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ارائه الگویی جهت انجام اقدامات آرام سازي ترافیک کشور با استفاده از 
 سایر کشورهاتجربیات 

 
 2نوروزيآرش ، 1کامران رحیمی

  پارسهطراحان مرکز تحقیقات حمل و نقل برنامه ریزي حمل و نقل کارشناس ارشد 
 همرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسبرنامه ریزي حمل و نقل کارشناس ارشد 

     
در طول سالهاي اخیر، گسترش و بهبود راههاي جدید با هدف افزایش سرعت جابجایی وسایل نقلیه، موجب :  چکیده

میانگین طـی پـنج سـال گذشـته در کشـور       بطور. است شدهسواران و حتی رانندگان  براي عابرین پیاده، دوچرخه یمنیکاهش ا
فیکی جان خود را از دست داده و بسیار بیشتر از این رقم نیـز دچـار نـاتوانی و    هزار نفر به علت سوانح ترا 25سالیانه در حدود 

ـ محسـوب م  ییاقتصاد نکه فعاال جامعه بودهو جوان متاسفانه قربانیان این مشکل بیشتر گروه سنی مولد . اند شدهمعلولیت  -یی
آمارها نقش انسان و خطاي انسانی در وقوع . شودو این خود موجب تحمیل باري مضاعف بر اقتصاد و سرمایه اجتماعی می شوند 

مسـبب سـوانح ترافیکـی     عواملدانند از بین درصد به صورت مستقل یا در تعامل با جاده و خودرو می 95تا  50تصادفات را بین 
ند تواشود که میترافیک یکی از اقدامات مهندسی محسوب می سازي آرام.باشدییمشدید، سرعت مهمترین عامل شناخته شده 

باال باعث کاهش قابل توجه سرعت وسایل نقلیه شده و در نتیجه در کاهش نرخ تصـادفات و تلفـات   ندان چاي نه با صرف هزینه
راستا الزم است براي تدوین طرحی کلی جهت هـدایت و راهبـري اقـدامات     ندر ای. ناشی از آنان تاثیري مشخص بر جاي گذارد

وشهاي مورد استفاده در کشورهاي پیشرو در این زمینه شناسایی شـده و بـا توجـه بـه     در کشور، ضوابط و ر ترافیک سازي آرام
      .براي ایران تعیین گرددک یتراف سازي آرامالگوي مناسب  ،شرایط کشور

 ، اقدامات مهندسیتصادفاتنرخ آرام سازي ترافیک، سرعت، : کلمات کلیدي
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خودرو جاده و راننده به عنوان سه عامـل مهـم    ،انجام شده با توجه به مطالعات سیهايربنا بر بر
 راننـده  صـورت گرفتـه  رسـیهاي  بربـر  ، بنـا  شـود یگرفته مدربرگیرنده وقوع تصادفات رانندگی در نظر 

درصـد   95تـا   90بیشترین سهم را از میان عوامل فـوق بـه خـود اختصـاص داده بـه گونـه اي کـه در       
در میان خطاها و تخلفات انسانی، تخطـی راننـده    .است تصادفات راننده در وقوع تصادفات نقش داشته

بـه  . باشـد رانندگی و تلفات سنگین ناشی از آنها مـی  از سرعت مجاز، از مهمترین دالیل وقوع تصادفات
درصـد   24طـور میـانگین   ه ببنا بر آمار ارائه شده توسط پلیس راه جمهوري اسالمی ایران،  اي کهگونه

در سـایر کشـورها نیـز    . اسـت  دادهتخطی راننده از سرعت مجـاز رخ  اثر در 87تا  85تصادفات سالهاي 
همواره سرعت به عنوان یکی از مهمترین دالیل وقوع تصادف و ایجاد تلفـات جـانی و مـالی شناسـایی     

       .]1[است شده
شدگان به علت سرعت غیرمجاز جان خود را از دست  درصد کشته 30در آمریکا،  2006در سال 

استرالیا در حدود یک سوم کل تلفات به علت سـرعت غیرمجـاز در راههـاي ایـالتی روي     در و  ]2[داده
دهند کـه تعـداد و شـدت وقـوع تصـادفات بـا        کا نشان مییتحقیقات انجام شده در کشور آمر .دهد می

کیلومتر بـر   1یابد، بطوریکه کاهش سرعت متوسط به میزان  کاهش می خودرو کاهش سرعت متوسط 
احتمال وقـوع تصـادف بـراي     .]3[خواهد شد رانندگی درصدي تصادفات 3ب کاهش ساعت عموماً سب

کیلومتر بر ساعت است، بیسـت برابـر بیشـتر نسـبت بـه       80اي که داراي سرعت  سرنشین وسیله نقلیه
از سویی دیگر نتایج این تحقیقـات حـاکی از   . باشد کیلومتر بر ساعت می 30 آنحالتی است که سرعت 

نفـر از   11000کیلومتر بر سـاعت سـاالنه جـان     5ا کاهش سرعت متوسط به میزان است که تنها ب آن
 . ]4[شود نفر از مجروحین این حوادث کاسته می 180،000یابد و تعداد  مرگ نجات می
گردد و اغلب رانندگانی گیري و توقف می نقلیه، موجب افزایش فاصله تصمیماد وسایلیسرعت ز

نمایند، بر مشکالت و  ها تردد میها و کمربنديها و بزرگراهراهد، بخصوص آزايکه در معابر شهر
با توجه به اهمیت نقش کنترل سرعت در کاهش . خطرات ناشی از این سرعت زیاد واقف نیستند

اي در امر کنترل  عوارض و تبعات منفی تردد، امروزه در بسیاري از کشورهاي جهان تالشهاي گسترده
 .انجام است سرعت وسایل نقلیه در حال

 5و روشهاي مهندسی 4، آموزش3توان در سه بخش اعمال قانون این اقدامات را میمهمترین 
 :بندي نمود که عبارتند از تقسیم

در این بخش بوسیله کنترل و نظارت پلیس و با استفاده از تجهیزاتی همچون دوربین : اعمال قانون -1
در این روش . گردند از دارند، شناسایی و جریمه میمج کنترل سرعت، افرادي که سرعتی باالتر از حد
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توان به صورت  به علت عدم امکان نظارت دائمی پلیس بر تمام راهها، سرعت وسایل نقلیه را نمی
 . دائمی در محدوده مجاز سرعت، ثابت نگه داشت

ها به  برنامههاي آموزشی و استفاده از بروشورها و خ با استفاده از برنامه زمینهدر این : آموزش -2
اد و خطرات احتمالی که سرعت غیرمجاز براي یرانندگان در مورد اثرات منفی رانندگی با سرعت ز

نماید، هشدار داده و آنها را به رانندگی در محدوده سرعت مجاز ترغیب و تشویق  کودکان ایجاد می
 .کنند می

اعمال تغییرات الزم در  هدف اجراي روشهاي مهندسی آن است که از طریق: روشهاي مهندسی -3
تواند به صورت  این تغییرات می. نمایندنمودمسیر تا حد امکان رانندگان را وادار به کاهش سرعت 

ترافیک یکی از  سازي آرامدر میان روشهاي فوق الذکر ، . فیزیکی و یا ادراکی در نظر گرفته شود
 .باشد مؤثرترین روشها در کنترل سرعت وسیله نقلیه می

بکار گرفته  6در شهر دلف 1960ترافیک نخستین بار در اواخر دهه  سازي آرامپا ایده در ارو
مطرح  7طرحی هندسی با عنوان وونرفاجراي در این شهر براي کاهش سرعت وسایل نقلیه . ]5[شد

سواران  طور مشترك بین عابرین پیاده، رانندگان وسیله نقلیه و دوچرخههرو ب در این طرح سواره. گردید
رو از سرعت و تعداد وسایل نقلیه عبوري  سازي در عرض سواره گرفت و با محوطه ورد استفاده قرار میم

طرح مذکور . بطور رسمی مورد تأیید قرار گرفت 1976کاسته شد این طرح توسط دولت هلند در سال 
یس بکار ده سال بعد توسط کشورهاي آلمان، سوئد، دانمارك، انگلیس، فرانسه، ژاپن، اتریش و سوئ

تنها براي خیابانهایی با حجم ترافیک کم مناسب بود و هزینه اجراي آن نسبت  روشاین . گرفته شد
کارگیري هدولت هلند ب 1983در سال . درصد بیشتر بود 50به ساخت کامل یک خیابان عادي 

 . یش گرفتندرا تصویب نمود و کشورهاي دیگر نیز در ادامه این راه را در پ سازي آرامروشهاي مختلف 
-هترافیک ب سازي آرام. آغاز شد 1970ترافیک از اواخر دهه  سازي آراماجراي اقدامات در آلمان 

و ارتقاء  حمل و نقل موتوريکاهش آثار زیانبار ترافیک هدف عنوان یک اصل مدیریت ترافیک با 
ج مثبت این نتای. مورد پذیرش قرار گرفتهاي شهري ها و محلهکیفیت محیط زیستی در خیابان

وسایل نقلیه،  با صورتهاي گوناگون و از جمله حذف عبور و مرورهاي زائد، کاهش سرعتاقدامات 
افزایش ایمنی عابرین و رانندگان، بهتر کردن صورت کلی محیط زیست و افزایش آگاهی کاربران 

برنامه  با توجه به نتایج مناسب حاصل .نمود یافتوسایل نقلیه نسبت به مسایل محیط زیستی 
کیلومتر بر ساعت  30یا هدف کاهش سرعت تردد وسایل نقلیه در معابر محلی به حداکثر  30سرعت

در اجرا بسیار موفق این برنامه در کشورهاي آلمان و هلند . با استفاده از مکانیزمهاي گوناگون اجرا شد
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ي در بسیاري از شهرجهت افزایش استانداردهاي زندگی  ضرورياقدام عنوان یک هبود و اینک ب
 . ]5،6[شودکشورها اجرا می

ترافیک به صورت یک برنامه مدون و با تعاریف امروزي، اولین بار در  سازي آرامدر ایاالت متحده 
ترافیک در  سازي آرامهاي  از این رو سابقه انجام پروژه. در برکلی کالیفرنیا استفاده گردید 1975سال 

سیاتل و واشینگتن بیشترین تجربه استفاده از . ی کمتر استاین کشور نسبت به کشورهاي اروپای
 . ]5[باشد ترافیک را نسبت به سایر شهرهاي این کشور دارا می سازي آرامروشهاي مختلف 

ترافیک در ایاالت متحده نسبت به اروپا، به هیچ وجه دلیلی  سازي آرامقدمت کمتر اقدامات 
-بلکه این کشور عالوه بر بهره. یستآمریکا در این زمینه ن ضعف و یا ناکارآمدي اقدامات انجام شده در

بندیهاي خاصی را ارائه برداري از روشهاي مورد استفاده در اروپا با توجه به شرایط خود الگوها و طبقه
در این راستا براي شناسایی و انتخاب راهبردي . نموده است، که الزم است مورد توجه قرار گیرد

الگوهاي مرسوم مورد استفاده در  الزم است،در کشور ترافیک  سازي آراماقدامات براي انجام  ،مناسب
پیشرو همچون ایاالت متحده آمریکا، کانادا و به دنبال آن اروپا مورد بررسی قرار گرفته و با  کشورهاي

 .  توجه به شرایط کشور روش مناسب انتخاب گردد
 
 متحده آمریکا ترافیک در ایاالت سازي آرامبررسی اقدامات  -1

ترافیک عبارت  سازي آرامبراساس تعریف ارائه شده توسط انجمن مهندسان حمل و نقل آمریکا، 
اي از اقدامات فیزیکی با هدف کاهش اثرات منفی استفاده از وسایل نقلیه  است از بکارگیري مجموعه

مسیر از جمله عابرین پیاده کنندگان  موتوري، تغییر رفتار رانندگان و بهبود شرایط براي سایر استفاده
، این کشور براساس تعریف ارائه شده توسط انجمن مهندسان حمل و نقل]. 7[سواران و دوچرخه

در واقع فرض شده . گیرند کنترل ترافیک در محدوده این تعریف قرار نمی هاياقداماتی از قبیل روش
کننده محدوده سرعت مجاز و خصقبیل تابلوهاي ایست، تابلوهاي مشاقداماتی از اثربخشی که است 

د، در حالیکه نباش تابلوهاي مشخص کننده خیابانهاي یکطرفه نیازمند اعمال قانون از سوي پلیس می
، ایجاد بستري است که در آن راننده به خودي خود و بدون اعمال هیچگونه فشاري سازي آرامهدف از 

 . از سوي پلیس، سرعت را کاهش دهد
ترافیک در ایاالت متحده، کاهش سرعت  سازي آرامرد هدف اصلی بکارگیري با توجه به این موا

و حجم ترافیک به میزانی قابل قبول و متناسب با عملکرد مسیر، کاهش سرعت غیرمجاز و آلودگی 
، کاهش تعداد تصادفات و ایجاد فضایی ایمن براي عابرین پیاده و کودکان تلفی محیط زیستصوتی و 

 . گرددمی
ریکا انجام مترافیک در ایاالت متحده آ سازي آرامیان مجموعه اقداماتی که در زمینه پیش از ب

مورد  سازي آرامپارامترهایی که در ایاالت این کشور جهت انجام اقدامات  مهمترینگرفته الزم است، 
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کلی گردند به طور ییمبه همراه وزن و اهمیت هر یک از این پارامترها معرفی و  گیرد می توجه قرار
کدام یا چه تعداد از معابر نیازمند انجام اقدامات معین شود است که  اینهدف از بیان شاخصها 

توان با بررسی اهمیت هر یک از شاخصها تعیین نمود که از میان باشند، اما در مقابل میمی سازي آرام
ه محدود موجود باید در اولویت بوده و بودج سازي آراممعابر واجد شرایط کدام یک براي اجراي طرح 

    . در ابتدا به اجراي طرح در کدام معبر، اختصاص پیدا کند
هاي حاصل از از مهمترین یافته ايمجموعهکه  FHWAترافیک سازي آرامراهنماي معتبر 

جدول در ، ان نموده استیبکا یاالت گوناگون آمریدر اترافیک را  سازي آراممطالعات موردي در زمینه 
مناسب  ییبه عنوان الگوکه را  دایالت فلوریا يرد استفاده در شهر ساراسوتامو يارهایمعاز  يانمونه 1

   . ]7[دهد ینشان م شدهشنهاد یپن راهنما یا ياز سو
 

 ]FHWA7  [معیارهاي پیشنهادي براي انجام اقدامات آرام سازي بر اساس راهنماي  -1جدول
بندي عملکردي  طبقه

 حداقل حجم ترافیک راه
د حجم درص

ترافیک عبوري 
 غیرمحلی

درصد  85سرعت 
 وسایل نقلیه

حجم عابرین پیاده 
 گذر کننده از معبر

نرخ 
تصادفات 
 سالیانه

شیب 
 معبر

معابر جمع و پخش 
 کننده اصلی

 800خودرو در روز و یا  8000
کیلومتر بیش از  15 <% 50 <خودرو در ساعت اوج 

 سرعت مجاز 
 نفر  100

 10%< 6 <در ساعت  

ابر جمع و پخش مع
 کننده فرعی

 400خودرو در روز و یا  4000
کیلومتر بیش از  15 <% 40 <خودرو در ساعت اوج 

 سرعت مجاز 
 نفر  50

 10%< 6و  5 <در ساعت  

 معابر محلی 
 )در مناطق مسکونی(

 100خودرو در روز و یا  1000
کیلومتر بیش از  15 <% 25 <خودرو در ساعت اوج 

 سرعت مجاز
 نفر  25

 10%< 3 <در ساعت  

 
مورد  سازي آرامدر این استاندارد، معابري که براي انجام اقدامات  گردد میهمانطور که مشاهده 

جمع و پخش کننده فرعی و اصلی تقسیم شده و  به سه رده عملکردي محلی، گیرند،نظر قرار می
 امه جداول پیشنهادي دردر اد. است شدهپارامترهاي مربوط به هر یک ارائه مقادیر مناسب براي 

عنوان یکی از معتبرترین راهنماهاي موجود ذکر به یه ایالت پنسیلوانیا،  سازي آرامدستورالعمل 
 .  گردد می

 
 ]7،8،9[میزان اهمیت هر یک در ایاالت پنسیلوانیا، کالیفرنیا و شهر تورنتو  وپارامترهاي موثر  -2جدول

اهنما یا ر
بازه  ازیامت صیتخص يمبنا شاخص دستورالعمل 

 امتیازات

 ایالت پنسیلوانیا
درصد  85کیلومتر و سرعت  50حداکثر سرعت مجاز معبر 

 کیلومتر بیش از سرعت مجاز 15حداقل به اندازه 

درصد از وسایل نقلیه از سرعت  85اگر سرعت 
) کیلومتر 6/1(ل یهر ما يمجاز بیشتر باشد به ازا

 ازیامت 2شتر از سرعت مجاز یسرعت ب
 30تا  0

 25تا  0 امتیاز 1وسیله نقلیه در طول روز ،  120براي هر  خودرو 1000روزانه معبر  حداقل حجم
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 10تا  0 هر تصادف در سه سال گذشته ياز برایک امتی تعداد تصادفات سه سال اخیر معبر
هر دبستان و یا مدرسه راهنمایی  ياز برایامت 5 وجود مدرسه یا مراکز آموزشی

 10تا  0 در معبر

وجود تسهیالت عمومی جذب و تولید کننده سفر در 
 اطراف معبر

پارك، ( یهر تسهیالت عموم ياز برایامت 5
فروشگاهها و مراکز تجاري و خدماتی و 

دبیرستانها که باعث جذب و تولید متعدد سفر 
 )شوندمی

 15تا  0

 ک طرف خیابانیرو در ادهینبود پ يبرا ازیامت 5 وجود یا عدم وجود پیادرو و تسهیالت عبور عابرین پیاده
 10تا  0 رو در دو طرف خیابانادهینبود پ ياز برایامت 10

درصد  40حجم ترافیک عبوري غیر محلی از معبر حداقل 
   از کل حجم ترافیک

 کالیفرنیاایالت 

 35درصد از وسایل نقلیه بیش از  85حداقل سرعت 
 کیلومتر بر ساعت

کیلومتر تخطئی از سرعت   2 امتیاز به ازاي هر 5
 مجاز

درصد از  85توسط ) کیلومتر بر ساعت 30( 
  وسایل نقلیه

 50تا  0

 3500و حدامثر  1000حداقل حجم تردد روزانه معبر 
 خودرو

 500براي خیابانهاي با حجم ترافیک روزانه 
وسیله  100امتیاز به ازاي هر  1وسیله نقلیه، 

 نقلیه  
  35تا  0

 5تا  0 امتیار به ازاي هر تصادف سالیانه  2 فات سالهاي اخیر معبرتعداد تصاد

 کاربریهاي تولید یا جذب کننده سفر در اطراف معبر

متري  100وجود پارك یا مدرسه در حداکثر 
 10تا  0 معبر 

 150تا  100وجود پارك یا مدرسه در فاصله 
 7تا  0 متري معبر 

 200تا  150وجود پارك یا مدرسه در فاصله 
 3تا  0 متري معبر

 تورنتو کانادا

حجم 
 ترافیک

و حداکثر  1000حداقل روزانه  : معابر محلی
 خودرو 2500

 خودرو در ترافیک روزانه  100امتیاز براي هر  1
 )خودرو در روز 2500تا  0(

و  2500حداقل روزانه : معابر پخش کننده 25تا  0
 خودرو 8000حداکثر 

خودرو در ترافیک روزانه  220 امتیاز براي هر 1
خودرو  8000تا  2500)  (خودرو 2500بیش از 
 )در روز

 سرعت

کیلومتر بیش از  15تا  10درصد  85سرعت 
انجام  سازي آرامسرعت مجاز ، با توجه به حجم، 

 شود

امتیاز براي هر کیلومتر تجاوز  2: در معبر محلی 
 از سرعت مجاز%  85سرعت 

امتیاز  1:  و پخش کنندهدر معبر جمع کننده 
از سرعت % 85براي هر کیلومتر تجاوز سرعت 

 مجاز

 25تا  0
کیلومتر بیش از  15درصد بیش از  85سرعت 

 سازي قطعا انجام شود سرعت مجاز ، آرام

 نزخ تصادفات معبر
 سال اخیر 3امتیاز براي هر تصادف در  5

 سال اخیر 3تصادف در  2امتیاز براي هر  10
تیاز براي هر تصادفات جرحی یا فوتی در ام 10

 25تا  0
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 سال  3طی 
 امتیاز براي هر تولیدکننده مسافر پیاده  5 کاربریهاي اطراف معبر

امتیاز اگر در معبر مسیر ویژه دوچرخه وجود  10 مسیر ویژه و جدا نشده دوچرخه 25تا  0
 داشته باشد

   درصد 5کمتر از : شیب معبر
 

تخطئی از و فلوریدا ایالت پنسیلوانیا هر دو در گردد مشاهده می 2ر جدول همانطور که د
مهمترین پارامترهاي و تسهیالت حاشیه خیابان به ترتیب سرعت مجاز، و متوسط حجم روزانه ترافیک 

مجاز ی از سرعت ئحداکثر امتیاز تخطپنسیلوانیا در البته ، ندامعابر تعیین شده سازي آرامتاثیرگذار بر 
در حالی که این . استعدد بیش از متوسط حجم روزانه ترافیک  5به میزان تعیین شده که  30د عد

در هر دو ایالت به میزان تقریبا هر دو کیلومتر . رسدامتیاز می 15تر بوده و به تفاوت در فلوریدا پررنگ
معیارهاي دو  حجم ترافیک نیزدر رابطه با . است امتیاز اختصاص یافته 2 ،تخطی از سرعت مجاز

خودرو یک امتیاز تعیین  120اي که در پنسیلوانیا براي هر منطقه تقریبا به هم نزدیک است به گونه
 در راهنماي شهر تورنتو. باشدخودرو می 100شده در حالی که در فلوریدا این عدد به ازاي هر 

طالعات مربوط حجم ترافیک اامتیاز تمامی پارامترها به صورت یکسان تعیین شده اما  برخالف آمریکا
با دقت بیشتري بیان شده و معابر مربوطه به دو بخش معابر نامه هاي ایاالت متحده نسبت به آیین

در راهنماي تورنتو در رابطه با معابر  اطالعات ارائه شده. اند شدهکننده تقسیم محلی و جمع و پخش
کننده نکات بیشتري بیان شده ر جمع و پخشاما براي معاب، محلی با ایاالت متحده بسیار نزدیک است

اهمیت تعیین شده براي کاربریهاي حاشیه معبر  .است شدهاي ن که در دو آیین نامه دیگر به آنها اشاره
 . یر استیمتغ 25تا  20در هر سه راهنما به هم نزدیک بوده و حداکثر بین اعداد 

   
 انگلستان سازي ترافیک در  بررسی اقدامات آرام -2

این . مورد آزمایش قرار گرفت 1970ترافیک در انگلستان نخستین بار در اوایل دهه  سازي آرام
روش به زودي توسط مهندسان حمل و نقل به عنوان ابزاري مناسب جهت کنترل سرعت وسایل 

در حقیقت این . شد نقلیه، کاهش تصادفات و کاهش ترافیک ورودي به مناطق مسکونی بکار گرفته
در انگلستان با هدف کنترل سرعت وسایل نقلیه در محلهایی که سرعت وسایل نقلیه در آن  اقدامات

در . ]10[زیاد  است و یا سرعت آن با کاربري مسیر موردنظر همخوانی ندارد، مورد استفاده قرار گرفت
آمریکا،  در این راستا همچون. شود ترافیک در این کشور اشاره می سازي آرامادامه به اقدامات مختلف 

. است ترافیک مورد توجه قرار گرفته سازي آرامدر انگلستان نیز شاخصهایی براي انجام اقدامات 
معتبر در کشور انگلستان موارد زیر را مراجع مراجه همپتون به عنوان یکی از نورث سازي آرامراهنماي 

  .  ستا ترافیک ذکر نموده سازي آرامبه عنوان پارامترهاي موثر بر اقدامات 
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  ]10[پارامترهاي موثر بر آرام سازي و میزان اهمیت هر یک در نورث همپتون انگلستان -3جدول
راهنما یا 
 دستورالعمل

 بازه امتیازات مبناي تخصیص امتیاز شاخص

 انگلستان

 5تا  وسیله نقلیه در روز 1000امتیاز براي هر  1 خودرو در روز  1500حداقل حجم تردد معبر 
درصد وسایل نقلیه به  85ی ئتخط: سرعت 
 کیلومتر از سرعت مجاز  15میزان 

 15+سرعت مجاز(از  کیلومتر بیشتر 2امتیاز براي هر   5/0
 10تا  )کیلومتر بر ساعت

 10تا  یک امتیاز براي هر تصادف در یک سال حداقل یک تصادف در هر سال : تصادفات 
 10تا   10رو یک طرف، در غیر این صورت تیاز در نبود پیادهام 5 وجود یا عدم وجود پیاده رو در معبر

 10تا  امتیازات براي هر مرکز مهم تولید و جذب عابرین  2 کاربریهاي اطراف معبر
 50تا  امتیاز 50، در صورت وجود اعتبار 2500$امتیاز براي هر  1 میزان بودجه موجود

 5تا  از اهالی که حامی طرح می باشند% 20امتیاز براي هر  1 میزان مشارکتهاي عمومی در تامین هزینه ها 
 5تا  یک امتیاز براي هر سال انتظار انجام پروژه  سازي آراممدت زمان انتظار براي اجراي طرح 

معبر در زمره طرحهاي اولویت دار  سازي آرامامتیاز اگر 50 وجود طرح در زمره طرحهاي مهم منطقه اي
 50تا  .سال آینده در این راستا قرار گیرد 5خواهد در بوده و یا می

 
گردد برخالف راهنماهاي مورد بررسی کشور آمریکا مشاهده می 3فوق همانطور که در جدول 

بندي اجراي پروژه عالوه بر پارامترهاي ترافیکی، عوامل مدیریتی به خصوص نکات اقتصادي در اولویت
حوي که به طور مثال در حالی که سرعت تردد در معبر در حضوري پررنگ دارند به ن سازي آرام

  امتیاز خواهد داشت، شرایط تامین بودجه و قرارگیري پروژه در لیست 10بیشترین حالت ممکن 
این امر بیانگر این . دهدامتیاز را به خود اختصاص می 100در مجموع هاي مهم و داراي اولویت پروژه

کا که نیازهاي ترافیکی مهمترین تاثیر را در اجراي اقدامات مطلب است که برخالف کشور امری
گذاشت در انگلستان سیاستهاي مدیریتی و مسایل مالی بیشترین اهمیت را دارا بر جاي می سازي آرام

به  دارد،امتیاز  5در میان پارامترهاي ترافیکی نیز به غیر از حجم ترافیک عبوري از معبر که . هستند
که در این زمینه نیز بین این راهنما و دستورالعملهاي کشور آمریکا . تیاز داده شدهام 10سایر عوامل 

که در اکثر آنها حجم ترافیک عبوري و سرعت تردد وسایل نقلیه داراي بیشترین اهمیت هستند، 
وسیله  120طور میانگین در آمریکا به ازاي هره مثال در حالیکه ب بعنوان طوز به تفاوت وجود دارد 

 . یابدافزایش می 1000یابد این عدد براي انگلستان تا یه یک امتیاز اختصاص مینقل
 

 بررسی تطبیقی اقدامات آرام سازي در کشورهاي مورد بررسی  -3
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و تعیین میزان اهمیت هر  سازي آرامبر اقدامات ذار گتاثیرتاثیرکذار پس از بیان پارامترهاي کلی 
 گردند میدر معابر گوناگون استفاده که  سازي آراموعه اقدامات یک از این پارامترها، الزم است مجم

 : معرفی گردند 
بندي مسیر در آنها، محدوده عملکردي  هاي ایاالت مختلف آمریکا با توجه به تقسیم نامه در آیین

 : گردندبیان می 4سطح تقسیم شده که به در جدول  4در  سازي آرامتکنیکهاي مختلف 
 

  ]11[ح گوناگون اقدامات پیشنهادي آرام سازي ترافیک در ایاالت متحده آمریکاسطو -4جدول
رده بندي 
محدوده سرعت  هدف از اجراي تسهیالت تسهیالت

 معابر
سطح حفاظت 

 اقدامات آرام سازي از کاربران 

 سطح یکن

کنترل سرعت و حجم 
ترافیک از طریق اعمال 

روشهاي فیزیکی و عالئم 
 هشداردهنده

 40کمتر از 
کیلومتر بر 
 ساعت

 باال

هاي جانبی،  دهنده اقدامات عمودي، انتقال
شدگی مسیر، جزایر میانی محدودیتهاي  باریک

یکطرفه، تسهیالت مسدودکننده نصف عرض مسیر 
 و کاهش شعاع گردش

 سطح دو
کنترل سرعت و ایمنی 
وسایل نقلیه همراه با 

 اعمال قانون

 60تا  40
کیلومتر بر 
 ساعت

 متوسط
هاي  اي، دروازه هاي جزیره کننده ها، باریک ندهپیچان

هاي تقاطع و اقداماتی همچون  کننده ورودي، باریک
 ایجاد فضاي سبز

 سطح سوم

کاهش سرعت براي 
حفظ ایمنی وسایل 

نقلیه، عابرین و دوچرخه 
 سواران

 80تا  60
کیلومتر بر 
 ساعت

 متوسط

 هاي ورودي، ایجاد اي، دروازه هاي جزیره کننده باریک
فضاي سبز در مسیر تغییرات هندسی مسیر از قبیل 

اي از قوسهاي افقی، و نصب عالئم  اجراي مجموعه
 افقی و عمودي

 سطح چهارم

محدود به مقاطعی که 
ین پیاده و ردر آنها عاب

دوچرخه سواران مجاز به 
 . .تردد هستند

کیلومتر بر  80
 پایین ساعت و باالتر

رین پیاده و راه براي استفاده عاب ایجاد شانه
سواران، بکارگیري عالئم و تابلوهاي  دوچرخه

آگاهی دهنده خاص و احداث جزایر عبور  پیش
 سازي عابرین پیاده و برخی محوطه

 
اختصاص یافته  سازي آرامگردد ستون آخر جدول به بیان انواع اقدامات همانطور که مشاهده می

واضح است که عالوه بر . گردند میمسیر اجرا  ر و هدف حفاظت از کاربرانشرایط معبکه متناسب با 
ایاالت متحده سایر کشورهاي مورد بررسی نیز هر یک متناسب با نیازها و مطلوبیتهاي خود مجموعه 

مورد اشاره قرار  5دهند که در جدول انجام میاقداماتی را براي کاهش و منظم نمودن تردد در معابر 
 :گیرد می

 
 ]13،12،9،8[قدامات آرام سازي در کشورهاي آمریکا، کانادا و انگلستان  بررسی مقایسه اي ا -5جدول

 توضیحات اقدامات اصلی کشور

 کاه، سرعتکاه تخت، تقاطع برجستهسرعت اقدامات عمودي کنترل سرعت اقدامات کنترل  آمریکا
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 رو سنگفرش کف سواره سرعت) کاهش دهنده(
 هاي جانبی دان، انتقال دهندهمیدانچه، می اقدامات افقی کنترل سرعت

 اقدامات کاهش عرض مسیر

 )روشهاي ادراکی(کشی مسیر  خط
 )روشهاي فیزیکی(هاي تقاطع  کننده باریک
 آمدگیهاي دوطرفه پیش
 اي هاي جزیره  کننده باریک

 اقدامات کنترل کننده
 حجم) کاهش دهنده(  

هاي  هاي نصف عرض مسیر، انحراف دهنده نندههاي کل عرض مسیر ، مسدود ک مسدودکننده
 قطري، جزایر میانی و جزایر گردشی

  ]13،12،9،8[اي اقدامات آرام سازي در کشورهاي آمریکا، کانادا و انگلستان بررسی مقایسه -5جدولادامه 
 توضیحات اقدامات اصلی کشور

 انگلستان

 اقدامات عمودي مسیر

شکل،  Hینوسی، سرعتگیر سرعتگیر ساده، سرعتگیر س سرعتگیر
 شکل، سرعتگیر ترموپالستیک Sسرعتگیر 

 سرعتگیرهاي یکطرفه، دوطرفه، سرعتگیر به همراه کاهش عرض
  تقاطعهاي برجسته

 سرعتگیر منقطع تکی و دوتایی و سه تایی سرعتگیر منقطع
  روشهاي لرزاننده

 ها، میدان و دروازه وروديشدگی یکطرفه و دو طرفه، پیچانندهاده، باریکجزایر ترافیکی و پناهگاه عابرپی انحراف افقی مسیر

رو، پوشش کف سواره رو، تابلوي نشان دهنده مسافت  کردن سوارهعالمتگذاري سرعت مجاز در کف، رنگ سایر اقدامات
 باقیمانده، تابلوي هوشمند

 
 
 
 
 
 

 کانادا

 
 

 تغییرات عمودي

 ب معابر محلی، جمع کننده، و ترانزیتمناس گذرگاه برجسته عابر پیاده
 مناسب معابر محلی، ترانزیت تقاطع هاي برجسته

 مناسب معابر محلی، جمع کننده، شریانی،اضطراري و ترانزیت خطوط لرزاننده
 قابل اجرا در راههاي محلی، جمع کننده سرعت کاه
 قابل اجرا در راههاي جمع کننده لشتکی سرعتگیر با

 و ترانزیتاضطراري  ،مناسب معابر ، جمع کننده، شریانی گاه عابر سنگفرش شدهگذر

 تغییرات افقی

 قابل اجرا در راههاي محلی )پیچاننده(یک خط منحرف کننده 
 قابل اجرا در راههاي محلی )پیچاننده(دو خط منحرف کننده 

 اضطراري و ترانزیت مناسب معابر محلی، جمع کننده، شریانی، روامتداد لبه پیاده
 مناسب معابر محلی، جمع کننده، اضطراري و ترانزیت احداث میدان و کاهش شعاع قوس 

 مناسب معابر محلی، جمع کننده، شریانی، اضطراري و ترانزیت اي در خیابانپارك حاشیه
 انزیتمناسب معابر محلی، جمع کننده، شریانی، اضطراري و تر برجسته کردن جزایر میانی

 انسداد

 مناسب معابر محلی، ،اضطراري و ترانزیت بسته شدن جهت دار
 مناسب معابر محلی، اضطراري منحرف کننده

 مناسب معابر محلی بسته شدن کامل
 مناسب معابر محلی، جمع کننده، شریانی، اضطراري و ترانزیت کانالیزه کردن تقاطع
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 عابر محلی، جمع کننده، شریانی، اضطراري و ترانزیتمناسب م برجسته کردن رفیوژ میانه
 مناسب معابر محلی،اضطراري جزیره راستگرد و چپ گرد

 هاتابلو

 تابلوهاي حداکثر سرعت ، یک طرفه
 مناسب معابر محلی، جمع کننده، شریانی، اضطراري و ترانزیت ایست ، ممنوعیت تردد ترانزیتی  

 سب معابر محلی، جمع کننده، شریانی، اضطراري، ترانزیتمنا ترافیک سازي آرامتابلو 
 مناسب معابر جمع کننده، شریانی،اضطراري و ترانزیت تابلو ممنوعیت دورزدن

 و خیابانهاي محلی 2و  1قابل اجرا در معابر شریانی  تابلو حق تقدم
مانع ، میدان ومیدانک، ژمیانی رفیو

انحراف ، )پیچانه( ومنحرف کننده
 جداکنندهموانع ، هنده قطريد

 قابل اجرا در خیابانهاي محلی

 
در  سـازي  آرامدر ایـاالت متحـده آمریکـا اقـدامات      .گرددنیز مشاهده می 5 همانطور که در جدول

تـرین  نامبرده سطوح یک و دو جدي و پرهزینـه سطح از چهار  .گردد میبا دو هدف انجام  چهار سطح و
و بیشترین میزان حمایت از کاربران حمل و نقلهـاي غیرموتـوري در   گرفته را در بر  سازي آراماقدامات 

همچنین کاهش حجم در برخی معابر به همراه تالش بـراي کاسـتن از سـرعت    . دهندمعبر را انجام می
نامـه بررسـی شـده ایـاالت متحـده آمریکـا ذکـر        در معابر مورد نظر از مهمترین اهدافی است که آیین

را به چهار رده اصلی تقسیم کرده که در بـین آنهـا    سازي آراممجموعه اقدامات کانادا  نامهیینآ. اند شده
نامـه  در آیـین . کارگیري در انواع معابر دارا است تغییرات افقی و تابلوگذاري بیشترین قابلیت را براي به

ه در حالی کـه  را به خود اختصاص داد سازي آراممهم از اقدامات  یهاي مسیر سهمکانادا مسدود کننده
نامه انگلستان نیز به این بخش در حـد منحـرف کننـده هـا     نامه آمریکا فاقد این مورد بوده و آیینآیین
مریکـا  آیین نامه انگلسـتان و کانـادا بـا    آمهمترین تفاوتی که دو . کلی و نه به صورت جزئی دارد نگاهی

در حالیکه در دستورالعملهاي این دو کشور . باشددارند در میزان توجه به عبور و مرور عابرین پیاده می
نکاتی متعدد همراه با جزئیات در رابطه بـا مسـیرهاي ویـژه عبـور و مـرور عـابرین پیـاده و همچنـین         
دوچرخه سواران ذکر شده، و در واقـع هـدف افـزایش سـطح ایمنـی و رفـاه عـابرین پیـاده قـرار داده          

رده اول به هدایت و مـدیریت ترافیـک و بـه دنبـال      ، آیین نامه آمریکا بیشتر توجه خود را دراست شده
در نـرخ بـاالي   توان علت این امر را می. است دادهکاهش سرعت وسایل نقلیه در تمامی معابر اختصاص 

مالکیت خودرو و تمرکز بار اصلی حمل و نقل بر خودروهاي شخصی در ایاالت متحـده آمریکـا دانسـت    
در بخش انحـراف افقـی    ،و توریستی بسیاري از مناطق شهري در کشور انگلستان به دلیل بافت قدیمی

به نام دروازه هاي ورودي استفاده شده که در محل ورودي اماکن خاص نصـب و عـالوه    روشیاز  مسیر
 . شودبر جنبه اطالع رسانی باعث کاهش سرعت وسایل نقلیه نیز می
 ايصوب هر یک از کشورها مجموعهمهاي با توجه به مطالب بیان شده در باال و بررسی آیین نامه

 :  صورت خالصه عبارتند از مورد توجه قرار گرفته،  سازي آرامجهت انجام اقدامات نکاتی که 
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ترافیک در معابر محلی و جمع و پخش کننده مورد استفاده قرار گرفته و الزم است  سازي آرام •
ریت سرعت استفاده در مسیرهایی با سایر رده هاي عملکردي روشهایی دیگري جهت مدی

 .شوند
 حداقل و حداکثر حجم ترافیک عبوري •
 درصد حجم ترافیک معبر از سرعت مجاز  85ی سرعت ئمیزان تخطو  سرعت مجاز معبر •
 مجموع نرخ تصادفات طی بازه زمانی مشخص •
 حجم ترافیک عبوري غیر محلی از معبر •
 کودکستان و مدرسه مانند(ر از حیث تولید و جذب عابرین پیاده بنوع کاربریهاي اطراف مع •

 )پارك، کتابخانه ، اماکن مذهبی و مراکز تجاري
 خطوط ویژه مورد استفاده وسایل نقلیه همگانی و یا مسیرهاي ویژه تردد دوچرخه •
 رو در حاشیه معبروجود پیاده •

در این رابطه مهمترین تفاوتی که در کشور انگلستان نسبت به دو کشور آمریکاي شمالی مشاهده 
 : د عبارتند از گردی

 هامیزان مشارکتهاي عمومی در تامین هزینههمراه با  میزان بودجه موجود •
 سازي آراممدت زمان انتظار براي اجراي طرح  •
 ايمنطقهو اولویت دار  در زمره طرحهاي مهم  سازي آرامطرح قرار گرفتن  •
ه تنها پارامترهاي ترافیک لعملهاي موجود در کشورهاي آمریکا و کانادا کادر واقع بر خالف دستور 

را لحاظ می نمود در کشور انگلستان به میزان رضایت و حمایت عمـومی در راسـتاي تـامین بودجـه و     
 .  است شدهاي داده اجراي طرح اهمیت فوق العاده

 تـا  10درصد حجم ترافیک از سرعت مجاز را در حدود  85ی ئهمچنین هر سه کشور میزان تخط
انگلسـتان تنهـا    در زمینه حجم ترافیـک عبـوري دسـتورالعمل   . رنظر گرفته اندکیلومتر بر ساعت د 15

معابر محلی و تا حدي جمع کننده و پخش کننده فرعی را مـد نظـر قـرار داده در مقابـل راهنماهـاي      
به این موضوع نگاه جامع تري داشته و با توجه بـه شـرایط تـردد در منطقـه     کشورهاي آمریکا و کانادا 

  .  اندمقادیر و پارامترهایی را ذکر نموده سازي آرامانجام  مورد نظر براي
 

  نتیجه گیري و پیشنهادات   -4
ترافیک در کشور الزم است، در ابتدا  سازي آرامتعیین الگویی مناسب انجام اقدامات جهت حهت 
. ی گردندموفق دارند شناسای تجربیاتیترافیک در کشورهایی که در این زمینه  سازي آرامتعاریف کلی 

هاي آمریکا و اروپا بیان شده و به دنبال آن ترافیک در قاره سازي آرامدر ابتدا مفاهیم کلی  از این رو
بررسی  ،اند دادهتجربیات سه کشور آمریکا، کانادا و انگلستان که اقدامات متعدد و موفقی را انجام 
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از اي  مجموعهترافیک به  سازي آرامبا توجه به تحقیقات مشخص شد در تمامی این کشورها . گردید
با هدف کاهش اثرات منفی وسایل نقلیه موتوري، تغییر رفتار  شود کهاقدامات فیزیکی اطالق می

با این تفاوت که در  گیرد میصورت کاربران حمل و نقلهاي غیرموتوري رانندگان و بهبود شرایط براي 
و روشهاي کنترل ترافیک که بازدارندگی اي دارندهبازمتحده برخالف انگلستان و کانادا اقدامات  ایاالت

با  گرددترافیک محسوب نمی سازي آرامپذیرد در زمره توسط پلیس یا متصدي اعمال قانون صورت می
توان موارد زیر را به عنوان الگوي هاي حاصل از این تحقیق میتوجه به این توضیح و همچنین یافته

 :مورد نظر در کشور برشمرد
کاهش سرعت :  اقدامات آرام سازي ترافیک در کشور ما عبارتند ازپیشنهادي ن اهداف مهمتری .1

و حجم ترافیک متناسب با عملکرد مسیر، کاهش سرعت غیرمجاز و آلودگی صوتی و هوا، 
انگیزه براي کاربران حمل و نقلهاي غیر موتوري همچون کاهش تعداد تصادفات و ایجاد 
 ده دوچرخه و طی مسیر به صورت پیا

به طور کلی الزم است اقدامات آرام سازي به خودي خود و بدون نیاز به حضور فیزیکی مامور  .2
 . باعث کاهش سرعت تردد وسایل نقلیه گردند ،پلیس و ضابطین اعمال قانون

 2معابر محلی شامل خیابانهاي محلی اصلی، فرعی و دسترسی همراه با معابر شریانی درجه  .3
سازي مورد آرام ارام اصلی و فرعی می توانند براي انجام اقدامات شامل خیابانهاي شریانی 

 .  توجه قرار گیرند
در معابر مورد استفاده تردد وسایل نقلیه امدادي و انتظامی، همچنین خودروهاي حمل و نقل  .4

همگانی اقدامات آرام سازي تنها در صورت صالحدید یا نیاز کاربران اختصاصی آن معبر مجاز 
 .است

-داراي اهمیت توانند می سازي ترافیک در معابر کشور ماپارامترهایی که در آرام نیمهمتر .5
 عبارتند از به ترتیب باشند 
 درصد وسایل نقلیه از آن  85سرعت مجاز معبر و میزان تخطی سرعت   §
 حجم ترافیک عبوري از معبر §
 تعداد تصادفات معبر طی بازه زمانی مشخص §
 ه معبروجود مدارس گوناگون در حاشی  §
تعداد (نوع و تعداد کاربریهاي تولید و جذب کننده سفر عابرین پیاده و چگالی جمعیت  §

 )مناطق مسکونی مستقر در اطراف معبر
و تعداد خودروهایی که در معبر یکطرفه، خالف  حجم ترافیک عبوري غیر محلی از معبر §

 . نمایندجهت حرکت می
 رو در طرفین معبروجود یا عدم وجود پیاده §
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 وجود مسیرهاي ویژه جهت تردد دوچرخه در معبر §
 ) عرض و طول معبر،شیب طولی، شعاع قوس(مشخصات فنی و هندسی معبر §
 سازي ترافیک محله  هاي آراممیزان مشارکتهاي عمومی در تعیین هزینه §

تعیین میزان اهمیت هر یک از پارامترهاي فوق از آمار و اطالعات  ییبرابریا هر چند الزم است 
جود و همچنین نظرات کارشناسان و متخصصان استفاده نمود، اما با توجه به نکات ذکر شده مو
 . توان از تجربیات کشورهاي آمریکا و کانادا در تعیین اولویت و اهمیت پارامترها استفاده نمودمی

جهت تعیین انواع اقدامات آرام سازي ترافیک توجه به شرایط و محدودیتهاي شهرهاي  .6
ندي مناسب سطوح اقدامات آرام سازي بباشد اما با توجه به تقسیمکشور ضروري میگوناگون 

توان در شهرهاي بزرگ و پرتردد کشور از دستورالعملهاي کشورهاي نها میاآو تاثیر گذاري 
-دوین دستورالعمل آرامتدر مقابل در . آمریکاي شمالی و به خصوص کشور کانادا بهره برد

ه خصوص اماکن توریستی توجه به آیین نامه هاي اروپایی همچون سازي شهرهاي کوچک و ب
 . باشدکشور انگلستان مفید می
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In recent years developing& improving new and current roads in order to increase 
vehicle speed have leaded to a safety reduction for pedestrians, bicyclists & even 
drivers. In average for the past five years, almost ٢٥٠٠٠ persons were killed in traffic 
incident. Disability & physical distortion are more significant outcome of this incidents. 
The main victims of this problem seems to be young, who are the most productive part 
of the society .So, additional cost in imposed on public economy & assets. The statistics 
show that human-based errors on the main reasons of ٩٠ to ٩٥ percent of the accidents. 
Among many factors causing major severe traffic incidents, high speed is one of the 
most important cause to be known. Traffic calming is an engineering solution which can 
alleviate vehicle speed and as a result decrease the incident and casualty rates. 

 In this paper, traffic calming methods and regulations of the leading countries are 
identified to define a good pattern of traffic calming for Iran. 

 
Keywords: traffic calming, speed, accident rate, engineering operation. 
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