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 پیشگفتار

هیای زنیدگی در   ونقل همواره به عنوان یکی از بزرگترین چالشحمل

هیای مسیتمر میدیریت    شهرها مطرح بوده و این مهم یکی از دغدغهکالن

شهری است. پراکنیدگی و عیدم همیاهنگی مجموعیه اقیداماتی کیه طیی        

ونقل در شهر مشهد انجام شده، یکی از های اخیر با هدف بهبود حملسال

ونقل و ترافیک است که علیت  ربوط به مدیریت حملمهمترین مشکالت م

های موجود در این زمینه و عیدم  نامهآن گستردگی و تنوع ضوابط و آیین

 باشد. تبعیت از یک دستورالعمل یکسان می

ونقل و ترافیک شهرداری مشهد به عنیوان  بر این اساس سازمان حمل

به توسعه علمیی و   ونقل این شهر، در اقدامی مبتنی بر اعتقادمتولی حمل

سیازی  هیایی را بیا هیدف یکسیان    ای الزم، ضیوابط و دسیتورالعمل  اندیشه

 ها تهیه نموده است. ها و ایجاد وحدت رویه در انجام پروژهفعالیت

که بیا  هاست جلد از مجموعه این دستورالعمل نخستینکتابچه حاضر 

اسییتفاده و امییید اسییت مییورد تهیییه شییده  "سییازی ترافیییکآرام"عنییوان 

جامعه مهندسیان و مسیالوالن قیرار گییرد.      ونقل وکارشناسان حوزه حمل

 ها و ضیوابط موجیود نبیوده   نامهیینشایان ذکر است کتابچه حاضر نافی آ

بلکه دستورالعملی واحد، جامع و کارآمد جهیت میدیریت بهتیر، اسیتفاده     

 مفیدتر از منابع و الزام به رعایت استانداردهاست. 



 

 ب
 

بر تیدوین ایین مجموعیه کیه نیازمنید      پیچیده و زمان شک فرآیندبی

ها و ضیوابط مختلیب بیوده، دارای نکیات ضیعب و قیوت       نامهبررسی آیین

داند که از ونقل و ترافیک بر خود فرض میباشد و سازمان حملتوأمان می

ها، انتقادها و اصالحاتی که موجب بهبود آن شود با کمال مییل  راهنمایی

 های بعدی آنها را مد نظر قرار دهد. ر ویرایشاستقبال نماید و د
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 آرام سازی ترافیک 

 مقدمه  -1

وقوع هر تصادف معلول علل مختلفی بوده که در ایین مییان سیرعت    

ای امیل بیروز تصیادفات جیاده    نقلیه به عنوان یکی از مهمترین عووسایل 

ای از رو انجیام مجموعیه  باشید. از ایین  منجر به جرح یا فیوت مطیرح میی   

اقدامات اساسی جهت کاهش سرعت تردد وسایل نقلیه و بهبیود وضیعیت   

سازی ترافیک در زمیره اقیدامات   رسد. آرامری به نظر میها ضروایمنی راه

جیای وسیایل نقلییه و    مهندسی است که با هدف کاسیتن از سیرعت نابیه   

 گیرد. افزایش ایمنی تردد در معبر مورد استفاده قرار می

در این رابطه باید ایین نکتیه را در نظیر داشیت کیه اعمیال ت یییرات        

معبری نامتناسب و یا با مشخصات  سازی ترافیکی درفیزیکی با هدف آرام

اجرایی نادرست نه تنها در افزایش ایمنی کابران معبر مؤثر نیسیت، بلکیه   

تواند باعث افزایش احتمال وقوع تصادفات راننیدگی و کیاهش ایمنیی،    می

گیردد.  امنیت و آرامش رانندگان، عابرین پیاده و ساکنین حاشیه معبر می

سیان در خصیوش شیرایط اسیتفاده از     هدف این بخش نیز ارایه ضوابط یک

 سازی ترافیک است.  تجهزات آرام
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  مالک عمل مجموعه دستورالعمل های 

سنجی در خصوش وضعیت معبر و اینکه مرحله امکان درالزم است  -1-1

های الزم به سازی است یا خیر، بررسیآرامبهترین روش  انتخابیآیا روش 

 شود. عمل آورده 

    ن درمرحله اول، مشخصات فیزیکی و هندسی معبیر، عبیور عیابرا

های اطراف مورد بررسی قرار پیاده، مشخصات ترافیکی و کاربری

 شود. گیری مناسب اتخاذ گرفته و تصمیم

 هیای محلیی و تحلییل آمیاری     در مرحله دوم با توجه به بازرسی

روش ییا   ،سازیهای آرامانجام شده با در نظرگرفتن ضوابط روش

گردد. بنابراین الزم است  سازی پیشنهادهای آرامترکیبی از روش

های موجود در این نامهسازی به آیینهای آرامجهت انتخاب روش

مراجعیه   34217 -سیازی ترافییک  زمینه از جمله اسیتاندارد آرام 

 شود.  

 نصب رفلکتور  -2

سیازی عبیور   سازی ترافیک و ایمین الزم است قبل از تجهیزات آرام -2-1

کشی عبور عرضی عیابر  و خط عرضی عابر پیاده مانند سرعتگیر، سرعتکاه

 پیاده، رفلکتور زرد نصب و اجرا شود. 
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 آرام سازی ترافیک 

 2سانتیمتر در  85رفلکتورهای بلورین باید با فاصله مرکز به مرکز  -2-2

شوند. فاصله طیولی رفلکتورهیا نییز از    سانتیمتر نصب  05ردیب به فاصله 

متیر و   35سرعتگیر، سرعتکاه و گذرگاه عابر پیاده به فواصیل ردییب اول   

( مشخصیات اجراییی رفلکتورهیا    3باشد. در شکل )متر می 15ردیب دوم 

 نشان داده شده است. 

آگاهی خطر سیرعتگیر و سیرعتکاه،   در خصوش نصب تابلوی پیش -2-3

آگیاهی عیابر   و نصب تیابلوی پییش   8-2رعایت کلیه موارد مندرج در بند 

های مجموعه دستورالعمل( 2) جلد 4-2پیاده رعایت موارد مندرج در بند 

 الزامی است.  "تجمیع تابلوها"با عنوان  مالک عمل

هیای ورودی و خروجیی اتصیال معیابر     در محدوده بافرزنی دماغیه  -2-4

 فرعی به اصلی باید از رفلکتور قرمز استفاده شود. 

کشی محوری سفید منقطع، رفلکتورهای الزم است در امتداد خط -2-5

 سفید مورد استفاده قرار گیرند. 

کشی محوری زرد ممتید لبیه سیمت    ضروری است در امتداد خط -2-6

 سواره، رفلکتورهای زرد نصب شود.  چپ مسیر
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  مالک عمل مجموعه دستورالعمل های 
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 آرام سازی ترافیک 

کشی محوری سفید ممتد لبه سمت راسیت مسییر   در امتداد خط -2-7

 رو، باید رفلکتور قرمز نصب گردد.   سواره

 سرعتگیر و سرعتکاه  -3

استفاده از سرعتگیرهای الستیکی یا پالسیتیکی کیه ایجیاد سیر و      -3-1

 شود.  نماید به هیچ عنوان در معابر محلی فرعی توصیه نمیصدا می

استفاده از سرعتگیر یا سیرعتکاه تنهیا بیه عنیوان آخیرین گزینیه        -3-2

سازی ترافیک قابل توصیه بوده و بکارگیری آنها باید بر اساس ضوابط آرام

 موجود باشد. 

 و و جمیع  2استفاده از سرعتکاه تخیت در معیابر شیریانی درجیه      -3-3

 ( باشد. 3باید مطابق با جدول ) آنابعاد باشد و پخش کننده مجاز می

 ابعاد سرعتکاه تخت استاندارد :3جدول 

سرعت )کیلومتر در 

 ساعت(
 ارتفاع )سانتیمتر(

طول بخش 

 )متر( (𝑳𝟏)مسطح 

طول بخش شیبدار 

(𝑳𝟐) )متر( 

35 - 33 32 0 2/3 

53 - 35 35 0 0/3 
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  مالک عمل مجموعه دستورالعمل های 

 

 

  جزییات اجرایی سرعتکاه تخت :2شکل 

فرعیی  در معیابر   آسیفالتی قوسی یا سرعتگیر استفاده از سرعتکاه  -3-4

 ( باشد. 2باید مطابق با جدول ) آنابعاد و  بودهمجاز 
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 آرام سازی ترافیک 
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  مالک عمل مجموعه دستورالعمل های 

 

 ابعاد سرعتکاه قوسی )سرعتگیر آسفالتی( استاندارد :2جدول 

سرعت )کیلومتر در 

 ساعت(
 متر(وتر ) طول ارتفاع )سانتیمتر(

شعاع انحنا 

 (درصد)

25 - 23 35 1 30 

35 - 33 35 4 20 

آگاهی خطر سیرعتگیر و سیرعتکاه،   در خصوش نصب تابلوی پیش -3-5

آگیاهی عیابر   و نصب تیابلوی پییش   8-2رعایت کلیه موارد مندرج در بند 

های مجموعه دستورالعمل( 2) جلد 4-2پیاده رعایت موارد مندرج در بند 

 الزامی است.  "تجمیع تابلوها"با عنوان  مالک عمل

 گذرگاه برجسته عابر پیاده   -4

های برجسته عابر پییاده در محیل اتصیال معیابر     استفاده از گذرگاه -4-1

اصلی به فرعی که امکان استفاده از تجهیزات کاهنده سرعت وجود ندارد، 

 مجاز است. 

روی حاشییه مسییر اخیتالف ارتفیاع     چنانچه سطح سواره با پییاده  -4-2

دار ابتدای گذرگاه عیابر پییاده را   الزم است طول سطح شیب ه باشد،داشت
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 آرام سازی ترافیک 

رو و با توجه به سرعت مجاز تردد در معبر و اختالف تراز بین سطح پییاده 

 ( تعیین گردد. 1رو )ارتفاع گذرگاه( با توجه به جدول )سواره

  های برجسته عابر پیادهچگونگی محاسبه ارتفاع گذرگاه: 1جدول 

سرعت مجاز 
(km/h) 

سرعت عملکردی 
(km/h) 

نسبت بین ارتفاع گذرگاه عابر پیاده و 

 دارطول تصویر سطح شیب

55 75 3:27 

53 60 3:20 

45 65 3:25 

43 00 3:38 

 باشد. متر می 8/3حداقل طول تصویر گذرگاه عابر پیاده  -4-3

بییرای حفییم ایمنییی خودروهییای عبییوری و جلییوگیری از وقییوع    -4-4

سیانتیمتر   30تصادفات، الزم است ارتفاع گذرگاه برجسیته عیابر پییاده از    

 تجاوز ننماید. 

کیلومتر بر ساعت، چنانچه اخیتالف   05در معبری با سرعت مجاز  نمونه:

 سیانتیمتر باشید،   37روی حاشیه معبیر  رو و پیادهارتفاع بین سطح سواره

دار ابتدای گذرگاه برجسته عابر به شیرح  ارتفاع و طول تصویر سطح شیب

 باشد: زیر می
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  مالک عمل مجموعه دستورالعمل های 

  ،سانتیمتر  30حداکثر ارتفاع مجاز گذرگاه 

  ،متر  70/1طول تصویر گذرگاه 

طول سطح صاف، باالی گذرگاه عابر پیاده که به عنوان محل عبور  -4-5

 متر است.  1شود، همواره عابران پیاده محسوب می

 پیاده  جزایر میانی محل گذرگاه عابر -5

این نوع سکوهای جداکننده در وسیط مسییر و بیا هیدف کیاهش       -5-1

شود. استفاده از ایین تسیهیالت در   عرض عبور در مسیر مستقیم اجرا می

پناه برای عبیور عیابر،   طرفه با عرض زیاد و بدون جانو یک معابر دوطرفه

 گردد. توصیه می

گردد، الزم ایی که جزیره میانی در آنها احداث میطرفهدر معابر دو -5-2

است حداقل دو خط عبور در هر دو جهت وجود داشته باشد تا در صورت 

 اجرای جزیره میانی، فضای کافی جهت عبور وسایل نقلیه باقی بماند. 

 متر متفاوت است.  8/3سانتیمتر تا  35عرض جزیره میانی از  -5-3
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 آرام سازی ترافیک 

متر باشد، از آنجایی کیه   35د دارای طول حداقل جزیره میانی بای -5-4

الزم است کاهش عرض معبر به صورت تدریجی فراهم شده تیا راننیدگان   

کشی حاشیه جزییره در  برای ت ییر خط با مشکل مواجه نگردند، باید خط

امتداد پیدا کرده تیا خیط ممتید     8به  3راستای طولی انتهای آن با زاویه 

برای جلوگیری از خطر برخورد وسیایل نقلییه    وسط مسیر را قطع نمایند.

به انتهای جزیره، ضروری است محل قطع دو راستا به وسیله ایجاد کمانی 

 متر اصالح گردد.  70/5با شعاع حداقل 

( نشیان داده شیده   4سازی در شیکل ) نکات اجرایی این روش آرام -5-5

 است. 

 میدانک و میدان  -6

باشد با این تفاوت که ابعیاد  میدانک از لحاظ پالن شبیه میدان می -6-1

تیر قابیل اسیتفاده بیوده و     آن کوچکتر، در رویکردهیای بیا احجیام پیایین    

همچنین وسایل نقلیه عبوری در هنگام نزدیک شدن به آنها دارای سرعت 

 باشند. کمتری نسبت به میادین می

هیای مختلیب   رفه و عیرض طمیدانک برای مسیرهای دوطرفه، یک -6-2

 قابلیت استفاده را دارد.  
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  مالک عمل مجموعه دستورالعمل های 
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 آرام سازی ترافیک 

ها ها فقط در مواقعی قابل استفاده هستند که کلیه ورودیمیدانک -6-3

 کیلومتر در ساعت باشند.  05دارای محدودیت سرعت 

میدانک برای مسیرهای پرتردد دوچرخه تیا حید امکیان اسیتفاده      -6-4

 نگردد. 

 وجود عناصر عمودی در جزیره میانی الزامی است.  -6-5

ایجاد دید کافی در صورتی که شعاع قوس درونیی )شیعاع جزییره     -6-6

میانی( بزرگتر از نصب عرض مسیرهای منتهی بیه تقیاطع باشید، الزامیی     

 است.  

 های میدانک باید به شرح زیر باشد: ابعاد و اندازه -6-7

  متر باشد.  35حداقل شعاع قوس بیرونی 

  )متر باشد.  6حداقل شعاع قوس درونی )شعاع جزیره میدانی 

 دد ابعییاد فییوا بییرای مسیییرهای پرتییردد و مسیییرهای تحییت تییر

هیای بزرگتیر اسیتفاده    از شعاعهای سنگین تعدیل شود )کامیون

 شود(. 
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  مالک عمل مجموعه دستورالعمل های 

ها مطابق با موارد مندرج در فصل الزم است نکات اجرایی میدانک -6-8

هیای  ( با عنوان مبانی فنی طراحیی هندسیی تقیاطع   340-3سوم نشریه )

 همسطح شهری تعیین گردد. 

معبر با یکدیگر حتمیا  بایید از مییدان اسیتفاده      0در محل تقاطع  -6-9

 شود.  

 انسداد موقت   -7

متیر   32×32بستی به ابعاد  متر، ایجاد بن 355معابر بیش از  برای -7-1

 گردد. توصیه می

هیای  نامیه در صورتی که انسداد موقت نباشد، الزم است بیه آییین   -7-2

هیای  خیابیان  -8های شهری )بخش نامه طراحی راهآییناز جمله مربوطه 

 مراجعه شود. 34217 - سازی ترافیکمحلی( و استاندارد آرام

در محیل اتصیال معیابر     تنهیا های نصب عرض معبر مسدودکننده -7-3

 مورد استفاده قرار گیرد.   فرعی به اصلی

 




