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  چکیده

گسترش شهرها و افزایش تعداد سفرهاي درون شهري باعث باال رفتن میزان تردد عابرین پیـاده در سـطح   
شهر ها گردیده است، بطوریکه عابرین پیاده بیشترین سهم را در ترددهاي شهري تشکیل داده انـد، ولـی   

به عبـارت دیگـر در بیـنش    . ن شهري قرار گرفته اندرااگذ بااین حال کمتر مورد توجه مسئولین و سیاست
به هر روي . تصمیم گیران شهري، تاکنون فضاي خیابان عمدتاً به سواره رو و پارکینگ اختصاص یافته است

هدف از انجام این مطالعه ارائه سیاستها و راهکارهاي اجرایی در زمینه آرام سازي ترافیکی معابر و افزایش 
   .می باشد ایمنی عابرین پیاده

استفاده از عالئم (در روش هاي مربوط به آرام سازي با ایجاد تغییرات و تمهیداتی فیزیکی و یا غیر فیزیکی 
ذکـر  . گردد در سطح معابر، شرایط براي آسایش وایمنی بیشتر عابرین پیاده فراهم می) دیداري و شنیداري

ین پیاده، رانندگان وسایل نقلیه نیـز بـا شـرایط    این نکته نیز ضروري است که همگام با افزایش ایمنی عابر
  .ایمن تري به حرکت خود ادامه خواهند داد

اخذ نظرات مهندسین ترافیـک در   ود در زمینه آرام سازي و همچنین در این مقاله با بررسی مشکالت موج
ظور حل این و بمن شده شناسایی اقص موجود در زمینه ایمنی معابر،مناطق مختلف شهرداري، مشکالت و نو

مشکالت راهکارهاي آرام سازي متناسب با شرایط فیزیکی و ترافیکی معابر در دو سطح پیشنهاد گردیـده  
  .است

  
  ، روشهاي ایمن سازي ترافیک، اصالح هندسی معابرآرامسازي :کلید واژه 
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  مقدمه -1

آنها کـاهش   در راهکارهاي مربوط به آرام سازي، رفتار رانندگان وسایل نقلیه کنترل شده و سرعت
درصد از وسایل نقلیه تردد کننده از مقطع  85به طوریکه حداکثر اختالف بین سرعت حرکت  ،یابد می

حداکثر سرعتی که در طراحی معبـر  (با سرعت مجاز ) سرعت عملکردي معبر(بحرانی راه در ساعت اوج
  .باشد ساعت یا کمتر برکیلومتر  15، )شود براي حرکت وسایل نقلیه در نظر گرفته می

با بررسی مشکالت موجود در زمینه آرام سـازي و همچنـین بـا اخـذ نظـرات مهندسـین        مقالهدر این  
در (ترافیک در مناطق مختلف شهرداري، مشکالت مربوطه و نـواقص موجـود در زمینـه ایمنـی معـابر      

عنوان و به ترتیب اولویـت شـامل سـرعت بـاالي حرکـت، عـرض زیـاد معبـر، شـیب زیـاد و            10قالب 
هندسی نامناسب، روشنایی ناکافی، فقدان یا کمبـود عالئـم افقـی و عمـودي، وجـود نـاهمواري و        طرح

خرابی در سطح روسازي، عدم وجود یا جانمایی غیر استاندارد سـرعتگیر و سـرعتکاه، عـدم وجـود یـا      
عایـت یـا   جانمایی غیر استاندارد پلهاي عابر پیاده، عدم وجود گاردریل در حاشیه بزرگراههـا، و عـدم ر  

شناسـایی و بمنظـور حـل ایـن مشـکالت      ) عدم اعمال کامل قـوانین و مقـررات راهنمـایی و راننـدگی    
. راهکارهاي آرام سازي متناسب با شرایط فیزیکی و ترافیکی معابر در دو سطح پیشنهاد گردیـده اسـت  

 با توجهترافیک و  کارشناسانالزم بذکر است راهکارها و روش هاي مطروحه با دید و قضاوت مهندسی 
جهت بکارگیري از این راهکارها قابل استفاده ) بعنوان راهنما تحقیقشرایط قابل استفاده بوده و این به 

  .خواهد بود
  

  متدولوژي انجام مطالعات آرام سازي -2

در راستاي انجام مطالعات آرام سازي ابتدا می بایست چارچوب انجام مطالعـات مشـخص و معـین    
) 1(جـدول   .سلسله مراتب معابر شهري مورد بررسی و  تفکیک قرار گیردر ابتدا باید منظو بدین. گردد

مشخصات کامل ایـن جـدول   جهت مشاهده ( ش می دهدسلسله مراتب عملکردي معابر شهري را نمای
   .)شودرجوع  مقالهاز فهرست منابع این  8شماره  مرجعبه  ،ردیف است 12که شامل 

  

 [8]عملکردي معابر شهريسلسله مراتب  : 1جدول
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در ... همت، شهید حکـیم، رسـالت و  هاي با توجه به این جدول، بعنوان مثال معابري چون بزرگراه 
ولیعصر، شریعتی، کریمخـان زنـد،    هايمعابري چون خیابان داشته وقرار  1رده عملکردي شریانی درجه
معـابري  . اصلی قرار خواهنـد داشـت   2درجه شریانی در رده عملکردي  ...بلوار کشاورز، آزادي، انقالب و

، ستارخان، شهید مطهـري، شـهید   )نیاوران(سید جمال الدین اسد آبادي، شهید باهنر هايچون خیابان
فرعـی قـرار    2در رده عملکردي شـریانی درجـه  ... طالقانی وشهید الهی،  بهشتی، ایرانشهر، شهید نجات

که ارتباط دهنـده معـابر   ...  آذر، دربند، شهید سباري و 16شهیدجهان آرا،  خیابانهایی نظیر. گیرند می
هستند داراي عملکرد جمع و پخـش کننـده بـوده و     2فرعی و دسترسی محلی به معابر شریانی درجه 

ارتبـاط دهنـده   غالبـاً  تـر کـه    رده عملکردي پایین معابر دیگر با. می گردندمعابر اصلی محلی محسوب 
با عملکرد دسترسـی  ( خیابانهاي محلی فرعی ،پخش کننده هستند جمع و کاربریهاي مسکونی با معابر

در گام بعدي با توجه به سلسله مراتب عملکردي معابر شهري، معابر نیازمنـد   .آیند به شمار می) محلی
در این مرحله الزم است مشخصـات هندسـی، فیزیکـی و     .گیرند بحث آرام سازي مورد بررسی قرار می

 در گام بعدي شناسـایی . بررسی و اطالعات مربوط به آنها جمع آوري گردد ترافیکی محدوده مورد نظر
اسـاس تعریـف مهندسـین ترافیـک      بـر . اسـت نوع عملکرد معابر از اهمیت بـاالیی برخـوردار    و تحلیل

شامل تغییرات فیزیکـی  آن  1 که سطح می باشد قابل پیگیري و انجام اقدامات آرام سازي در دو سطح
   .تغییرات فیزیکی گسترده می باشدشامل  2اندك و سطح 

آرام سازي همراه با جزئیات و شـرایط جـانبی اسـتفاده از     2و  1در این مطالعه راهکارهاي سطوح 
پس از آن، مراحل تصمیم گیري و انتخاب نوع راهکارها بـا توجـه بـه شـاخص     . آنها بیان گردیده است

میزان حجم عبوري و عـرض معبـر بصـورت     گذار ترافیکی و فیزیکی نظیر شیب طولی معبر، هاي تأثیر
راهکارهاي توصیه شده در این فلوچارت با استفاده از قضاوت هاي مهندسـی  . فلوچارت ارائه شده است

  .و بررسی مطالعات انجام شده بمنظور بهره برداري اولویت گذاري گردیده اند
  .داده شده است لوژي انجام مطالعات آرام سازي نشانومراحل مربوط به متد) 1(در شکل 
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  مطالعات آرام سازيي انجام ژلوومتد  : 1شکل 

  

  عوامل موثر در تعیین روش آرام سازي -3

    ها و برنامه هـاي آرام سـازي نشـان داده انـد کـه روش هـاي آرام سـازي         تجربیات استفاده از طرح
که بالعکس، امور آرام سازي شامل گسـتره  بل. مشخص گردندنمی توانند محدود به راهکارهاي خاص و 

راهکارها می باشد که البته می بایسـت متناسـب بـا شـرایط فیزیکـی،      متفاوت و متنوعی از طرح ها و 
کـه در تعیـین    ياز جمله موارد. دترافیکی و عملکردي محدوده مورد مطالعه نیز همراه و هماهنگ گرد

  :و ترسیم نوع راهکار آرام سازي موثر می باشند عبارتند از
 هاي مهم جاذب سفر موقعیت کاربري •
  نوع عملکرد معبر  •
  رددحجم ت •
  مسیرهاي مورد استفاده حمل و نقل عمومی •
  نقاط حادثه خیز و میزان احتمال وقوع تصادفات •
  وضعیت روسازي، روشنایی معابر و عرض موجود سواره رو •
  تداخل عابر و وسیله نقلیه •
  میزان دسترسی در محدوده مورد مطالعه •
  موقعیت مسیرهاي اصلی پیاده در محدوده مطالعه •
 مورد مطالعه ه در محدودهموقعیت مسیرهاي دوچرخ •

  سازي ترافیک دارند تعیین معابري که نیاز به آرام

 برنامه آرام سازي معابر

 تعیین نقش راهها در سلسله مراتب معابر

با استفاده از فلوچارت اجرایی تعیین  شناسایی نیازهاي آرامسازي و تعیین اولویت راهکارها

داده هاي جمع آوري شدهو  تحلیل عملکرد معابر  

 )درصورت مهیا بودن شرایط آرام سازي(تهیه جزئیات طرح و انجام اصالحات 

 برنامه ریزي و اجراي طرح

  پیگیري نظارت و

فیزیکی محدوده  ومشخصات هندسی، ترافیکی  جمع آوري داده ها و

pari
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  طبقه بندي اقدامات در جهت آرام سازي ترافیکی معابر -4

اقدامات مربوط به آرام سازي ترافیک معـابر بـا توجـه بـه      فوق اشاره گردید مطالبهمانطور که در 
عوامل مختلف ترافیکی، فیزیکی و عملکردي معابر متفاوت و متنـوع بـوده و در سـطوح مختلـف قابـل      

بطور مثال در مواردي که تعداد تلفات مربوط به عبور عابرین پیاده قابل مالحظه . پیاده سازي می باشد
عابرین پیاده و وسایل نقلیه عبوري فاقد ایمنی الزم باشـد، سـطوح بـاالتر      و شرایط ترافیکی معبر براي

در غیر این صورت سـطوح پـایین   . می بایست در دستور کار قرار گیرد )2سطح ( از اقدامات آرام سازي
اقـدامات الزم در زمینـه   ) 2( در جـدول . گـردد  تر توصیه مـی  و با تغییرات فیزیکی محدود) 1سطح (تر 
  .ارائه شده استبا توجه به سطوح مرتبط با آن  سازي آرام

  
  طبقه بندي اقدامات در جهت آرام سازي : 2جدول

  2راهکارهاي مربوط به سطح   1راهکارهاي مربوط به سطح 
گاه بافت  و گذر  (Rumble Strips)خطوط لرزاننده

  (Textured Crossing)سازي شده 
  راهکارهاي مربوط به کنترل حجم

  ...)انسداد معابر، انحراف دهنده قطري و ( 
  سرعت گیر مجازي

  عمودي کنترل سرعت تجهیزات  (Pavement Marking)عالئم افقی
  )سرعتگیر، سرعتکاه ، سرعتگیر مجازي و گذرگاه برجسته عابر( 

  ...)انحراف دهنده گردشی و میدانچه،(هیزات افقی کنترل سرعت تج  (Vertical Signs) عالیم عمودي 
  ...)جزایر میانی، تنگ نمودن دهانه معابر و ( کاهش عرض معابر  )Safety Islands(جزایر ایمنی 

  
  آرام سازي 1راهکارهاي مربوط به سطح  - 1- 4

در اینگونه راهکارها مهندسین ترافیک با استفاده از تغییرات محدود فیزیکی و در اغلـب مـوارد بـا    
العمل رانندگان وسایل نقلیه، اقدام به آرام سازي ترافیکی در سطح محـدوده مـورد    افزایش سطح عکس
اده از عالئـم  استفاده از خطوط لرزاننده، استفاده از سرعت گیرهـاي مجـازي، اسـتف   . مطالعه می نمایند

نظیر تابلوهـاي  (، استفاده از عالئم عمودي )نظیر خط کشی هاي رنگی روي سطح روسازي معابر(افقی 
از جملـه  ، روسازي هاي سنگفرش شده در مقاطعی از راه و جزایر ایمنی )هشداري و اعالم سرعت مجاز

  .داین موارد می باش
  

  آرام سازي 2راهکارهاي مربوط به سطح  - 2- 4

آرام سازي مطرح می باشد که می توان آنهـا را   2ابزارها و روش هاي مختلفی در راهکارهاي سطح 
  :ها عبارتند از این گروه. الیه مختلف تقسیم بندي نمود 4گروه و یا  4در 
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نظیر انسداد کامـل دهانـه معبـر و یـا      :ط به کاهش حجم وسایل نقلیه عبوريراهکارهاي مربو •
  .4و انحراف دهنده هاي قطري 3، انحراف دهنده هاي گردشی 2، نیمه راهبند 1راهبند

در ایـن روشـها از طـرق    . راهکارهاي مربوط به استفاده از تجهیـزات عمـودي کنتـرل سـرعت     •
گوناگون و با استفاده از تجهیزات عمودي به کاهش سرعت وسایل نقلیه در تقاطعـات و معـابر   

سرعتکاه، خطوط برجسـته عـابر پیـاده و همچنـین     استفاده از سرعت گیر، . پرداخته می شود
 .هاي مرسوم در این مورد می باشند برجستگی محل تقاطعات از روش

تجهیـزات مـورد اسـتفاده در ایـن روش،     . راهکارهاي مربوط به تجهیزات افقی کنترل سـرعت  •
بمنظور منحرف نمودن مسیر مستقیم پیشروي رانندگان و کاهش سرعت وسـایل نقلیـه بکـار    

، انحـراف   5تجهیزات و روشهاي استفاده شده در این روش عبارتند از میدانچـه . ه می شودبرد
  .و کوتاه نمودن شعاع گردش وسایل نقلیه 7، موانع 6دهنده هاي جانبی

راهکارهاي مربوط به کاهش عرض معـابر، در ایـن راهکارهـا بـا اسـتفاده از تغییـر در طراحـی         •
هـاي متـداول    روش. عت وسایل نقلیه بوجود  می آیدهندسی راه، تغییراتی بمنظور کاهش سر

، تنـگ نمـودن دهانـه     8در این زمینه عبارتند از تنگ نمودن دهانه معابر منتهی به تقاطعـات 
و یـا   9معابر در مقاطعی از راه از طریق پـیش آمـدگی جـداول حاشـیه اي در دو سـوي معبـر      

 .10طراحی جزایر میانی
  

  ي روشها و تجهیزات آرام سازيتصمیم گیري در خصوص نحوه بکارگیر -5

شرایط بکارگیري روشها و  تجهیزات آرام سازي تابعی از یکسـري عوامـل مهـم و تاثیرگـذار نظیـر      
در ایـن بخـش سـعی بـر آن اسـت کـه بـا        . حجم وسایل نقلیه، سرعت، شیب طولی و غیره مـی باشـد  

اري جهت انتخاب بهترین شناسایی عمده مشکالت مرتبط با ایمنی تردد در سطح معابر شهري، به معی
در اینجـا  .روش آرامسازي متناسب با نوع مشکل موجود و شرایط ترافیکی و فیزیکی معبر دست یافـت  

بـه منظـور افـزایش    ) 2بـه شـکل  . ك.ر(الزم به یاد آوري است که روشها و تجهیزات آرامسازي ترافیک 
وکاهش سرعت وسایل نقلیه بوده و ایـن  سطح ایمنی تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده از طریق کنترل 

بـه  . در مبحث مهندسـی ترافیـک اسـت   ) 3به شکل. ك.ر(مقوله تنها بخشی از روشهاي ایمنی ترافیک 
اي از روشـهاي ایمـن    سازي ترافیک زیـر مجموعـه   در مبحث مهندسی ترافیک، مقوله آرام عبارت دیگر

                                                        
1 Street Closer 
2 Half Street Closer 
3 Forced Turn Islands 
4 Diverters 
5 Traffic Circle 
6 Lateral Shifts 
7 Chicanes 
8 Neckdowns 
9 Chokers 
10 Island Narrowing 

pari
Highlight
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ر، نصب سرعتگیر و سرعت کاه، نصب پل ترافیک، اصالح هندسی معب  يساز شامل آرام( سازي ترافیک
...) لیه سـنگین و فیک، اعمال محدودیت براي وسایل نقعابر پیاده، نصب تجهیزات اکترونیکی کنترل ترا

باشد که مشکل موجود، بکارگیري آنها را اقتضـا   مکان و زمانی این روشها باید در استفاده ازاست و لذا 
دیت هاي موجـود در اسـتفاده از تجهیـزات و روشـهاي آرام     شرایط جانبی و محدو) 3(در جدول . کند 

  .سازي ترافیک ارائه گردیده است
ي یکپارچـه  نـد منسجم نسبت به روشهاي آرامسازي ترافیـک و اتخـاذ رو   نگاهیبه منظور داشتن  

جهت بکارگیري آنها در سطح معابرتهران، پس از تقسیم بندي کلیه مشکالت ایمنی موجـود در سـطح   
کاهش سطح ایمنی تردد وسایل نقلیه و عابرین پیـاده  باشـد، نحـوه تصـمیم      موجب تواند یمعابر که م

در ایـن راسـتا   . گیري در خصوص بکارگیري روشهاي آرامسازي متناسب با هر مشکل ارائه شـده اسـت  
الزم به ذکر است که مشکالت ارائه شده تحت عناوین زیر براساس موارد اعالم شده از سوي شـهرداري  

لیس راهنمایی و رانندگی مناطق بوده وبه ترتیب اولویت اهمیت آنها در اثر گذاري بر سطح ایمنی ویا پ
آزادراه و ( 1جـه  که در معـابر بـا عملکـرد شـریانی در    همچنین الزم به تاکید است . تردد در معبر است

عت در ایـن  استفاده از روشهاي آرامسازي به هیچ عنوان مجاز نیست و به منظـور کنتـرل سـر   ) بزرگراه
نظیر اصالح هندسی معبر، نصب پل عابر پیـاده جهـت افـزایش    ( معابر باید ازسایر روشهاي ایمن سازي
  .بهره برد...) وتجهیزات اکترونیکی کنترل ترافیک  ایمنی تردد عرضی عابر پیاده، نصب

قـدامات  کلیـه روشـها و ا   ،2طبق شکلذکر است که در انجام آرامسازي معابر ابتدا الزم است  قابل
توجه به نوع مشکل و خصوصیات معبر مورد نظر بررسی و نسبت به انتخاب روش مناسـب   آرامسازي با

بـا  باید یک از روشهاي اشاره شده تأثیري بر آرامسازي معبر نداشت،  چناچه هیچ. آرامسازي اقدام نمود
  .آیدالزم به عمل  اقدام 3مطابق با شکلتوجه به نوع معبر، نسبت به ایمن سازي آن 

  
  سرعت باالي حرکت -5-1

که اختالف بین سـرعت   هنگامی) 1به جدول. ك.ر( و محلی 2در معابر با عملکرد شریانی درجه   
سـاعت   رکیلومتر ب 15سرعت مجاز در معبر بزرگتر یا مساوي  و) درصد رانندگان85سرعت ( عملکردي

 .ودبه کنترل و کـاهش سـرعت اقـدام شـ     آرامسازي نسبتباشد، الزم است ابتدا با استفاده از روشهاي 
تقاطعـات   هاصلوسایل نقلیه سنگین، فاصله دید، فانتخاب نوع روش آرامسازي بستگی به حجم ترافیک 

معبر، میزان اختالف سرعت عملکردي و سرعت مجاز، شیب معبر، حجـم  از یکدیگر، وضعیت روشنایی 
گـزارش اسـتفاده    2ور از فلوچـارت ارائـه شـده در شـکل    ترافیک و عرض معبر داشته و براي این منظـ 

  .گردد می
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  شرایط استفاده و محدودیت هاي موجود در بکارگیري از تجهیزات آرام سازي ترافیکی : 3جدول 
سطح            نوع راهکار آرام سازي  ردیف

  آرام سازي
  حجم ساعت اوج  عرض سواره رو

همسنگ سواري در (
  )ساعت

تفاضل سرعت 
و سرعت عملکردي 

  مجاز

  15 ≥  بدون محدودیت  بدون محدودیت  1  خطوط لرزانده  1
  بدون محدودیت  بدون محدودیت  بدون محدودیت  1  عالئم افقی  2
  بدون محدودیت  بدون محدودیت  بدون محدودیت  1  عالئم عمودي  3

   2شریانی درجه  < 500   12 ≥  1  جزایر ایمنی  4
  اصلی محلی < 400
  فرعی محلی  < 300

≤ 15  

یکطرفه (تغییر جهات حرکتی معابر   5
  )نمودن

  15 ≥  بدون محدودیت  بدون محدودیت  2

   2شریانی درجه  > 500  12 ≥  2  )کامل و یا نیمه( انسداد معابر  6
  اصلی محلی > 400
  فرعی محلی > 300

≤ 15  

   2شریانی درجه  > 500  12 ≥  2  انحراف دهنده  گردشی و قطري  7
  اصلی محلی > 400
  فرعی محلی > 300

≤ 15  

   2شریانی درجه  > 500  ≥12  2  سرعتگیر  8
  اصلی محلی > 400
  فرعی محلی > 300

≤ 15  

   12 ≥  2  سرعتکاه  9
  و 

15≤  

   2شریانی درجه  > 500
  اصلی محلی > 400
  فرعی محلی > 300

≤ 15  

  15 ≥  بدون محدودیت  12 ≥  2  میدانچه  10
   2شریانی درجه  > Chicane(  2  ≤ 12  500(مارپیچ نمودن مسیر   11

  اصلی محلی > 400
  فرعی محلی > 300

≤ 15  

   2شریانی درجه  > 500  بدون محدودیت  2  کاهش شعاع گردش   12
  اصلی محلی > 400
  فرعی محلی > 300

  بدون محدودیت

کاهش عرض دهانه معابر   13
)Neckdown(  

   2شریانی درجه  > 500  12 ≥  2
  اصلی محلی > 400
  فرعی محلی > 300

≤ 15  

کاهش عرض در مقاطعی از طول   14
  )Choker(معبر 

   2شریانی درجه  > 500  12 ≥  2
  اصلی محلی > 400
  فرعی محلی > 300

≤ 15  

   2شریانی درجه  > 500  12 ≥  2  جزایر میانی  15
  اصلی محلی > 400
  فرعی محلی > 300

≤ 15  

روها و کاهش  افزایش پهناي پیاده  16
  عرض سواره رو

   2شریانی درجه  > 500  12 ≥  2
  اصلی محلی > 400
  فرعی محلی > 300

≤ 15  
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معـابر   در ایـن  زمـانی  فقط) 3مطابق شکل(الزم به تاکید است که بکارگیري سرعتگیر یا سرعتکاه 
آرامسازي قابل اجرا نبوده و یا اجراي آنها تـاثیر چنـدانی در    2ضرورت دارد که سایر راهکارهاي سطح 

به عبارت دیگر استفاده از سرعتگیر یا سـرعتکاه تنهـا   . کاهش سرعت حرکت وسایل نقلیه نداشته باشد
ا بایـد براسـاس ضـوابط    به عنوان آخرین گزینه آرامسازي ترافیک قابل توصیه بـوده و  بکـارگیري آنهـ   

  .باشد) ها به گزارش مربوط به ضوابط نصب و بکارگیري سرعتگیرها و سرعتکاه .ك.ر( وجودم
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 خیر

 خیر

 15< 

 بلی  15 ≤

Km/h15≥ 

Km/h15<  

 کافی

 ناکافی

5 ± 60<  

 بلی

 بلی

 خیر

12< 
 

 خیر

≥ 12  
 

 بلی

 خیر

 عملکرد معبر

اصلی 2شریانی درجه  1شریانی درجه    

حجم  ≤کل حجم ورودي درصد 20تا15
  نقلیه سنگین عبوري وسایل

 فاصله پس از 
)متر(ترین تقاطع نزدیک  

 وضعیت روشنایی معبر

 منهاي سرعتسرعت عملکردي 
 مجاز

دید کافی براي اجراي فاصله 
 تجهیزات آرام سازي وجود دارد

5 ± 60 ≥  

 درصد شیب معبر
%10> X  

پذیر نبوده و  آرامسازي امکان
 الزم است از

سازي  نایم مربوط به راهکارهاي
 استفاده نمود

 ).رجوع شود 3به شکل (

استفاده از راهکارهاي - 1
  آرامسازي 1سطح

ایجاد گذر گاه برجسته - 2
  عابر پیاده

استفاده از راهکارهاي - 1
  آرامسازي 1سطح

2 -
گیرمجاز سرعت بکارگیري

  ي

2 

وجود مشکل 
تداخل 
 عابرپیاده

عرض 
م(معبر

وجود مشکل 
تداخل 
 عابرپیاده

عرض 
م(معبر

 راهکارهاي مربوط به
سازي آرام 1سطح    

1 

اصلی محلی -فرعی محلی فرعی 2شریانی درجه    

آیا روش انجام 
شده اثر گذار 
 بوده است؟

 اتمام کار

عبر
ي م

ساز
ن 

ایم
 

1 

1 

 بلی

فلوچارت مراحل تصمیم گیري در زمینه  : 2شکل 
استفاده و بکارگیري تجهیزات و روشهاي آرامسازي 

ترافیکی
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  15 ≥ )متر(رو عرض سواره ≥ ) متر(رو عرض سواره > 15

 بلی بلی

8% <X≤ 10%  

Km/h15 ≥ 

Km/h15 <   

 درصد شیب معبر
 راهکارهاي مربوط به

سازي آرام 1سطح    

10%>  X  

حجم ساعت اوج شریانی درجه  > 500
 pcuاصلی یا فرعی 2

حجم ساعت اوج اصلی > 400
 pcuمحلی

حجم ساعت اوج فرعی  > 300
 pcuمحلی

حجم ساعت اوج شریانی درجه  > 500
 pcuاصلی یا فرعی 2

حجم ساعت اوج اصلی > 400
 pcuمحلی

حجم ساعت اوج فرعی  > 300
 pcuمحلی

خیر
 

 (Pavement Marking)عالئم افقی  •

 عالئم عمودي •

هاي  و روسازي خطوط لرزاننده سرعت •

 سازي شده بافت

 سرعت گیر مجازي •

 جزایر ایمنی •

≥X 8% 

ح 
سط

 به 
وط

مرب
ي 

رها
هکا

را
1 

رام
آ

 
زي

سا
 

 به ترتیب اولویت
 

 استفاده از جزایر میانی •
ها در جهـت   خیابانتغییر جهات  •

 خالف سراشیبی
 کاهش عرض دهانه معابر •
در مقاطعی از  عرض معابرکاهش  •

 راه
 و یا میدان ایجاد میدانچه •
) 1(ترکیب موارد فوق بـا سـطح    •

 به ترتیب اولویت
 

هـا در جهـت    تغییر جهات خیابان •
 خالف سراشیبی

 )نیمه انسداد(انسداد مسیر  •
کارهـاي  ترکیب موارد فوق بـا راه  •

 سازي آرام) 1(سطح 
 

ح 
سط

 به 
وط

مرب
ي 

رها
هکا

را
1 

رام
آ

 
زي

سا
 به ترتیب اولویت 

 

 جزایر میانی •
 رو افزایش پهناي پیاده •
 کاهش عرض دهانه معبر •
 کاهش عرض در مقاطعی از راه •
 اجراي میدانچه •
 1ترکیب راهکـار فـوق بـا سـطح      •

 سازي آرام

 به ترتیب اولویت
 

 )نمودن یکطرف(تغییر جهات  •
 کاهش شعاع گردش •
 1ترکیب راهکارهاي فوق با سـطح   •

 سازي آرام
 

 )متر(رو عرض سواره > 12  12 ≥ )متر(رو عرض سواره > 15

خیر
 

2

سرعت عملکردي منهاي سرعت 
مجاز

 رجوع شود 3به شکل 

 اتمام کار
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 خیر

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر خیر

 بلی

 خیر

 بلی

 بلی

گذاري روشهاي عدم امکان اجرا یا عدم اثر 
2آرامسازي طبق شکل   

1معابر شریانی درجه  و  2معابر شریانی درجه  
 محلی

نصب پل عابر پیاده 
باتوجه به ضوابط 

 مربوطه

نصب سرعت گیر و 
کاه با توجه به  سرعت

 ضوابط مربوطه

 ایمن سازي معبر ایمن سازي معبر

 اتمام کار اتمام کار

وجود مشکل تداخل 
وسایل نقلیه با عابرین 

پیاد ویا مشکل 
سرعت زیاد وسایل 

وجود مشکل تداخل 
وسایل نقلیه با عابرین 

 پیاد 

آیا روش انجام 
شده اثر گذار 

بوده است؟

آیا روش انجام 
شده اثر گذار 

بوده است؟

امکان نصب سرعت گیر  
و سرعت کاه با توجه به 

وجود  ضوابط مربوطه

پل عابر امکان نصب  
پیاده با توجه به 

وجود  ضوابط مربوطه
دارد؟

ل اجرا نبوده یا اثر گذار مسازي قابفلوچارت مراحل تصمیم گیري هنگامی که روشهاي آرا : 3شکل 
نباشند
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  عرض زیاد معبر - 2- 5
  2الزم است از روشهاي کاهش عرض سـطح  ) 1به جدول  .ك.ر( محلیو  2در معابر شریانی درجه 

روشهاي آرامسازي شامل  تنگ نمودن دهانه معابر منتهی به تقاطعات، تنـگ نمـودن دهانـه معـابر در     
رو، پارك  افزایش عرض پیاده ی جداول حاشیه اي در دو سوي معبر،مقاطعی از راه از طریق پیش آمدگ

یا طراحی جزایر میانی با رعایـت شـرایط    و هاي مسیر پیچ کنندهاي به صورت قطري، موانع ومار حاشیه
در صورتیکه امکان کاهش عرض معبر مطـابق بـا شـرایط مـذکور     . استفاده شود )2(ارائه شده در شکل

همچون احداث جزایر ایمنی، احداث زیر گذر عابر (سازي معبر فراهم نباشد، الزم است از روشهاي ایمن
  .گردداستفاده  )3( بر حسب مشکل موجود و مطابق با شکل...) پیاده و پیاده، احداث پل عابر 

  
  شیب زیاد و طرح هندسی نامناسب -5-3

بـیش  از   ، هنگامی که شیب معبر مورد نظـر )1جدولك به .ر(و محلی  2در معابر شریانی درجه   
سـرعت و   ضروري بوده و جهت کاهش)  3مطابق با شکل(صد باشد، اجراي روشهاي ایمن سازي در10

کنـار روشـهاي ایمـن سـازي معبـر       م سازي نیز دراآر 1آرامسازي ترافیک الزم است از روشهاي سطح 
درصد باشـد، بکـارگیري روشـهاي    10در این گونه معابر هنگامی که شیب معبر کمتر از . استفاده نمود

 در چنـین  .اسـت ترافیـک کـافی    جهـت آرامسـازي    )2مطابق بـا شـکل  ( آرامسازي به تنهایی 2سطح 
مواردي نیز استفاده از سرعتگیر یا سرعتکاه تنها به عنوان آخرین گزینه آرامسازي ترافیک قابل توصـیه  

به گزارش مربوط به ضوابط نصب و بکارگیري  .ك.ر( بوده و  بکارگیري آنها باید براساس ضوابط موجود
  .باشد) ها سرعتگیرها و سرعتکاه

)  محلـی  و 2معـابر شـریانی درجـه   ( درچنـین معـابري  در صورتیکه وضعیت طـرح هندسـی معبـر    
 )3شـکل مطـابق بـا   ( سازي معبـر  نامناسب باشد، الزم است با رفع نواقص طرح هندسی نسبت به ایمن

عنــوان امکــان  یــا بـه هــیچ  هندســی جزئـی بــوده و  در صــورتیکه ابعـاد نابســامانی طــرح  .گــردداقـدام  
آرامسـازي از   2برخـی روشـهاي مربـوط بـه سـطح       استفاده از ،هندسی معبر وجود نداشته باشد اصالح

یا راهکارهاي مربوط به کاهش حجم وسایل نقلیـه عبـوري نظیـر انسـداد      جمله کاهش شعاع گردش و
یـا   و گردشی هاي دهنده انحراف ،)نیمه راهبند(، انسداد نیمه کامل دهانه معبر)راهبند(کامل دهانه معبر
توانـد بـه    می) 2به شکل .ك.ر( یط ترافیکی و فیزیکی معبربسته به نوع شرا هاي قطري، انحراف دهنده

  .ایمن سازي معبر کمک نماید
  

  روشنایی ناکافی -5-4

سـازي جهـت کـاهش     ماآر 1باشد الزم است از روشهاي سـطح  نکافی در صورتیکه روشنایی معبر 
 آرامسـازي در چنـین شـرایطی توصـیه     2اسـتفاده از روشـهاي سـطح   . سرعت وسایل نقلیـه بهـره بـرد   

  ).2به شکل .ك.ر( گردد نمی



 

 14

نیـز  ) 3مطابق شکل( کاه در معبر گیر و سرعت سازي و یا نصب سرعت بکارگیري هرگونه روش ایمن
  .مستلزم تأمین روشنایی کافی در مقطع مربوطه است

  
  فقدان یا کمبودعالئم افقی و عمودي -5-5

از عالئـم افقـی و عمـودي،    اسـتفاده  (سـازي   ایمن 1در چنین شرایطی استفاده از روشهاي  سطح  
  .استکافی ) هاي سنگ فرش شده همراه با خطوط لرزاننده و روسازي

  
  وجود ناهمواري و خرابی در سطح روسازي -5-6

در چنین شرایطی استفاده از روشهاي آرامسازي توجیه نداشـته و الزم اسـت بـا تـرمیم روسـازي       
صورتیکه رفـع عارضـه از سـطح روسـازي در شـرایط      در . مسیر، نسبت به ایمن سازي معبر اقدام نمود

نسبت بـه کـاهش نسـبی سـرعت      1-5توان از روشهاي اشاره شده در بند  می ،پذیر نباشد خاص امکان
  .اقدام کرد

  
  عدم وجود یا جانمایی غیر استاندارد سرعتگیر و سرعتکاه -5-7 

سـرعت  ( ملکـردي اشاره شـد در شـرایطی کـه اخـتالف بـین سـرعت ع       1-5همانطور که در بند  
اسـتفاده از   ،سـاعت باشـد  کیلومتر بر  15وسرعت مجاز در معبر بزرگتر یا مساوي ) اندرصد رانندگ85

سرعتگیر یا سرعتکاه تنها به عنوان آخرین گزینه آرامسازي ترافیک قابل توصیه بوده و  بکارگیري آنهـا  
ضـوابط نصـب و بکـارگیري     و همچنین گزارش مربوط به 3به شکل .ك.ر(باید براساس ضوابط موجود 

  .باشد) ها سرعتگیرها و سرعتکاه
عدم رعایت ضوابط در هنگام جانمایی و نصب سرعت گیر و سرعتکاه نه تنها به ایمن سـازي معبـر   

  .بلکه در بسیاري موارد موجب کاهش سطح ایمنی حرکت در مسیر خواهد شد نماید، کمک نمی
  

  پلهاي عابر پیادهعدم وجود یا جانمایی غیر استاندارد  -5-8

عبور عابر پیاده از عـرض مسـیر بایـد بـه صـورت غیـر       ) آزادراه و بزرگراه( 1در معابر شریانی درجه
متري محـل گـذر گـاه     300مگر اینکه در فاصله اي کمتر از  ،)پل عابر پیاده یا زیرگذر(باشد  همسطح

  .ایمن عابر موجود باشد
 3به شـکل . ك.ر( رافیکی و فیزیکی معبر اقتضا کنددر صورتیکه شرایط ت 2در معابر شریانی درجه 

الزم است که عبور عابر پیاده  ،)و همچنین گزارش مربوط به ضوابط نصب و بکارگیري پلهاي عابر پیاده
صورت باید از خط کشی در غیراین .باشد) از طریق پل عابر پیاده( از عرض معبر به صورت غیر همسطح

 2بکارگیري روشهاي آرمسازي متناسب با معیارهاي ارائه شده در شکلعابر پیاده همراه با عرضی عبور 
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 نصـب جزایـر میـانی،    :از انـد عبارتنـد   روشهاي آرامسازي که بدین منظور قابـل اسـتفاده  . استفاده نمود
یا خطوط برجسـته عـابر پیـاده و     و) 1روشهاي سطح (فقی، استفاده از عالئم عمودي استفاده از عالئم ا
  ).2روشهاي سطح(اطعات برجستگی محل تق

  
  عدم وجود گاردریل در حاشیه بزرگراهها -5-9

در چنین شرایطی الزم است نسبت به نصب گاردریل در حاشیه بزرگراهها بر اساس ضوابط موجود 
بدیهی است ایـن  . اقدام نمود) 1به گزارش ضوابط نصب گاردریل در حاشیه معابر شریانی درجه  .ك.ر(

  .مشکل و رفع آن ارتباطی با مبحث آرامسازي ترافیک ندارد
  

  عدم رعایت یا عدم اعمال کامل مقررات راهنمایی و رانندگی -5-10

راننـدگی از طریـق   به منظـور رفـع ایـن مشـکل الزم اسـت از طریـق تـدوین و آمـوزش فرهنـگ          
عایـت ایـن مقـررات از طریـق پلـیس      ر هاي ذیربط و اعمال کامل مقررات و نظارت بـر اجـرا و   مجموعه

مگـر در   ،این مشکل و رفع آن ارتباطی بـا روشـهاي آرامسـازي نـدارد    . راهنمایی و رانندگی اقدام نمود
اشد که در ایـن خصـوص در   مواردي که مشکل مرتبط با فقدان یا کمبود عالئم افقی یا عمودي مسیر ب

  .بحث شده است 5-5بند 
  

  تجهیزات آرام سازي  بکارگیري ارزیابی ترافیکینتایج  -6

در این قسمت بمنظور ارزیابی ترافیکی تجهیزات آرام سازي، شاخص هاي مـرتبط بـا کـارایی ایـن     
        تجهیزات مشخص و بر اسـاس ایـن شـاخص هـا تجهیـزات آرام سـازي ترافیکـی مـورد ارزیـابی قـرار           

خالصه این نتایج بر اساس شاخص هاي مـؤثر نظیـر کـاهش سـرعت، سـطح      ) 4(در جدول . می گیرند
تـأثیرات اسـتفاده از ایـن     )6(و ) 5(در جـداول   .دسترسی، میزان هزینـه و غیـره ارائـه گردیـده اسـت     

  .تجهیزات بر روي سرعت وسایل نقلیه و حجم وسایل نقلیه عبوري ارائه شده است
   

pari
Highlight
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  ]6[خالصه نتایج مربوط به سطح کارایی شاخص هاي آرام سازي  :4جدول 
  تجهیزات آرام سازي

ینه
هز

  

وم
 عم

یت
بول

مق
  

ی 
رس

ست
د  اور

س
ژان

 د   
ش

کاه
سی

ستر
گی  
ود

ش آل
کاه

نی  
ایم

ش 
زای

اف
عت  

سر
ش 

کاه
  

جم
ش ح

کاه
  

  م  ز  م  ز  ز  ك  ك  ز  راهبند
  م  م  م  ن  ز  ك  ك  ز  نیمه راهبند

  م  م  م  ن  ز  ك  ك  ز  انحراف دهنده قطري
سرعتگیر، سرعتکاه، خطوط عابر پیاده 

  برجسته
  م  ز  ك  ك  ك  ك  ك  م

  ك  م  م  ك  ك  ز  ك  ز  میدانچه، میدان
  م  ك  م  ك  ك  م  ز  ز  گلوگاه ها و پیش آمدگی در دوسو
  م  م  م  ك  ك  م  ك  ز  موانع، انتقال دهنده هاي جانبی

  ك  ز  م  ك  ك  ز  ز  م  افزایش سختگیري بر اجراي قوانین
  ك  ز  م  ك  ك  ز  ز  ك  نمایشگرهاي متغیر سرعت
  ك  ك  ك  ك  ك  ز  ز  ك  عالئم نوشتاري روسازي

  ك  م  م  ك  ك  ز   ك  م  کاهش عرض معابر
  ز  م  م  ن  ز  ز  ك  ك  )زوایاي گردش(محدودیت در گردشها 

  ك  م  ك  ك  ك  ز  ز  ك  تابلوهاي هشداري خطر
  م  ك  م  ن  ز  ز  ك  ك  تابلوهاي ورود ممنوع
  ك  ك  ز  ك  ك  ز  ك  ك  محدودیت پارك

  ك  ك  ك  ك  ك  ز  ز  ك  محدودیت سرعتمتغیر نمودن 
  ك  م  م  ك  ك  ز  ز  ك  توقف براي همه رویکردها
  )ندارد :ن -  زیاد :ز -  متوسط :م - کم: ك(

  
  ]6[تأثیرات استفاده از وسایل آرام سازي بر روي سرعت وسایل نقلیه : 5 جدول

میانگین سرعت بعد از آرام  تعداد نمونه ها تجهیزات آرام سازي
 )kph(سازي 

  میانگین کاهش سرعت بعد 
  )kph(از آرام سازي 

)فوتی 12(سرعتگیر   179 44.1 12.2-  
)فوتی 14(سرعتگیر   15 41.2 12.3-  

)فوتی 22(سرعتگیر تخت   58 48.5 10.6-  
-6.3 48.6 45 میدانچه  

- 0.5 55.22 3 تقاطعات برجسته  
)کاهش عرض Narrowing) 7 52 4.2 -  

- 9.7 42.3 16 نیمه راهبند  
- 2.2 45 7 انحراف دهنده قطري  
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  ]6[تأثیرات استفاده از وسایل آرام سازي بر روي حجم وسایل نقلیه  :6 جدول
میانگین کاهش حجم ترافیک بعد  تعداد نمونه ها تجهیزات آرام سازي

)انحراف معیار(از آرام سازي   
 همسنگ سواري در ساعت

درصد کاهش حجم ترافیک بعد از آرام 
)معیارانحراف (سازي   

)فوتی 12(سرعتگیر   143 )591(355-  )24(18-  
)فوتی 14(سرعتگیر   15 )741(529-  )26(22-  

 22(سرعتگیر تخت 
)فوتی  

46 )649(415-  )20(12 -  

- 293)584( 49 میدانچه  )46(5 -  
کاهش عرض 

(Narrowing) 
11 )2178(263-  )51(10 -  

-671)789( 19 راهبند  )36(44 -  
- 1611)2444( 53 نیمه راهبند  )41(42-  

-501)622( 47 انحراف دهنده قطري  )46(35-  
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