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چکيده
در  سريع  رشد  با  عملکردي  به عنوان  آرام سازي  ترافيک، 
سرعت  که  است  فيزيکي  اقدامات  شامل  مهندسي ترافيک، 
اقدامات  مي دهد.  کاهش  مطلوب  حد  تا  را  خودروسواران 
اضافه  موجود  خيابان هاي  در  مي توان  را  ترافيک  آرام سازي 
کرد و يا در خيابان هاي جديد يا بازسازي شده در نظر گرفت. 
اين اقدامات شامل تغييرات در سطح عمودي، باريک سازي، 
و تغييرات عرضي است. در بسياري از مواقع سايت هايي که 
در آنها آرام سازي ترافيک صورت مي گيرد ترکيبي از موارد 

فوق، همراه با منظرسازي خيابان هستند.
را  ترافيک  آرام سازي  اقدامات  پايه اي  انواع  مقاله  اين 
فهرست وار عنوان، و مباني اصلي آنها را تدوين مي کند، و در 

نهايت ابعاد و توصيه هايي را براي اجرا فراهم مي آورد. 

واژگان کليدي
اتومبيل، دماغه  ، موانع دور زدن، اجتماعات محلي سرزنده، 
خيابان،  منظر  خيابان،  سرعت،  کنترل  فلکه،  پياده،  محله، 

آرام سازي ترافيک، دايره ترافيکي

1. نگاه کلي
آرام سازي ترافيک شامل اقدامات فيزيکي است که:

کاهش  را  موتوري  نقليه  وسايل  از  استفاده  منفي  اثرات   •
مي دهد،

• رفتار در رانندگي را تغيير مي دهد،
بهبود  خيابان  از  غيرموتوري  استفاده کنندگان  براي  را  شرايط   •

مي بخشد. 
سرعت  کاهش  سبب  ترافيک  آرام سازي  معمول،  طور  به 
خيابان هايي  و  مي شود  مطلوب  حد  به  رسيدن  تا  خودروسواران 
ايجاد مي کند که ضمن حساس بودن نسبت به زمينه، اهداف کلي 
و مشخص اجتماعات محلي را برآورده مي نمايد )براي مثال مالکان 
ترافيک  آرام سازي  اينها(.  نظاير  و  وکار،  کسب  مالکان  خانه ها، 

مي تواند با استفاده از موارد زير تحقق يابد:
معمول  فضايي  اقدامات  با  موجود  خيابان هاي  اصالح  و  • تغيير 

و / يا
در  را  جديد  تقاطع  يک  به طوري که  خيابان ها  بازسازي   •

برگيرند.
از  مهمي  بخش  به  مبدل  فزاينده اي  به طور  ترافيک  آرام سازي 
تالش براي شهرهاي بزرگ و کوچک و روستاها شده است تا آنها 
را ايمن تر و سرزنده تر، به لحاظ اقتصادي موفق تر، و پايدارتر کند. 
آرام سازي ترافيک در سراسر جهان محبوب و پذيرفته شده است 
و در حال حاضر در آمريکاي شمالي در سطوح محلي، منطقه اي، 
پياده  فعاليت  داراي  انواع خيابان هايي که  فدرال در همه  و  ايالتي 
هزار  ده ها  تنها  نه  ترافيک  آرام سازي  است.  پذيرفته شده  هستند، 
کاربرد در نواحي شهري دارد، بلکه همچنين گزينه اي است براي 
به  بزرگراه هاي روستايي  شهر- روستاها و شهرهاي کوچکي که 

آنها وارد شده و به خيابان اصلي شهر تبديل شده اند. 
و  سيگنال ها،  عاليم،  مثال  )براي  ترافيک  کنترل  ابزارهاي 
نشانه گذاري ها در سطوح(، اغلب نقش مهمي دارند، اما به خودي 

خود اقدامات آرام سازي ترافيک را تشکيل نمي دهند )شکل 1(. 
اقدامات  نيز چنين هستند.  منظرسازي خيابان  عناصر  مشابه  به طور 
خيابان،  محصوريت  مثال  )براي  جاده ها  اصالح  براي  انجام شده 
محصوريت بخشي، خيابان هاي يک طرفه، و ممنوعيت دور زدن( 
يا کاهش سطح شبکه را هرگز نبايد به عنوان اقداماتي در آرام سازي 

ترافيک در نظر گرفت. 
سرعت مطلوب

آرام سازي ترافيک سرعت وسايل نقليه موتوري را تا حد مطلوب 
)يعني سرعتي که اجتماع محلي خواستار آن است( کاهش مي دهد. 
به طور معمول سرعت 20 مايل در ساعت )32 کيلومتر در ساعت( يا 
کمتر براي خيابان هاي مسکوني، و سرعت 25 تا 30 مايل در ساعت 
)40 تا 48 کيلومتر در ساعت( براي خيابان هاي تجاري، خيابان هاي 
جمع کننده و خيابان هاي شرياني، سرعت مطلوب محسوب مي شود. 
مقاصد  براي  که  سرعتي  )يعني  طرح  سرعت  و  مطلوب  سرعت 
طراحي مهندسي به کار مي رود( يکسان هستند. هدف اين است که 
بدون نياز به نيروي پليس، طراحي خيابان به خودي خود حرکت با 

سرعت مطلوب را تأمين کند. 
طبقه بندي اقدامات

عمودي،  اقدامات  شامل  ترافيک  آرام سازي  اقدامات  دسته هاي 
اکثر  در  است.  ايجاد خميدگي  و  تغييرات عرضي  باريک سازي، 
سايت هايي که آرام سازي ترافيک صورت مي گيرد،  ترکيبي از اين 

موارد و منظرسازي مرتبط به کار گرفته مي شود.
شدت تصادف و سرعت اتومبيل

تعداد برخوردها و تصادفات در خيابان هايي که آرام سازي ترافيک 
در آنها صورت گرفته است حدود 50 درصد کمتر از خيابان هايي 
است که طراحي عادي دارند. علت کاهش سرعت، فواصل توقف 
کوتاه تر و ديد وسيع تر راننده است. عالوه بر اين، به دليل کاهش 
تصادفات  از  ناشي  آسيب هاي  نرخ  موتوري  نقليه  وسايل  سرعت 

آرام سازي ترافيک
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شکل 1 . روابط ميان عناصر خيابان
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مجموعه استانداردهای طراحی شهری 

به صورت تابعي نمايي کاهش مي يابد. 
محل عبور عابران و سرعت اتومبيل

با کاهش سرعت وسايل نقليه، عبور ايمن مسافران از محل هاي 
مشخص شده به شکل تزايدي افزايش مي يابد. در سرعت 25 مايل 
وجود  احتمال  اين  کمتر،  يا  ساعت(  در  کيلومتر   40( ساعت  در 
در  درحالي که  بدهند،  عبور  اجازه  مسافران  به  راننده ها  که  دارد 
سرعت هاي باالتر چنين نيست. به اين  ترتيب اثر اين اقدام دو برابر 
مي شود: فضاهاي بهتر براي عبور، و همزمان رانندگاني با رفتار و 
احترام بيشتر. نتيجه افزايش چشمگير در توانايي و راحتي عبور از 
جريان ترافيک است. اين ايمني با کاهش قابل توجه احتمال صدمه 
همراه  مي دهد  رخ  پايين  سرعت هاي  در  که  تصادفاتي  در  جاني 

است. 
2. موانع عمودي 

در  راحتي  عدم  به دليل  عمودي  موانع  با  مواجه  در  رانندگان 

سرعت هاي باال، سرعت خود را کم مي کنند. عملکرد آنها با توجه 
امتداد  نيز فاصله ميان آنها در  به شيب، ارتفاع، و پروفيل موانع و 
خيابان، متنوع است. اثر موانع عمودي بر اتوبوس ها و کاميون ها در 

مقايسه با اتومبيل ها، قوي تر است. 
سرعت گيرهاي سر ِگرد 

برخالف دست اندازها که حدود 4 اينچ )10 سانتيمتر( ارتفاع و 18 
اينچ )46 سانتيمتر( عرض دارند، سرعت گيرهاي سر ِگرد )شکل 
3( ارتفاعي بين 3 تا 4 اينچ )7/6 تا 10/2 سانتيمتر( و 12 تا 14 فوت 
)3/66 تا 4/27 متر( عرض دارند. افزون بر اين، سرعت گيرها براي 
برخورد با سرعت باال مؤثرتر هستند و به لحاظ قانوني وجود آنها در 
خيابان هاي عمومي پذيرفته شده است. سرعت گيرهاي سر ِگرد بسته 
به آنچه مد نظر طراحي است، داراي پروفيل ها و اندازه هاي مختلفي 

هستند. پروفيل معمول، تاج سهمي وار است )شکل 3(.  

1-Round-top speed humps
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يا  رنگ شده  آسفالت  تا  نرم  آسفالت  از  نيز  ساخت  مصالح 
سنگ هاي کفپوش بتني متغير است. معموالً شکاف هايي ميان فاصله 
انتهاي سرعت گيرها و جداول قرار داده مي شود تا امکان زهکش 
آب و عبور آن از سرعت گير را فراهم کند. اغلب سرعت گيرهاي 
اين چنين در  ترکيب با ساير موانع آرام سازي ترافيک نظير دماغه  ها، 

نقاط فشار يا جزاير مياني مورد استفاده قرار مي گيرند. 
سرعت گيرهاي تخت 

سرعت گيرهاي تخت )شکل 4( مشابه سرعت گيرهاي سر گرد 
هستند، اما همان طور که از نامشان پيداست قسمت باالي آنها صاف 
است. اين نوع سرعت گير مي تواند محل عبور عابر پياده از خيابان 
نيز باشد. شيب هاي منتهي به سطح صاف به لحاظ پروفيل و طول 
متفاوت هستند. طول  معمول 6 فوت با سطح صاف 10 فوت )3/10 
متر( براي کل طول حدود 22 فوت )6/7 متر( است. در حال حاضر 
شيب ساده مستقيمي مورد استفاده قرار مي گيرد. سرعت گيرهاي 

تخت موجب ايمني بيشتر عبور عابران مي شوند زيرا:
• الزم است رانندگان در اين محل سرعت خود را کم کنند،

• سرعت گيرها کاماًل مشخصند به طوري که رانندگان انتظار افراد 
پياده را دارند،

• عابران به شکل کارامدي 4 تا 6 اينچ بلندتر از سطح هستند و 
راحت تر ديده مي شوند و مي بينند.

در  روشنايي هايي  با  تخت  سرعت گيرهاي  مواقع  بسياري  در 
عبور  محل  تا  مي شوند  گرفته  به کار  تقاطع ها  در  آن،  انتهاي  دو 
ديدن  به منظور  عابران  براي  را  ايمني  نقطه  کنند،  مشخص تر  را 
خودروها فراهم کنند، از پارک کردن در نزديکي يا روي محل 
عبور جلوگيري کنند، فاصله عبوري را کاهش دهند و هر چه بيشتر 

باعث کاهش سرعت اتومبيل ها شوند.

1-Flat-top speed humps
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آرام سازي ترافيک

شکل 7. سطوح بافت دار 

شکل 5. سرعت گيرهای بالشتکی 

شکل 6. تقاطع مرتفع 

695



مجموعه استانداردهای طراحی شهری 

سرعت گيرهاي بالشتکي 
اين موانع سرعت گيرهاي کوچک تختي هستند که به طور کامل 
در سطح خيابان گسترش نمي يابند )شکل 5(. به طور معمول آنها 
يا  )يعني طرف چپ  نقليه  از چرخ هاي وسيله  بر يک جفت  تنها 
راست( اثر مي گذارند. اين سرعت گيرها عبور مسيرهاي دوچرخه و 
زهکش آب باران و جمع نشدن آن در سطح خيابان را امکان پذير 

مي کنند. 
تقاطع هاي مرتفع

سطح  کل  که  هستند  معني  اين  به   )6 )شکل  مرتفع  تقاطع هاي 
نقاط  در  و  مي شود  آورده  باال  پياده رو  ارتفاع  تا  تقاطع  محل 
ورودي خودروها رمپ  هايي ايجاد مي شود. اين مورد همان مزيت 
سرعت گيرهاي تخت را براي عبور عابران دارد. تقاطع هاي مرتفع 

همچنين مي توانند با موانع دماغه  اي شکل ترکيب شوند.
سطوح بافت دار

اين است که  ناهموار  با خيابان هاي  ترجيح رانندگان در مقايسه 
بافت  تغيير  کنند.  رانندگي  باال  سرعت  با  صاف  خيابان هاي  در 
خيابان )شکل 7( با استفاده از آجرها، کفپوش هاي بتني، سنگريزه، 
يا کفپوش هاي پِرسي به کاهش سرعت رانندگان کمک مي کند. 
به کار بردن بافت به تنهايي به نظر ناکافي مي رسد و مي تواند منجر 
به افزايش صداي تايرها شود. بنابراين استفاده از تغيير بافت همراه با 

ديگر اقدامات آرام سازي ترافيک مؤثرتر به نظر مي رسد. 
نوارهاي سرعت گير راه راه نبايد به عنوان ابزاري براي آرام سازي 
عادي خود  نقش  در  بايد  بيشتر  بلکه  شوند  گرفته  به کار  ترافيک 
با عاملي غيرمنتظره نظير يک  به عنوان عامل هشدار براي مواجهه 
مورد  رانندگان،  براي  توقفي روستايي  يا عالمت  T شکل  تقاطع 
استفاده قرار گيرند. صدايي که از آنها ناشي مي شود براي افراد در 
همسايگي آنها مشکل ايجاد مي کند. عالوه بر اين وقتي اين نوارها 
به عنوان عامل آرام سازي ترافيک به کار گرفته مي شوند، اثر بخشي 
خود را از دست مي دهند، زيرا موجب کاهش سرعت نمي شوند و 

رانندگان به سادگي مي آموزند که چطور از آنها عبور نمايند. 

3. باريک سازي
ضمن آنکه هيچ الگوي راهنمايي مرتبط با عرض خيابان و طراحي 
سرعت منتشر نشده است، اين درک عمومي وجود دارد که کاهش 
عرض خيابان سبب کاهش سرعت مي شود. عرض ميان ساختمان ها 

نيز اثر مشابهي دارد )شکل 8(.
پارکينگ در خيابان

پارک کردن در سطح خيابان )شکل 9( با باريک کردن خط سفر 
از سرعت وسايل نقليه موتوري مي کاهد. اين نوع کاهش عرض 
مفيد خيابان به ويژه به دليل ارتفاع خودروهاي پارک شده و حصار 
مفصل بندي  شده اي )ظاهر بي قاعده( که ايجاد مي کنند، مؤثر است. 
بي گاه خودروهاي در حال کاهش  و  اين، حرکت گاه  بر  افزون 
سرعت يا توقف، براي سواره ها نوعي يادآور مداوم در خصوص 
اين  از  فراتر  مي شوند.  محسوب  خيابان  در  کاربران  ساير  حضور 
اثر آني بر آرام سازي ترافيک، پارکينگ خياباني با ايجاد مانعي از 
خودروهاي پارک شده ميان پياده رو و خودروهاي در حال حرکت، 
بر کيفيت پياده خيابان به شدت مي افزايد. استفاده از دماغه ها به دليل 
اينکه منجر به ايجاد فضاي بيشتر براي پياده رو و طول مسير کوتاه تر 
براي عبور عابران در تقاطع ها مي شود، به نفع عابران پياده خواهد 

بود.
و  موازي  پارکينگ هاي  شامل  خياباني  پارکينگ  معمول  انواع 
با هم  ترکيب کرد  مورب هستند )شکل 9(. اين انواع را مي توان 
قرار  خيابان  طرف  دو  در  مورب  و  موازي  الگوهاي  به طوري که 
گيرند، يا در يک سمت به صورت جايگزين قرار گيرند تا تغييرات 

عرضي خاصي را ايجاد کنند يا بر آن تأکيد نمايند.  
مکمل مطلوب براي پارکينگ خياباني دماغه  در تقاطع است که 

1

1-Speed cushions

شکل 8. سرعت در مقابل عرض آسفالت و عقب نشينی ساختمان 
)Smith Aooleyard : منبع (

شکل 9. پارکينگ خيابانی
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را  پارکينگ  براي عابران،  مناسب تري  ايجاد گوشه خيابان  ضمن 
تعريف و حفاظت مي کند. دماغه  ميان بلوکي نيز نواحي پارکينگ 
را تعريف مي کند و محلي براي عبور عابران، توقفگاه هاي ترانزيت و 
مکان هايي براي درختان ايجاد مي کند. با قراردادن متناوب دماغه  ها 

مي توان به خياباني با درختان پيوسته دست يافت.
پارکينگ در امتداد جزيره مياني در خيابان هاي جداشده، شيوه اي 
کم هزينه و کارامد براي تخصيص دوباره عرض اضافي به محدوده 
سنگفرش است. تنها در صورتي که بتوان يک خط پارکينگ در 
از  يک  هر  در  مي تواند  پارکينگ  داد،  قرار  مياني  جزيره  امتداد 
اضالع آن قرار گيرد. گر چه تنها مي توان يک رديف از درختان 
را در جزيره مياني قرار داد، اما به اين  ترتيب، مي توان نمايي از دو 

رديف درخت در طول خيابان ايجاد نمود. 
»پارکينگ هاي موربي که در آن خودروها به صورتي قرار مي گيرند 
که انتهاي خودرو در داخل پارکينگ و سر آن رو به بيرون قرار 
پارکينگ هاي مورب معمول که  به  نسبت   )10 مي گيرد«  )شکل 
خودروها به عکس در آن توقف مي کنند، ارجح است. هر دو نوع 
پارکينگ هاي مورب ابعاد يکساني دارند اما نوع اول به داليل ايمني 
مناسب تر است، زيرا راننده در هنگام خروج از پارکينگ ديد بهتري 
دارد. اين موضوع به ويژه در خيابان هاي شلوغ يا در مواردي که ديد 
پشت راننده با يک وسيله بزرگ گرفته شده است و يا مواردي از 
اين دست، اهميت بيشتري مي يابد. به عبارت ديگر رانندگان بدون 
فعال خيابان  وارد خط حرکت  به عقب  با حرکت رو  ديد کافي 
پارکينگ هاي  از  ساده تر  پارکينگ ها  اين  در  حرکت  نمي شوند. 
مي شوند  سبب  مورب  پارکينگ هاي  اين  بر  عالوه  است.  موازي 
درب اتومبيل ها، راه عبور عابران را به سوي خطوط حرکت سواره 
خيابان سد کنند و آنها را ناخودآگاه به سمت پياده رو هدايت نمايند 
براي کودکان  به ويژه  ايمني،  افزايش  براي  مزيت  نوعي  که خود 
انتهاي  که  موربي  پارکينگ  نوع  در  همچنين  مي آيد.  به حساب 
بيرون قرار مي گيرد،  به  پارکينگ و سر آن رو  خودرو در داخل 

بارگيري در کنار جدول و نه در خيابان صورت مي گيرد. 
مسيرهاي دوچرخه

موجب  نوعي  به   )11 )شکل  خيابان  به  دوچرخه  مسير  افزودن 
کاهش عرض مسير حرکت وسايل نقليه موتوري مي شود، ضمن 
آنکه فرصتي را براي نوع ديگري از سفر که از آن غفلت شده است 
ايجاد مي کند. ابعاد مسيرهاي دوچرخه در حال حاضر در سراسر 
 AASHTO دوچرخه  امکانات  راهنماي  توسط  متحده  اياالت 

استاندارد شده اند. 
مسير  دارند،  وجود  موازي  پارکينگ هاي  که  مکان هايي  در 
کشيده  نقليه  وسايل  عبور  خط  و  پارکينگ  خط  ميان  دوچرخه 
مي شود. زماني که مسير دوچرخه در مجاورت پارکينگ مورب 
است،  ترجيح بر آن است که به داليل ايمني از نوعي استفاده شود 
که در آن انتهاي خودرو در داخل پارکينگ و سر آن رو به بيرون 
قرار گيرد. به اين  ترتيب رانندگان بدون آنکه ديد به پشت داشته 

باشند، وارد مسير دوچرخه نمي شوند.
شيوه بسيار پيچيده تر قرارگيري مسير دوچرخه، خط حفاظت شده 
تجربه  از  پس  که  طراحي  اين  است.  پياده رو  کنار  در  دوچرخه 
دوچرخه  مسير  است،  درآمده  الگو  به صورت  اروپا  گسترده 
در  که  است  نقليه(  وسايل  حرکت  جهت  )در  يک طرفه اي 
 Klien and .مجاورت پياده رو و همسطح با آن قرار دارد )ن. ک
Lardner »Urban Bikeways« در همين مجلد(. در نزديکي 
تقاطع ها و محل هاي خروج که پارک خودروها ممنوع است، عبور 
مسير دوچرخه به صورت افقي در کنار جدول و به صورت عمودي 
تا سطح خيابان پايين مي آيد. در تقاطع، مسير دوچرخه در مجاورت 
وسايل نقليه و همانند انواع متداول مسير هاي دوچرخه در خيابان 
دوچرخه  مسير  و  است  برعکس  الگو  تقاطع  سوي  آن  در  است. 
دوباره به لحاظ افقي و عمودي به محل خود باز مي گردد. مصالح 

1-Back-in/head-out parkings

1

شکل 10 . پارکينگ موربی که انتهای خودرو در داخل پارکينگ 
و سر آن رو به بيرون قرار می گيرد

شکل 11. مسير دوچرخه درون خيابان

شکل 12 . عقب نشينی ها
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پوشش دهنده مسيرهاي دوچرخه معموالً قرمز رنگ هستند يا براي 
تمايز از ساير بخش هاي خيابان عالمت گذاري شده اند.  

واضح است که اين تمهيدات ضمن آنکه امکانات جداگانه اي براي 
دوچرخه سواران ايجاد مي کنند، بيش از ساير اقدامات مطرح شده 
در  خيابان  اين،  بر  افزون  مي شوند.  خيابان  عرض  کاهش  سبب 
محل تقاطع ها به شکل مؤثري براي دور زدن وسايل نقليه سنگين 
عريض تر مي شود. مي توان گفت که نياز اکثر دوچرخه سواران در 
با مسيرهاي دوچرخه  مسيرهاي دوچرخه حفاظت شده در مقايسه 
برآورده مي شود. دوچرخه سواران آسيب پذير  بهتر  داخل خيابان، 
بازکردن  براي  مشکلي  ديگر  مي کنند.  بيشتري  ايمني  احساس 
راحتي  به  مي توانند  دوچرخه سواران  ندارد.  وجود  خودرو  درب 
اينها دسترسي  نظاير  و  توقفگاه هاي دوچرخه  به محل هاي خريد، 
داشته باشند بدون اينکه نيازي به حرکت از ميان پارکينگ ها داشته 
باشند. اسکيت سواران و بسياري از کاربران وسايل غيرموتوري نيز 

مي توانند از اين خطوط استفاده کنند.
تغيير پروفيل شيب عرضي خيابان )گودي جوي کنار 

خيابان(
امتداد  در  با زهکش  )يا ساخت خيابان جديد(  بازسازي خيابان 
گودي جوي کناري ميان پارکينگ و مسير حرکت )شکل 12(، 
را مي توان در راستاي بسياري از شيوه هاي آرام سازي ترافيک به 
خدمت گرفت. جوي ها در قالب شيب هاي نواري v شکل، پروفيل 
مقطع خيابان را مي شکنند و متعاقباً ظاهر خيابان را باريک تر مي کنند. 
اين باريک شدن آشکار زماني بيشتر مورد تأکيد قرار مي گيرد که 
مصالح پوشش دهنده مختلف يا رنگ ها براي مسيرهاي عبوري )به 
طور معمول آسفالت و آجر قرمز( براي جوي ها )معموالً بتني( و 
براي خطوط پارکينگ )آجر طوسي، پوشش بافت دار و نظاير اينها( 
مورد استفاده قرار گيرند. طراحي جوي ها مزيت هاي مختلفي دارد. 
از آن جا که چهار شيب عرضي )در عوض 2 شيب( وجود دارد، 
خط مرکزي يا خيابان به طور قابل مالحظه اي پايين تر از خيابان هاي 
تاجي معمول قرار مي گيرد. اين موضوع ارتفاع وسايل نقليه موتوري 
را نسبت به عابراني که در پياده رو هستند کاهش مي دهد. گرچه 
اين تغيير به ظاهر کوچک است، اما تفاوت عمده اي را در ارتباط 
ميان عابران و رانندگان ايجاد مي کند. در خيابان هاي داراي دماغه  
)گوشه، بلوک مياني يا هر دو(، جوي ها زهکش را در امتداد درز 
ميان لبه دماغه  و لبه نوار حرکتي قرار مي دهند و بنابراين از به دام 
افتادن آب باران در دماغه  که در خيابان هاي تاجي شکل معمول 
کنار  در  انباشت آشغال   مشابه،  به دليل  است، جلوگيري مي کنند. 
با وجود دماغه  مشکالت بسيار کمتري را ايجاد مي کند.  جدول، 
خطوط  کردن  سنگفرش  امکان  خياباني  جوي هاي  مزيت  ديگر 
پارکينگ يا بخشي از آن با مصالح نفوذپذير است که مزيتي براي 
شهري  محله هاي  در  ويژه  )به  مي شود  محسوب  خيابان  درختان 

فشرده( و اين موضوع موجب سبب کاهش رواناب ها مي گردد. 
کاهش عرض در تقاطع ها )دماغه هاي جانبي (

دماغه ها )کاهش عرض در تقاطع ها( چند بُعدي هستند و بيش از 
هر نوع مانع ديگري در آرام سازي ترافيک به کار گرفته مي شوند. 
در اين روش، دماغه هاي جانبي را مي توان در يک يا هر دو خيابان 
متقاطع ايجاد نمود. عرض مسير سواره به طور معمول عريض تر از 
آنچه براي استقرار نوارهاي حرکتي که بين 10 تا 12 فوت )3/1 
تا 3/7 متر( براي هر خط است، نيست. در جايي که خط گردش 
به چپ آزاد است، 10 تا 11 فوت )3/1 تا 3/4 متر( ديگر به عرض 
گشودگي افزوده مي شود. در خيابان هاي با حجم ترافيک پايين، 
گشودگي را مي توان با دماغه جانبي به يک تک نوار حرکتي 12 تا 
14 فوتي )3/7 تا 4/3 متري( از يک جدول تا جدول ديگر کاهش 
داد و به اين  ترتيب »نقطه باريک تقاطع«  را ايجاد نمود )شکل13(.

عالوه بر آرام سازي ترافيک، دماغه ها ناحيه پارکينگ درون خيابان 

1-Bulbouts
2-Intersection pinch-point

1

2

شکل 13. دماغه تقاطعی

شکل14 . دماغه ميان بلوکی 
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را مشخص مي کنند، از انتهاي منطقه پارکينگ در مقابل ترافيک در 
از خط  استفاده  از  را  رانندگان  حال حرکت حفاظت مي کنند، و 

پارکينگ براي سبقت گرفتن باز مي دارند. 
دماغه معموالً اين امکان را فراهم مي آورد که حصارهاي توقف 
در خطوط نزديک معابر تا محل تقاطع جابجا شوند که به اين  ترتيب 
اندازه تقاطع و تداخل در وضوح عاليم راهنمايي کاهش مي يابد 
از  مثلثي  ناکافي فاصله  از ديد  ناشي  و در برخي موارد مشکالت 
وسايل نقليه اي که از خيابان فرعي نزديک مي شوند را حل مي کند. 
دماغه ها شعاع گوشه را افزايش مي دهند و بنابراين اغلب موضوع 
فضاي هدررفته )فضايي که نه توسط وسايل نقليه و نه عابران استفاده 

مي شود( را در نزديکي گوشه ها حل مي کند. 
دماغه  جانبي تقاطعي طيف گسترده اي از اقدامات مکمل طراحي 
خيابان را مي طلبد که برخي از آنها موجب آرام سازي بيشتر ترافيک 
مي شود. محل هاي کوتاه تر عبور عابران که از اين شيوه طراحي ناشي 
مي شود، نيازمند استفاده از خطوط بافت دار، محل هاي عبور و نيز 
تقاطع هاي مرتفع است. الزم است دماغه  به گونه اي کشيده شود که 
فضاي کافي براي عنصر عمودي نظير يک درخت ايجاد کند. زماني 
که کاشت يک درخت به داليل ديد مثلثي در نزديکي به خيابان 
فرعي غيرممکن است، افزايش ناحيه پياده رو مکان هاي خوبي را 
براي کاشت گياهان، دکه هاي اطالعاتي، نيمکت ها و طيف وسيعي 
از ديگر انواع مبلمان خياباني ايجاد مي کند. فضاي پياده رو اضافي، 
اقدام مناسب ديگري براي تعديل است. آيين نامه هاي ساخت اخير 
بنا شوند و  از ساختمان هاي جديد مي خواهند در نزديکي خيابان 

بنابراين مزيتي براي فضاي پياده رو ايجاد کنند.
داشته  ترافيک  آرام سازي  بر  فوق العاده اي  اثر  مي توانند  دماغه ها 
باشند. ساخت در يک تک گوشه موجب اثر بر ترافيک در همه 
جهت ها در هر دو خيابان مي شود، پارکينگ ها را تعريف و از آنها 
فضاي  و  مي شود،  محسوب  پياده روها  مکمل  مي کند،  حفاظت 
پياده رو بيشتري ايجاد مي کند و مي تواند به تقويت ميزان ورودي 

براي منطقه، واحد همسايگي يا کريدور کمک کند. 
دماغه  هاي ميان بلوکي   

دماغه  ها در محل هاي بين بلوک ها )يعني دور از تقاطع ها( از لحاظ 
عملکرد شبيه دماغه هاي جانبي در تقاطع ها هستند. آنها پارکينگ ها 
را تعريف مي کنند، عرض آسفالت را باريک تر مي نمايند، از سبقت 
محل هاي  با  مي توانند  و  مي کنند  جلوگيري  نقليه  وسايل  گرفتن 
عرض  معمول  به طور   .)14 )شکل  شوند  تکميل  پياده  عابر  عبور 
گشودگي ها بين اين نوع دماغه  مشابه نوع تقاطعي آن است. معموالً 
يک تک نوار حرکتي ترافيک در هر جهت در آن مجاز است. براي 
خيابان هاي با حجم کمتر يک تک خط با نقطه کم عرض شده اي در 
حدود 12 تا 14 فوت )3/7 تا 4/3 متر( عرض را مي توان با دماغه  

ميان بلوکي شکل داد.
)برخالف  نيستند  پياده رو  از  بخشي  اينکه  به دليل  دماغه  ها   اين 
دماغه هاي  گوشه اي(، توسط عابران مورد استفاده قرار نمي گيرند 
را  جوي ها  و  جداول  مي توان  دماغه ها  اين  محل  در  بنابراين  و 
زهکش  تغيير  به  نيازي  به طوري که  گذاشت،  باقي  دست نخورده 
وجود نداشته باشد. با مرزبندي دماغه  ميان بلوکي با قالب بيرون آمده 
قرار دادن آن روي سنگفرش موجود )همانند آنچه در  جدول و 
پارکينگ هاي تجاري به کار مي رود(، مي توان صرفه جويي بيشتري 
نمود. از آن جا که اين نوع دماغه  ها در پارکينگ قرار دارند و نه 
در خطوط حرکتي، در اغلب آنها ساخت جدول بيرون آمده کافي 

خواهد بود. 
دسته هايي از دماغه  هاي ميان بلوکي معموالً دربرگيرنده درختاني 
از  و  مي کنند  ايجاد  خيابان  در  را  جذابي  محصوريت  که  هستند 
سرعت وسايل نقليه مي کاهند. فضاي اضافي به دست آمده حاصل 
از يک دماغه  اغلب فضايي مناسب براي کاشت يک درخت و در 

غير اين صورت محلي بسيار نزديک به جلوي ساختمان هاست. 

1

1-Mid-block bulbouts

شکل 15. جزاير ميانی
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اشکال مشابهي که دماغه  گوشه اي را تکميل مي کنند نيز به خوبي 
مقطع  شامل  موارد  اين  مي شوند.  بلوکي  ترکيب  ميان  دماغه   با 
جوي v شکل براي خيابان، مصالح پوشش دهنده متفاوت در خط 
پارکينگ، محل عبور عابران پياده، تغيير بافت کف سازي و افزايش 
ارتفاع محل عبور عابران است. عالوه بر اين، توقفگاه هاي اتوبوس 
و سرپناه ها را مي توان در دماغه  ميان بلوکي قرار داد به طوري که 
رانندگان اتوبوس ها نيازي به  ترک خط حرکت و بازگشت مجدد 
را  خيابان ها  جانبي  پارکينگ هاي  اتوبوس ها  باشند،  نداشته  آن  به 
اتوبوس  سرپوشيده  ايستگاه هاي  توسط  پياده روها  و  نکنند  اشغال 

مسدود يا تنگ نشوند. 
جزاير مياني 

مقاطع کوتاهي از جزاير مياني که خيابان فرعي يا دسترسي امالک 
را سد نمي کنند و مقطع عرضي خيابان را به يک تک نوار حرکتي 
کارامد  اقدامات  از   ،)15 )شکل  مي دهند  کاهش  جهت،  هر  در 
باريک  را  خيابان  آنها  مي شوند.  محسوب  ترافيک  آرام سازي 
مي کنند و وقتي درخت در آنها کاشته مي شود، حتي عرض ظاهري 
خيابان را کمتر نيز مي کنند. آنها به جلوگيري از سبقت گرفتن در 
داراي خطوط حرکت  خيابان هاي  در  نيز  و  جهته  دو  خيابان هاي 
مرکزي کمک مي کنند. آنها همچنين موجب تعريف و حفاظت 
به عنوان پناهگاه  از خطوط گردش به چپ مي شوند و نيز معموالً 

عابران مورد استفاده قرار مي گيرند. 
قطع  موجب  که  مياني  جزاير  طوالني تر  قطعات  ديگر  سوي  از 
آرام سازي  براي  مي شوند  محلي  خيابان هاي  و  امالک  دسترسي 
دسترسي  براي حذف  ابزاري  بيشتر  بلکه  نيستند،  مناسب  ترافيک 
به شمار مي روند. جزاير مياني بلند که بيش از يک نوار حرکتي در 
هر جهت دارند )معموالً براي مواقع اضطراري( حتي ممکن است 

باعث افزايش سرعت شوند. 
سکوهاي بلند مياني قابل عبور و پيمودن )شکل 16( استثنا هستند. 
اين جزيره مياني از مصالحي در تضاد با خطوط حرکت ساخته شده 
و با نوارهاي حرکتي  تراز شده است تا باالرفتن از آن را ساده تر کند. 
جزاير مياني قابل پيمودن چندين درخت دارند تا از عبور وسايل 
بودن  کم عرض  حس  افزايش  به  و  کنند  جلوگيري  آنها  از  نقليه 
خيابان کمک کنند. باقيمانده مسير حرکتي در هر جهت مي تواند 
مياني  زيرا جزيره  باشد،  داشته  نوار حرکتي عرض  اندازه يک  به 
قابل عبور را مي توان در مواقع اضطراري مورد استفاده قرار داد. در 
تقاطع ها جزاير مياني قابل پيمودن مي تواند در تقاطع اتمام يابد تا 
پناهگاهي را براي عابران ايجاد کند يا مي تواند پيش از تقاطع خاتمه 

يابد تا نوار حرکتي ويژه گردش به چپ را فراهم کند. 

4. تغييرات عرضي و خميدگي  
خميدگي مسير وسايل نقليه، از سرعت طرح به دو طريق مي کاهد: 
دوم  و  سواره  مسير  در  کم  شعاع  با  انحنايي  اجراي  با  نخست، 
اين دو عنصر  او.  از جاده پيش روي  با کاهش فاصله ديد راننده 
طراحي مرتبط با سرعت در سياست AASHTO با عنوان طراحي 
براي   )AASHTO سبز  )کتاب  خيابان ها   و  بزرگراه ها  هندسي 
باالتر  سرعت هاي 20 مايل در ساعت )32 کيلومتر در ساعت( و 
)شکل 17( پوشش داده شده است. براي سرعت هاي زير 20 مايل 

در ساعت از »تخمين نزولي«  استفاده مي شود. 
از  مي تواند  خميدگي  شده،  بازسازي  و  جديد  جاده هاي  در 
طريق ايجاد انحنا در خط مرکزي جاده صورت گيرد. در راه هاي 
موجود، خميدگي از طريق تغيير در مسير وسايل نقليه در سنگفرش 
موجود يا در حالت ايده آل در ايجاد حق تقدم در دسترسي ها ايجاد 
مي شود. ضمن آنکه انحراف در محل هاي ميان بلوکي از اقدامات 
قديمي آرام سازي ترافيک است، شايد اکنون بتوان بيشترين کاربرد 
انحراف در تقاطع ها را به شکل دايره هاي ميني- ترافيک و فلکه ها 

1

1-Medians
2-A Policy on Geometric Design of Highways and Streets
3-Extrapolate downward

2
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شکل16 . جزاير ميانی قابل عبور
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) AASHTO

700



مشاهده نمود. 
نوع  اين  که  است  آن  خميدگي  روش  براي  بيشتر  راهنماي 
معموالً   - نقليه  وسايل  براي  قبولي  قابل  طراحي  بايد  آرام سازي 
وسايل نقليه »تک واحدي«  يا حومه اي)SUV(  يا  تريلي هاي 40 
باشد. نمودارهاي حرکت  يا WB40- داشته  فوتي )12/2 متري( 

چرخشي SUV در شکل 18 ارائه شده است. 
خميدگي ميان بلوکي 

در محل هاي مياني بلوک ها مي توان خميدگي  هايي را با استفاده 
از جزاير مياني در مرکز خيابان، دماغه  جانبي خيابان، و يا  ترکيبي 
تغييرات  ايجاد  براي  مثال  براي   .)19 نمود )شکل  ايجاد  از هر دو 
عرضي در خيابان مي توان از جزاير مياني خيابان به همراه دماغه  ها 
استفاده کرد.  اين جزاير  از  يا پس   / و  پيش  پارکينگ خياباني  و 
همچنين خميدگي را مي توان از طريق آرايش نامتقارن پارکينگ ها 
وسايل  حرکت  ضمن  حرکتي  نوار  که  به گونه اي  آورد،  به دست 

1-Single Unit
2-Suburban Utility Vehicle 
3-Mid-block deflection

12

3

شکل 18 . الگوی گردش کاميون تک واحدی 

شکل 21 .تغييرات عرضی در تقاطع

شکل 20.. موانع دور زدنشکل 19. شکستگی ميان بلوکی

701 آرام سازي ترافيک



مجموعه استانداردهای طراحی شهری 

نقليه موتوري در مسير خود از سويي به سوي ديگر تغيير کند. 
در  کوچک،  خيابان هاي  در  که  بلوکي،  ميان  شکستگي هاي 
نزديکي تقاطع با خيابان هاي اصلي قرار مي گيرند، دو عملکرد مهم 

دارند:
کمک  کوچک  خيابان  به  اصلي  خيابان  از  ديد  انسداد  در   •
به  و  مي کاهند،  آن  ميان بر  چشم انداز  ارائه  از  بنابراين  و  مي کنند 

عکس.
به تصوير مي کشند  به اصلي را  از خيابان کوچک  • چشم انداز 
کيفيت  به  بسته  هستند،  فرعي  خيابان  در  که  آنها  براي  اغلب  که 

زيبايي شناسانه خيابان هاي اصلي جذاب تر است. 
مسير حرکت مارپيچ

اين موانع شبيه انحناهاي S شکل هستند و از رانندگان مي خواهند 
که در طول خيابان به صورت چپ - راست - چپ يا راست - چپ 
- راست رانندگي کنند )شکل 20(. اين نوع مسيرها با بکارگيري 
دو يا سه باريک کننده که طرفين خيابان را يک در ميان مي کنند يا 
با ساخت مجدد مقطع خيابان، حاصل مي شوند. بايد توجه داشت 
که رانندگان بايد در زماني که به اين انحنا مي رسند، منحرف شوند. 
اين موانع منجر به آسيب ديدن پارکينگ هاي خيابان همجوار خود 
مي شوند. منظرسازي عمودي در اين موانع براي نمايان سازي آنها 

مهم است. 
شکستگي  در تقاطع 

شکستگي در تقاطع ها مي تواند با تغيير در نوارهاي حرکتي و / 
به نوارهاي حرکتي حرکت در نقاط نزديک معابر  يا زاويه دادن 
حاصل شود )شکل 21(. در طراحي بايد به اين نکته توجه داشت 
که رانندگان بايد نسبت به تغيير رخ داده در تقاطع آگاه شوند. در 
تقاطع ها  در  شکستگي  سمت،  يک  در  پارکينگ  با  خيابان هايي 
مي تواند براي تغيير پارکينگ ها از يک سو به سوي ديگر خيابان 
تعداد  در  کاهش  هرگونه  اقدام  اين  آنکه  ضمن  گيرد؛  صورت 

فضاهاي پارکينگ را به دليل نواحي گذار به حداقل مي رساند. 
فلکه ها

فلکه ها )شکل 22( هم ابزاري براي آرام سازي ترافيک و هم شيوه 
انحناي  سه  تأمين  با  آنها  هستند.  تقاطع ها  براي  کارامدي  طراحي 
معکوس پي در پي با شعاع کوتاه - به راست براي ورود به دايره، به 
چپ براي حرکت به دور دايره و به راست براي خروج از دايره - 
سبب آرام سازي ترافيک مي شوند. بسياري فلکه ها با کاهش فاصله 
ديد رانندگان وسايل نقليه ورودي، با درختان يا اشکال انسان ساخت 

در مرکز فلکه، موجب آرام شدن هر چه بيشتر ترافيک مي شوند.
فلکه نوع بسيار کارامدي از طراحي تقاطع است زيرا بي درنگ 
نقليه  براي همه وسايل  به طور مداوم  حق تقدم را معين مي کند و 
به تازگي واردشده اين کار را تکرار مي کند. اين تعيين سريع حق 
تقاطع رسيده  به محل  به تازگي  نقليه اي که  براي هر وسيله  تقدم 
است، با تقاطع هاي عالمت گذاري شده که در آنها رانندگان نه تنها 
بايد براي سبز شدن چراغ صبر کنند، بلکه معموالً در صف طوالني 

از وسايل نقليه براي عبور از تقاطع مي ايستند، بسيار متفاوت است.
اندازه جزيره مرکزي تا حد زيادي سرعت عملياتي وسايل نقليه 
را تعيين مي کند. جزيره هاي کوچک موجب انحراف اندکي در 
اندکي را سبب  بنابراين کاهش سرعت  مسير حرکت مي شوند و 
مي شوند. از سوي ديگر جزيره هاي بزرگ شعاع گردش بزرگي را 

ايجاد مي کنند و بنابراين اثر کمي بر کاهش سرعت دارند. 
ميدانچه 

ميدانچه )شکل 23(، جزيره دايره اي شکلي در مرکز يک تقاطع 
موجود است که اقدام بسيار مؤثري براي آرام سازي ترافيک به شمار 
مي رود و به طور همزمان با دو خيابان کار مي کند. گرچه ميدانچه و 
فلکه، موانع کاماًل متمايزي هستند، اما اغلب ميدانچه ها با فلکه ها که 
بسيار به آنها شبيه هستند اشتباه گرفته مي شوند. ميدانچه ها مي توانند 
نيز اين گونه هستند؛ اما براي تعيين  به شکل دايره باشند و معموالً 

1

1-Mini-traffic circles

شکل 22. فلکه

شکل 23. ميدانچه
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عاليم  مثال  )براي  معمول  ترافيک  کنترل  ابزارهاي  به  تقدم  حق 
توقف و نظاير اينها( وابسته اند. ميدانچه هاي کوچک تر اغلب امکان 
شکل گيري در ميان جداول موجود را دارند که هزينه احداث آنها 

را به حداقل مي رساند. 
فلکه ها  به  نسبت  ميدانچه ها  در خيابان هاي کم حجم تر،  معموالً 
اولويت دارند. با افزايش حجم از طيف ADT 5000-2000 ممکن 
است فلکه به دليل گنجايش خودروي بيشتر ترجيح داده شود. در 
بسيار  باشد  بهتري  اينکه فلکه راه حل  اين طيف، احتمال  از  باالتر 

باالست. 
در ميدانچه، اتومبيل ها در جهت خالف عقربه هاي ساعت حرکت 
وانت  از  بزرگ تر  فلکه ها. کاميون هاي  مي کنند - درست همانند 
- يعني کاميون 30 فوتي )9/14 متري( تک واحدي يا بزرگ تر- 
مي توانند در جلوي ميدانچه پس از رعايت حق تقدم، گردش به 

چپ داشته باشند. 
اندازه حداقلي براي ميدانچه ترافيکي وجود ندارد. با اين وجود، 
با کاهش شعاع دايره از ميزان شکستگي و نيز توان کاشت گياه يا 

نصب تنديس براي کاهش فاصله ديد کاسته مي شود.
ميدانچه ها مي تواند در تقاطع هاي T شکل نيز به کار گرفته شوند 
)شکل 24(. اين موارد درست مشابه تقاطع هاي چهارراهي طراحي 
سه طرف  از  فقط  که  است  اين  در  آنها  تفاوت  تنها  و  مي شوند، 
دسترسي دارند. چنين مواردي به دليل اثر بر قسمت باالي T در حيطه 
نيازهاي حق تقدم يا اثر بر چشم انداز يا پياده رو نسبتاً کميابند. مدل 
»هدايت گر«  نوعي شکستگي براي تقاطع T پيشنهاد مي کند و به 
طريقي مشابه ميدانچه طراحي مي شود، فقط نيمي از دايره در بخش 
باالي T جاي مي گيرد و نيم ديگر در مکان خود باقي مي ماند، اما 

شکستگي در آن براي گردش به چپ وجود دارد.
ميدانچه ميان بلوکي نيز گرچه به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرد، 
وسايل  رانندگان  است.  ترافيک  آرام سازي  براي  مناسبي  ابزار  اما 
نقليه موتوري بايد سه گردش پي  در پي در جهات مختلف داشته 
باشند، که عامل اصلي تضمين کاهش سرعت است. اين نوع مشابه 
حالت تقاطعي طراحي مي شود، فقط از هر طرف يک راه دسترسي 

و مجموعاً دو راه دارد. 
دواير ترافيکي 

يک دايره ترافيکي، بلوکي مدور از زمين است که با يک خيابان 
يک طرفه در جهتي خالف عقربه هاي ساعت محصور شده است. 
به قدري بزرگ است که مي تواند يک پارک  ناحيه معموالً  اين 
يا ساختمان بزرگ عمومي را دربرگيرد. دايره ترافيکي به خودي 
خود اقدامي براي آرام سازي ترافيک نيست، اما تمهيدي ديگر براي 
ساختار يک بلوک و شبکه خياباني به منظور ايجاد سايتي جذاب 
است. همه خيابان هاي متقاطع در دايره ترافيکي، معموالً در زواياي 
در  مي دهند.  فرم  شکل   T تقاطع هاي  به  که  دارند  تقاطع  راست 
صورتي که مسير سواره اي در در داخل دايره وجود داشته باشد، 
در برخي موارد تقاطع هاي چهارراهي نيز شکل مي گيرند. دايره و 
تقاطع هاي آن مشابه تقاطع هاي راست گوشه و خيابان ها مي توانند به 

اقدامات آرام سازي ترافيک کمک کنند. 
راه هاي ورودي

نخست،  دارند.  متعددي  نقش هاي   )25 )شکل  ورودي  راه هاي 
به ناحيه اي وارد مي شوند که  به وارد شوندگان اعالم مي کنند که 
کم  را  خود  سرعت  است  الزم  و  است  شده  ترافيک  آرام سازي 
و  ارتفاع  دوم  باشند.  داشته  ويژه اي  توجه  رانندگي  حين  و  کنند 
جرم شکل ورودي مي تواند هم باعث کاهش عرض واقعي و هم 
عرض ظاهري )احساسي( خيابان، و در نتيجه باعث کاهش سرعت 
رانندگان شود. ديگر کنش ها اکثراً شامل سنگفرش هاي بافت دار، 
سرعت گيرها و تنگ شدگي ها مي شود که مکملي براي راه ورودي 
هستند. راه ورودي همچنين مي تواند با سرپناه ايستگاه هاي اتوبوس، 

 1-Impeller

1

شکل 24 .ميدانچه ، تقاطع T شکل و ميان بلوکی 

شکل 25 . ورودی و دروازه 

شکل 26 . آرام سازی تزافيک در سطح ناحيه  

ترکيب گياهان و کابل ها

گياهان ورودی به محدوده

کاشت درختان مرتفعتقسيم جاده به درختان

داربست آرکی
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تابلوهاي  و  اطالع رساني  کيوسک  هاي  هواشناسي،  ايستگاه هاي 
راهنما ترکيب شود. 

از  دروازه،  بدون  يا  همراه  خيابان ها  جزئي  يا  کامل  راهبندهاي 
نبايد  هرگز  و  نمي شوند  محسوب  ترافيک  آرام سازي  سنجه هاي 

نصب نشوند. 

5. برنامه ريزي اقدامات آرام سازي ترافيک
تعداد و فواصل موانع آرام سازي ترافيک

تغييرات پيوسته مقطع عرضي )براي مثال پارکينگ خياباني، مسيرهاي 
با  تنها  مي توانند  خياباني(  درختان  مداوم،  باريک سازي  دوچرخه، 
محدوديت طول خيابان و امکانات موجود براي تأمين مالي آنها، مورد 
استفاده قرار گيرند. به هر حال، موانع آرام سازي ترافيک متناوب که 
نيازمند واکنش راننده )گردش، حرکت آهسته( در محل هاي خاصي 
هستند، بايد به گونه اي محدود شوند که رانندگان در هر سفر در درون 
محدوده آرام سازي شده با بيش از 8 تا 12 مانع روبه رو نشوند. استفاده 

از موانع بيشتر آزاردهنده خواهد بود. 
يک طرح آرام سازي ترافيک در ناحيه اي که به طور مناسبي طراحي 
شده باشد )شکل 26( از موانع مختلف مقطع عرضي در خيابان هاي 
اصلي )يعني خيابان هاي بلندتر که نيازمند بيش از 8 تا 12 مانع هستند( 
استفاده مي کند. موانع گاه و بيگاهي که نيازمند پاسخ بيشتر رانندگان 
مولد  که  است  مناسب  زماني  چارچوب  خيابان هاي  در  حتي  است، 
اصلي سفرهاي پياده مانند مدرسه يا پارک در آن خيابان وجود دارد. 
تا 28  تا 100 ياردي )21  در خيابان هاي فرعي، موانع در فواصل 75 
متري( قرار مي گيرند که سرعت مطلوب در حرکت ميان آنها 20 مايل 
در ساعت )32 کيلومتر در ساعت( است. بهترين رويکرد آن است که 
موانع در مکان هاي مشخص ابتدايي )مثاًل در مکان هاي مولد پياده، در 
محل هاي عبور عابر پياده و نظاير اينها( برنامه ريزي شوند و سپس براي 

دستيابي به فواصل مناسب جانمايي مجدد شوند. 
راهنمايي براي تخصيص  اقدامات آرام سازي ترافيک

عددي  امتيازهاي  مبناي  بر  ترافيک  آرام سازي  اقدامات  تخصيص 
توصيه نمي شود. اين امتيازات همواره بر ويژگي هايي از ترافيک وسايل 
مثال  )براي  است  اندازه گيري  قابل  راحتي  به  که  دارند  تأکيد  نقليه 
سرعت ها، احجام و تصادفات( که ديدي ناقص و اغلب گمراه کننده 
از نياز به آرام سازي ترافيک ارائه مي دهند. تبديل عوامل به واقع مهم 
در طراحي محله، منطقه شهري، يا کريدورهاي حرکتي، نظير ويژگي 
تاريخي، قدمت، انواع کسب و کارها، سرزندگي کلي، انواع ساخت و 
ساز، نزديکي ساختمان ها به خيابان، توانايي عبور پياده، زيبايي شناسي و 
مواردي از اين دست به امتيازهاي عددي کار دشواري است. عالوه بر 
اين نقدينگي و تالش هاي انجام شده براي جمع آوري داده هايي براي 
حمايت از اين امتيازها سبب مي شود نقدينگي کافي براي انجام اقدامات 
بر مبناي  امتيازهاي عددي  از  نماند. استفاده  باقي  آرام سازي ترافيک 
سرعت وسايل نقليه موتوري، حجم ترافيک و نرخ تصادفات با فرِض  
نادرست مساوي انگاشتن ساير عوامل، اقدام اشتباهي است. پيامدهاي 
هر پروژه بالقوه در خيابان ها، کاربري ها، و جمعيت هاي مختلف و نيز 
مطابق با اهداف کلي، اهداف عيني، سياست ها و اولويت هاي اجتماع 
محلي به شدت متفاوتند. به اين  ترتيب يک تخصيص يکسان متناسب 
جاي  بودن  آن  کاربردي  که  است  مطلقي  اقدام  جوامع  همه  براي 
سؤال دارد. قضاوت کاربردي رويکرد بهتري است، زيرا تنوع پيش تر 

ذکرشده عوامل در هر شرايط لحاظ مي شود. 
و  و کارها  دارايي ها، کسب  مالکان  )از ساکنان،  اجازه  درخواست 
نظاير اينها( به عنوان پيش نيازي براي آرام سازي ترافيک به هيچ وجه 
ايجاد  داوطلبانه  شکل  به  که  درخواستي  هرچند  نمي شود.  توصيه 
شود شروع مناسبي براي هر نوع برنامه آرام سازي ترافيک محسوب 
مي شود، اما چنين درخواستي دور از مصلحت است. درخواست هاي 
اجباري گران و گيج کننده، و براي مديريت و برنامه هاي آرام سازي 
ترافيک هزينه بر هستند. بدتر اينکه درخواست ها معموالً به جاي آنکه 
هستند.  پراکنده  کننده   باشند،  انديشه سازي  در  منسجم کننده اي  عامل 
در درخواست و شخصي  به کاررفته  عبارات  به  بسته  مي تواند  اثرات 
که امضاها را جمع کرده است، به شدت متفاوت باشند. بدتر از همه 
اينکه درخواست هاي اجباري کار طراحي متخصصان حمل و نقل را 
براي دستيابي به خياباني حساس نسبت به متن، ايمن، و با ترافيکي آرام 

دشوار مي کند.
بيش از تمرکز بر اقدامات بي حاصلي نظير کسب مجوز و درخواست، 

طراحي  در  موجود  نقص هاي  تابع  بايد  ترافيک  آرام سازي  اقدامات 
از حد عريض،  بيش  باشند. نقص هاي مهم شامل خيابان هاي  خيابان 
عدم وجود پارکينگ هاي خياباني، فقدان محل هاي عبور عابران پياده از 
عرض خيابان، فقدان پياده روها، عدم وجود درختان خياباني، روشنايي 
خيابان براي عابران پياده، چرخه هاي طوالني عاليم ترافيکي، فقدان 
عاليم عبور عابر پياده، جنبه هاي ضعيف زيبايي شناسانه و فعاليت هاي 

خرده فروشي ضعيف هستند.
دفاع در مقابل شکايات مربوط به حوادث منجر به آسيب 

شکايات موفق به دريافت غرامت به دليل آسيب در خيابان ها، معموالً 
به دليل قرباني شدن يک راننده در اثر طراحي يا اجراي نادرست خيابان 
با  حاصل مي شود. همچنين عده کثيري از سکونتگاه هاي بزرگ نيز 
شکاياتي مشابه نسبت به عواملي که موجب قرباني شدن رانندگان در 
ابزارهاي  نامناسب  مثال عملکرد  عنوان  )به  باال مي شوند  سرعت هاي 
تغيير  لبه هاي  يا  توقف،  نشانه هاي  يا  سيگنال ها  نظير  ترافيک  کنترل 
با  که  محيطي  هستند.  روبرو  شده(  سنگفرش  محل هاي  سطح يافته 
آرام سازي ترافيک سرعت  در آن کاهش يافته است و ارائه گزارش 
ويژه ايمني از سوي ديگر، اين موضوع را برطرف مي کند. مي توان از 
زيادي کاهش  تا حد  را  اين شکايات  مديريتي  اقدامات ساده  طريق 

داد:
مورد  که  ترافيک،  آرام سازي  منطق  اساس  بر  بيانيه اي  تدوين   •
پذيرش دولت محلي )شوراي شهر، کميسيون منطقه اي، و نظاير اينها( 
قرار  گيرد. براي مثال تدوين منطقي براي حفاظت از واحد همسايگي، 
منطقه  طراحي  دانشگاه،  و  مدرسه  ايمني  خيابان،  تجاري  سرزندگي 
از  مي تواند  بيانيه  روشن  منطق  محيط  زيست.  از  حفاظت  و  تاريخي، 

برنامه آرام سازي ترافيک دفاع نمايد.
اين  نيست  نگهداري. الزم  و  ايمني  امور  بر  عادي  نظارت  انجام   •
نظارت چيزي بيش از سيستم ارائه گزارش  تصادفات محلي و تالش 
آرام سازي  اقدامات  انجام  براي  نظر  مورد  محل هاي  شناسايي  براي 

ترافيک باشد. 
• پرداختن به مسئله ايمني شناخته شده به شکلي سيستماتيک، و هزينه 
کردن سرمايه هاي در دسترس به شکلي کارامد. اين اصل مدتهاست 
که به عنوان دفاعي در برابر شکايات مرتبط به آسيب هاي بزرگراهي 
از هر نوع مورد استفاده قرار مي گيرد، زيرا هرگز نقدينگي کافي براي 
رفع همه نقايص ايمني شناخته شده وجود ندارد و بنابراين نبايد هيچ گونه 

انتظار معقولي براي انجام چنين کار بزرگي داشت. ■

REFERENCES
 American Association of State Highway and
 Transportation Officials (AASHTO). nd. Bicycle
Facilities Guidelines. Washington. DC: AASH-
TO
 American Association of State Highway and
 Transportation Officials (AASHTO). 1994. A
 Policy on Geometric Design of Highways and
 Streets (the AASHTO Green Book) Washington,
DC: AASHTO
 Devon County Council. 1991, Traffic Calming:
Guidelines. Exeter, Great Britain: Smart Print
 Ewing, Reid. August 1999, Traffic Calming:
 State of the Practice. Washington, DC: Institute
of Transportation Engineers, Publication IR-098
Limpert, R. 1994, Motor Vehicle Accident Re-
 construction and Cause Analysis. Charlottesville,
VA: Michie Company
Lockwood, lan M. July 1997. ITE Traffic Calm-
ing Definition.Washington, DC: ITE Journal
Smith, D. T., and D. Appleyard. 1981. Improv-
 ing the Residential Street Environment—Final
Report. Washington, DC: Federal Highway Ad-
ministration

704


