندسنمونه  -9-7ل کش

 

 هایشکعالئم و خط -7-4-4

همراه  یروساز یشکتوان از خطیم ،یسازوه آرامین شیدر ات کردن بهتر جهت حرکبه منظور مشخص 

ره در آن قرار گرفته یه جزک یردکیدر رو کیتراف نندهکتیهدا هایرهیجز یدر ابتدا .ردکاستفاده  هابا تابلو

 9-7ل کشاز در یمورد ن یهایشکت و نوع تابلوها و خطیموقع شود.یاستفاده م« نما هیحاش»های است، از تابلو

 .نشان داده شده است
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 انه برآمده در تقاطعیم -7-5

مانع از حرکت  تا شودایجاد می رو دوطرفهدر مرکز سواره تقاطع وای در جزیره، یسازوه آرامین شیادر 

عابران  یبرا یمنیره ایانه به عنوان جزین میا .(10-7ل کش) شوددر یک جهت از تقاطع چپگرد و مستقیم 

 .دهدیاهش مکاز تقاطع را  یعرض عبور یرده و زمان انتظار آنها براکعمل نیز سواران اده و دوچرخهیپ

 
 انه برآمده در تقاطعیمایجاد  -10-7ل کش

 

حل در ممیانه مشخصات آن  یسازوه آرامین شیا استفاده از یبراانه باشد، یم یابان دارایه خک یدر صورت

انه یمابان، یامتداد خانه در یم عدم وجودشود. اما در صورت یراه مل به سهیتقاطع حفظ شده و چهارراه تبد

بر زدن و انیاز م یریانه برآمده در تقاطع، جلوگیجاد میهدف از اشود. یجاد میتقاطع ا محدودهبرآمده تنها در 

 .اده استیعابران پ یعرض عبوراهش فاصله کطور  نیه و همیل نقلیم وسایت مستقکحر

 اربردک -7-5-1

پخش کننده یا شریانی( و)جمعها ابانیر خیساو  یمحل یهاابانیختقاطع معموالً در  یسازوه آرامین شیا

رفته و قرار گ (یابان محلیمتقاطع با خپخش کننده یا شریانی )وجمعابان یانه، در خین میقابل استفاده است. ا

جم با ح یابان محلیدر تقاطع دو خ یزاسوه آرامین شیاستفاده از اشود. یم یابان محلیدر خ یسازمنجر به آرام

های تاریخی و خیابان طور درو همین مجاز وجود دارد ریه در جهت غیل نقلیت وساکه احتمال حرکم کتردد 

 شود.، توصیه نمیاشتراکی

تفاده اس یابانیه خکشب کیمجاور  یهاانه برآمده در تقاطعیتوان از چند میشتر میب یبه منظور اثرگذار

 .بهتر انجام شوددر شبکه معابر  کیتا گردش تراف ردک
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 بیا و معایمزا -7-5-2

ن یز با هیل نقلیوسا م و چپگردیت مستقکحرانجام بر زدن و انیان مکامانه برآمده در تقاطع، یجاد میبا ا

یاهش مکهوا  یه و آلودگیل نقلیوسا یاهش حجم، سروصداکبه دنبال  ابد.ییاهش مک کیرفته و حجم تراف

 .شودیفراهم م طیت محیفیک یو ارتقا یمنظرساز یابر یافک ین، فضایابد. عالوه بر ای

 یر منفیتأث سواراناده و دوچرخهیعابران پ یبر دسترس یسازوه آرامین شیمناسب، ا یدر صورت طراح

ادیر برابر با مقن، اگر عرض خطوط عبور ی. عالوه بر اندارد یو رانندگ ییس راهنمایاز به نظارت پلینداشته و ن

 .یابدمیاهش که یل نقلیدر نظر گرفته شود، سرعت وسا یحداقل

ایجاد ، یه اضطراریل نقلیت وساکر در حریجاد تأخیاتوان به یمانه برآمده یب ایجاد میمعااز جمله 

ه یل نقلیت وساکبرف، دور زدن و حر یآورابان و جمعینظافت خ ین، دشوارناکسا یدسترسبرای ت یمحدود

م و چپگرد از یت مستقکل حذف حریبه دل انهیم یابان دارایدر خش سرعت یر مجاز، افزایدر جهت غ یموتور

 .کرداشاره  یمواز یهاابانیبه خ کیو انتقال تراف یهمگان ونقلر حملیدر مس رییتغ، متقاطعابان یخ

 یمشخصات هندس -7-5-3

 تشود. الزم اسیم یریجلوگ یابان محلیم و چپگرد در خیت مستقکاز حر انه برآمده در تقاطعیجاد میبا ا

انه یز مه بعد ایل نقلیو دور زدن وسا ت چپگردکابد تا احتمال حریردها امتداد کیدر رو یافکزان یبه مانه یم نیا

متر بعد از  0/7تا  0/5ن ی، بهای مجاورکاربریبه دسترسی  یهات راهید با توجه به موقعیانه بایمابد. یاهش ک

 یوجود داشته باشد، مشخصات هندسانه یابان میخ امتداد ه درک ی. در صورتابدیردها امتداد کیدر روگذر ادهیپ

 .ردکدا خواهد یر ادامه پییز بدون تغیدر تقاطع ن آن

اده یپ انعابربرای  یمنیره ایجز به عنوانمتر بوده و  0/2 برابر با حداقلد یانه برآمده در تقاطع بایعرض م

 ماند.ب یانه باقیسمت م عبور در هر دوخط  کین، الزم است تا حداقل یعالوه بر ا .باشد یمناسبدارای عملکرد 

 یدر راستا .شودین مییتعتیپ ه یله نقلیتقاطع با توجه به شعاع گردش وس یکیخط عبور در نزد ییعرض نها

ن بخش از ی. در امتداد اابدییامتداد م 8به  1نسبت با  رهیه جزیحاش یشکابان، خطیعرض خ یجیاهش تدرک

 .شودیم استفاده یاستوانه ارتجاع ، ازآن یمتریسانت 20و در فاصله  یشکخط

در نظر گرفته  سواراناده و دوچرخهیپ انعابر یعرض عبور یبراهایی بازشدگی ،انهیم محلدر معموالً 

ات مشخص .ردیسواران مد نظر قرار گاده و دوچرخهید عابران پید حفظ دیانه، بایم یدر صورت منظرسازشود. یم

 .نشان داده شده است 11-7ل کشانه برآمده در تقاطع در یم یهندس
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 انه برآمده در تقاطعیو عالئم م یمشخصات هندس -11-7ل کش

 

 هایشکعالئم و خط -7-5-4

. استفاده شود« نما هیحاش»و « مجازاز راست عبور » یانه برآمده در تقاطع، از تابلوهایم ید در دو انتهایبا

ستفاده ا« نما حاشیه» یتابلو تدر پش« دور زدن ممنوع» یتوان از تابلویم ،ن با توجه به رفتار رانندگانیهمچن

 .ردک

 یانه از تابلویشده و در ماستفاده  «مجاز فقط گردش به راست» یانه، از تابلویمقابل م یردهاکیدر رو

انه برآمده یم» سازیآرامبرای شیوه از یها و عالئم مورد نیشکخط. شودیاستفاده م« مجاز راستاز فقط عبور »

برای اطالعات بیشتر در زمینه عالئم افقی و عمودی به  .نشان داده شده است 11-7ل کشدر  «در تقاطع

، «عمودی در معابر شهریترافیکی دستورالعمل عالئم »و « یشهر معابر در یافق یکیتراف عالئم دستورالعمل»

 افیک شهرهای کشور مراجعه شود.مصوب شورای عالی هماهنگی تر
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 راستگرد هریجز -7-6

که مانع از حرکت چپگرد و مستقیم شده و تنها است مثلثی شکل در تقاطع  یاجزیره، ره راستگردیجز

سواران محدود حرکت دوچرخه هارهیجز نیدر ا پذیر است.در آن امکانورودی و خروجی دو حرکت راستگرد 

 خود ادامه دهند. میمستق ایگردش به چپ  به حرکت رهیجز یهایبا عبور از بازشدگ توانندمینشده و 

 
 راستگرد هریجز -12-7ل کش

 

 اربردک -7-6-1

ا الزم است تالبته ننده قابل استفاده است. کوپخش و جمع یمحل یهاابانیخ یبرا یسازوه آرامین شیا

 .شود یبه آنها بررس کیان انتقال ترافکمجاور و ام یهاابانیت خیظرف

 بیا و معایمزا -7-6-2

ر و بهبود یجزا یفرصت منظرساز نیهمچن ابد.ییاهش مک کی، حجم ترافر راستگردیبا استفاده از جزا

 مالاحتاز  یمنیر ایجاد جزایاده و ایپ یاهش فاصله گذر عرضکبا  نیشود. عالوه بر ایط فراهم میت محیفیک

 .خواهد شداسته کاده یه و عابران پیل نقلیتداخل وسا

 یردن دسترسکتوان به محدود یز همراه است. از آن جمله مین یبیبا معا ر راستگردیاستفاده از جزا

 یآورابان و جمعینظافت خ یدشوار ت آنها،کر در حریو تأخ یه اضطراریل نقلیوسا یمزاحمت براایجاد  نان،کسا

 هیقلل نیوسا تکحردر  مزاحمتایجاد ره، یجز یهندسمشخصات ه با توجه به یل نقلیوساش سرعت یبرف، افزا

 .کردت در خالف جهت مجاز اشاره کاحتمال تخلف رانندگان و حرافزایش ، یهمگان
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 یمشخصات هندس -7-6-3

الزم ، رو نیا از ند.ک یریم و چپگرد جلوگیات مستقکه از حرکباشد  یاد به اندازهیبا ر راستگردیابعاد جزا

شتر در نظر گرفته شود، یره بیهر چه شعاع قوس جز .باشد متر مربع 6 برابر باجزیره  حداقل مساحتاست 

ره یجز یابان دارایم از خیت مستقکحر احتمال انجامشتر شده و یابان متقاطع بیره در امتداد خیطول جز

تا  5/0متر و در جهت ورود با شعاع  5/0با شعاع حداقل  ره در جهت خروجیضلع جز یانتها. ابدییاهش مک

تر اجرا ابان متقاطع عقبیجدول خ یمتر از راستا 5/0ره به اندازه ین جزیشود. همچنیم یسازمتر مناسب 0/1

 شود.یم

ا رتوان ارتفاع جدول در قوس ی، ماز آنها وجود دارد نیه سنگیل نقلیوسا احتمال عبور که ییهادر تقاطع

ه یلل نقیاده و وساید عابران پید به حفظ دی، بار راستگردیجزا یدر صورت منظرسازن، یعالوه بر ا. اهش دادک

 .نشان داده شده است 13-7ل کشره در ین نوع جزیا ی. مشخصات هندستوجه شود

 

 
 ره راستگردیو عالئم جز یمشخصات هندس -13-7ل کش
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 هایشکعالئم و خط -7-6-4

ره یجز یقبل از تقاطع و بر رو« مجاز فقط گردش به راست» یالزم است از تابلو یسازوه آرامین شیدر ا

عبور از »تابلوهای از  شود.یاستفاده م ره راستگردیجز یدر ابتدا«نما هیحاش» ین از تابلویاستفاده شود. همچن

 .شودیاستفاده م خط گردش یدر ابتداره و یجز یدر انتها« هدوسوی ینماهیحاش»و « هر دو طرف

رد مقابل استفاده کیرو یروهروبو  رهیانه این جزیدر م« ممنوعورود » یفوق، از تابلو یعالوه بر تابلوها

گردش به چپ » یتابلو ست،یر نیپذانکه گردش به چپ از آن امک یردیکره و در رویدر جزن ی. همچنشودیم

اطع ش از تقیره و پیرد مقابل جزکیدر رو« مجاز ا راستیچپ  به فقط گردش» یشود. از تابلویم نصب« ممنوع

 .شودیاستفاده م

 روسازیسطح در  «گردش به راست و چپ»و  «ردش به راستگ» یشکاز خطتابلوها  رب عالوهتوان یم

از یمورد ن یهایشکرد. عالئم و خطکاستفاده  پذیردر تقاطعهای امکانبه منظور آگاه کردن رانندگان از حرکت

 .نشان داده شده است 13-7ل کشدر  یسازوه آرامین شیابرای 
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 ش نظارتیافزا -8

 نیبدون سرنش یمایهواپ -8-1

هایی در بخشوسایل نقلیه از هواپیمای بدون سرنشین به منظور کنترل و نظارت بر سرعت  وهین شیدر ا

ن یله باز فاص عبورزمان  ه با استفاده ازیله نقلین روش، سرعت وسیدر ا .شودیاستفاده م شبکه معابر شهریاز 

 .شودیمخابره م یو رانندگ ییس راهنمایمحاسبه شده و به پل نقاط مشخص،

. است پذیرامکان یانیننده و شرکوپخش ، جمعیمحل یهاابانیخن در یبدون سرنش یمایهواپاستفاده از 

 .اردد یشتریب یبا حجم تردد باال، صرفه اقتصاد ییهاابانیدر خ یسازوه آرامین شیاستفاده از ا ن حال،یبا ا

ضور از به حیآن و ن یر و نگهداریاد تعمینه زیتوان به هزین میبدون سرنش یمایب استفاده از هواپیاز معا

ه وستیدارد در صورت عدم حضور پن، احتمال ی. عالوه بر اردکاشاره  او نظارت آنه یو رانندگ ییراهنماس یپل

 آنها بر رفتارسازی استفاده از این شیوه آرام، از وجود آنرانندگان ا اطالع نداشتن یو  نیبدون سرنش یمایهواپ

 .نداشته باشد یریتأثه یل نقلیاهش سرعت وساکو 

 

 نترل سرعتکن ثابت یدورب -8-2

از به حضور ینکرده و مجاز وسایل نقلیه موتوری را ثبت  سرعت غیرهای ثابت، ن روش، دوربینیدر ا

نترل سرعت در نقاط پر حادثه کن ثابت یاستفاده از دورب .وجود ندارد یو رانندگ ییس راهنمایم پلیمستق

 شود.یه میتوص

 
 نترل سرعتکن ثابت یدورب -1-8ل کش
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 شود.یه در محدوده نصب آن میل نقلیاهش سرعت وساکنترل سرعت، منجر به کن ثابت یدورباستفاده از 

ن یاز ا ، استفاده بلندمدتباشند به اندازه کافی بازدارنده میام باشد و جرکها نین دوربیه فاصله بک یدر صورت

 اهش سرعت اثرگذار خواهد بود.کبر وه یش

ن یورباز د پسه یل نقلیش سرعت وسایتوان به افزایم نترل سرعتکن ثابت یب استفاده از دوربیاز معا

 .ردکاشاره  ینگهدارتعمیر و  گذاری وسرمایهاد ینه زیهز و همچنین آنها در صورت محدود بودن تعداد

 

 نترل سرعتکک متحرزات یتجه -8-3

ن ی. در ااست مجهز کردن وسایل نقلیه به سیستم ثبت و ارسال موقعیت و سرعت یوه به معناین شیا

جهز مل سرعت قرار دارند. نترکزات یت نصب تجهیدر اولو یه باریل نقلیو وسا یه همگانیل نقلیراستا، وسا

ایلی نیز از جمله مسسرعت  ت ویثبت موقعزات یبه تجه های سازندهاز سوی شرکت یشخصه یل نقلیردن وساک

 .داردقرار کارشناسان ایمنی نظر  مد که است

طور  نیو هم ینگهدار گذاری وسرمایهاد ینه زیتوان به هزینترل سرعت، مکک متحرزات یب تجهیاز معا

 .ردکاشاره  یو رانندگ ییس راهنمایپل نترلکو  از به نظارتین

 

 یالحظهسرعت  ینترل سرعت متوسط به جاکثبت و  -8-4

ترل نکاست. در ثبت و مشخص بین دو نقطه محاسبه سرعت متوسط وسایل نقلیه  ین روش به معنایا

ده و با محاسبه زمان ص دایمحدوده مورد نظر تشخ یپالک خودرو را در ابتدا و انتها ،نیمتوسط، دورب سرعت

در لومتر یک 5تا  2ن یند. فاصله دو نقطه معموالً بکیه را محاسبه میله نقلی، سرعت متوسط وسورود و خروج

 .شودیم نظر گرفته

 ها ویتعداد دسترسکه  صورتی کارا خواهد بود در معموالًنترل سرعت متوسط، کزات یتجهاستفاده از 

 .مسیر اصلی کاهش یابده از یل نقلیتمال خروج وساو احباشد محدود  هااتصال

اد همراه ینه زیبا صرف هزآن ل اطالعات یو تحل از آنها ینترل سرعت متوسط، نگهدارکزات یجاد تجهیا

 .خواهد بود
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 یاش سرعت لحظهینما یتابلو -8-5

 نمایشخاص  از یک نقطهسرعت حرکت وسایل نقلیه را در حین عبور  ،اینمایش سرعت لحظه یتابلو

در محدوده  که شودیه میتوص .ردکت سرعت استفاده یمحدوددارای در مناطق  هان تابلویتوان از ایم دهد.می

به منظور  .استفاده شودن تابلو یاز ا یافق یهاا قبل از قوسیو مهم دار چراغ یهاش از تقاطعیمدارس، پ

 لفاتتخ اعمال قانونو  کینترل ترافکر اقدامات نظارت و ین تابلو همراه با سایتوان از ایم ،شتریب یاثرگذار

 .ردکمجاز استفاده  ریسرعت غ مربوط به

ت سرعت، رانندگان از سرعت یبا محدود یبه خصوص در نواح یاش سرعت لحظهینما یبا استفاده از تابلو

عالوه . اهندکیاز سرعت خود م، مجاز مقداراز  ترشیب یسرعت رانندگی باخود مطلع شده و در صورت  یالحظه

سه ین تابلوها در مقاینه نصب ایدر بلندمدت، هز .یابدمیاهش کتصادفات  احتمال وقوعاهش سرعت، کبا  نیبر ا

 .خواهد بودمتر ک یو رانندگ ییس راهنمایم پلیبا نظارت مستق

 

 اتثبت تخلف در یمردمت کمشار -8-6

 لدر نظارت بر ترافیک و ثبت پالک وسایمحالت مشارکت افراد داوطلب و ساکنین  یوه به معناین شیا

مال احت ولیه مؤثر است. یل نقلیاهش سرعت وساک، در اتثبت تخلف در یت مردمکمشار .استخاطی  نقلیه

افراد  به کثبت شماره پاله ک نیبا وجود ا لیلبه همین دنند. کخودرو اشتباه  کدارد افراد در ثبت شماره پال

 یریاستفاده جلوگ نظارت داشته و از هر گونه سو یو رانندگ ییس راهنمایالزم است پل شود،یواگذار م داوطلب

 ند.ک
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 ترافیک سازیآراماقدامات  ترکیب -9

 یکاشترا یهافضا -9-1

 های سفر از وسایل نقلیهاست که در آن اولویت شیوهفضای شهری مفهوم در طراحی فضای اشتراکی یک 

الً عرضی پیاده کام عبور الًعمومدر فضای اشتراکی کند. میتغییر پیدا سواری و دوچرخهروی موتوری به پیاده

 هایبسیاری از خیابان .کنندهای سفر به طور مشترک از فضای خیابان استفاده میتمام شیوهآزاد است و 

 شده و این موضوع باعثطراحی  یل محدود بودن عرض پوسته به صورت فضاهای اشتراکیبه دل تاریخی

 د.شومیها در این خیابان ترافیک سازیآرام

ق یوه در آن تشیل نقلیع وسایت سرکو حر نباشدمعمول  یهاابانیمانند خ یکاشترا یالزم است ظاهر فضا

ه به یل نقلید وسایرو، بهبود داهش عرض سوارهکمانند  یطراح یارهاکراهتوان از ین راستا مینشود. در ا

وه ین شیرد. در اکاستفاده  یکاشترا یفضا یو خروج یشاخص ورود یو طراح تغییر کفسازیابان، یخ

 .شودیمجاد یا یبهتر یعموم یو فضا شده استهکه یل نقلیاز سرعت وسا ،یسازآرام

وده و ب ا متوسطی مکه یل نقلیه حجم تردد وساکشود یاستفاده م ییهاابانیمعموالً در خ یکاشترا یفضا

متر و  600طول حداکثر با  ییهاابانیشود در خیه مید. توصاده وجود داشته باشیعابران پ اد ترددیحجم ز

 .وه استفاده شودین شیاز اساعت  بروسیله  100و  ر روزبله یهزار وس 15ثر حجم کحدا

اده، یتداخل با عابران پو کیلومتر بر ساعت(  15)حداکثر ه ینقل لیسرعت وسابا کاهش  یکاشترا یدر فضا

ابد. از ییش میابان افزایزان استفاده آنها از خیاده و میعابران پ یمنیو ا شودکم میتصادفات  احتمال وقوع

اهش حجم کط و یت محیفیک، بهبود یجاد فرصت منظرسازیتوان به ایم یسازوه آرامین شیگر اید یایمزا

 .کرده اشاره یل نقلیوسا

 ر دریجاد تأخیو ا یه اضطراریل نقلیوسا یردن دسترسکمحدود  ،یکاشترا یفضاب ین معایتراز مهم

وه بر عاله در نظر گرفت. یل نقلین وسایت اکحر یبرا یر مشخصیتوان مسین راستا، میدر ا. استت آنها کحر

ود محد یاهیحاش کپار یفضا اده،یعابران پ متقابل رانندگان ود یحفظ د به منظور یکاشترا یدر فضان یا

 .ردکاربران استفاده کاز یمورد ن کپار ین فضایتأم یبرا یاهیر حاشینگ غیکتوان از پاریم شود.یم

 یر و نگهداریتعم یهانهیهز، تجهیزاتر ی، مبلمان و سابا توجه به وجود سنگفرش ،یکاشترا یدر فضا

 د.ابییش میافزا
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 های محلهدروازه -9-2

ها، جزایر ترافیکی، سازی ترافیک مانند میدانچهجاد ترکیبی از ابزارهای آرامیا یوه، به معناین شیا

کشی روسازی است که ورود به نواحی مسکونی شهری و محالت را به رانندگان های خیابان و خطکنندهباریک

 دهد.هشدار می

ن، فرصت یشود. عالوه بر ایه مینقلل یاهش سرعت وساکمحالت شهری باعث  یجاد دروازه در ابتدایا

 ند.کیم کمکط یت محیفیکفراهم شده و به بهبود  یمنظرساز

سنگفرش،  یفسازکدر صورت وجود  یر و نگهداریتعم یهانهیش هزیتوان به افزایها مب دروازهیاز معا

ه ه بک یاهیل نقلیر وساها بن، دروازهیاشاره کرد. عالوه بر ا یسازآرام یهاوهیر شیو سا یشک، خطیمنظرساز

 دارند. یمکر ینند، تأثکیرر از آنها عبور مکطور م

 

 شهر هایورودی -9-3

این شود. ارتباطی می هاییوجود آمدن نابسامانه مناسب در ورودی شهرها باعث ب یتوجهی به طراحیب

د نتوانیمو  آیندمیعامل اصلی کاهش ایمنی و بروز تصادفات در محدوده ورودی شهرها به شمار  هانابسامانی

، ترافیکی ایهمبادی ورودی با نیاز مشخصات فیزیکینامتناسب بودن  از: ندکه عبارت دنناشی از علل مختلفی باش

رفتار مبادی ورودی در تبدیل  شهری، ناکارآمدیهای برونراهرویکرد  شهرها با طراحی هندسی مبادی ورودی

 .گریکدیناهمگون با  یهاحرکتاختالط و  شهریشهری به درونبرون ترافیکی

سازی ترافیک و آرامهای مدیریت سرعت سازی مبادی ورودی شهرها عمدتاً بر تکنیکهای ایمنروش

، این نواحی دارای شهرها های ترافیکی در مبادی ورودیتمرکز دارد. با توجه به تفاوت سرعت میان جریان

عه با دو قطاست که  معبراز  بخشی ،سرعت رییتغ یهناح. هستند «سرعت رییتغ نواحی»هایی مشابه ویژگی

 کند.های متفاوت را به یکدیگر متصل میسرعت

 ریشهبرون راهاز وضعیت  رییتغ الزم است رانندگان در مبادی ورودی شهرها به نحوی مناسب نسبت به

 هایروش تیاهم. کاهش یابدیل نقلیه در محل ورودی شهر اسرعت وس و آگاه شوند یشهرمعبر درون به

هستند و تنها از طریق ناآشنا  ،از رانندگانبخش زیادی که  یموارد در سازی در مبادی ورودی شهرهاآرام

سازی ترافیک آرام اقدامات .کندیم داینمود پ شتریب ،کنندگیری میمشخصات معبر و عالئم و تابلوها تصمیم

 شوند:بندی میطبقهزیر دسته کلی مبادی ورودی شهرها در چهار  نظیردر نواحی تغییر سرعت 
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 ایجاد تغییر در هندسه راه -1

 استفاده از ابزارهای کنترل ترافیک -2

 ایجاد تغییر در سطح راه -3

 ایجاد تغییر در حاشیه راه -4

 

 کنندهفمنحر جزایر استفاده از -9-3-1

شود، با ایجاد انحراف در مسیر ورودی خطه دوطرفه از آن استفاده میدو معابردر این روش که بیشتر در 

)در صورت لزوم(، رانندگان مجبور به  شهرهر دو مسیر ورودی و خروجی  کردنبه محدوده شهر یا منحرف 

تواند به دو صورت انجام کاهش سرعت وسایل نقلیه در ناحیه تغییر سرعت خواهند شد. این انحراف مسیر می

تنها با ایجاد جزیره میانی، مسیرهای رفت و برگشت از یکدیگر جدا شده و در نتیجه با  ،حالت اول شود. در

، رانندگان مجبور به کاهش سرعت در طول قطعه منحرف شده ورودی ایجاد انحراف در مسیر وسایل نقلیه

کشی روسازی یا با استفاده از جداول برآمده ایجاد توان به کمک خطجزیره میانی را می(. 1-9ل کششوند )می

کیلومتر بر ساعت است، از این شیوه  60از  تربیشوسایل نقلیه  مجازهای دوخطه دوطرفه که سرعت در راه .کرد

 یاط استفاده کرد.باید با احت

 
 در ورودی شهرهاانحراف جریان ترافیک جدا کردن مسیر رفت و برگشت با استفاده از  -1-9ل کش

 

افتد و وجود جزیره میانی الزامی های کناری اتفاق میانحراف از مسیر به کمک جزیره ،در حالت دوم

مراجعه  «کننده جانبیمنحرف»و بند  «پیچاننده خیابان»نیست. برای اطالعات بیشتر در این زمینه، به بند 

 نیز استفاده شود. دیگرسازی آراماین شیوه از ابزارهای شود همراه با توصیه می شود.
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 سازی ترافیک در نواحی تغییر سرعتاستفاده از پیچاننده به منظور آرام -2-9ل کش

 

 احداث میدان -9-3-2

است  کیلومتر بر ساعت 70کمتر از که سرعت مجاز در آنها طرفه دوشهری دوخطه های برونبرای راه

های تداخلی در ناحیه تغییر نقلیه در مبادی ورودی شهرها، احداث میدانهای کاهش سرعت وسایل یکی از راه

رعایت هندسه مطلوب و امکان تأمین  ،نکته قابل توجه در استفاده از میدان در ورودی شهرها سرعت است.

کنترل شده نباشد، ایجاد ورودی است. در مواردی که سرعت وسایل نقلیه ورودی سرعت مناسب وسایل نقلیه 

احداث میدان در  ،تواند تأثیر منفی بر ایمنی تردد در ورودی شهرها داشته باشد. در این گونه مواردن میمیدا

جعه مرا «هاتقاطع»، هفتمبه بخش  طراحی میدان برای اطالعات بیشتر در زمینهشود. ورودی شهر توصیه نمی

 شود.
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 روکاهش عرض سواره -9-3-3

(. 3-9ل کشپذیر است )اهش تعداد خطوط عبور امکاناز طریق کاهش عرض یا ک روکاهش عرض سواره

تواند منجر به کاهش سرعت وسایل نقلیه و در نتیجه افزایش این تغییر هندسی در محل ناحیه تغییر سرعت می

رای ب رو و تعداد خطوط عبور نباید به صورت ناگهانی تغییر کند.عرض سواره محدوده مورد نظر شود.در ایمنی 

 یهامرخیپالن و ن»، نامهآیین دومحداقل طول الزم برای کاهش خطوط عبور در انواع معابر به بخش اطالع از 

 مراجعه شود. «یطول

 

 
 رو در ورودی شهرهاکاهش عرض سواره -3-9ل کش

 

 کنترل ترافیک تجهیزاتاستفاده از  -9-3-4

شهرها، استفاده  سازی ترافیک و کاهش سرعت وسایل نقلیه در مبادی ورودیهای آراماز روشیکی دیگر 

و  نصب عالئم عمودی کنترل ترافیک نظیر عالئم عمودی و افقی و تجهیزات کنترل سرعت است. تجهیزاتاز 

تبع آن  و به معبررسانی به رانندگان در خصوص تغییر وضعیت مناسبی جهت اطالع روش کشی،تغییر خط

فراد ا ،کاهش سرعت مجاز است. استفاده از این ابزار به ویژه برای مسیرهایی که سهم قابل توجهی از رانندگان

 ، از اهمیت باالیی برخوردار است.ناآشنا هستند

های کنترل سرعت برای الزام رانندگان به رعایت سرعت مجاز در مبادی ورودی شهرها توان از دوربینمی

. در این شرایط الزم است وجود دوربین و ثبت مکانیزه سرعت با به کارگیری عالئم عمودی و افقی کرداستفاده 

 رسانی شود.مناسب اطالع
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 تغییر سرعت سازی ترافیک در ناحیهبه منظور آرام کشیو خطاستفاده از تابلو  -4-9ل کش

 

 روسازیایجاد تغییر در سطح  -9-3-5

 عبرم، رانندگان را نسبت به تغییر وضعیت ننده عرضی و تغییر در رنگ روسازیتوان با ایجاد نوار لرزامی

نوارهای »بند  بهدر این زمینه برای اطالعات بیشتر  .کردو الزام کاهش سرعت در مبادی ورودی شهرها آگاه 

کیلومتر  60از  تر. برای مواردی که سرعت در ورودی شهرها بیشمراجعه شوددر همین جلد  «لرزاننده عرضی

 برای نوارهای لرزاننده عرضی استفاده کرد. 5-9ل کشتوان از مشخصات ارائه شده در بر ساعت است، می

 
 کیلومتر بر ساعت 60از  ترهای با سرعت مجاز بیشدر راه یمشخصات هندسی نوار لرزاننده عرض -5-9ل کش
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 معبرایجاد تغییر در حاشیه  -9-3-6

مرتبط با فضاهای شهری و استفاده  اجزای، ایجاد معبرتغییر در منظرسازی حاشیه ایجاد توان از طریق می

شهری و ورود به برون راهگویی به شهر مورد نظر، راننده را نسبت به اتمام  آمداز عالئمی با مضمون خوش

در نهایت منجر به کاهش سرعت در  معبرآگاهی راننده نسبت به تغییر وضعیت این . کردمحیط شهری آگاه 

 .خواهد شدورودی شهر 
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 انگلیسیواژگان فارسی به 

 Articulated Bus اتوبوس مفصلی

 Traffic Calming سازی ترافیکآرام

 Bollard استوانه ثابت

 Enforcement اعمال قانون

 Accident Statistics آمار تصادفات

رو طولی در امتداد پیاده
 عرض تقاطع

Sidewalk Extension/ 
Textured Crosswalk 

 ,Directional Closure انسداد جریان خروجی
Entrance Only 

 Directional Closure, Exit انسداد جریان ورودی
Only 

 Directional Closure انسداد جهتی

 Full Closure انسداد کامل

 Safety ایمنی

 Roadway Narrowing روکننده سوارهباریک

 Cul-de-Sac بستبن

 On-Street Parking ایپارک حاشیه

 Angle Parking ای مایلپارک حاشیه

 Crosswalk گذرپیاده

 Raised Crosswalk گذر برجستهپیاده

 Chicane خیابانپیچاننده 

 Curb Extension آمدگی جدولپیش

 Sign تابلو

 Vertical Treatments تجهیزات ترافیکی عمودی

تجهیزات کنترل سرعت 
 متحرک

Mobile Speed 
Enforcement 

 Speed Display Devices نمایش سرعت تجهیزات

  Traffic Conflict تداخل ترافیکی

 Pedestrian Facilities تسهیالت پیاده

 Bicycle Facilities تسهیالت دوچرخه

 Maintenance تعمیر و نگهداری

 Road Diet روتغییر توزیع عرض سواره

 Surface Treatment تغییر روسازی

 Horizontal Deflection تغییر شکل افقی

 Vertical Deflection تغییر شکل عمودی

 Intersection تقاطع

 Raised Intersection تقاطع برجسته

 Signalized Intersection دارتقاطع چراغ

 Vertical Centreline تیرک میانی
Treatment 

 License Plate Trace ثبت پالک

 Turnaround جادور

 Curb جدول

 Curb and Gutter جدول آبرو

 Through Traffic مستقیم جریان

 Safety Island جزیره ایمنی

 Raised Island برجستهجزیره 

 Splitter Island کنندهجدا جزیره

 Right-in/Right-out Island جزیره راستگرد

 Traversable Island جزیره قابل عبور

 Diverter کنندهجزیره منحرف

 Raised Median Island برآمده جزیره میانی

 Skewed Raised Median دارزاویه برآمده جزیره میانی
Island 
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 Intersection کننده ترافیکجزیره هدایت
Channelization 

 Flush Island روجزیره همسطح با سواره

های آوری و تخلیه آبجمع
 Drinage سطحی

 Traffic Signal چراغ راهنمایی و رانندگی

 Buffer حائل

 Traffic Volume حجم ترافیک

 Left-Turn Maneuver حرکت چپگرد

 Right-Turn Maneuver حرکت راستگرد

 Active Transportation فعالونقل حمل

 Lane خط عبور

 Turning Lane خط گردش

 Marking کشیخط

تغییر  /کشی روسازیخط
 Pavement Marking کشیخط

 Converging Chevrons شکل Vخطوط 

 Street خیابان

 Collector Street وپخش کنندهخیابان جمع

 Arterial Street خیابان شریانی

 Local Street خیابان محلی

 Gateway دروازه

 Dargon Teeth ایهای حاشیهدندانه

 Bicycle دوچرخه

 Cyclist سواردوچرخه

 Fixed Speed Enforcement دوربین ثابت کنترل سرعت

 Driveway راه دسترسی

 Textured Pavement روسازی سنگفرش شده

 Lighting روشنایی

 Speed سرعت

 Average Speed سرعت متوسط

 Speed Limit سرعت مجاز

 Speed Table کاه تختسرعت

 Speed Hump کاه قوسیسرعت

 Speed Kidney کاه کلیویسرعت

 Speed Cushion کاه منقطعسرعت

 Roadway روسواره

 Curve Radius شعاع قوس

 Cordon counts ایشمارش دروازه

 Automatic traffic recorder مکانیزهشمارش 

 Grade شیب طولی

 Ramp شیبراهه/ رابط

 Wheelchair دارصندلی چرخ

 Pedestrian عابر پیاده

 Roadway Width روعرض سواره

 Parking Supply and عرضه و تقاضای پارکینگ
Demand 

 Setback نشینیعقب

 On-Road Sign Pavement عالئم افقی
Markings 

 Sight Distance فاصله دید

 Shared Space فضای اشتراکی

 Land Use کاربری

 Single-Unit Truck (Three کامیون
Axle) 

 Curb Radius Reduction کاهش شعاع قوس
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 Lane Narrowing کاهش عرض خطوط عبور

 Intersection Control کنترل تقاطع

 Speed Control کنترل سرعت

 Taper لچکی

 Access Restriction محدودیت دسترسی

 Lateral Shift کننده جانبیمنحرف

 Landscaping سازیمنظر

 Mid-block یاقطعه انیم

 Shortcutting زدن برمیان

 Median میانه

 Raised Median میانه برآمده

 Raised Median Through میانه برآمده در تقاطع
Intersection 

 Traffic Circle میدانچه

 Transition Speed Zone ناحیه تغییر سرعت

 Mobility نقش جابجایی خیابان

 Reflective Strip نوار بازتابنده

 Full-Lane Transverse Bars عرضی کامل هاینوار

 Peripheral Transverse عرضی کوتاه هاینوار
Bars 

 Transverse Rumble Strips لرزاننده عرضی هاینوار

 Sinusoidal Cross Section نیمرخ عرضی سینوسی

 Drone هواپیمای بدون سرنشین

 Emergency Vehicles وسایل نقلیه اضطراری

 Heavy Vehicles وسایل نقلیه سنگین

 Transit Vehicles وسایل نقلیه همگانی
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واژگان انگلیسی به فارسی

Access Restriction محدودیت دسترسی 

Accident Statistics آمار تصادفات 

Active Transportation فعالونقل حمل 

Angle Parking ای مایلپارک حاشیه 

Arterial Street خیابان شریانی 

Articulated Bus اتوبوس مفصلی 

Automatic traffic recorder شمارش مکانیزه 

Average Speed سرعت متوسط 

Bicycle دوچرخه 

Bicycle Facilities تسهیالت دوچرخه 

Bollard استوانه ثابت 

Buffer حائل 

Chicane پیچاننده خیابان 

Collector Street وپخش کنندهخیابان جمع 

Converging Chevrons  خطوطV شکل 

Cordon counts ایشمارش دروازه 

Crosswalk گذرپیاده 

Cul-de-Sac بستبن 

Curb جدول 

Curb and Gutter جدول آبرو 

Curb Extension آمدگی جدولپیش 

Curb Radius Reduction کاهش شعاع قوس 

Curve Radius شعاع قوس 

Cyclist سواردوچرخه 

Dargon Teeth ایهای حاشیهدندانه 

Directional Closure انسداد جهتی 

Directional Closure, 
Entrance Only 

 انسداد جریان خروجی

Directional Closure, Exit 
Only 

 انسداد جریان ورودی

Diverter کنندهجزیره منحرف 

Drinage 
های آوری و تخلیه آبجمع

 سطحی

Driveway راه دسترسی 

Drone هواپیمای بدون سرنشین 

Emergency Vehicles  اضطراریوسایل نقلیه 

Enforcement اعمال قانون 

Fixed Speed Enforcement دوربین ثابت کنترل سرعت 

Flush Island روجزیره همسطح با سواره 

Full Closure انسداد کامل 

Full-Lane Transverse Bars عرضی کامل هاینوار 

Gateway دروازه 

Grade شیب طولی 

Heavy Vehicles وسایل نقلیه سنگین 

Horizontal Deflection تغییر شکل افقی 

Intersection تقاطع 

Intersection 
Channelization 

 کننده ترافیکجزیره هدایت

Intersection Control کنترل تقاطع 

Land Use کاربری 

Landscaping منظرسازی 

Lane خط عبور 
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Lane Narrowing کاهش عرض خطوط عبور 

Lateral Shift کننده جانبیمنحرف 

Left-Turn Maneuver حرکت چپگرد 

License Plate Trace ثبت پالک 

Lighting روشنایی 

Local Street خیابان محلی 

Maintenance تعمیر و نگهداری 

Marking کشیخط 

Median میانه 

Mid-block یاقطعه انیم 

Mobile Speed 
Enforcement 

تجهیزات کنترل سرعت 
 متحرک

Mobility نقش جابجایی خیابان 

On-Road Sign Pavement 
Markings 

 عالئم افقی

On-Street Parking ایپارک حاشیه 

Parking Supply and 
Demand 

 عرضه و تقاضای پارکینگ

Pavement Marking 
تغییر  /کشی روسازیخط
 کشیخط

Pedestrian عابر پیاده 

Pedestrian Facilities  پیادهتسهیالت 

Peripheral Transverse 
Bars 

 عرضی کوتاه هاینوار

Raised Crosswalk گذر برجستهپیاده 

Raised Intersection تقاطع برجسته 

Raised Island جزیره برجسته 

Raised Median میانه برآمده 

Raised Median Island برآمده جزیره میانی 

Raised Median Through 
Intersection 

 میانه برآمده در تقاطع

Ramp شیبراهه/ رابط 

Reflective Strip نوار بازتابنده 

Right-in/Right-out Island جزیره راستگرد 

Right-Turn Maneuver حرکت راستگرد 

Road Diet روتغییر توزیع عرض سواره 

Roadway روسواره 

Roadway Narrowing روکننده سوارهباریک 

Roadway Width روعرض سواره 

Safety ایمنی 

Safety Island جزیره ایمنی 

Setback نشینیعقب 

Shared Space فضای اشتراکی 

Shortcutting زدن برمیان 

Sidewalk Extension/ 
Textured Crosswalk 

رو طولی در امتداد پیاده
 عرض تقاطع

Sight Distance فاصله دید 

Sign تابلو 

Signalized Intersection دارتقاطع چراغ 

Single-Unit Truck (Three 
Axle) 

 کامیون

Sinusoidal Cross Section نیمرخ عرضی سینوسی 

Skewed Raised Median 
Island 

 دارزاویه برآمده جزیره میانی

Speed سرعت 

Speed Control کنترل سرعت 

Speed Cushion کاه منقطعسرعت 

Speed Display Devices نمایش سرعت تجهیزات 

Speed Hump کاه قوسیسرعت 



 سازی ترافیکبخش ششم: آرام
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Speed Kidney کاه کلیویسرعت 

Speed Limit سرعت مجاز 

Speed Table کاه تختسرعت 

Splitter Island کنندهجزیره جدا 

Street خیابان 

Surface Treatment تغییر روسازی 

Taper لچکی 

Textured Pavement  شدهروسازی سنگفرش 

Through Traffic مستقیم جریان 

Traffic Calming سازی ترافیکآرام 

Traffic Circle میدانچه 

Traffic Conflict  تداخل ترافیکی 

Traffic Signal چراغ راهنمایی و رانندگی 

Traffic Volume حجم ترافیک 

Transit Vehicles وسایل نقلیه همگانی 

Transition Speed Zone ناحیه تغییر سرعت 

Transverse Rumble Strips لرزاننده عرضی هاینوار 

Traversable Island جزیره قابل عبور 

Turnaround جادور 

Turning Lane خط گردش 

Vertical Centreline 
Treatment 

 تیرک میانی

Vertical Deflection تغییر شکل عمودی 

Vertical Treatments عمودی تجهیزات ترافیکی 

Wheelchair دارصندلی چرخ 

 

 






