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  سازی ترافیک های نوین آرام روش

  06/12/1386: تاریخ دریافت          1امیر پوریا چاوشیمهندس 

 06/05/1387: پذیرش تاریخ              

  چکیده
ریـزان شـهری و       اسـت کـه توسـط برنامـه       ایی  هـ   ای از استراتژی    سازی ترافیک مجموعه    آرام

نتیجـه  . شـود   اده مـی  استف) با تعریف عام  (مهندسان ترافیک به منظور کاهش سرعت ترافیک        
از آثار . سواران است مستقیم این امر افزایش ایمنی ترافیک به ویژه برای افراد پیاده و دوچرخه       

 .توان به کاهش سر و صدا و آلودگی هوا اشاره کرد سازی ترافیک می جانبی مهم آرام
 بـا   همچنـین . تاسـ سازی و آثار آن در دنیا مورد بررسی قرار گرفته             در این مقاله، اهداف آرام    

های کنترل حجم ترافیک، کنترل سرعت  سازی در چهار طبقه روش های آرام بندی روش   طبقه
توسط تغییـرات قـائم در سـطح راه، کنتـرل سـرعت توسـط تغییـرات افقـی در سـطح راه و                        

سازی در دنیـا را مـورد بررسـی قـرار داده      های نوین و کاربردی آرام    سازی مسیر، روش    باریک
هـای کـاربردی      دهد با توجه به گـستردگی روش        های ارائه شده نشان می      روشبررسی  . است

سـازی بـه خـصوص در معـابر           هـای آرام    نیاز است جهت استفاده بهینه و مؤثر از انـواع روش          
  .شهری، دستورالعملی کاربردی در این زمینه تدوین و مورد استفاده قرار گیرد

  
  یمنی، تصادفاتسازی، ا مهندسی ترافیک، آرام :ها کلید واژه

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
  ونقل و ترافیک تهران  سازمان حمل-وترابری کارشناس ارشد راه -1
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روش   آرام    مسیر، کاربردی و نوین بررسـیهای مـورد را دنیـا در سازی
می      روش نشان شده ارائه روش      های گـستردگی به توجه با هـای  دهد  دهد

روش           انـواع از مؤثر و بهینه آرام    استفاده آرام     خـصوص      هـای    هـای     بـه سـازی
گیرد قرار استفاده مورد و تدوین زمینه این در کاربردی .دستورالعملی

آرام ترافیک، امهندسی تصادفاتسازی،   یمنی،
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مقدمه
ی گزاف ناشـی از     ها  افزایش تعداد تصادفات در معابر شهری و تبعات پس از آن، شامل هزینه            

، لـزوم    نیـست  تصادفات، مشکالت روحی و روانی و موارد دیگری که در آینده قابـل جبـران              
 دهکریار با اهمیت    کننده از آن را بس     معابر و حفظ سالمت و ایمنی کاربران استفاده       سازی    ایمن
سـرعت  . اسـت نقلیه، انـسان و راه   عامل اصلی وسیله  وقوع هر تصادف، معلول سه    ]. 1[ است

 شـمار  ین عوامل بروز تصادفات منجر به جرح یا فوت بهتر مهمعنوان یکی از  وسایل نقلیه به 
  یا مجروحان در اثـر عامـل سـرعت         ها   درصد کشته  چهل تا   سیدهد    می آمارها نشان . آید می

گیـری و توقـف    ین مشکل سرعت زیاد، افزایش فواصل تـصمیم     تر  مهم  و اند دچار سانحه شده  
 هـا  و افزایش سطح ایمنی در معابر یـا جـاده  سازی  ی اصلی در جهت ایمنها  راهیکی از   . است
در امـر   ای    هـای گـسترده     که امروزه در بسیاری از کشورهای جهـان، تـالش          استسازی    آرام

  ]. 2[ حجم وسایل نقلیه در حال انجام استکنترل و کاهش سرعت و 
های   ضوابط، موارد کاربرد و همچنین روش   بایدجهت کاهش سرعت و حجم در معابر شهری         

سازی و اهـداف      در ادامه با معرفی آرام    . گیرند سازی مورد شناسایی و بررسی قرار       مختلف آرام 
گیرند   می ی مورد بررسی قرار   ساز  های نوین آرام    ها، روش   مجموعه این روش  بندی    آن با دسته  

  .شوند می های جدید قابل کاربرد در کشور معرفی نهایت روش و در
  

   سازی اهداف و آثار آرام
 سازی در نقاط مختلف دنیا برای اهداف مختلـف انجـام            ی مربوط به آرام   ها  کلی پروژه  طور به
صادفات در معابر    کاهش تعداد و شدت ت     ،سازی افزایش سطح ایمنی     هدف اصلی آرام  . شود می

سـازی اهـداف    های مختلف آرام   روش ،عالوه بر کاهش تعداد و شدت تصادفات      . استشهری  
سواران، ایجـاد رفتـار    دیگری از جمله کاهش میزان تخلفات، افزایش ایمنی عابران و دوچرخه    

ــان     ــورد می ــداخل و برخ ــاهش ت ــه، ک ــاهش ســرعت وســایل نقلی ــدگان، ک صــحیح در رانن
  ].1[ کنند  میرا نیز دنبال... ز معابر، کاهش تقاضا وکنندگان ا استفاده
سازی از دید برخی از مردم بسیار مناسب، از دید برخی دیگر تنفرآمیز و از دیـد            ی آرام ها  پروژه

آنچه از تجربیات مختلف اجـرای      . ]3[ استمناسب و گاهی تنفرآمیز      برخی دیگر گاهی بسیار   

شهری          110 معابر در حجم و همچنینبایدسرعت و کاربرد موارد ضوابط،
قرار      بررسی و شناسایی مورد آرام    . گیرندسازی معرفی با ادامه       سازی      سازی      . در. در

روش      بندی    بندی     این روش  مجموعه آرام    ها، آرام     نوین     نوین     بررسیساز      های    های     مورد ی
معرفیروش کشور در کاربرد قابل جدید   .شوندمیهای

  سازیآرام
پروژه   پروژه   آرام   ها     به مربوط اهداف  ی برای دنیا مختلف نقاط در سازی

آرام   ایمنی  اصلی سطح افزایش ت   ،   ،سازی شدت و تعداد تصادفاتت     صادفات     صادفاتکاهش
تصادفات       شدت و تعداد کاهش بر آرام  روش،عالوه مختلف های

دوچرخه     و عابران ایمنی افزایش تخلفات، میزان سواران،کاهش
و ــداخل ت ــاهش ک ــه، نقلی وســایل ســرعت ــاهش ک ــدگان، رانن

وا تقاضا کاهش معابر، دنبال... ز نیز کنندمی  می  میرا کنند      ]1.[  
تنفرآمیز دیگر برخی دید از مناسب، بسیار مردم از برخی دید از سازی
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سـازی در معـابر شـهری دارای آثـار            دهد کـه آرام     می دست آمده، نشان  ه  سازی تاکنون ب    آرام
سـازی    هـای مختلـف آرام      تـوان گفـت، روش      می صورت خالصه  به. است مثبت و منفی بوده   
  ]: 4، 1[ اند همراه داشته تأثیرات زیر را به

  کاهش سرعت و حجم ترافیک -1
  تأثیر بر رفتار رانندگان -2
  تأثیر بر وضعیت ایمنی -3
صدا و لرزش ناشی از عبـور پرسـرعت وسـایل            و یطی از قبیل سر   مح کاهش آثار زیست   -4

  نقلیه سنگین
   پیاده عابرانافزایش راحتی  -5
  . عمومیونقل حملتأثیرات منفی بر خدمات امدادی و  -6
  

  سازی ی آرامها طرحمراحل انجام 
   :سازی دو مرحله اصلی وجود دارد ی آرامها طرحدر بررسی 

  سنجی  امکان) الف
  .سازی  طرح آرامارائه) ب

سازی بهتـرین روش      خصوص وضعیت معبر و اینکه آیا روش آرام        سنجی در  در مرحله امکان  
در مرحلـه اول، مشخـصات    . شود  می عمل آورده  ی الزم به  ها  بررسی یا خیر،    استسازی    ایمن

های اطـراف مـورد       پیاده، مشخصات ترافیکی و کاربری     عابرانفیزیکی و هندسی معبر، عبور      
سپس در مرحلـه دوم بـا توجـه بـه           . شود  می گیری مناسب اتخاذ   قرار گرفته و تصمیم   بررسی  
سـازی    های آرام   گرفتن ضوابط روش   نظر های محلی و تحلیل آماری انجام شده با در         بازرسی

ی هـا   طـرح مراحـل انجـام     ]. 1[ دشـو   مـی  سـازی پیـشنهاد     های آرام   روش یا ترکیبی از روش    
  . یک استنمودارسازی ترافیک مطابق  آرام
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آرامهاطرح   سازیی
آرامها داردی وجود اصلی مرحله دو    :سازی

    سنجی  سنجی  
آرام آرام     .سازیآرام  

در     در   آرام         سنجی  سنجی   روش آیا اینکه و معبر وضعیت سازی  خصوص
خیر،    است به  ها  بررسییا الزم آورده  ی آورده   اول،. شودمی  می  می  عمل  عمل   مرحلـه در

عبور       معبر، کاربری     عابرانهندسی و ترافیکی مشخصات هایپیاده،
تصمیم و اتخاذ  گرفته مناسب دوم. شودمی  می  می   گیری   گیری مرحلـه در سپس

در         با شده انجام آماری تحلیل و روش  نظرمحلی ضوابط های  گرفتن
روش     آرام  از پیـشنهاد     های پیـشنهاد      انجـام]. 1[ دشـو    مـی  مـی       سـازی     سـازی      ]. مراحـل]. مراحـل
مطابق استنمودارترافیک است. یک است.  . یک   یک
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  ]5[ سازی ترافیک های آرام مراحل انجام طرح نمودار -نمودار یک

  
  : سازی ترافیک نکات مهم زیر باید مورد توجه قرارگیرند در طرح آرامهمچنین 

تـر اسـت بنـابراین     سرعت وسایل نقلیه نسبت به حجم وسایل نقلیه برای ایمنی خطرناک          -1
  .سازی به سرعت وسایل نقلیه اولویت داد های آرام کانباید برای تعیین م

سازی باید برای معابر شـهری اسـتفاده شـود و معـابر               المقدور اقدامات مربوط به آرام     حتی -2
  .گیرند قرار سازی موردنظر شریانی در موارد خاص باید برای آرام

نـی باشـد و امکـان       بی سازی باید در مکانی طراحی شود که برای راننـده قابـل پـیش               آرام -3
.باشد کاهش سرعت برای راننده وجود داشته

آوری آمار و اطالعاتجمع  

سازی با توجه به آنالیز های آرامبندی روشاولویت

هاروشایآنالیز هزینه  

 تهیه چارچوب کار

 طراحی روش اجرایی منتخب تأمین هزینه اجرا

 اجرای طرح آرامسازی

ارزیابی روش آرامسازی پس از اجرای
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یک نمودار -نمودار نمودار - طرح - انجام مراحل مراحل - آرام - ترافیکهای   ]5[ سازی

آرام قرارگیرندطرح توجه مورد باید زیر مهم نکات ترافیک : سازی
خطرناک ایمنی برای نقلیه وسایل حجم به نسبت نقلیه          تـر         تـروسایل

آراممکانمکانم دادهای اولویت نقلیه وسایل سرعت به   .سازی
آرام     به مربوط اسـتفاده  اقدامات شـهری معابر برای باید سازی
آرام برای باید خاص موردنظرموارد   .گیرندقرارسازی

پـیش              قابـل راننـده برای که شود طراحی مکانی در بینـیبینـیبیباید
داشته وجود راننده .باشدبرای

آرامسازی طرح اجرای

اجرای از پس آرامسازی روش ارزیابی
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هایی که امکان عبور وسایل نقلیه امدادی و وسایل نقلیه عمومی وجود دارد طرح    در مکان  -4
باشـند و در حرکـت آنـان         باشد که این وسایل قابلیت تطابق با طرح را داشته         ای    گونه باید به 

  ]. 6[ خلل چندانی وارد نشود
  

  سازی های مهندسی آرام روشندی ب طبقه
  . اسـت  هـای مختلـف ارائـه شـده        بنـدی  سـازی در طبقـه      های آرام   در مطالعات مختلف، روش   

 طبقه مختلف قـرار گرفتـه       چهارسازی در     های آرام   در مطالعات ایالت آنکوریج  آالسکا  روش       
  ]: 5[ است

  های کنترل حجم  روش-1
   در سطح راههای کنترل سرعت توسط تغییرات قائم روش -2
  های کنترل سرعت توسط تغییرات افقی در سطح راه  روش -3
  .مسیرسازی  باریک -4

های فوق نیز به عنوان یک اقدام کـاربردی در نظـر گرفتـه                در این مطالعات ترکیبی از روش     
  .است شده

طبقـه مختلـف اقـدامات فیزیکـی و          سـازی در دو     های آرام   در مطالعات ایالت ویرجینیا، روش    
  ].6[ شده استبندی  امات غیرفیزیکی تقسیماقد

شـوند    مـی  صورت مهندسی و با استفاده از طرح هندسی انجام         کلی یا به   طور ها به   این روش 
  .شوند  میصورت غیرمهندسی انجام بهیا 

آنکـوریج آالسـکا    بنـدی     سازی در چارچوب طبقـه      های موجود و نوین آرام      در این مقاله، روش   
  .رندگی  میمورد بررسی قرار

  
  های کنترل حجم روش) الف

سازی است که توسط آنها حجم وسایل نقلیه  های آرام های کنترل حجم، مجموعه روش روش
هـای قابـل اسـتفاده بـرای          برخی از روش  .  یابد  می کننده از یک راه مشخص کاهش      استفاده

  .کنترل حجم در ذیل مورد بررسی قرار گرفته است

113 

مسیر   مسیر     .  
روش      از کـاربردی  ترکیبی اقدام یک عنوان به نیز فوق   های  های

روش     ویرجینیا، آرام  ایالت دو     های دو      در      در      اقـدامات     سـازی     سـازی      مختلـف طبقـه
تقسیم است  بندی  بندی  غیرفیزیکی   ].6[ شده

به  طور یا انجامکلی هندسی طرح از استفاده با و مهندسی صورت
انجام   .شوندمی  می  میغیرمهندسی

آرام      روش    نوین و موجود طبقـه      های چارچوب در آنکـوریج     بنـدی     بنـدی     سازی
گیمی  می  میقرار گی     .گیرندگیرند  

حجم   کنترل
روش مجموعه حجم، آرامکنترل حجمهای آنها توسط که است سازی

کاهش      مشخص راه یابدمی  می  مییک یابد   روش  .     از قابـل  برخی هـای
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  ی کل خیابانها مسدودکننده) 1
شـوند و کـل       مـی  ا به کار گرفتـه    ه  خیابانی کل خیابان موانعی هستند که در        ها  مسدودکننده

ی ها  هایی در مورد مسدودکننده    مثال. ماند  می  باز  رو خیابان را بسته و معبر تنها به اندازه پیاده        
ازه هر نوع مانع دیگری است که بـه انـد         یا   ها  کل خیابان شامل استقرار جزایر، دیوارها، دروازه      

ی کل خیابان جهت رفـع فـوری       ها  مسدودکننده. استکمتر از عرض یک اتومبیل بدون مانع        
شوند و از مطلوبیت پایینی برخوردار بوده و به ندرت مورد   مینظر گرفته مشکالت ترافیکی در

  ]. 7[ گیرند  میاستفاده قرار
  
  ی نصف یا بخشی از خیابانها مسدودکننده) 2

 در  حرکـت ترافیـک در یـک جهـت و صـرفا      موانعی هستند که جلـو ها این نوع مسدودکننده 
چنانچه از دو مسدودکننده در . ای دوطرفه کاربرد دارنده خیابانگیرند و در   میفواصل کوتاه را

 خواهنـد داشـت کـه از        هـا   دهنده انحراف دو طرف تقاطع استفاده شود، عملکردی همانند نیمه       
  ]. 7[ کنند ی محرکت ترافیک در مسیر مخالف جلوگیری

  
  ی موربها دهنده انحراف) 3

و باعـث  شـده    اجـرا ها ی مورب موانعی هستند که به صورت مورب در تقاطع   ها  دهنده انحراف
 جهـت کـاهش قطـع       هـا   دهنـده  انحـراف . ندشـو    می انحراف حرکت ترافیک از حالت مستقیم     

  و اجـرا   ترافیک مستقیم، کاهش حجم و سرعت ترافیک، افزایش مطلوبیت سـاکنان طراحـی            
  ].7[شوند  می

  ای موانع میانه) 4
شـوند و تـا       می هستند که در طول خط مرکزی خیابان ساخته       ای    ای، جزایر برآمده   موانع میانه 
جزایر . ندشو    می این موانع جهت جلوگیری از دخالت ترافیک مقابل اجرا        . یابند  می تقاطع ادامه 

و باعـث کنتـرل   شـده    اجـرا ها یکی تقاطعهستند که در نزد ای    گردشب اجباری، جزایر برآمده   
  ]. 7[ ندشو   میحرکت خودروها
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نیمه        همانند عملکردی شود، خواهنـدهـا  دهندهانحرافاستفاده
جلوگیری مخالف مسیر   ]. 7[ کنندمیمیمدر

موربهادهنده   ی
تقاطع    در مورب صورت به که هستند موانعی مورب اجـرا  اجـرا  اجـراهای

مستقیم      حالت از جهـتهـا    دهنـده  دهنـده  انحـراف. ندشـو  میترافیک
سـاکنان مطلوبیت افزایش ترافیک، سرعت و حجم کاهش مستقیم،

  ای
برآمده   ساخته    ای    ای    جزایر خیابان مرکزی خط طول در که هستند

اجرا        . یابند مقابل ترافیک دخالت از جلوگیری جهت موانع این
برآمده    جزایر نزد    ای    ای    اجباری، در که تقاطعهستند   و  وشـدهاجـرا  اجـرا  اجـراهایکی
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  های کنترل سرعت توسط تغییرات قائم در سطح راه روش) ب 
هـایی از راه بـرای کـاهش سـرعت وسـیله نقلیـه               ها با تغییـر در ارتفـاع بخـش          در این روش  

 سـرعت توسـط     هـای قابـل اسـتفاده بـرای کنتـرل           برخی از روش  . پذیرد  می سازی انجام   آرام
  .تغییرات قائم در سطح راه در ذیل مورد بررسی قرار گرفته است

  
  گیرها سرعت) 1

 ی شهری مورد استفاده قرارها محیط سازی هستند که بیشتر در گیرها یکی از ابزار آرام سرعت
گیرها دارای انـواع مختلـف    سرعت. ندشو   میکاهش شدید سرعت ترافیک گیرند و موجب می

  ].1[ هستندقوسی و تخت 
  
  ها کاه سرعت) 2

رو  که در مـسیر سـواره     هستند   با پروفیل طولی سهمی شکل    ای    ، روسازی برآمده  ها  کاه سرعت
  ].7[  نقش بسیار مهمی در کاهش سرعت ترافیک دارندها کاه سرعت. گیرند  میقرار

در بسیاری  ی  به تازگ . یافته است  ها توسعه  کاه ی جدید در سرعت   ها  امروزه استفاده از تکنولوژی   
های هوشمند استفاده شده است کـه        کاه از کشورهای اروپایی مانند هلند و دانمارک از سرعت        

هـا آثـار     کـاه  سـرعت . دشـو     می ل نقلیه و تأثیر آن بر وسیله نقلیه، تنظیم        یبا توجه به وزن وسا    
کـه نـسبت بـه زمـان بـسیار          (ل نقلیه عمـومی و خودروهـای امدادرسـانی          ینامطلوبی بر وسا  

د از  شـو     مـی  های هوشمند منجر به رفع این مشکل       کاه استفاده از سرعت  . گذارند  می) ندحساس
  . اند رو بسیار مورد استقبال قرار گرفته این
  
  کاه تخت سرعت )3

 و ممکـن اسـت بـا        دهبوکاه با سطح مقطع تخت در قسمت مرکزی          کاه تخت، سرعت   سرعت
 طولی بیش از فاصـله بـین دو چـرخ           ،کاه سطح تخت سرعت  . سایر مصالح ساخته شود   یا  آجر  

. ی معمــولی دارنــدهــا کــاه رو راحتــی بیــشتری نــسبت بــه ســرعت خودروهــا داشــته از ایــن
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برآمده   شکل        ای    ای    روسازی سهمی طولی پروفیل درهستند  با که
دارندهاکاهسرعت ترافیک سرعت کاهش در مهمی بسیار نقش

تکنولوژی    سرعت   ها  از در جدید توسعه  کاهی توسعه   است  ها   است   یافته   یافته   .   یافته        . تازگ   به
سرعت         از دانمارک و هلند مانند استفادهکاهاروپایی هوشمند های

تنظیم            ی    یوسا نقلیه، وسیله بر آن تأثیر و نقلیه سـرعت. دشـو   مییلیل
امدادرسـانی            ی  یوسا خودروهـای و عمـومی نقلیه بـه(یلیل نـسبت کـه

سرعت  . گذارند از مشکلکاهاستفاده این رفع به منجر هوشمند های
گرفته قرار استقبال   . اندمورد

  تخت
سرعت   مرکزیتخت، قسمت در تخت مقطع سطح با ممکـنده         بو         بوکاه و

شود ساخته سرعت     .    . مصالح تخت فاصـله،کاهسطح از بیش طولی
ـنایــنایــن از ـرعتســرعتســرعتداشــته ـهبــهبــه ـسبتنــسبتنــسبت ـشتریبیــشتریبیــشتری ـیراحتــیراحتــی معمــاهــاهــاـاهکــاهکــاهرو ی
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ند و در سطح شهر تهـران       هست ی تخت در کاهش سرعت به میزان زیادی مؤثر        ها  کاه سرعت
  ].7[ اند  قرار گرفتهاستفاده نیز مورد

  
  رو برآمده پیاده) 4

این تـسهیالت در    . استکشی عابر پیاده      تختی است که دارای خط     کاه  سرعت برآمده،   رو  پیاده
 حفظ ایمنی عابران پیاده تأثیر زیادی داشته و به رانندگان در مورد نزدیک شده به خـط عـابر                  

ران پیاده بـیش از حـد نـسبت بـه           از طرف دیگر ممکن است عاب     . دهند  می آگاهی پیاده پیش 
  ].7[ نندکایمنی خود اطمینان یابند و نیاز کمتری به رعایت احتیاط احساس 

   
  ی برآمدهها تقاطع) 5

هـا   ها و خروجـی    که در تمام ورودی   بوده   ی برآمده، سطح برآمده تخت در کل تقاطع       ها  تقاطع
کمـی  یـا   هـا   رو  پیـاده   همسطح سطح تخت غالبا سنگفرش شده و عموما      . هستند دارای رمپ 

  ].7[ گیرند  میتر قرار پایین
   
  های کنترل سرعت توسط تغییرات افقی در سطح راه روش) ج

یـا  کنـد    مـی منظور کـاهش سـرعت، تغییـر         ها، مسیر مستقیم در یک خیابان به        در این روش  
  .گیرند  میصورت ذیل مورد بررسی قرار های قابل استفاده به برخی از روش. شود  میاصالح

 
  میدانک -1

گیرند و جریان ترافیک به دور آنهـا          می  قرار ها  هستند که در تقاطع   ای     جزایر برآمده  ها  میدانک
تغییـر مـسیر    . گیرند  می قرار   بوده و در مرکز تقاطع     ه دارای شکل دایر   عموما. کنند   می گردش

  ].7[ دشو  میمستقیم حرکت ترافیک منجر به کاهش سرعت آنها
  
  میدان) 2

 مـورد اسـتفاده   هـا   دارند که برای حجم ترافیک بیشتر در تقاطع        ها   عملکردی همانند میدانک   ها میدان
  ].7[اند  شدهی باالتر طراحی ها  بوده و برای سرعتها تر از میدانک ها بزرگ میدان. گیرند قرار می
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عموما      . هستند و شده سنگفرش غالبا تخت پیـادههمسطح   همسطح   همسطحسطح پیـاده       
  ].7[ گیرند

راه سطح در افقی تغییرات توسط سرعت   کنترل
به       خیابان یک در مستقیم تغییـرمسیر سـرعت، کـاهش منظور

روش.  از بهبرخی استفاده قابل بررسیهای مورد ذیل صورت

برآمده   تقاطع       ای    ای    جزایر در که می  قرار  قرار  قرارها  هستند می   ترافیکمی  می     جریان و گیرند گیرند   گیرند       
دایر   عموما.  شکل تقاطع     هدارای مرکز در و گیرندمی  می  میقرار  بوده گیرند     

آنها سرعت کاهش به منجر   ].7[ دشومی  می  میترافیک

ترافیکمیدانک برای دارند
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  کننده دهنده جانبی و منحرف انتقال) 3 
که باعث انتقال ترافیک از یک خـط بـه           انعسایر مو یا   جانبی شامل جداول ممتد      دهنده  انتقال

 جداولی هستند کـه از      ها  کننده منحرف. ، است دشو    می خط دیگر و بازگشت مجدد به خط اول       
شـکل را   S یابند و سطح مقطعـی   مییک قسمت خیابان شروع شده و در قسمتی دیگر پایان

  ].7[ دهند  میتشکیل
   
  مسیرسازی  باریک) د

ها مشخص است، قسمتی کوتاه از یک مـسیر نـسبت              دسته از روش   طور که از نام این     همان
برخـی  . شـود   میها استفاده مسیر اغلب در تقاطعسازی  باریک. شود  میتر به کل مسیر، باریک  

  .گیرد  میمسیر در ذیل مورد بررسی قرارسازی  های باریک از روش
  
  ییگلو) 1
. دهنـد   مـی ول تـا جـدول را کـاهش   که عرض جدهستند  ها   امتداد جداول در تقاطع    ها  ییگلو

دارای سطح سنگفرش شده هستند که به عنـوان           قرار گیرند، غالبا   ها  چنانچه در ورودی محله   
 و هدف اصلی    استتأثیر این تسهیالت بر کاهش سرعت محدود        . شوند  می دروازه نیز شناخته  

  ]. 7[ استکارگیری آنها، مشخص کردن نواحی مسکونی  از به
   

  کننده زی یا میانه باریکجزایر مرک  )2
ا هـ   خیابانهستند که در خط مرکزی      ای    کننده، جزایر برآمده   ی باریک ها  جزایر مرکزی یا میانه   

این تسهیالت نیز چنانچـه  . ندشو   میاه خیاباناند و باعث باریک شدن سطح مقطع  قرار گرفته 
 وان دروازه تلقـی    قـرار بگیرنـد بـه عنـ        )فرش شده دارنـد   غالبا سطح سنگ  (ها    در ورودی محله  

 مورد استفاده ها  د جهت معرفی محله   نتوان  می این تسهیالت عالوه بر کاهش سرعت     . ندشو   می
 ]. 7[ قرار بگیرند

 
  

تقاطع     117 در جد  هستند  هستند  ها  جداول عرض کـاهشکه را جـدول تـا ول
محله    غالبا   ها  ورودی گیرند، غالبا  قرار غالبا   گیرند، گیرند،   هستندقرار  قرار شده سنگفرش سطح دارای

محدود        . شوندمی  می  میشناخته   سرعت کاهش بر تسهیالت این است. تأثیر. تأثیر
مسکونی نواحی کردن مشخص   ]. 7[ استآنها،

باریک میانه یا   کنندهزی
باریکها  میانه    برآمده  ی جزایر مرکزی    ای    ای    کننده، خط در که هستند

مقطع سطح شدن باریک تسهیالت. ندشو  میاهخیابانباعث این
سنگ(ها       سطح دارنـد   غالبا شده عنـ)سنگفرشسنگ  فرش  فرش بـه بگیرنـد عنـوانعنـ        وان        وانقـرار

سرعت      کاهش بر عالوه توانمی  می  میتسهیالت توان   محلهتواننتوانن   معرفی جهت ندند
 .[
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  های ترکیبی روش ) و
از          در این حالت، ترکیبی از روش       بخش فوق، بسته به نـوع       چهارهای معرفی شده در هر یک

ان مثال اگر در یک تقاطع امکان کنترل سـرعت بـا            عنو به. گیرد می کاربرد مورد استفاده قرار   
عنـوان   بـه (مسیر با تغییر در ارتفاع سازی  مسیر فراهم نشود، ممکن است باریکسازی   باریک

 . در تقاطع ترکیب شود) کاه سرعتمثال استفاده از 
 هـای ذکـر شـده در فـوق قابـل             هـای ترکیبـی بـا مطالعـه هریـک از روش             استفاده از روش  

شود که ترکیب آنها بستگی به شرایط محیطی و رفتار رانندگان در نقـاط مختلـف                می استفاده
   .]5 [دارد

   
  های غیرمهندسی روشبندی  طبقه

سـازی ترافیـک      های غیرمهندسـی نیـز در آرام        های مهندسی ذکر شده، روش      عالوه بر روش  
شود که    می تن مناطق مسکونی درخواس   اها اغلب توسط ساکن     این روش . دارند  کاربرد یتقابل

سـازی ترافیـک آگـاهی        های آرام    اما از روش   هستند سازی ترافیک در محله خود      خواهان آرام 
  ]:5[ گیرند  می طبقه مختلف قرارسهطور کلی در  ها به این روش. ندارند
  های جبری افزایش محدودیت) الف
  عالئم متغیر هوشمند برای تعیین محدودیت سرعت ) ب
  .یکش گذاری و خط عالمت) ج
  

  های جبری افزایش محدودیت) الف
محلهغالبا محدودهاساکنان جهت جبری نیروی افزایش موافقبا سرعت بیشتر هرچه کردن

توانـد در    مـی پلیس با اسـتفاده از قـدرت خـود   . بوده و سعی در همکاری بیشتر با پلیس دارند     
 . ندککاهش سرعت وسایل نقلیه نقش مهمی را ایفا 

در کـاهش   ... ی کنترل سـرعت و    ها  یس از تجهیزات جدید همانند دوربین     همچنین استفاده پل  
  ].5[ سرعت وسایل نقلیه مؤثر است
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روش. دارند ساکن     این توسط اغلب درخواسساکناساکناها مسکونی مناطق ن
خود     محله در ترافیک روش   هستندسازی از آرام  اما ترافیـک  های سـازی

بهروش در  ها در   کلی   کلی   قرارسه  طور  طور   مختلف گیرندمی  می  میطبقه گیرند      ]5:[  
جبریمحدودیت   های

سرعت محدودیت تعیین برای   هوشمند
خط و   .کشیکشیکشگذاری

جبریمحدودیت   های
محدودهامحله جهت جبری نیروی افزایش بیشتربا هرچه کردن

دارند پلیس با بیشتر خـود     .      . همکاری قـدرت از اسـتفاده با . پلیس. پلیس
ایفا را مهمی نقش نقلیه . کندکندکوسایل

پل دوربین     استفاده همانند جدید تجهیزات از سـرعتها    پل  یس  پل  پلیسپلیس کنترل ی
است مؤثر   ].5[ نقلیه
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  عالئم متغیر هوشمند برای تعیین محدودیت سرعت) ب
 این عالئم با اتـصال بـه یـک رادار بـه وسـایل نقلیـه عبـوری جهـت تعیـین سـرعت خـود                          

صـورت دینـامیکی بـه        عالئـم بـه    ایـن . کننـد   مـی  بسته به ترافیک و شرایط محیطی کمک      
و اصـالح   داده  دهند که سرعت خود را مطابق با شـرایط محیطـی تغییـر                می رانندگان هشدار 

این . برای استفاده از این عالئم نیاز است رانندگان را جهت تطابق با شرایط آموزش داد              . نندک
  وسایل نقلیه مؤثر   عالئم هنگامی که در چندین روز مورد استفاده قرارگیرند در کاهش سرعت           

  .]5[هستند 
  
  کشی گذاری و خط عالمت) ج

شـدگی خیابـان، توقـف و        کشی در افزایش توجه رانندگان به کودکـان، باریـک          عالئم و خط  
کـشی   امـروزه بـا توجـه بـه اهمیـت عالئـم و خـط         . هـستند  محدودیت سرعت بـسیار مـؤثر     

های جدید    فناوریینه پلیس از    در این زم  . است های زیادی در این امر صورت پذیرفته       نوآوری
  .]7 و5 [بهره جسته و با استفاده از عالئم جدید سعی در کنترل و هدایت جریان ترافیک دارد

های مختلف خیابان در آگاهی و هـشدار الزم بـه    نیز در بخش 1 (R.P.M)کشی برجست خط
 . رانندگان جهت کاهش سرعت، مؤثر است

... هـای بـازی و   ی تند مقابل مـدارس، زمـین    ها  در قوس ویژه   کشی برجسته به   استفاده از خط  
های برجسته ممکن است باعث ایجاد مزاحمـت         کشی صدای ناشی از خط   . استبسیار مناسب   

  ].7[ برای اهالی ساکن محله شود
تـوان بـه      مـی  کـشی  گـذاری و خـط     های قابل استفاده در عالمـت       طور کلی از جمله روش     به

سـازی    کودکان، باریـک   روسازی، عالئم مربوط به عبور    گذاری روی    هایی چون عالمت    روش
زدن ممنوع، عالئـم حـق تقـدم،     گذاری روی روسازی، عالئم دور خیابان با استفاده از عالمت  

  ].5[ دکراشاره ... ا وه خیابانکردن  ممنوع، یکطرفه عالئم ورود
مهندسی های    های غیرمهندسی به همراه روش     است که تکنیک   مشاهدات مختلف نشان داده   

  .هستند سازی ترافیک بسیار مؤثر و کارا آرام
  هاو پیشنهادبندی  جمع

امروزه برای کنترل سرعت و حجم . است عامل سرعت ،یکی از عوامل مهم در بروز تصادفات
هـای    گـستردگی مطالعـات روی روش     . شـود   مـی  سـازی اسـتفاده     هـای آرام    ترافیک از روش  

                                                 
1- Raised Plastic Markers 
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سعی عالئم
بخش1 (R.P.M)برجست در هـشدارنیز و آگاهی در خیابان مختلف های

است مؤثر سرعت، . کاهش
به   برجسته قوسویژه  کشی زمـین    ها  در مـدارس، مقابل تند هـایی

خط. است از ناشی باعث   کشی   کشی. صدای. صدای است ممکن برجسته های
شود محله   ].7[ ساکن

روش     عالمـت  جمله در استفاده قابل خـطهای و   کـشی      کـشی    کـشی     گـذاری     گـذاری
روی   عالمت عبور      گذاری  گذاری به مربوط عالئم کودکان،روسازی،

عالمت از دوراستفاده عالئم روسازی، روی عالئـم  گذاری  گذاری ممنوع، زدن
یکطرفه وهخیابان  کردن  کردن  ممنوع، وها   ].5[ دکراشاره... وها

داده    نشان تکنیک  مختلف که روشاست همراه به غیرمهندسی های
کارا و مؤثر بسیار   .هستندترافیک

  هاپیشنهاد
تصادفات بروز در سرعت،مهم کنترل. استعامل برای امروزه

آرام       آرام     اسـتفاده         هـای    هـای     اسـتفاده      شـودمـی   مـی   مـی       سـازی     سـازی      شـود        .     . روی    مطالعـات . گـستردگی. گـستردگی



 

ک
تترافی

فصلنامه مطالعات مدیری
 /

سال سوم، شماره
9

، تابستان
1387

خـصوص در     بـه  استر جلوگیری از بروز تصادفات      دهنده اهمیت این روش د     سازی نشان   آرام
سازی در جهت افزایش ایمنی و کاهش تلفات          های مختلف آرام    معابر شهری، استفاده از روش    

 . ناشی از تصادفات امری ضروری است
سازی زمینه را در جهـت اسـتفاده    های مختلف آرام در این راستا نیاز است تا با شناسایی روش       

هـای    در این مقاله با معرفی روش     . دکرها بسته به شرایط محیطی فراهم         مؤثر از تمامی روش   
هـای متنـوع      توان نتیجه گرفت کـه بـا توجـه بـه انـواع روش               می سازی،  مختلف و نوین آرام   

خـصوص در معـابر شـهری نیـاز بـه تـدوین دسـتورالعملی                سازی ترافیک در کشور و به       آرام
هـا و همچنـین       ی، مزایـا و معایـب انـواع روش        سـاز   هـای آرام    کاربردی که در آن انواع روش     

ه بهینه و   گرفته باشد جهت استفاد    ی اجرایی آنها در کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار         ها  هزینه
  .است محسوس مؤثر از این روش کامال
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