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هيئت رئيسه:
تشکری هاشمی، سیدجعفر

)کارشناس ارشد مهندسی صنایع(

هاشمی، سیدمناف
)دکترای برنامه ریزی شهری(

دبير:
صدر، فرهاد

)کارشناس ارشد مدیریت اجرایی(

اعضاء:)اسامي به ترتيب حروف الفبا(
آقایی، حسن

)کارشناس ارشد مدیریت(

اسدامرجي، مرتضي 
)کارشناس ارشد راه و ترابري(

تفرجی، فرشید
)کارشناس طراحی فرایندهای صنایع(

حسینی کلشتری، نقی
)کارشناس مدیریت دولتی(

داریانی، محمدعلی
)دکترای مدیریت صنعتی(

رحیمي، کامران
)کارشناس ارشد برنامه ریزي حمل و نقل(

رنجبریان، مسعود
)کارشناس مهندسی صنایع(

سنگی، الهام
)کارشناس ارشد شهرسازی(

شرقي، عبدالعلي
)دکتري مهندسي عمران(

سمت و / يا نمايندگي
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران

مدیر کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری تهران

مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه

کارشناس اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت

معاون اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری 
تهران 

قائم مقام معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری 
تهران

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه

مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران

کارشناس ارشد اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت

عضو هیات علمي دانشگاه شهید بهشتي

کميسيون فنی تدوين استاندارد
» معابر شهری- آرام سازی ترافيک «

الف
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فربیز، فرزین
)کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک(

فالح زواره، محسن
)دانشجوی دکترای راه و ترابری(

صبوری دیلمی، صفا
)کارشناس ارشد مهندسی عمران(

صفارزاده، محمود
)دکتراي برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک(

عبدی، صفی اله
)کارشناس مهندسي عمران و حمل و نقل و ترافیک(

عطایی،رامین
)کارشناس حمل و نقل و ترافیک(

علیرضایی، مهدی
)دکترای معماری(

ماهر، علی
)دکترای مدیریت(

ممدوحي، امیررضا
)دکتراي برنامه ریزي حمل و نقل(

میربها، بابک
)کارشناس ارشد راه و ترابري(

نوروزی، آرش 
)کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل(                            

کارشناس ارشد حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران

کارشناس ارشد حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران

معاون اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت شهرداری 
تهران

رئیس مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه و ریاست 
دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

رئیس اداره مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداري تهران

مدیر واحد ایمنی و استاندارد اداره کل مهندسی و ایمنی 
ترافیک

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 10 شهرداری 
تهران

معاون آموزش اداره کل تشکیالت و آموزش شهرداری 
تهران و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه 

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه

ب
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ترافیک<< که پیش نویش آن در کمیسیون های مربوط در سال 1390  آرام سازي  استاندارد>>معابر شهری - 
توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و مرکز تحقیقات حمل 
و نقل طراحان پارسه تهیه و تدوین شده و در سیصد و شصت و هفتمین اجالس کمیته ملي استاندارد مهندسی 
ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی مورخ 90/12/16 مورد تصویب قرار گرفته  است، اینک به استناد بند 
یک ماده 3 قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، مصوب بهمن 1371، به عنوان استاندارد 

ملي ایران منتشر مي شود.
خدمات،  و  علوم  صنایع،  زمینه  در  جهاني  و  ملي  هاي  پیشرفت  و  تحوالت  با  هماهنگي  و  همگامي  حفظ  براي 
این  تکمیل  و  اصالح  براي  که  پیشنهادي  هر  و  نظر خواهد شد  تجدید  لزوم  در صورت  ایران  ملي  استانداردهاي 
استاندارد ارائه شود، هنگام تجدید نظر درکمیِسیون مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره  از 

آخرین تجدید نظر استانداردهاي ملي ایران استفاده کرد.
منبع و ماخذی که براي تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است: 

Pennsylvania’s traffic calming handbook” ,Pennsylvania Department of Transporta�”

tion, Publication No. 383, January 2001

پيش گفتار

ج
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1       هدف و دامنۀ کاربرد
هدف از تدوین این استاندارد، یکسان سازي و ضابطه مند کردن مجموعه اقدامات آرام سازی ترافیک در سطح معابر 
شهري می باشد. آرام سازي ترافیک در زمره اقدامات مهندسي است که با هدف کاستن از سرعت نابجاي وسایل 
نقلیه و افزایش ایمني تردد کاربران در معبر مورد استفاده قرار مي گیرد. بدین منظور، ابتدا استانداردها و ضوابط 
به کارگیري روش هاي آرام سازي در کشورهاي پیش رو مورد بررسي قرار گرفته و سپس چگونگي اجراي اقدامات 
آرام سازي در ایران مطالعه گردید و در نهایت با مقایسه این موارد و تعیین عوامل موثر بر انجام اقدامات آرام سازي، 

استاندارد آرام سازي ترافیک در معابر شهري تدوین مي گردد. موارد کاربرد این استاندارد در ادامه بیان مي شود. 
1-1  هماهنگ سازي اقدامات و برنامه هاي آرام سازي ترافيک در معابر شهري

پراکندگي و عدم هماهنگي مجموعه اقداماتي که طي سال هاي اخیر با هدف کاهش سرعت در معابر  شهري انجام 
شده، یکي از مهم ترین مشکالت مربوط به موضوع آرام سازي ترافیک است. تاکنون براي اجراي اقدامات آرام سازي 
در سطح معابر شهري استاندارد هماهنگي تدوین نگردیده است. این امر باعث گردیده الگویي فراگیر جهت اجراي 
هر یک از اقدامات آرام سازي با توجه به شرایط معابر گوناگون موجود نبوده و از سویي دیگر یک روش آرام سازي  
در سطح چندین منطقه، با مشخصات فیزیکي و فني گوناگون اجرا گردد. در این رابطه باید این نکته را در نظر 
داشت که اعمال تغییرات فیزیکي با هدف آرام سازي ترافیک در معبري نامتناسب و یا با مشخصات اجرایي نادرست 
نه تنها در افزایش ایمني کاربران معبر موثر نیست، بلکه میتواند باعث افزایش احتمال وقوع تصادفات رانندگي و 
کاهش ایمني، امنیت و آرامش رانندگان و کاربران حمل و نقل هاي غیر موتوري و ساکنان حاشیه معبر گردد.  از 
این رو تعیین سطوح اقدامات آرام سازي و طبقه بندي هر یک از این سطوح به زیربخش هاي معین از مهم ترین 

اهداف تدوین این استاندارد است.
1-2  تعيين اولويت معابر با مشخصات گوناگون جهت انجام اقدامات آرام سازي ترافيک

مجموعه عوامل متعددي بر انتخاب سرعت تردد در معبر توسط راننده تاثیر مي گذارند. از این رو در ابتدا الزم است 
عوامل موثر بر آرام سازي ترافیک در هر معبر شناسایي شده و میزان اهمیت هر یک از این عوامل در انتخاب معبر 
براي انجام آرام سازي ترافیک تعیین گردد. با استفاده از این موارد مي توان معابر گوناگون را براي انجام اقدامات 
آرام سازي ترافیک اولویت بندي نموده و در صورت وجود بودجه اي محدود، معبري که با توجه به عوامل معین، 

بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است، در اولویت اجرا قرار داد.    
1-3  تعيين امكان به کارگيري هر يک از روش هاي آرام سازي ترافيک با توجه شرايط معبر

انتظارات مشخص، خصوصیات  برآوردن  به منظور  نقل شهري،  و  معابر موجود در سامانه هاي حمل  از   هر گروه 
 ویژه اي را به نمایش مي گذارند. استفاده کنندگان از راه هاي شهري با آگاهي از این موضوع، هنگام استفاده از 
راه هاي یک شبکه، انتظارات خاصي دارند. اجراي اقدامات آرام سازي نیز بدون توجه به شرایط و خصوصیات ویژه 

طبقه بندي استانداردهاي معابر شهری- آرام سازی ترافيک 
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هر معبر ممکن نیست. در این راستا الزم است جهت انتخاب یک اقدام آرام سازي در معبري معین و بررسي قابلیت 
استفاده از آن، رده عملکردي معبر، خصوصیات فیزیکي و هندسي، نوع کاربري هاي اطراف مسیر، نحوه کنترل تقاطعات 
و موقعیت گذرگاه ها و ابزارهاي آرام سازي موجود در محدوده مورد مطالعه شناسایي شده، تا بهترین اقدام آرام سازي 

در مقطع با توجه به نکات فوق شناسایي و اجرا گردد. 
1-4  معرفي مشخصات و استانداردهاي فني مربوط به هر يک از روش هاي آرام سازي ترافيک

پس از تعیین سطح و انتخاب ابزار مقطع مناسب براي احداث آن در معبر، الزم است تسهیالت آرام سازي بر مبناي 
استانداردهاي فني و فیزیکي معین احداث گردد. تعیین چنین استانداردي عالوه بر آن که در بهبودي وضعیت کارایي 
ابزار آرام سازي و افزایش ایمني تردد در معبر ضروري است، باعث هماهنگي و یک سان سازي روش هاي اجرایي نیز 
مي گردد. احداث تسهیالت آرام سازي ترافیک با ابعاد و اندازه هاي گوناگون و غیراستاندارد مي تواند باعث بروز حوادث 

و نتایج ناگوار گردیده و خسارات قابل توجهي را بر شبکه حمل و نقل تحمیل نماید.  

2       مراجع الزامي
مدارک الزامي زیر حاوي مقرراتي است که در متن این استاندارد ملي ایران به آن ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب 

آن مقررات، جزیي از این استاندارد ملي ایران محسوب میشود. 
در صورتي که به مدرکي با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه ها و تجدید نظرهاي بعدي آن مورد نظر 
این استاندارد ملي ایران نیست. در مورد مدارکي که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره 

آخرین تجدید نظر و اصالحیه هاي بعدي آن ها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامي است:

2-1  وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت شهرسازي و معماري،  آئین نامه طراحي راه هاي شهري، بخش اول 1375
2-2 ضوابط و دستورالعمل هاي کاربردي در مدیریت ترافیک شهري، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت 

مطالعات و برنامه ریزي مهندسي ترافیک، 1386
2-3 “آیین نامه ایمني راه ها نشریه شماره 3- 267 )عالیم ایمني راه ها(”، معاونت امور فنی دفتر امور فنی، تدوین 
معیارها و و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت آموزش، تحقیقات و 

فناوری وزارت راه و ترابري،1384  
2-4 “ تقاطع هاي همسطح شهري نشریه هاي شماره 1- 145،  و 2-145 “، معاونت امور فنی دفتر امور فنی، تدوین 

معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،1376  
2-5 “آیین نامه راهنمایي و رانندگي”، مصوب تیرماه 1384 

2-6 “ آیین نامه روسازي آسفالتي راه هاي ایران نشریه شماره 234”، معاونت امور فنی دفتر امور فنی، تدوین معیارها 
و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،1381  

2-7 مالک عمل اجراي خطوط ارتعاشي در معابر شهري، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، اداره کل مهندسي و 
ایمني ترافیک، پاییز 88
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2-8”راهنماي طراحي عالیم افقي در معابر، پیش نویس آیین نامه عالیم افقي”، سازمان حمل و نقل و ترافیک 
تهران، تابستان 1384

2-9”راهنماي جزئیات طرح خط کشي در راه هاي برون شهري”، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابري، چاپ 
اول زمستان 1388 

2-10 شاهي جلیل، “مهندسي ترافیک”، مرکز نشر دانشگاهي تهران، چاپ پنجم 1379
2-11 نیکالس تداینز، کابل د براون، “راهنماي طراحي جزئیات اجرایي محوطه هاي شهري”، ترجمه دکتر محمد 

جواد ثقفي، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 1388 
2�12 Mobushar A.pannu, P.Eng , “Traffic Calming within Metropolitan Toronto“ , 

Master of Science Thesis of  the Department of civil engineering, Toronto university, 

Canada 1999

2�13 “Pennsylvania’s Traffic Calming Handbook”, Pennsylvania Department of Trans�

portation, Publication No. 383, January 2001

2�14 “Traffic Calming Guidelines”, City of Stockton public works Department, April 

2008.

2�15 “Traffic Calming Protocol Manual”, Municipality of Anchorage Traffic Department, 

March 2001

2�16 American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), 

2004, Highway Functions, systems and classification

3        اصطالحات و تعاريف
در این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به کار می رود. 

 1-3

آرام سازي ترافيک   
به مجموعه اقدامات فیزیکي و یا غیرفیزیکي که در معابر، به منظور کاهش سرعت و حجم تردد وسایل نقلیه و تأمین 
ایمني عبور و مرور کاربران حمل و نقل هاي غیر موتوري انجام مي پذیرد اطالق مي گردد. )طبق بندهاي12-2، 

2-13 و 14-2(. 
 2-3

اقدامات آرام سازي سطح يک
 شامل مجموعه اقدامات آرام سازي غیرفیزیکي میباشد، که با انجام آن ها در محلي صحیح مي توان ایمني تردد در 
مسیر را افزایش و سرعت وسایل نقلیه را به نحو مناسبي کاهش داد. این اقدامات، در میزان حجم عبور وسایل نقلیه 
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در معبر تغییري خاصي ایجاد نمي نماید )طبق بندهاي2-2و 14-2(.
3-3

اقدامات آرام سازي سطح دو
به مجموعه اقدامات آرام سازي فیزیکي اطالق مي گردند که در آن با اعمال تغییرات و عملیات هاي اجرایي و فیزیکي 
در سطح و حاشیه معبر، از سرعت تردد و حجم وسایل نقلیه کاسته شده و در نتیجه ایمني کاربران سواره و پیاده 

افزایش مي یابد )طبق بندهاي2-2و14-2(.  
4-3

باريک کننده هاي عرض معبر
به مجموعه اقدامات آرام سازي  فیزیکي اطالق مي گردد که در آن ها با استفاده از سکوهاي جداکننده وسط و یا توسعه 
جداول حاشیه مسیر در تقاطع ها و مقاطع بین تقاطع ها، میتوان سرعت حرکت و حجم تردد جریان ترافیک را کاهش 

داد )طبق بندهاي14-13،2-2(.    
5-3

عوامل موثر بر آرام سازي ترافيک
را  ترافیک  آرام سازي  اقدامات  انجام  گوناگون جهت  معابر  اولویت  توان  ها مي  آن  برحسب  عواملي هستند  مجموعه 

معین نمود. 
6-3

تغيير شكل هاي افقي
به مجموعه اقدامات فیزیکي اطالق مي گردد که با اجراي آن ها الگوي تردد خودروها از حرکات مستقیم به حرکات 
گردشي یا مورب تغییر نموده و سرعت حرکت وسایل نقلیه به میزان الزم کاهش مي یابد. این روش بر کاهش حجم 

وسایل نقلیه عبوري از معبر تاثیري ندارند )طبق بندهاي2-2، 14-13،2-2(. 
7-3

تغيير شكل هاي عمودي
 به مجموعه اقدامات فیزیکي اطالق مي گردد که در آن ها با ایجاد تغییر در ارتفاع سطح معابر، از سرعت تردد وسایل 

نقلیه کاسته مي گردد. این روش بر کاهش حجم عبور از معابر موثر مي باشد )طبق بندهاي2-2،2-14و 15-2(.   
8-3

حجم ترافيک
 تعداد وسیله نقلیه اي که در واحد زمان )ساعت( از مقطع مشخصي از راه مي گذرد )طبق بند1-2(.
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9-3

حجم ترافيک ساعتي
حجم ترافیکي است که در طي یک یا چند ساعت معین، از مقطع مشخصي از راه مي گذرد )طبق بند1-2(.

10-3

حجم ترافيک روزانه
حجم ترافیکي است که در طي یک شبانه روز )24 ساعت( معین، از مقطع مشخصي از راه مي گذرد )طبق بند1-2(. 

11-3

رده عمل کردي معبر 
تعیین گروه  معابر و راه ها براساس قابلیت جابجایي و دسترسي مسیرها را شامل مي گردد )طبق بند 1-2(.

12-3

سرعت حرکت
 مسافتي )برحسب کیلومتر( که وسیله نقلیه در حال حرکت )بدون در نظر گرفتن توقف ها( در مدت یک ساعت 

طي مي کند )طبق بندهاي2-1و 4-2(. 
13-3

سرعت طرح
حداکثر سرعت ایمن وسایل نقلیه در بهترین وضعیت جوي و ترافیکي است )طبق بند1-2(.

14-3

سرعت مجاز
 حداکثر یا حداقل سرعتي که رانندگان وسایل نقلیه، به موجب قوانین و مقررات موظف به رعایت آن هستند )طبق 

بند1-2(.
15-3

سرعت 85 درصد 
 سرعت حرکتي است که 85 درصد وسایل نقلیه با سرعتي مساوي یا کمتر از آن حرکت مي کنند )طبق بندهاي

 2-1و 10-2(.   
16-3

سامانه زهكشي باز و بسته
در سامانه های زهکشي باز، مسیر زهکشي به صورت سرباز است و در سامانه زهکشي بسته مسیر زهکشي سرپوشیده 

مي باشد)طبق بند1-2(. 
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17-3

کاربري هاي آموزشي
به کلیه مراکز آموزشی از جمله کودکستان، دبستان، مدارس راهنمایي و متوسطه اطالق مي گردد. 

18-3

کاربري هاي تجاري و اداري
به واحدهاي تجاري و اداری، مراکز خرید محلي، بانک ها و شرکت هاي بزرگ اطالق مي گردد. 

19-3

کاربري هاي درماني 
به بیمارستان و مجتمع های درماني و توانبخشي، درمانگاه ها و ساختمان هاي بزرگ پزشکان اطالق مي گردد. 

20-3

کاربري هاي خاص 
به برج و ساختمان هاي مسکوني باالي 5 طبقه، پارک ها، مراکز تفریحي و اماکن مذهبي و زیارتي در حاشیه معابر 

اطالق مي گردد.
21-3

کاربري هاي مسكوني
منظور درصد تراکم منازل مسکوني و آپارتمان تا حداکثر 5 طبقه در حاشیه معابر مي باشد. 

22-3

کاربري هاي مورد استفاده سالمندان
اطالق  سالمندان  تردد  و  استفاده  مورد  اماکن  یا  و  سالمندان(  )خانه هاي  معلوالن  و  سالمندان  داري  نگه  مراکز   به 

 مي گردد. 
23-3

کنترل تقاطع 
 نحوه تنظیم عبور و مرور و حفظ ایمني عابران پیاده و وسایل نقلیه در تقاطعات بوده که به وسیله نصب عالیم عمودي 

و افقي و چراغ هاي راهنمایي و یا کنترل رمپ ها  انجام مي پذیرد )طبق بند4-2(. 
24-3

گذرگاه عابر پياده
تسهیالتي است که به منظور جداسازي زماني یا مکاني ترافیک پیاده و سواره درعرض معابر ایجاد مي شوند)طبق 

بند1-2(.
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25-3

گذرگاه عابرپياده با قابليت ديد مناسب 
بازتاب  با استفاده توام از مجموعه عالیم افقي، عمودي، چراغ هاي هشدار دهنده و  به گذرگاه عابر پیاده اي که 
دهنده هاي نوري مشخص گردیده و قابلیت دید آن توسط رانندگان وسایل نقلیه افزایش مي یابد اطالق مي گردد . 

26-3

مسدود و محدود کننده هاي دسترسي به معابر
با اجراي این اقدامات دسترسي برخي معابر محلي به خیابان هاي جمع و پخش کننده و یا محلي مسدود شده و 
جریان عبوري به معابر جاي گزین با رده عمل کردي متناسب هدایت مي گردند. این روش سرعت حرکت و حجم 

عبور از معبر را به میزاني قابل مالحظه کاهش مي دهد. )طبق بندهاي 2-13تا 16(.      
27-3

 مشخصات فيزيكي معابر
شرایط کلي سطحي است که راه در آن ایجاد مي شود. از این رو این تعریف مشخصات کلي جسم راه را در بر نمي گیرد.

عرض پوسته راه، شیب طولي و شیب عرضي مهم ترین مشخصات فیزیکي معابر مي باشند.
28-3

مشخصات هندسي معابر
به شرایط کلي راهي که پس از انجام عملیات خاکي ایجاد مي شود اطالق مي گردد. تعداد خطوط عبور، چگونگي 

تفکیک جهات حرکت و زهکشي آب هاي سطحي مهم ترین مشخصات هندسي معابر مي باشند.

4       ضوابط آرام سازي ترافيک معابر شهري 
ضوابط آرام سازي ترافیک در معابر شهري به ترتیب زیر است.    

4- 1 شناسايي عوامل موثر بر آرام سازي معابر و تعيين ميزان اهميت هر يک 
در  معابر شهري  ترافیک  آرام سازي  اقدامات  انجام  و چگونگي  فرآیند  و شناسایي  تطبیقي  مطالعات  انجام  از  پس 
کشورهاي پیشرو و نیز با انجام بررسي هاي الزم در ایران و شناخت مشکالت و کاستي هاي موجود در ضوابط و 

روش هاي فعلي، شناخت عوامل موثر در آرام سازي ترافیک مد نظر قرار مي گیرد. 
عوامل موثر بر آرام سازي ترافیک با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات سایر کشورها، گردآوري نظرات کارشناسان 
و متخصصان حمل و نقل و ترافیک و همچنین توجه به شرایط ترافیک شهر تهران شناسایي شده و به شرح زیر 

معرفي مي  گردند.
4-1-1 رده عمل کردي معابر

4-1-2 حجم ترافیک معابر
4-1-3 میزان تخطي از سرعت مجاز
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4-1-4 نرخ تصادفات در سه سال متوالي 
4-1-5 میزان استفاده ار معابر به عنوان مسیر جاي گزین

4-1-6 کاربري هاي اطراف معابر
4-1-7 وجود یا عدم وجود پیاده رو و همچنین مسیرهاي ویژه مورد استفاده حمل و نقل غیر موتوري )دوچرخه 

سواران و عابران پیاده( 
و  عوامل  اهمیت  میزان  شده اند.  بندي  طبقه  معیارهایي  زیر  به  کرد  عمل  و  نوع  برحسب  فوق،  عوامل  از  یک  هر 
مقایسه  و  تهران  شهر  معابر  موجود  اطالعات  و  آمار  از  توامان  استفاده  با  ترافیک  آرام سازي  بر  موثر   زیرمعیارهاي 

دو به دوي1عوامل موثر بر آرام سازي ترافیک تعیین گردید2. 
نتایج حاصل از بررسي هاي فوق و میزان اهمیت هر یک از عوامل موثر بر آرام سازي ترافیک در جدول 1 ارائه مي گردد. 

در رابطه با جدول شماره 1، نکته های زیر ضروری می  باشند.  
الف- با توجه به نتایج حاصل از فرم هاي نظرسنجي براي هر عامل، مقداري تعیین گردیده و هر یک از معابر با توجه 
به شرایط مجموعه اي از امتیازات را که عددي کوچک تر یا مساوي 100 خواهد بود، به خود اختصاص مي دهند. از 
این رو با این روش میتوان مجموعه اي از معابر را با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده و اولویت هر یک را جهت انجام 

اقدامات آرام سازي ترافیک تعیین نمود. 
ب- در این راهنما لزوم ارزیابي نقطه اي که جهت انجام آرام سازي مورد نظر مي باشد تا شعاع 250 متري در نظر گرفته  
می شود. به طور مثال براي تعیین امتیاز کاربر ي هاي اطراف معبر الزم است، کاربري هاي موجود در شعاع 250 متري 
مقطع مورد نظر شناسایي شده و امتیاز تجمعي آن ها منظور گردد. شایان ذکر است از آن جا که تقریباً تمامي معابري 
که براي انجام آرام سازي ترافیک مورد بررسي قرار مي گیرند، داراي کاربري مسکوني هستند، سه امتیاز مسکوني که 
کف امتیاز کاربري معابر است، براي اکثر خیابان ها منظور مي گردد. حال چنان چه معبري عالوه بر کاربري مسکوني 
داراي سایر کاربري هاي ذکر شده در ردیف 6 جدول 1 نیز بود، درصد سهم کاربري در امتیازات مربوط ضرب شده و 

پس از اضافه شدن امتیاز کاربري مسکوني )در صورت وجود( به آن، مجموع امتیاز حاصل منظور مي گردد.   

Analytic Hierarchy Process (AHP) 1- روش
2- فرم هاي طراحي شده AHP توسط استادان رشته هاي حمل و نقل و راه و ترابري دانشگاه و کارشناسان حمل و نقل 

ترافیک شهرداري مناطق مختلف شهر تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران تکمیل گردید.  
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پ- هر چند بنابر اصول شهرسازي و طراحي هندسي معابر شهري الزم است تمامي خیابان هاي محلي تا شریاني 
نشیني  عقب  عدم  و  معبر  تعریض  دالیلي هم چون  به  معبري  در  اما چنان چه  باشند،  رو  پیاده  داراي   2  درجه 
کاربري هاي مسکوني و تجاري حاشیه مسیر، اجراي عملیات هاي عمراني در کنار معبر و یا عدم رعایت اصول 
شهرسازي، پیاده روهایي بسیار کم عرض و غیرقابل استفاده ایجاد شود در این صورت عابران پیاده ناچار هستند 

جدول 1- معیارها، زیرمعیارها و مقادیر اهمیت هر یک در فرایند آرام سازي معابر شهري
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 سكهداراي كاربري مسكووني سسكد،د،  ،گيرندترافيك مورد بررسي قرار مي سازيآراممعابري كه براي انجام تمامي 
چه معبكري الكه   گردد. حال چ،انم،ظور مي خيابانهابر است، براي اكثر اامدياز مسووني كه كف امدياز كاربري مع
نيز بود، درصد سهم كاربري در امديازات  1جد ل  6شد  در رديف  ساي ذكربر كاربري مسووني داراي ساير كاربري

مربوط ضرب شد    پس از اضافه شدن امدياز كاربري مسووني )در صورت  جود( بكه آن، مجمكوا امديكاز حاصك  
 .گرددم،ظور مي

 
 معابر شهري سازيآراممعيارها، زيرمعيارها و مقادير اهميت هر يك در فرايند  -1جدول 

 توضيحات حداكثر امتياز ارمعي رديف
 
 
1 

 
 

 
 

 براردي معكرد  الم 

 
 
52 
 

 امدياز 12معابر دسدرسي 
 امدياز 52معابر محلي فرالي 

 امدياز  52معابر جمع   پخش ك،،د  
 امدياز 12فرالي  5معابر شرياني درجه 
 امدياز  12اصلي  5معابر شرياني درجه 

 
 
2 

 

 
 

 براحجم ترافيك مع

 
 
12 

 امدياز   3 سيله نقليه،  1222تا  222ر زانه:  ساالت ا ج 4حجم 
 امدياز   2 سيله نقليه،  5222تا  1222ساالت ا ج ر زانه:  4حجم 
 امدياز   7 سيله نقليه،  3222تا  5222ساالت ا ج ر زانه:  4حجم 
 امدياز   12 سيله نقليه،  3222ساالت ا ج ر زانه: باالي  4حجم 

 ساي  نقليه بيش از سرالت مجاز باشد، به ازاي سر كيلومدر درصد  52چه سرالت چ،ان 12 تخطي از سرالت مجاز 3
 تخطي از سرالت مجاز، يك امدياز  

 
4 

 

 
طي  تعداد تصادفات

 سه سال مدوالي 

 
52 

 12( ، 6مورد )مسا ي  6تا  3سال اخير مقطع بين  1تعداد تصادفات ناشي از سرالت طي 
 امدياز 

 امدياز  52مورد ،  6سال اخير مقطع بيش از  1از سرالت طي تعداد تصادفات ناشي 

 
5 

 

 
بر به ااسدفاد  از مع

 گزينال،وان مسير جاي

 
2 
 
 

 درصد حجم ترافيك البوري از معابر  32چه بيش از چ،ان
 امدياز،  2جمع   پخش ك،،د ، محلي فرالي، دسدرسي، غير محلي باش،د 

 امدياز  2در غير اين صورت 

 
 
6 

 
 

 
 

 ساي اطرافكاربري
 برامع

 
 
52 

  امدياز  7ساي آموزشي كاربري
 امدياز  4ساي درماني كاربري

 امدياز 3ساي تجاري   اداري كاربر
 امدياز 3ساي مسووني كاربري
 امدياز 3ساي خاص )برج، پارك، اماكن تفريحي   مذسبي.....( كاربري
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 جود يا الدم  جود 

مسيرساي  يژ  
 ر د چرخه   پياد 

 
 
2 
 
 

ساي غير موتوري  جود چه در مقطع مورد بررسي مسير جدا نشد ، حم    نق چ،ان
 امدياز  2داشده باشد، 

چه در مقطع مورد بررسي در يك يا سر د  سمت البور پياد  ر   جود نداشده باشد، چ،ان
 امدياز   2

 امدياز  2در صورت الدم  جود موارد فوق 

 111 مجموع امتيازات

تخطی از سرعت مجاز 315
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جهت ادامه مسیر در مقاطعي وارد عرض سواره رو گردند. هر چند الزم است این مشکل در اسرع وقت رفع گردد 
اما با توجه مدت زمان طوالني احتمالي رفع مشکل و خطرات باالي ناشي آن، در ردیف 7 جدول عامل وجود یا 
عدم وجود پیاده رو در کنار مسیرهاي تردد دوچرخه ارایه شده، تا در بررسي نیاز معابر گوناگون به انجام آرام سازي 

ترافیک مورد توجه قرار گیرد. 
چگونگي استفاده از جدول شماره 1، جهت اولویت بندي اجراي اقدامات آرام سازي در پیوست شماره 1 ارائه مي گردد. 

4-2  معرفي انواع اقدامات و سطوح آرام سازي ترافيک و بيان مشخصات فني هر يک از تسهيالت آرام سازي 
مجموعه اقدامات آرام سازي برحسب به میزان اثرگذاري بر جریان ترافیک و تغییرات فیزیکي اعمال شده بر معابر 

به شرح زیر تقسیم می گردند .
4-2-1  مجموعه اقدامات آرام سازي سطح يک 

شامل مجموعه اقدامات غیرفیزیکي میباشد، که با انجام آن ها در محل مناسب میتوان ایمني تردد در مسیر را 
افزایش و سرعت وسایل نقلیه را به نحو مناسبي کاهش داد. این اقدامات، در میزان حجم عبور وسایل نقلیه در معابر 

تغییري خاصي ایجاد نمي نماید )طبق بندهاي2-2و14-2(.
4-2-1-1  خطوط لرزاننده عرضي

این خطوط با هدف هشدار به رانندگان، در جهت عمود بر حرکت وسایل نقلیه در تعداد ردیف هاي متغیر با توجه 
به رده عمل کردي و سرعت تردد در معابر شهري، به روش خط کشي گرم استروژن اجرا مي گردند.

عمده موارد کاربرد خطوط ارتعاشي عرضي به شرح زیر خواهد بود. 
• اعالم پیش هشدار در مکان هایي که نیاز به توقف مي باشد. 

• اعالم پیش هشدار در مکان هایي که نیاز به کاهش سرعت مي باشد.
• اعالم پیش هشدار در مکان هایي که نیاز به تغییر راستاي مسیر و تغییر خطوط مي باشد.

• قبل از قوسهاي افقي تند، خصوصاً درمکان هایي که در قوس، محدودیت سرعت نصب شده است. 
• پیش از کاهش تعداد خطوط عبوري، در مواردي که در معابر شریاني تعداد خطوط عبوري کاهش مي یابند.

• قبل از عملیات عمراني و محدوده هاي کارگاهي با هدف هشدار به رانندگان در مورد کاهش سرعت یا کاهش 
تعداد خطوط عبوري 

• در رمپ و لوپ ها با شیب ها و قوس هاي تند   
بیشترین کاربرد خطوط ارتعاشي پیش از تقاطع هایي است که توقف کامل وسیله نقلیه مورد نیاز است. هم چنین 
قبل از تقاطع هاي چراغ داري که رانندگان انتظار مواجهه با تقاطع را ندارند یا در بزرگراه هایي که به طور غیرمنتظره 
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داراي تقاطع هاي چراغ دار مي باشند، یا محل هایي که طبق بررسي آمار تصادفات، در آن ها تعداد تصادفات جلو به 
پهلو )تصادفات 90 درجه( قابل توجه است. )به طور کلي خطوط ارتعاشي در کاهش تصادفات 90 درجه موثر است(.  
خطوط ارتعاشي عرضي با دو رنگ سفید و زرد با ضخامت 4 میلی متر تا 6 میلي متر اجرا مي شوند )طبق بند 7-2(.  

جزییات اجرایي این نوع خط کشي ها در شکل هاي 1 و 2 نشان داده شده است.

11  

-هـم .اسـت هايي است كه توقف كامل وسيله نقليه مـورد نيـاز    ش از تقاطعيبيشترين كاربرد خطوط ارتعاشي پ
طـور  ههايي كه ب داري كه رانندگان انتظار مواجهه با تقاطع را ندارند يا در بزرگراه هاي چراغ چنين قبل از تقاطع

تعـداد   هـا آنهايي كه طبق بررسي آمـار تصـادفات، در   باشند، يا محل دار مي هاي چراغ منتظره داراي تقاطعغير
طور كلي خطوط ارتعاشي در كاهش تصـادفات   به. (قابل توجه است) درجه 90تصادفات (تصادفات جلو به پهلو 

  . )است موثردرجه  90
-2طبق بنـد  (شوندمتر اجرا ميميلي 6تا  مترميلي4 تخطوط ارتعاشي عرضي با دو رنگ سفيد و زرد با ضخام

7(  .  
  .استنشان داده شده 2و  1هاي ها در شكليات اجرايي اين نوع خط كشييجز

  

  
  )7- 2طبق بند (كيلومتر بر ساعت  65كردي بيش از كشي ارتعاشي عرضي در معابر با سرعت عملنحوه خط -1شكل 

  
شکل 1- نحوه خط کشي ارتعاشي عرضي در معابر با سرعت عملکردي بیش از 65 کیلومتر بر ساعت )طبق بند 7-2(
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4-2-1-2  عاليم عمودي و افقي 
4-2-1-2-1  مجموعه عاليم عمودي )تابلوها( 

مجموعه تابلوهاي اخباري، اخطاري و انتظامي که همراه با اقدامات آرام سازي ترافیک مورد استفاده قرار مي گیرند 
در جدول 4 نشان داده شده است.

از آن جایي که الزم است چگونگي به کارگیري این تابلوها به صورت کروکي هاي اجرایي بیان شوند، به هر یک از 
تابلوها یک کد اختصاص داده شده که با استفاده از این کد نام و مشخصات تابلو و محل نصب آن در کروکي مشخص 

خواهد شد )طبق بندهاي5-3،2-2(.   

شکل 2- نحوه خط کشي ارتعاشي عرضي در معابرگوناگون )طبق بند 7-2(
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جدول4- مجموعه عالیم عمودي مورد استفاده در نقشه هاي آرام سازي ترافیک معابر)طبق بند 5-3،2-2(

 

31 

 
 (5-3،2-2طبق بند ترافيك معابر) سازيآرامهاي رد استفاده در نقشهمجموعه عاليم عمودي مو -4جدول

 شكل  نام تابلو كد شكل  نام تابلو كد
 

T1 
 

 
 تابلوي انتظامي ايست

 

 
T5 

 
تابلوي اخطاري پايان 

  جداكننده
 
T2 

 
تابلوي اخباري عبور 

 عابرين پياده
 

 
T6 

 
ي اخطاري آغاز تابلو

  جداكننده
 

T3-1 
 

تابلوي اخطاري راه از 
 دو سمت باريك 

  مي شود

 
T7 

 
تابلوي اخطاري عبور از 
  3سمت راست جداكننده

 
T3-2 

تابلوي اخطاري راه از 
 راست باريك 

  شودمي

 
T8 

 
 پيچهاي پي در پي

 
 

T3-3 
تابلوي اخطاري راه از 

 چپ باريك 
  شودمي

 
T9 

 
تابلوي انتظامي گردش 

 به چپ ممنوع
 

 
T4 

 
تابلوي انتظامي توقف 

 مطلقا ممنوع
 

 
T10 

 
تابلوي انتظامي گردش 

 به راست ممنوع
 

 گردد.سازي پيشنهاد ميهاي آراملو جديد بوده و طراحي و اجراي آن براي طرحاين تاب (1
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اندازه و مشخصات اجرایي تابلوها الزم است با استفاد از موارد مندرج در بند 2-3 تعیین گردد.  
4-2-1-2-2  مجموعه عاليم افقي )کف نويسي ها( 

با هدف اطالع رساني در خصوص سرعت  افقي که در زمینه آرام سازي ترافیک به کار مي روند،  مجموعه عالیم 
مجاز و هم چنین آگاه کردن رانندگان از وضعیت کاربران مسیر و نوع تجهیزات استفاده شده در معبر، در سطح 

راه ترسیم مي شوند. 
عالیم افقي به دو گروه نوشتارها و نمادها تقسیم مي گردند )طبق بند های8-2، 9-2(. 

- نمادها، مشابه تابلوها بوده که بر کف معبر ترسیم مي شوند. نمادها به عنوان مکمل تابلوها براي افزایش قابلیت 
هشدار و آگاهي رانندگان از ملزومات تردد در معبر مورد استفاده قرار مي گیرند. عالیم هشداردهنده سرعت مجاز، 
هشدار عبور اطفال و عابرین پیاده از عرض معبر مرسوم ترین نوع عالیم افقي مورد استفاده در آرام سازي ترافیک 

مي باشند.  
- نوشتارها باید به گونه اي انتخاب شوند که ضمن سادگي و قابلیت درک مناسب، از چهار سیالب بیشتر نبوده و با 

ادامه جدول4- مجموعه عالیم عمودي مورد استفاده در نقشه هاي آرام سازي ترافیک معابر)طبق بند 5-2،2-2(  

41 

 (5-2،2-2طبق بند )ترافيك معابر سازيآرامهاي مجموعه عاليم عمودي مورد استفاده در نقشه -4ادامه جدول
 شكل نام تابلو كد شكل نام تابلو كد
 

T11 
 

حاشيه و جهت نماي 
 راست

 

 
T16 

 
 تابلوي اخطاري

  انداز )سرعتكاه(دست 
 

T12 
 

 
 حاشيه و جهت نماي چپ

 

 
T17 

 
تابلوي اخطاري گردش 

  به چپ
 

T13 
 

تابلوي انتظامي حداكثر 
 سرعت مجاز

 

 
T18 

 
تابلوي اخطاري گردش 

  به راست
 

T14 
تابلوي اخطاري 

 گذرعابرپياده
  )محل گذر كودكان( 

 
T19 

 
 تابلوي اخطاري ميدان

 
 

T15 
 

تابلوي اخطاري 
  گذرعابرپياده

 
T20 
 

 
تابلوي انتظامي ورود 

 ممنوع
 

 
 تعيين گردد.  3-2بند ت با استفاد از موارد مندرج در اندازه و مشخصات اجرايي تابلوها الزم اس

  
 ها( نويسيمجموعه عاليم افقي )كف  4-2-1-2-2

رساني در خصوص سرعت مجاز روند، با هدف اطالعترافيك به كار مي سازيآراممجموعه عاليم افقي كه در زمينه 
هيزات استفاده شده در معبر، در سطح راه چنين آگاه كردن رانندگان از وضعيت كاربران مسير و نوع تجو هم

 شوند. ميترسيم 
 . (9-2، 8-2هايطبق بند)گردندعاليم افقي به دو گروه نوشتارها و نمادها تقسيم مي

 شوند. نمادها به عنوان مكمل تابلوها براي افزايش نمادها، مشابه تابلوها بوده كه بر كف معبر ترسيم مي
گيرند. عاليم هشداردهنده ان از ملزومات تردد در معبر مورد استفاده قرار ميقابليت هشدار و آگاهي رانندگ

ترين نوع عاليم افقي مورد استفاده در سرعت مجاز، هشدار عبور اطفال و عابرين پياده از عرض معبر مرسوم
 باشند.  ترافيك مي سازيآرام

 درك مناسب، از چهار سيالب بيشتر نبوده  اي انتخاب شوند كه ضمن سادگي و قابليتنوشتارها بايد به گونه
ترين نوشتارهاي المللي مطابق باشند. كلمات ايست، آهسته، احتياط و مدرسه، مهمو با استانداردهاي بين
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استانداردهاي بین المللي مطابق باشند. کلمات ایست، آهسته، احتیاط و مدرسه، مهم ترین نوشتارهاي مورد استفاده 
در آرام سازي ترافیک مي باشند. در شکل 3 نمایي کلي از کف نویسی هاي فوق نشان داده شده است.

الزم است اندازه و مشخصات اجرایي کف نویسي ها با استفاد از موارد مندرج در بند2-3 تعیین گردند.  

شکل3- نمایي از نمادهاي مورد استفاده در فرایند آرام سازي ترافیک)طبق بند 9-2(.
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شکل4- نمایي از نوشتارهاي مورد استفاده در فرایند آرام سازي ترافیک)طبق بند 3-2(
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4-2-1-3  گذرگاه هاي خاص عابرپياده
4-2-1-3-1  گذرگاه عابرپياده با قابليت ديد مناسب 

این نوع گذرگاه ها براي آگاه کردن رانندگان از محل عبور عابران پیاده اجرا و نصب مي شوند. در این گذرگاه ها 
عالوه بر استفاده از نقوش ترافیکي در کف معابر الزم است با نصب عالیم عمودي و ترسیم نماد یا کلمات افقي بر 

قابلیت دید گذرگاه افزوده شود. مشخصات اجرایي گذرگاه عابرپیاده با قابلیت دید مناسب به شرح زیر است.
به دلیل تاثیرات محدود، استفاده از این ابزار در انواع راه های شریانی درجه 1 به پایین امکان پذیر بوده و بهترین 

نتیجه را در خیابان هایی با حد سرعت )50 تا 60 ( کیلومتر بر ساعت دارد. 
مهم ترین مشخصات گذرگاه هاي عابرپیاده با قابلیت دید مناسب عبارتند از:

_ عرض گذرگاه - عرض گذرگاه برحسب میزان حجم تردد عابران پیاده، 3 متر و 5 متر در نظر گرفته مي شود. 
با حجم قابل مالحظه عابران پیاده، عرض 5 متر تعیین شده و عرض 3 متر در مقابل مراکز و   براي مسیرهایي 

کاربري هایي که از آن ها حجم عابران پیاده محدودي تردد مي نمایند، مورد استفاده قرار مي گیرد. 
_ عرض نوارهاي عرضي- 50 سانتي متر است.

_ فاصله نوارهاي طولي از یکدیگر- 50 سانتي متر است.
_ نمادهاي گذر عابران پیاده و عبور کودکان در کف معبر ترسیم شوند.

_ نوشتارهاي احتیاط، آهسته، عابرپیاده و مدرسه در کف معبر قبل از رسیدن به محل گذرگاه عابرپیاده ترسیم 
شوند.

_ سه ردیف بازتاب دهنده نوري در کنار یک دیگر قبل از رسیدن به محل گذرگاه عابرپیاده نصب شود.
_ چراغ چشمک زن زرد در حاشیه گذرگاه عابرپیاده جهت افزایش قابلیت دید گذرگاه توسط رانندگان نصب شود. 
)نصب این چراغ در گذرگاه هاي قرار گرفته در محدوده مدارس و مراکز آموزشي و با توجه به شرایط معبر پیشنهاد 

مي گردد( - )طبق بندهاي3-2، 8-2(
کروکي اجرایي گذرگاه هاي عابرپیاده با قابلیت دید مناسب در شکل هاي 5 و6 مشاهده مي گردد. 
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مقادیر طول هاي L3، L2،L1 در شکل های 8،7،6،5 با استفاده از جداول5 محاسبه مي گردند.

شکل5- گذرگاه هاي عابرپیاده با قابلیت دید مناسب

شکل6- گذرگاه هاي عابرپیاده با قابلیت دید در محدوده مدارس و اماکن مورد تردد کودکان

جدول 5- طول مقادیر نصب عالیم عمودي و ترسیم عالیم افقي در گذرگاه هاي عابرپیاده با قابلیت دید مناسب )طبق بند2-2(
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 در شکل هاي 10،9،8،7 چگونگي استفاده از چـراغ هاي چشـمک زن هــمراه با گذرگاه هاي عـابرپیاده، جهت 
افزایش قابلیت دید گذرگاه نشان داده مي شود.

شکل7- گذرگاه هاي عابرپیاده با قابلیت دید در محدوده مدارس و اماکن مورد تردد کودکان همراه با چراغ هشدار چشمک زن

شکل8-گذرگاه هاي عابرپیاده با قابلیت دید مناسب همراه یا چراغ هشدار چشمک زن
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4-2-1-3-2   گذرگاه های سنگ فرش عابر پياده 
در این گذرگاه ها سطح محل عبور عابران پیاده به وسیله سنگ فرش هاي مخصوص پوشانده شده تا به این ترتیب 

قابلیت دید محل گذرگاه به وسیله رانندگان وسایل نقلیه عبوري افزایش یابد.
پوشش سطحي گذرگاه هاي سنگ فرش عابرپیاده به دو حالت سنگ فرش هاي نرم و سخت تقسیم مي شوند.

یا و  اي  آرمه  بتن  مقابل سنگ فرش هاي  در  و  بوده  نرم  و سنگ فرش هاي  پوش  از کف  هایي  نمونه  آجر  و   قیر 
کف پوش هایي که زیراساس آن ها با استفاده از مالت پوشیده شده است از مهم ترین انواع سنگ فرش هاي سخت 

مي باشند. 
چنان چه جنس پوشش سطح سنگ فرشي، بتن آسفالتي یک پارچه باشد، اجراي آسفالت متخلل در محل ضروري است.

شکل9- گذرگاه های عابرپیاده با قابلیت دید مناسب در محدوده مدارس در معابر محلي و دسترسي

شکل10- گذرگاه های عابرپیاده با قابلیت دید مناسب در محدوده مدارس در معابر محلي و دسترسي همراه با چراغ چشمک زن
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مهم ترین مشخصات گذرگاه هاي سنگ فرش عابرپیاده عبارتند از:
- عرض گذرگاه سنگ فرش حداقل 3 متر و حداکثر 5 متر مي باشد.

- قبل و بعد از محدوده گذرگاه سنگ فرش عابرپیاده،الزم است دو خط سفید ممتد، به عرض حداقل 30سانتی متر 
و حداکثر 50 سانتي متر ترسیم گردد.

- چنان چه عرض معبر بیش از 9 متر باشد، الزم است در گذرگاه سنگ فرش شده عابرپیاده، درز اجرایي اعمال 
گردد.

کروکي اجرایي گذرگاه هاي عابرپیاده با قابلیت دید مناسب در شکل هاي 11 و 12 مشاهده مي گردد. 

شکل11- گذرگاه هاي سنگ فرش عابرپیاده)طبق بند3-2،2-2(

شکل12- گذرگاه هاي عابرپیاده سنگ فرش در محدوده مدارس و اماکن مورد تردد کودکان )طبق بند های3-2،2-2(
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مقادیر طول هاي L3، L2،L1  در شکل های 14،13،12،11 با استفاده از جدول 6 محاسبه مي گردند.

در شکل هاي زیر چگونگي استفاده از چراغ هاي چشمک زن همراه با گذرگاه هاي عابرپیاده، جهت افزایش قابلیت 
دید گذرگاه نشان داده مي شوند.

22  

  .گردندمحاسبه مي 6با استفاده از جدول  14،13،12،11هاي در شكل L1،L2،L3هاي مقادير طول
  

  فرش هاي سنگهعاليم افقي در گذرگا طول مقادير نصب عاليم عمودي و ترسيم -6جدول 
  )3-2،2-2طبق بندهاي(

 سرعت مجاز  رديف
(km/h) 

L1 
(m) 

L2 
(m) 

L3  
(m)  

1  40  6  18  30  
2  50  8  20  45  
3  50  8  25  50  

  
قابليت  هاي عابرپياده، جهت افزايشزن همراه با گذرگاه هاي چشمكزير چگونگي استفاده از چراغ هايدر شكل

  .دنشو گذرگاه نشان داده مي ديد
  

  
در محدوده مدارس و اماكن مورد تردد كودكان همراه با چراغ هشدار  فرشسنگهاي عابرپياده گذرگاه -13شكل

  زن   چشمك

جدول 6- طول مقادیر نصب عالیم عمودي و ترسیم عالیم افقي در گذرگاه هاي سنگ فرش )طبق بندهای3-2،2-2(

شکل13- گذرگاه هاي عابرپیاده سنگ فرش در محدوده مدارس و اماکن مورد تردد کودکان همراه با چراغ هشدار چشمک زن  
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22  

  .گردندمحاسبه مي 6با استفاده از جدول  14،13،12،11هاي در شكل L1،L2،L3هاي مقادير طول
  

  فرش هاي سنگهعاليم افقي در گذرگا طول مقادير نصب عاليم عمودي و ترسيم -6جدول 
  )3-2،2-2طبق بندهاي(

 سرعت مجاز  رديف
(km/h) 

L1 
(m) 

L2 
(m) 

L3  
(m)  

1  40  6  18  30  
2  50  8  20  45  
3  50  8  25  50  

  
قابليت  هاي عابرپياده، جهت افزايشزن همراه با گذرگاه هاي چشمكزير چگونگي استفاده از چراغ هايدر شكل

  .دنشو گذرگاه نشان داده مي ديد
  

  
در محدوده مدارس و اماكن مورد تردد كودكان همراه با چراغ هشدار  فرشسنگهاي عابرپياده گذرگاه -13شكل

  زن   چشمك

شکل14- گذرگاه هاي عابرپیاده سنگ فرش همراه با چراغ هشدار چشمک زن  

شکل15- گذرگاه های عابرپیاده سنگ فرش در محدوده مدارس در معابر محلي و دسترسي

شکل16- گذرگاه های عابرپیاده سنگ فرش در محدوده مدارس در معابر محلي و دسترسي همراه با چراغ چشمک زن
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به منظور افزایش ایمني تردد دانش آموزان و جلوگیري از پارک رانندگان وسایل نقلیه در محدوده مدارس از خط کشي 
محدودیت توقف در این مکان ها نیز استفاده مي گردد. این خط کشي شامل کلمات »مدرسه و توقف ممنوع« به رنگ 

سفید به همراه خطوط زیگزاگ زرد مي باشد.کروکي اجرایي این خط کشي در شکل 17 نشان داده شده است. 

4-2-1-3-2-1  جزئيات اجرايي گذرگاه هاي سنگ فرش عابرپياده 
 سنگ فرش ها به طور معمول به دو گروه کلي تقسیم مي شوند. 

- سنگ فرش نرم
- سنگ فرش سخت

سنگ فرش هاي نرم، داراي خاصیت نسبتاً انعطاف پذیر بوده و بار وارد شده را به روش شعاعي به زیر اساس منتقل 
مي نماید. از این رو کف پوش هاي نرم سطح پوشش نازک تر و اساس و هم چنین زیر اساس ضخیم تري خواهند داشت. 

قیر و آجر نمونه هایي از کف پوش و سنگ فرش هاي نرم مي باشند.
در مقابل سنگ فرش هاي سخت، بار را به صورت وسیع تري در زیراساس توزیع کرده و از این رو ضخامت قسمت 
زیراساس در سنگ فرش هاي سخت کمتر مي باشد. سنگ فرش هاي بتن آرمه اي و یا کف پوش هایي که زیر اساس 

آن ها با استفاده از مالت پوشیده شده است از مهم ترین انواع کف پوش هاي سخت مي باشند. 
به طور کلي الیه هاي تشکیل دهنده سنگ فرش ها عبارتند از:

شکل17- خط کشي پیشنهادي در محدوده مدارس و مراکز آموزشي )طبق بند10-2(
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- پوشش سطحي
- اساس و زیراساس 
- بستر سنگدانه اي

سطح  روي  از  سطحي  هاي  آب  تا  گرفته  قرار  توجه  مورد  الزم  عرضي  شیب  باید  ها  فرش  سنگ  طراحي   در 
سنگ فرش جاري شده و توسط سامانه زهکشي دفع گردند. شیب مناسب برحسب مصالح انتخابي متغییر بوده، اما 
الزم است از 1/5 درصد کمتر نباشد. باقي ماندن آب هاي سطحي بر سطح سنگ فرش باعث لغزندگي، پریدن رنگ 

و اضمحالل تدریجي سطح آن مي گردد. 
چنان چه جنس پوشش سطح سنگ فرشي، بتن آسفالتي یک پارچه باشد، اجراي آسفالت متخلل در محل ضروري 

است.
سنگ فرش گذرگاه هاي عابر پیاده الزم است از میان مصالح جدول 7  انتخاب گردند.

مجموعه اي از دیتیل هاي اجرایي سنگ فرش  هاي بتني و سنگي که براي عبور توام عابران پیاده و خودروهاي 
سواري در معابر و مناطق مختلف مناسب مي باشند، در شکل هاي 18 تا 25 ارائه مي گردند. 

25  

وشش سطحيپ  
 اساس و زيراساس  
ياانهبستر سنگد  

فرش هاي سطحي از روي سطح سنگها بايد شيب عرضي الزم مورد توجه قرار گرفته تا آبفرشسنگ در طراحي
اما الزم است از برحسب مصالح انتخابي متغيير بوده، شيب مناسب . زهكشي دفع گردند سامانه جاري شده و توسط

، پريدن رنگ و اضمحالل فرش باعث لغزندگيهاي سطحي بر سطح سنگباقي ماندن آب. درصد كمتر نباشد 5/1
  . گردد تدريجي سطح آن مي

پارچه باشد، اجراي آسفالت متخلل در محل ضروري فرشي، بتن آسفالتي يكچه جنس پوشش سطح سنگچنان
  .است
  .انتخاب گردند  7جدول هاي عابر پياده الزم است از ميان مصالح فرش گذرگاهسنگ

  
)11-2طبق بند (هاي عابرپيادهفرش گذرگاهداث سنگانواع مصالح مورد استفاده براي اح - 7جدول

  فرش عابر پيادهمصالح مورد استفاده در گذرگاه سنگ  نوع معبر
  آجر لب گرد مقاوم  محلي

آجر معمولي همراه با درزهاي پر از ماسه و مالت  
  آجر معمولي همراه با درزهاي پر از ماسه و مالت  جمع و پخش كننده

شكل استخوان ماهي با درزهاي ماسه كوبي آجر درجه يك در لبه به  
  هاي برش خورده با درزهاي پر از ماسه يا ماسه سيمانسنگ  2شرياني درجه 

 آجر درجه يك در لبه به شكل استخوان ماهي با درزهاي ماسه كوبي  
  

خودروهاي پياده و  انهاي بتني و سنگي كه براي عبور توام عابرفرشهاي اجرايي سنگاي از ديتيل مجموعه
  . دنگرد رائه ميا 25تا  18هاي در شكلباشند، در معابر و مناطق مختلف مناسب ميسواري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جدول7- انواع مصالح مورد استفاده براي احداث سنگ فرش گذرگاه هاي عابرپیاده)طبق بند 11-2(

محلی

جمع و پخش کننده

شریانی درجه2
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شکل18- کف پوش آجري مناسب براي معابر محلي )طبق بند2 -11(

شکل19- کف پوش آجري مناسب براي معابر محلي و جمع و پخش کننده )طبق بند11-2(
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شکل20- کف پوش آجري در لبه ها با ماسه روي بستر شني )طبق بند11-2(
مناسب براي اقلیم گرم و معتدل و معابر محلي و جمع و پخش کننده

شکل21- کف پوش آجري با مالت قیر روي بستر آسفالت )طبق بند2 -11(
مناسب براي اقلیم سرد و معابر محلي 
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شکل22- کف پوش سنگي با مالت قیر روي بستر آسفالت )طبق بند 11-2(
مناسب براي اقلیم سرد و معابر محلي 

شکل23- کفپوش سنگي با مالت قیر روي سازه )طبق بند 11-2(
مناسب براي معابر محلي و جمع و پخش کننده
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 4-2-1-4  پارکينگ هاي مايل حاشيه اي 
این روش در معابر محلي و یا اطراف کاربري هاي پرتردد )مانند فروشگاه ها و دانشگاه ها( جهت فراهم نمودن 
فضاي بیشتر براي پارک وسایل نقلیه و هم کاهش سرعت وسایل نقلیه عبوري قابلیت اجرا دارد. اندازه محل پارک 
خودروها برحسب نوع اتومبیل و فضاي پارک موجود مي تواند بین )2/5×4/75 تا 2/5×5/5( مترمربع متفاوت باشد. 
عرض مسیري که بین هر دو ردیف در محل هاي پارک در نظر مي گیرند، برحسب آن که عبور یک طرفه یا دو 
طرفه باشد متفاوت است. براي عبور یک طرفه در حالتي که پارک کردن به صورت عمودي در نظر قرار گرفته شود 
عرض برابر شش متر، و براي عبور دوطرفه با همین زاویه پارک عرضي معادل 7/5 متر باید در نظر گرفته شود. در 

شکل24- کفپوش سنگي برش خورده با مالت ماسه سیمان روي بستر شني )طبق بند 11-2( 
مناسب براي معابر محلي 

شکل25- کف پوش سنگي برش خورده با مالت ماسه سیمان روي بستر بتني }6{
مناسب براي معابر محلي و جمع و پخش کننده
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صورتي که خودروها با زاویه اي کمتر از 90 درجه پارک شوند، عرض الزم کاهش مي یابد.  از آن جایي که امکان گردش 
خودروها در پیچ هاي بین محل هاي پارک اهمیت دارد، به صرفه است که از چند جاي پارک براي سهولت گردش 
صرف نظر شود. شعاع گردش براي خودروهاي مختلف متفاوت بوده و برحسب اندازه خودرو بین )7/5 تا 15( متر 
 تغییر مي کند. در عمل شعاع گردش با قطر کمتر از 18 متر در نظر گرفته نمي شود. در شکل هاي 26 و 27 دو نمونه از 

پارکینگ هاي حاشیه اي با زوایاي به ترتیب 30 درجه و 45 درجه مشاهده مي گردد)طبق بند10-2(.  

شکل26- پارکینگ هاي مایل حاشیه اي با زاویه 30 درجه)طبق بند10-2(
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4-2-2  مجموعه اقدامات آرام سازي سطح دو
به مجموعه اقدامات فیزیکي اطالق مي گردند که با اعمال تغییرات و عملیات هاي اجرایي و فیزیکي در سطح و 
حاشیه معبر، از سرعت تردد و حجم وسایل نقلیه کاسته شده و در نتیجه ایمني کاربران سواره و پیاده افزایش یابد 

)طبق بندهاي2-2و14-2(. 
4-2-2-1  باريک کننده هاي عرض معبر 

4-2-2-1-1  کاهش عرض دهانه معابر منتهي به تقاطعات 
در این روش در فاصله 20 متري نزدیک به تقاطع، جدول حاشیه مسیر به اندازه حداکثر 2/75 متر به سمت محور 
وسط راه منتقل شده و بدین ترتیب از عرض مفید سواره رو کاسته مي شود. جهت جلوگیري از برخود ناگهاني 
وسایل نقلیه به این پیش آمدگي، الزم است جدول حاشیه راه با زاویه 45 درجه به پیش آمدگي متصل گردد، تا 
در این حالت ضمن کاهش احتمال برخورد خودروها با آن، امکان تغییر خط تدریجي رانندگان به سمت وسط معبر 

مهیا گردد )طبق بندهاي2-13و 14-2(. 
نکته های اجرایي این روش آرام سازي در شکل 28 نشان داده شده است. 

شکل27- پارکینگ هاي مایل حاشیه اي با زاویه 45 درجه)طبق بند 10-2(
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4-2-2-1-2  کاهش دو طرفه عرض معبر 
مسیر،  وسط  سمت  به  حاشیه  جدول  تدریجي  توسعه  با  جهت  هر  در  عبور  خط  دو  حداقل  عرض  با  معابري   در 
مي توان از عرض معبر کاسته و سرعت عبور وسایل نقلیه را به نحوي موثر کاهش داد. مشخصات کلي کاهش دهنده 

دو طرفه عرض معبر عبارتند از:
-  داراي شکل کلي ذوزنقه اي بوده، ضلع کوچک آن )8 تا 10( متر و ضلع بزرگ آن حداقل 12 متر باشد. 

-  میزان پیش آمدگي جدول کناره مسیر حداکثر 2/75 متر باشد.
- جهت جلوگیري از کاهش ناگهاني عرض مسیر الزم است، پیش آمدگي جدول کناره از طریق خط کشي طولي 
گردد  انجام   8:1 با شیب  و  تدریجي  به صورت  نقلیه  وسایل  در جهت حرکت  باید  کشي  این خط  گردد.   مشخص 

)طبق بندهاي 2-14و15-2(. 
نکته های اجرایي این روش آرام سازي در شکل29 نشان داده شده است.

شکل28- چگونگي  استفاده از عالیم عمودي و افقي در روش کاهش عرض دهانه معابرمنتهي به تقاطعات
)طبق بندهای 2-2، 16-2(
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4-2-2-1-3  جزاير مياني 
این نوع سکوهاي جداکننده در وسط مسیر و با هدف کاهش عرض عبور در مسیر مستقیم خیابان هاي یک یا 
دوطرفه اجرا مي شود. استفاده از این تسهیالت نیز در محل گذرگاه هاي عابرپیاده توصیه مي گردد. در معابري 
که جزیره میاني در آن ها احداث مي گردد، الزم است حداقل دو خط عبور در هر جهت وجود داشته تا در صورت 

اجراي جزیره میاني، فضاي کافي جهت عبور وسایل نقلیه باقي بماند. 
مشخصات فیزیکي جزایر میاني عبارتند از:

  ــ عرض جزیره میاني- این عرض از 90 سانتي متر تا 1/8 متر متفاوت است.
  ــ طول جزیره میاني- جزیره میاني باید داراي طول حداقل10 متر باشد، از آن جایي که الزم است کاهش عرض 
معبر به صورت تدریجي فراهم شده تا رانندگان براي تغییر خط با مشکل مواجه نگردند، باید خط کشي حاشیه 
جزیره در راستاي طولي انتهاي آن با زاویه 1 به 8 امتداد پیدا کرده تا خط ممتد وسط مسیر را قطع نمایند. براي 
جلوگیري از خطر برخورد وسایل نقلیه به انتهاي جزیره، ضروري است محل قطع دو راستا به وسیله ایجاد کماني 

با شعاع حداقل 0/75 متر اصالح گردد. 
نکته های اجرایي این روش آرام سازي در شکل30 نشان داده شده است )طبق بندهاي 2-2و9-2(. 

شکل29- چگونگي استفاده از عالیم عمودي و افقي در روش کاهش دو طرفه عرض معبر )طبق بند15-2(



34

معابر شهری- آرام سازی ترافیک
T e h r a n  M u n i c i p a l i t y

4-2-2-2  تغييرشكل هاي افقي
4-2-2-2-1  ميدانک

میدانک از مجموعه اقدامات افقي است که با تبدیل حرکات مستقیم وسایل نقلیه به حرکات گردشي در شعاع حداکثر 8 متر، 
باعث کاهش سرعت وسایل نقلیه مي گردد. طراحي میدانک ها باید به گونه اي انجام پذیرد که رانندگان به موقع از وجود 
آن در مسیر خود آگاه شوند. میدانک ها فقط در مواقعي قابل استفاده هستند که کلیه ورودي ها داراي محدودیت سرعت 

50 کیلومتر در ساعت باشند.
الزم است، نکات اجرایي میدانک ها مطابق با موارد مندرج در فصل سوم نشریه شماره1-145 با عنوان مباني فني 

طراحي هندسي تقاطع هاي هم سطح شهري تعیین گردد )طبق بند 4-2(. 
4-2-2-2-2  ميدان

میدان ها از جمله روش هاي کارا و مناسب جهت آرام سازي معابر شهري مي باشند. شکل جزیره میاني میدان متناسب 
از  با نحوه استقرار مسیرهاي منتهي به آن و مدل جریان ترافیک تعیین مي گردد. جزیره مرکزي میدان ها اغلب 
شکل هاي هندسي ساده انتخاب مي گردد. اما شکل هاي ساده اي هم چون دایره یا بیضي در مواردي که زاویه بین 
مسیرهاي ورودي میدان نامنظم یا محدوده میدان تنگ و محدود باشد، بهترین شکل انتخابي براي جزیره مرکزي 
نخواهد بود. در این راستا الزم است طراحي میدان هاي شهري با توجه به نکته های ذکر شده در نشریه 145-2 با 

عنوان توصیه ها و معیارهاي فني طراحي هندسي تقاطع هاي هم سطح شهري تعیین گردد.)طبق بند4-2( 

شکل30- نمایي از جزایر میاني محل گذرگاه عابرپیاده)طبق بند 9-2(
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است  شده  داده  نشان  میادین  در  ترافیک  هدایت  عالیم  کارگیري  به  چگونگي   31 شکل   در 
)طبق بندهاي 2-4 و 15-2( 

4-2-2-2-3  پيچانه ها
همان طور که در فصل پیش نیز بیان شد، انحراف جداول حاشیه مسیر در حداقل دو نقطه به سمت محور مرکزي 
راه و به دنبال آن حاشیه بیروني معبر)یا بالعکس(، به گونه اي که در راستاي مسیر، دو انحراف سهمي شکل ایجاد 
و  برآمدگي  ایجاد  و  دیگر  یک  دنبال  به  پیچاننده  چندین  قرارگیري  مي شود.  پیچاننده  شکل گیري  باعث  گردد 
فرورفتگي هاي افقي متعدد مي تواند سرعت وسایل نقلیه را به نحوي قابل مالحظه کاهش دهد. در صورت استفاده 
از جدول یا جزایر جداکننده دو راستاي حرکت در وسط مسیر، عالوه بر آن که ایمني تردد در معبر افزایش مي یابد، 
بلکه مي توان با کاشت درخت و یا ایجاد فضاهاي سبز در این جداکننده ها در زیبابي و بهبود نماهاي چشمی معبر 
تاثیري قابل توجه ایجاد نمود. با توجه به قابلیت کاهش سرعت پیچاننده ها، الزم است پیش از آن ها مجموعه عالیم 

آگاه کننده و هشدار دهنده الزم نصب گردند.
نکته های اجرایي پیچانه ها عبارتند از:

- جدول حاشیه راه سمت محور مرکز مسیر حداکثر 2/75 مترتوسعه یابد.
- فواصل بین مرکز به مرکز بین راس دو پیش آمدگي جدول حاشیه، حداقل 30 متر باشد.

- زاویه پیش آمدگي جدول حاشیه معبر در راستاي حرکت، 30 درجه باشد.
در شکل 32 نمایي از پیچانه هاي ترافیکي نشان داده شده است )طبق بندهای 14-13،2-2( 

شکل31- چگونگي استفاده از عالیم عمودي و افقي در میدان و میدانک)طبق بند15-2(
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4-2-2-2-4 منحرف کننده هاي جانبي 
این اقدام آرام سازي نوعي ساده از پیچاننده ها مي باشد به این نحو که به جاي ایجاد مارپیچ در مسیر، جدول حاشیه 
معبر تنها در یک مقطع به سمت محور وسط راه منحرف گردیده و بدین ترتیب در حرکت مستقیم وسایل نقلیه به 
صورت نسبي یک زاویه ایجاد مي شود. با توجه به این موارد مشخص است که این روش آرام سازي سرعت وسایل نقلیه 
را نسبت به پیچاننده به میزاني کمتر )در حدود10 کیلومتر تا 15 کیلومتر( کاهش مي دهد. در معابر دو طرفه، احداث 
جزایر جداکننده وسط در افزایش ایمني تردد و همچنین کاهش بیشتر سرعت وسایل نقلیه تاثیري به سزا دارد. الزم 
است طول جزیره جداکننده حداقل 6 متر بوده و انحراف مسیر از طریق خط کشي طولي زاویه حداقل 8:1 فراهم گردد. 
جهت هدایت بهتر جریان ترافیک در حاشیه خط کشي جزیره منحرف کننده بازتاب دهنده هاي نوري نصب مي گردند. 
همچنین باید انتهاي جزایر جداکننده با شعاعي حداقل 75 سانتیمتر دایره اي شکل )گرد( شده تا در صورت برخورد 

شکل32- چگونگي استفاده از عالیم عمودي و افقي در پیچاننده ها)طبق بندهای2-13و14-2( 
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وسایل نقلیه با آن ها از بروز خسارات جدي جلوگیري گردد. شکل 33 نمایي از منحرف کننده هاي جانبي را نشان 
مي دهد )طبق بندهاي2-14و15-2(. 

4-2-2-3  تغييرشكل هاي عمودي
4-2-2-3-1  سرعت گير

سرعت گیر برآمدگي با عرض کمتر از 1/8 متر و جنس آن از مواد ترموپالستیک است. سرعت گیرها با هدف کاهش 
سرعت تا حد توقف کامل طراحي شده از این رو استفاده از آن ها در معابر شریاني مجاز نمي باشد. 

به دلیل جنس خاص سرعت گیرها، عبور وسایل نقلیه از روي آن ها همراه با صداي زیادي بوده، از این رو استفاده 
از این ابزار آرام سازي در معابر محلي به هیج وجه مجاز نمي باشد. 

حداکثر ارتفاع سرعت گیرهاي پالستیکي 6 سانتي متر بوده و از قرارگیري قطعات پالستیک فشرده سیاه یا سفید 
و زرد در کنار یکدیگر شکل مي گیرد.   

شکل 34 نمایي از یک سرعت گیر همراه با تابلوها و کف نویس هاي مربوط را نشان مي دهد )طبق بند2-2(. 

شکل33- چگونگي استفاده از عالیم عمودي و افقي در منحرف کننده هاي جانبي)طبق بندهای2-14و15-2(  
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4-2-2-3-2  سرعت کاه
سرعت کاه ها، گروهي از تجهیزات آرام سازي هستند که به صورت فیزیکي در عرض مسیر و در جهت عمود بر حرکت وسایل 
نقلیه نصب مي شوند. سرعت کاه عماًل به عنوان یک مانع در مقابل خودرو عمل کرده و باعث کاهش سرعت وسیله نقلیه 

مي گردد.
سرعت کاه ها به دو نوع قوسي و تخت تقسیم مي گردند.

سرعت کاه تخت به سرعت کاهي گفته مي شود که مقطع آن به شکل تقریبي ذوزنقه بوده و مقطع سواره روي آن صاف است، 
اما اگر همین مقطع به شکل گرد و قوس دار باشد به آن سرعت کاه قوسي گفته مي شود )طبق بند2-2(. 

جاري شدن و باقي ماندن آب باران بر سطح سرعت کاه ها از مهم ترین مشکالتي است که هنگام اجراي سرعت کاه در سطح 
معبر باید مورد توجه قرار گیرد. از این رو جهت تسریع و بهبود وضعیت زهکشي سرعت کاه آسفالتي اجراي آن با استفاده از 

آسفالت متخلل پیشنهاد مي گردد. 
دامنه کاربرد، نوع مصالح و شرایط طرح، اجرا و عمل آموزي این نوع آسفالت باید )طبق بند2-6( تعیین گردد.

انتخاب اجراي هر یک از انواع این راه کارهاي آرام سازي با توجه به جدول 8 انجام مي پذیرد.

شکل34- نمایي از شرایط اجرایي سرعت گیر در معبر )طبق بند2-2(
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ابعاد و اندازه هاي سرعت کاه هاي قوسي برحسب سرعت مجاز تردد در معبر به شرح جدول 9 بیان مي شود.

در معابر شهري استفاده از سرعت کاه هاي با عرض باالي 4 متر مرسوم تر است، زیرا کاهش سرعت تدریجي و حرکت 
مالیم تري را در محل فراهم مي آورند. بنابراین سرعت کاه هاي قوسي با ارتفاع 7/5 سانتي متر و طول 3/75 متر در معابر 
محلي و سرعت کاه هاي با ارتفاع 10 سانتي متر و طول 4/7 متر در معابر جمع و پخش کننده و شریاني درجه 2 مورد 

استفاده قرار مي گیرند. 
الزم است از فاصله 34/5 متري قبل از سرعت کاه هاي قوسي خطوط زرد رنگ کاهش سرعت ترسیم گردند. عرض این 
خطوط 40 سانتي متر بوده و طول آن ها از60 سانتي متر در 34/5 متري سرعت کاه قوسي شروع شده و در فاصله 2/4 

متري این ابزار آرام سازي به 2/7 مترافزایش مي یابد )طبق بند 2-2(
شکل هاي 35 و 36 نمایي از شرایط کلي اجراي سرعت کاه هاي قوسي را نشان میدهد.  

جدول 8- انتخاب سرعت گیر/سرعت کاه بر اساس عوامل سرعت)طبق بند2-2(

جدول9- ابعاد انواع سرعت کاه هاي قوسي)طبق بند2-2(

 

83 

 كاهسرعت  4-2-2-3-2
هستند که به صورت فيزيکي در عرض مسير و در جهت عمود بر  سازيآرامها، گروهي از تجهيزات کاهسرعت

باعث کاهش  به عنوان يك مانع در مقابل خودرو عمل کرده و کاه عمالًشوند. سرعتحرکت وسايل نقليه نصب مي
 گرددسرعت وسيله نقليه مي

 گردند.ها به دو نوع قوسي و تخت تقسيم ميکاهسرعت
شود که مقطع آن به شکل تقريبي ذوزنقه بوده و مقطع سواره روي آن کاهي گفته ميکاه تخت به سرعتسرعت

 . (2-2طبق بند)شوده ميکاه قوسي گفتدار باشد به آن سرعتاما اگر همين مقطع به شکل گرد و قوس ،صاف است
کاه ترين مشکالتي است که هنگام اجراي سرعتها از مهمکاهجاري شدن و باقي ماندن آب باران بر سطح سرعت

کاه آسفالتي اجراي در سطح معبر بايد مورد توجه قرار گيرد.از اين رو جهت تسريع و بهبود وضعيت زهکشي سرعت
 گردد. اد ميآن با استفاده از آسفالت متخلل پيشنه

 تعيين گردد. (6-2)طبق بندي اين نوع آسفالت بايد الح و شرايط طرح، اجرا و عمل آموزدامنه کاربرد، نوع مص
 يرد.پذانجام مي 3با توجه به جدول  سازيآرامکارهاي انتخاب اجراي هر يك از انواع اين راه

 
 (2-2بندطبق )سرعتعوامل كاه بر اساس سرعت/رگيانتخاب سرعت -8جدول 

 سرعت مجاز
(km/h) 

 كرديسرعت عمل
(km/h) 

 سازيآرامنوع تسهيالت 

83 85V
 گير سرعت 54>

53 44< 85V
 کاه قوسيسرعت 54>

43 03< 85V
 کاه تخت سرعت 54 >

 

 شود. بيان مي 9 ز تردد در معبر به شرح جدولهاي قوسي برحسب سرعت مجاکاهابعاد و اندازه هاي سرعت
 

 (2-2طبق بند)هاي قوسيكاهابعاد انواع سرعت -9جدول

 سرعت مجاز تردد در معبر
(km/h) 

 كاهارتفاع سرعت
(cm) 

 كاهعرض سرعت
(m) 

53 03 0/5 
83 4/0 5 
24 6 04/8 

 
تر است، زيرا کاهش سرعت تدريجي و ممتر مرسو 5هاي با عرض باالي کاهاستفاده از سرعتدر معابر شهري 

 04/8سانتي متر و طول  4/0هاي قوسي با ارتفاع کاهآورند. بنابراين سرعتتري را در محل فراهم ميحرکت ماليم
متر در معابر جمع و پخش کننده و شرياني  0/5متر و طول سانتي 03هاي با ارتفاع کاهمتر در معابر محلي و سرعت

 گيرند. فاده قرار ميمورد است 2درجه 
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 كاهسرعت  4-2-2-3-2
هستند که به صورت فيزيکي در عرض مسير و در جهت عمود بر  سازيآرامها، گروهي از تجهيزات کاهسرعت

باعث کاهش  به عنوان يك مانع در مقابل خودرو عمل کرده و کاه عمالًشوند. سرعتحرکت وسايل نقليه نصب مي
 گرددسرعت وسيله نقليه مي

 گردند.ها به دو نوع قوسي و تخت تقسيم ميکاهسرعت
شود که مقطع آن به شکل تقريبي ذوزنقه بوده و مقطع سواره روي آن کاهي گفته ميکاه تخت به سرعتسرعت

 . (2-2طبق بند)شوده ميکاه قوسي گفتدار باشد به آن سرعتاما اگر همين مقطع به شکل گرد و قوس ،صاف است
کاه ترين مشکالتي است که هنگام اجراي سرعتها از مهمکاهجاري شدن و باقي ماندن آب باران بر سطح سرعت

کاه آسفالتي اجراي در سطح معبر بايد مورد توجه قرار گيرد.از اين رو جهت تسريع و بهبود وضعيت زهکشي سرعت
 گردد. اد ميآن با استفاده از آسفالت متخلل پيشنه

 تعيين گردد. (6-2)طبق بندي اين نوع آسفالت بايد الح و شرايط طرح، اجرا و عمل آموزدامنه کاربرد، نوع مص
 يرد.پذانجام مي 3با توجه به جدول  سازيآرامکارهاي انتخاب اجراي هر يك از انواع اين راه

 
 (2-2بندطبق )سرعتعوامل كاه بر اساس سرعت/رگيانتخاب سرعت -8جدول 

 سرعت مجاز
(km/h) 

 كرديسرعت عمل
(km/h) 

 سازيآرامنوع تسهيالت 

83 85V
 گير سرعت 54>

53 44< 85V
 کاه قوسيسرعت 54>

43 03< 85V
 کاه تخت سرعت 54 >

 

 شود. بيان مي 9 ز تردد در معبر به شرح جدولهاي قوسي برحسب سرعت مجاکاهابعاد و اندازه هاي سرعت
 

 (2-2طبق بند)هاي قوسيكاهابعاد انواع سرعت -9جدول

 سرعت مجاز تردد در معبر
(km/h) 

 كاهارتفاع سرعت
(cm) 

 كاهعرض سرعت
(m) 

53 03 0/5 
83 4/0 5 
24 6 04/8 

 
تر است، زيرا کاهش سرعت تدريجي و ممتر مرسو 5هاي با عرض باالي کاهاستفاده از سرعتدر معابر شهري 

 04/8سانتي متر و طول  4/0هاي قوسي با ارتفاع کاهآورند. بنابراين سرعتتري را در محل فراهم ميحرکت ماليم
متر در معابر جمع و پخش کننده و شرياني  0/5متر و طول سانتي 03هاي با ارتفاع کاهمتر در معابر محلي و سرعت

 گيرند. فاده قرار ميمورد است 2درجه 
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کروکي اجرایي هر یک از اجزاي سرعت کاه هاي قوسي در شکل شماره 37 نشان داده مي شود. 
مهم ترین موارد کاربرد سرعت کاه هاي تخت عبارتند از:

- معابري با سرعت مجاز تردد باالي 40 کیلومتر بر ساعت،
-  قرارگیري کاربري هاي مهم تولید کننده و یا جاذب سفرهاي عابران پیاده )کاربري هاي آموزشي و درماني(  در شعاع 250 

متري، مقطع مورد بررسي،  
مهم ترین دلیل استفاده از سرعت کاه هاي تخت در نزدیک کاربري هاي فوق، شکل هندسي و رویه تخت آن ها بوده که 
عالوه بر کاهش مناسب و تدریجي سرعت خودروها، امکان عبور مناسب عابران پیاده از روي سرعت کاه و استفاده به عنوان 

یک گذرگاه عابر پیاده را فراهم مي نماید.

شکل35- چگونگي استفاده از عالیم عمودي و افقي در سرعت کاه هاي قوسي در سرعت 40 کیلومتر بر ساعت)طبق بند2-2(

شکل36- چگونگي استفاده از عالیم عمودي و افقي در سرعت کاه هاي قوسي در سرعت 50 کیلومتر بر ساعت )طبق بند2-2(
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شکل37- نمایي از مشخصات اجرایي سرعت کاه هاي قوسي )طبق بندهای2-2، 13-2(
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مشخصات اجرایي سرعت کاه هاي تخت به شرح جدول 10 بیان مي گردند.  

شکل 38 نمایي از شرایط کلي اجراي سرعت کاه هاي تخت را نشان مي دهد.

مقادیر طول هاي L1، L2 وL3 در شکل  38 با استفاده از جدول 11 محاسبه مي گردند.

جدول10- مشخصات کلي اجرایي سرعت کاه هاي تخت)طبق بند 3-2(

شکل38- نمایي کلي از سرعت کاه هاي تخت)طبق بندهای2-2، 2-13و 14-2( 

 

14 

 (3-2طبق بند )هاي تختكاهمشخصات كلي اجرايي سرعت -01جدول
سرعت مجاز تردد در 

 (km/h)معبر

كردي در لسرعت عم
 (km/h)معبر 

 كاهارتفاع سرعت
(cm) 

طول بخش مسطح 
 (m)كاه سرعت

طول بخش شيبدار 
 (m)كاهسرعت

14 55 44 3 8/0 
15 04 44 3 2/2 
54 05 44 3 5/2 
55 04 44 3 7/2 

 
 دهد.هاي تخت را نشان ميكاهنمايي از شرايط كلي اجراي سرعت 33شكل 

 

 

 
 ( 01-2و 03-2، 2-2طبق بندهايهاي تخت)كاهاز سرعت نمايي كلي -38شكل

 

 گردندمحاسبه مي 44با استفاده از جدول  33 در شكل L3و L1، L2هاي مقادير طول
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سرعت کاه هاي تخت برحسب شکل رمپ ورودي و کارایي مورد نظر به چهار نوع کلي سینوسي، دایره ای، سهمي و 
مستقیم تقسیم مي شوند. ضوابط اجرایي هر یک از انواع سرعت کاه هاي تخت در جدول12 نشان داده شده است.

جدول 11- طول مقادیر نصب عالیم عمودي و ترسیم عالیم افقي در سرعت کاه هاي تخت)طبق بند2-2(

جدول12- مشخصات ارتفاعي انواع سرعت کاه هاي تخت )طبق بند 2-2(

 

24 

 
 (2-2طبق بند)هاي تختكاهترسيم عاليم افقي در سرعتطول مقادير نصب عاليم عمودي و  -11دول ج

 سرعت مجاز رديف
(km/h) 

L1 
(m) 

L2 
(m) 

L3 
(m) 

1 24  6 11 04 
4 04 1 44 20 
0 04  1 40 04 

 
، سهمي و ايههاي تخت برحسب شكل رمپ ورودي و كارايي مورد نظر به چهار نوع كليسينوسي، دايركاهسرعت

 است. نشان داده شده 14هاي تخت در جدولكاهشوند. ضوابط اجرايي هر يك از انواع سرعتستقيم تقسيم ميم
 (2-2طبق بند ) هاي تختكاهمشخصات ارتفاعي انواع سرعت -12لوجد 

 كاهفاصله از ابتداي سرعت كاه تختنوع سرعت رديف
(m) 

 كاهارتفاع بخش شيبدار سرعت
(cm) 

 
 
 
1 

 
 

 
 
 
 ايذوزنقه

0/4 1 
6/4 0/0 
9/4 0 
4/1 7/6 
0/1 0/1 
1/1 14 

 
 
 
2 

 
 

 
 
 

 سهمي

0/4 2/0 
6/4 0/0 
9/4 7 
4/1 0/1 
0/1 0/9 
1/1 14 

 
 
 
3 

 
 
 

 ايهداير

0/4 0 
6/4 6/0 
9/4 0/7 
4/1 9/1 
0/1 7/9 
1/1 14 

 
 
 
4 

 
 
 

 سينوسي

0/4 6/4 
6/4 0/4 
9/4 4/2 
4T/1 7 

0/1 9 
1/1 14 
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نماي ظاهري هر یک از انواع سرعت کاه هاي تخت در شکل هاي 39 تا 42 نشان داده شده است. 

شکل39- نمایي از سرعت کاه هاي تخت دایره اي

شکل40- نمایي از سرعت کاه های تخت ذوزنقه اي
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انتخاب هر یک از سرعت کاه هاي فوق، با توجه به رده عمل کرد معابر و کاربري هاي اطراف صورت گرفته که این 
مورد در جدول 13 نشان داده شده است )طبق بند2-2(. 

شکل41- نمایي از سرعت کاه های تخت سهمي

شکل42- نمایي از سرعت کاه های تخت سینوسي
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چنان چه اجراي سرعت کاه در شیب )8 تا 10( درصد الزامي تشخیص داده شد، این سرعت کاه باید با توجه به شرایط 
زیر طراحي و اجرا گردد )طبق بند 15-2(.

- شیب بخش باالدست سرعت کاه حداکثر 10 درصد
- طول قسمت تخت سرعت کاه 3 متر

- شیب بخش انتهایي سرعت کاه حداکثر 20 درصد 
شرایط اجرایي سرعت کاه تخت در شیب در شکل 43 نشان داده مي شود.

جدول 13- چگونگي استفاده از سرعت کاه هاي تخت برحسب نوع معبر و کاربري هاي حاشیه )طبق بند2-2(

جدول 14- مقادیر نصب عالیم عمودي و ترسیم عالیم افقي در سرعت کاه هاي تخت در شیب هاي بین)8 تا 10( درصد 
)طبق بند15-2(

 

54 

 
 (2-2طبق بند) هاي حاشيههاي تخت برحسب نوع معبر و كاربريكاهچگونگي استفاده از سرعت -13جدول 

 سرعت مجاز نوع معبر
(km/h) 

 كاه تخت پيشنهادي  نوع سرعت كاربري

 اي(مستقيم )ذوزنقه - 54 محلي
 سهمي آموزشي 54

جمع و پخش 
 كننده

 ها ساير كاربري 54
 اداري، مسكوني و كاربري خاص( -)تجاري 

 سهمي

 ايهداير هاي آموزشي و درمانيكاربري 54
 ها ساير كاربري 44 شرياني

 اداري، مسكوني و كاربري خاص( -)تجاري 
 ايهداير

 سينوسي درماني هاي آموزشي،كاربري 44
 

گاه بايد با توجه به شد، اين سرعتدرصد الزامي تشخيص داده( 04تا  8)گاه در شيب چه اجراي سرعتچنان
 .(04-2)طبق بند  شرايط زير طراحي و اجرا گردد

 درصد 04كاه حداكثر شيب بخش باالدست سرعت 
 متر 3كاه طول قسمت تخت سرعت 
 درصد 24گاه حداكثر شيب بخش انتهايي سرعت 

 شود.نشان داده مي 53كاه تخت در شيب در شكل شرايط اجرايي سرعت
 

( 10تا  8)هاي بينهاي تخت در شيبكاهمقادير نصب عاليم عمودي و ترسيم عاليم افقي در سرعت -14جدول 
 (11-2طبق بند)درصد 

 سرعت مجاز رديف
(km/h) 

L1 
(m) 

L2 
(m) 

L3 
(m) 

1 54  7 24 33 
2 44 04 25 44 
3 44  04 34 34 

 
 
 

  

 

54 

 
 (2-2طبق بند) هاي حاشيههاي تخت برحسب نوع معبر و كاربريكاهچگونگي استفاده از سرعت -13جدول 

 سرعت مجاز نوع معبر
(km/h) 

 كاه تخت پيشنهادي  نوع سرعت كاربري

 اي(مستقيم )ذوزنقه - 54 محلي         
 سهمي آموزشي 54

 
جمع و پخش 

 كننده

 
54 
 

 ها ساير كاربري
 اداري، مسكوني و كاربري خاص( -)تجاري 

 
 سهمي

 ايهداير هاي آموزشي و درمانيكاربري 54
 

 شرياني
  هاساير كاربري 44

 اداري، مسكوني و كاربري خاص( -)تجاري 
 ايهداير

 سينوسي هاي آموزشي، درمانيكاربري 44
 

گاه بايد با توجه به شد، اين سرعتدرصد الزامي تشخيص داده( 04تا  8)گاه در شيب چه اجراي سرعتچنان
 .(04-2)طبق بند  شرايط زير طراحي و اجرا گردد

 درصد 04كثر كاه حداشيب بخش باالدست سرعت 
 متر 3كاه طول قسمت تخت سرعت 
 درصد 24گاه حداكثر شيب بخش انتهايي سرعت 

 شود.نشان داده مي 53كاه تخت در شيب در شكل شرايط اجرايي سرعت
 

( 10تا  8)هاي بينهاي تخت در شيبكاهمقادير نصب عاليم عمودي و ترسيم عاليم افقي در سرعت -14جدول 
 (11-2طبق بند)درصد 

 سرعت مجاز رديف
(km/h) 

L1 
(m) 

L2 
(m) 

L3 
(m) 

1 54  7 24 33 
2 44 04 25 44 
3 44  04 34 34 
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مقادیر طول هاي L1، L2 وL3 در سرعت کاه هاي شیبدار در شکل 43 با استفاده از جدول 14محاسبه مي گردند. 
4-2-2-3-3 سرعت کاه هاي منقطع 

این سرعت کاه ها، نوعي از سرعت کاه هاي عادي بوده که قسمت هایي از مقطع عرضي آن ها )متناسب با عرض 
محور خودروهاي حمل و نقل همگاني بزرگ( قطع شده و با سطح معبر هم تراز گردیده  اند. ارتفاع و مشخصات این 

سرعت کاه ها با سرعت کاه هاي قوسي یک سان مي باشند. 
مهم ترین کاربرد این سرعت کاه ها در مسیرهایي با حداقل دو خط عبور که تردد وسایل نقلیه حمل و نقل همگاني 
و سایر خودروها در آن به صورت هم زمان انجام مي پذیرد، خواهد بود. البته احداث این سرعت کاه ها مي تواند 
سرعت حرکت وسایل نقلیه امدادي کوچک مانند آمبوالنس و خودروهاي با ابعاد متوسط اطفاي حریق را نیز کاهش 

دهد. بنابراین هنگام طراحي و اجراي سرعت کاه در معبر باید این امر مورد توجه قرار گیرد )طبق بند14-2(.   
مشخصات کلي عرض سرعت کاه هاي منقطع عبارتند از:

- عرض سرعت کاه، 4/7 متر
- فاصله مرکز به مرکز بخش هاي منقطع سرعت کاه، 2/5 متر

جدول 14- مقادیر نصب عالیم عمودي و ترسیم عالیم افقي در سرعت کاه هاي تخت در شیب هاي بین)8 تا 10( درصد 
)طبق بند15-2(

شکل43- نمایي کلي از اجراي سرعت کاه هاي تخت در شیب)طبق بند15-2( 
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- ارتفاع سرعت کاه ، 10 سانتي متر 
- عرض قسمت منقطع، 50 سانتي متر

- الزم است محیط هر یک از قسمت هاي سرعت کاه منقطع به خط کشي هاي بازتاب دهنده نور به عرض حداقل 
30 سانتي متر مشخص گردد

الزم است بین سرعت کاه و حاشیه آسفالت سواره رو، فضایي حداقل 40 سانتی متر و حداکثر 50 سانتي  متر باقي بماند، 
تا وسایل نقلیه همگاني بتواند از حاشیه سمت راست مسیر حرکت نموده و چرخ سمت چپ خود را در بخش منقطع 

سرعت کاه قرار دهند. و همچنین امکان زهکشي مناسب سطح راه نیز فراهم آید )طبق بند 14-2(.   
شکل هاي 44 و 45 نمایي از شرایط کلي اجراي سرعت کاه هاي منقطع را نشان مي دهند.

شکل44- نمایي کلي از مشخصات اجرایي سرعت کاه هاي منقطع )طبق بند 14-2(

شکل45- نمایي از اجراي عالیم افقي و عمودي در سرعت کاه هاي منقطع )طبق بند14-2(
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4-2-2-3-4 گذرگاه هاي برجسته عابر پياده
نوعي از سرعت کاه تخت است که براي عبور عرضي عابران پیاده عالمت گذاري شده  باشد تا با کاهش تداخل حرکات 
عابر وسیله  نقلیه، ایمني عابران پیاده را هنگام عبور از سواره رو تأمین نماید. در این گذرگاه ها حفظ پیوستگي عرض 
معبر گذرگاه ضروت دارد، از این رو گذرگاه باید با سطح پیاده روهاي حاشیه معبر هم تراز باشد. بنابراین چنان چه سطح 
سواره با پیاده روي حاشیه مسیر اختالف ارتفاع داشت الزم است طول سطح شیب دار ابتداي گذرگاه عابرپیاده با توجه به 
سرعت مجاز تردد در معبر و اختالف تراز بین سطح پیاده رو و سواره رو )ارتفاع گذرگاه( با توجه به جدول 15 تعیین گردد.

حداقل طول تصویر گذرگاه عابر پیاده 1/8 متر مي باشد. از این رو چنان چه در معبري، با توجه به جدول 19بررسی 
شود، طول تصویر گذرگاه عابر پیاده عددي کمتر از 1/8 حاصل شد، به جاي آن، 1/8 منظور مي گردد. همچنین براي 
حفظ ایمني خودروهاي عبوري و جلوگیري از وقوع تصادفات، الزم است ارتفاع گذرگاه برجسته عابرپیاده از 15 سانتیمتر 

تجاوز ننماید.     
به طور مثال در معبري با سرعت مجاز50 کیلومتر بر ساعت، چنان چه اختالف ارتفاع بین سطح سواره رو و پیاده روي 
حاشیه معبر 17 سانتي متر باشد، ارتفاع و طول تصویر سطح شیب دار ابتداي گذرگاه برجسته عابر به شرح زیر مي باشد.

-  حداکثر ارتفاع مجاز گذرگاه، 15 سانتي متر
-  طول تصویر گذرگاه، 3/75 متر

 به صورت مشابه چنان چه در معبري اختالف ارتفاع جزیره میاني و سطح سواره 7 سانتي متر و سرعت مجاز تردد
 40 کیلومتر بر ساعت باشد، مشخصات کلي گذرگاه عابر پیاده به شرح زیر حاصل مي گردد.  

-  ارتفاع گذرگاه، 7 سانتي متر
-  طول تصویر گذرگاه، 1/26 متر. اما از آن جایي که 1/8<1/26 است، طول تصویر گذرگاه عدد 1/8 تعیین مي گردد.  

شیب بخش ابتدایي گذرگاه هاي برجسته عابر پیاده باید از نوع سینوسي طراحي شود.
طول سطح صاف، باالي گذرگاه عابر پیاده که به عنوان محل عبور عابران پیاده منظور محسوب مي شود، همواره 3 متر است.    

شکل هاي 46 و 47 نمایي از شرایط کلي اجراي گذرگاه هاي برجسته عابر پیاده را نشان مي دهد.

جدول 15- چگونگي محاسبه ارتفاع گذرگاه هاي برجسته عابرپیاده
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گذرگاه هاي برجسته عابرپیاده در حریم مدارس و مراکز آموزشي واقع در معابر محلي و دسترسي به صورت زیر نیز اجرا مي گردند.

شکل46- نمایي کلي از چگونگي اجراي گذرگاه هاي برجسته عابران پیاده

شکل47- نمایي کلي از چگونگي اجراي گذرگاه هاي برجسته عابران پیاده در حریم مدارس و مراکز آموزشي
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مقادیر طول هاي L1، L2،L3 در شکل های 47،46و48 با استفاده از جدول 16 محاسبه مي گردند.

4-2-2-3-5 تقاطع های برجسته
مناطق برجسته اي هستند که کل تقاطع را در بر مي گیرند. جنس قسمت برجسته از آجر یا مصالح ویژه است. به این ابزار 
سرعت کاه تقاطعي نیز مي گویند و از این رو تمام شرایط هندسي و مشخصات اجرایي گذرگاه برجسته عابر پیاده براي 

تقاطع برجسته نیز کاربرد داشته و معموالً تا سطح پیاده رو باال مي آید.
هنگام احداث تقاطعات برجسته، هم چون گذرگاه هاي برجسته عابر پیاده مهم ترین امر هم تراز شدن سطح سواره رو 
با پیاده روهاي اطراف معبر است. از این رو طول تصویر بخش شیب دار و ارتفاع تقاطع با توجه به اختالف ارتفاع سطح 
تقاطع و پیاده روي حاشیه آن و با استفاده از مقادیر ذکر شده در جدول 15 حاصل مي گردد. شیب قسمت ابتدایي تقاطع 
برجسته باید به صورت سینوسي طراحي و اجرا گردد. به طور معمول در چهار سمت تقاطع برجسته، از طریق ترسیم 
خط کشي، گذرگاه هاي مناسب براي تردد عابران پیاده مهیا مي گردد که در این زمینه باید، نسبت به نصب عالیم 
 عمودي هشدار دهنده گذرگاه عابر پیاده در محل اقدام نمود. عرض کذرگاه عابر پیاده در این محل باید حداقل 2/5 

متر باشد )طبق بند2-2(.        

شکل48- نمایي کلي از چگونگي اجراي گذرگاه هاي برجسته عابران پیاده در حریم مدارس 
و مراکز آموزشي در معابر محلي و دسترسي 

جدول 16- طول مقادیر نصب عالیم عمودي و ترسیم عالیم افقي در گذرگاه هاي برجسته عابرپیاده
)طبق بند2-2(

 

05 

 
در معابر پياده در حريم مدارس و مراكز آموزشي  انبرجسته عابر هايگذرگاهكلي از چگونگي اجراي  نمايي -84شكل

 محلي و دسترسي 
 

 .گردندمحاسبه مي 66با استفاده از جدول 48و46،47هاي در شکلL1، L2،L3هاي مقادير طول
 

 هاي برجسته عابرپيادهطول مقادير نصب عاليم عمودي و ترسيم عاليم افقي در گذرگاه -61جدول 
 (2-2طبق بند)

 مجازسرعت  رديف
(km/h) 

L1 
(m) 

L2 
(m) 

L3 
(m) 

L4 
(m) 

6 40  6 61 68 15 
2 05 8 60 05 40 
3 05  8 60 00 05 

 
 برجسته هايتقاطع 8-2-2-3-5

است. به گيرند. جنس قسمت برجسته از آجر يا مصالح ويژه اي هستند كه كل تقاطع را در بر ميمناطق برجسته
گويند و از اين رو تمام شرايط هندسي و مشخصات اجرايي گذرگاه برجسته كاه تقاطعي نيز مياين ابزار سرعت

 آيدرو باال ميعابر پياده براي تقاطع برجسته نيز كاربرد داشته و معموالً تا سطح پياده
تراز شدن سطح سواره رو ترين امر هممهمهاي برجسته عابر پياده چون گذرگاههنگام احداث تقاطعات برجسته، هم

دار و ارتفاع تقاطع با توجه به اختالف ارتفاع . از اين رو طول تصوير بخش شيباستروهاي اطراف معبر با پياده
گردد. شيب قسمت حاصل مي60سطح تقاطع و پياده روي حاشيه آن و با استفاده از مقادير ذكر شده در جدول 

 بايد به صورت سينوسي طراحي و اجرا گردد.  ابتدايي تقاطع برجسته
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شکل 49 نمایي از شرایط کلي اجراي تقاطع هاي برجسته را نشان مي دهد.
شایان به ذکر است مسافت هاي نصب و ترسیم عالیم افقي و عمودي در تقاطع های برجسته، با استفاده از جدول 16 

)بخش گذرگاه برجسته عابر پیاده( و شکل 46 )گذرگاه برجسته عابر پیاده( تعیین مي گردند.

شکل49- نمایي کلي از چگونگي اجراي تقاطع هاي برجسته )طبق بند2-2(
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وجود یک برآمدگي در سطح معبر به خصوص در مناطق با حجم بارندگي زیاد، در صورتي که راه کاري براي دفع 
آب هاي سطحي جمع شده در پشت برآمدگي در نظر گرفته نشده باشد، مي تواند باعث بروز مشکالتي نظیر خرابي 
روسازي، یخ زدگي سطح راه و افزایش خطر وقوع تصادفات رانندگي گردد. از این رو اتخاذ راه کاري جهت زهکشي 

معبر در مجاورت انواع سرعت کاه ها از اهمیتي به سزا برخوردار است. 
با توجه به موارد فوق نکات زیر را مي توان مورد توجه قرار داد:

الف- الزم است سطح معبر و هم چنین سطح سرعت کاه همواره شیب عرضي بین )2/5 تا 2( درصد به سمت حاشیه 
راه که جوي یا دریچه هاي زهکش در آن بخش قرار گرفته اند، داشته باشد.

ب- چنانچه در حاشیه راه زهکش سطحي وجود داشت که با استفاده از جداول بتني آب را به کانال هاي زیر زمیني 
هدایت مي نماید، مي توان هنگام اجراي سرعت کاه، سطحی تخت در حدود )20 تا 30( سانتي متر را در حاشیه 

معبرجهت عبور آبهاي سطحي ایجاد نمود )طبق بند 15-2(
نمونه اي از اجراي زهکشي در سرعت کاه در شکل 50 نشان داده شده است. 

سرعت کاه به ارتفاع 
حداکثر 10 سانتي متر

زهکش )آبروي( حاشیه سرعت کاه  حاشیه مایل سرعت کاه 

سطح پیاده رو  

شکل50- نمایي از چگونگي زهکشي سرعت کاه هاي قوسي )15-2(
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در رابطه با گذرگاه هاي برجسته عابران پیاده، از آن جایي که براي عبور راحت و ایمن کاربران پیاده، هم پیوستگي و 
هم تراز بودن سطح گذرگاه عابر پیاده با سطح پیاده روي حاشیه معبر الزامي  است، بنابراین تعیین فضایي جهت زهکشي 
در حاشیه معبر و در کنار برجستگي گذرگاه عابر پیاده امکان پذیر نیست. از این رو براي زهکشي مناسب محدوده 

گذرگاه هاي برجسته و هم چنین تقاطعات برجسته اقدامات زیر قابل اجرا است.
بهترین اقدام جهت جمع آوري آب هاي سطحي، در این محدوده ابزارهاي آرام سازي، احداث دریچه هایي با پوشش 
از برجستگي گذرگاه  فلزي مشبک برای دسترسي به شبکه زیرزمیني دفع آب هاي سطحي در فواصل قبل و بعد 
برجسته عابر پیاده و همچنین تقاطع برجسته است. ضروري است که سطح معبر و هم چنین سطح ابزار آرام سازي 
داراي شیب عرضي )2 تا 2/5( درصد بوده تا آب هاي سطحي به سرعت از سطح راه جمع آوري شده و از طریق سامانه 

فاضالب زیرزمیني دفع گردند.
نمونه اي از چگونگي اجراي این دریچه ها در حاشیه گذرگاه برجسته عابر پیاده در شکل 51 نشان داده شده است. 

همان طور که در شکل 51 مشاهده مي گردد، به جهت جلوگیري از بروز خطر براي دوچرخه سواران و همچنین 
بر راستاي حرکت نصب گردند. عرض  کاربران موتورسیکلت الزم است درپوش هاي فلزي، همواره در جهت عمود 
این دریچه ها 80 سانتي متر تا 1 متر است. جنس نشمین گاه دریچه از نبشي شماره 4 بوده که با توجه به نوع و 
حجم ترافیک معبر، مي توان از نبشي شماره 6 نیز استفاده نمود. مشخصات درپوش هاي فلزي دریچه ها در شکل 

52 مشاهده مي شود.

شکل51- نمایي از قرارگیري دریچه هاي زهکش در حاشیه گذرگاه هاي برجسته عابرپیاده )طبق بند 15-2(
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چنان چه در محدوده گذرگاه عابرپیاده دریچه جمع کننده آب هاي سطحي وجود نداشته و یا امکان احداث آن 
نیز مهیا نباشد، الزم است در حاشیه جدول کنار معبر و زیر آسفالت برجسته گذرگاه، لوله اي قرار داده تا آب هاي 
سطحي از طریق آن جاري شده و در فاصله اي مناسب به سامانه فاضالب شهري سرازیر گردند. نمایي از اجراي این 

روش در شکل 53 نشان داده شده  است. 

لوله زهکش به قطرآسفالت سواره رو  
 حداکثر 5 سانتي متر   

سنگ فرش پیاده رو   

زیرسازي پیاده رو  جدول حاشیه مسیر  
مالت ماسه سیمان   

شکل52- نمایي از رقوم اجرایي درپوش هاي زهکش )طبق بند11-2(

شکل53- نمایي از اجرایي لوله هاي زهکش در حاشیه گذرگاه هاي برجسته عابرپیاده )طبق بند15-2(
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4-2-2-4  محدودکننده هاي دسترسي به معبر
4-2-2-4-1 مسدودکننده هاي کل عرض معبر

در این روش با استفاده از موانع بتني و فضاي سبز دسترسي به خیابان یا معابر اطراف مسدود شده و معبر به حالت 
باقي  قابلیت دسترسي معبر  تنها  این صورت عمل کرد جابجایي معبر حذف شده و   بن بست تبدیل مي گردد. در 
مي ماند. این روش آرام سازي در مناطق مسکوني قابل اجرا و کارا مي باشد. البته با توجه به تاثیري که این روش در 
عمل کرد کلي شبکه دارد، الزم است پیش از اجراي آن تحقیق و بررسي اساسي صورت پذیرد. نرده، سکوهاي بتني و 
یا فضاي سبز از مهم ترین ابزارهاي انسداد معبر بوده و استفاده از عالیم عمودي اخباري براي اطالع یافتن رانندگان از 
وضعیت معبر و هدایت آن ها به مسیرهاي جاي گزین در این روش آرام سازي اهمیت فراوان دارد )طبق بند 14-2(.  
خیابان هاي محلي بن بست باید در انتهاي بسته خود محل مناسبي براي دور زدن وسایل نقلیه داشته  باشند. بهتر است 
که این محل گرد بوده و شعاع مناسبي براي دور زدن و یا سر و ته کردن وسایل نقلیه موجود باشد. همان طور که در 
جدول 17نشان داده شده است، حداقل شعاع خارجي معمول براي نواحي مسکوني 10 متر و براي نواحي تجاري و 

صنعتي 15 متر است. شکل54 نمایي از بن بست ها در معابر محلي را نشان مي دهد )طبق بند16-2(. 

حداقل
20 متر

20 متر w

L

 

65 

 
 

 
 (61-2طبق بند)بست محلي ي بنهاانابیخنمايي از -45شكل

 
 (61-2طبق بند)هايي بدون جزيره میاني خودروهاي طرح براي بن بست -61جدول

 متر خودرو طرح
W L 

 01 01 سبك
 01 06 كاميون

 

هاي تحويل د كه خودروهاي سبك و ترجيحاً كاميوننمتر بايد طوري تعريض شو 00تر از بست باريكي بنهاناخياب
يا تنها با يك مرتبه جلو و عقب رفتن، سر و ته كنند. طرحي كه معموالً به كار  زدهكاال بتوانند به طور كامل دور 

قارن و گاهي همراه با يك جزيره مركزي مطابق شكل رود، مسير دايره شكلي است كه نسبت به محور خيابان، متمي
 باشد.مي 66

 

 

 متر 01

 حداقل
 متر 01
 متر 

W 

L 

W 

R 

شکل54- نمایي ازخیابان هاي بن بست محلي )طبق بند16-2(

جدول17- خودروهاي طرح براي بن بست هایي بدون جزیره میاني )طبق بند16-2(
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خیابان هاي بن بست باریک تر از 12 متر باید طوري تعریض شوند که خودروهاي سبک و ترجیحاً کامیون هاي 
تحویل کاال بتوانند به طور کامل دور زده یا تنها با یک مرتبه جلو و عقب رفتن، سر و ته کنند. طرحي که معموالً 
به کار مي رود، مسیر دایره شکلي است که نسبت به محور خیابان، متقارن و گاهي همراه با یک جزیره مرکزي 

مطابق شکل 55 مي باشد.

ابعاد مورد نیاز مربوط به وسیله نقلیه در خیابان های بن بست در شکل 55 در جدول 18 ارائه شده است.

اگر طرح طوري تغییر داده شود که نیمه ورودي محل دور زدن با نیمه خیابان قبل از آن، به طوري که در شکل 56 نشان 
داده شده، در یک امتداد قرار گیرد، فضاي بهتري به دست مي آید. در مواردي که شعاع کمتر از 15 متر به کار رفته است. 
جزیره باید به وسیله جدول هاي شیب دار حاشیه گذاري شود تا امکان مانور خودروهایي که گاهي بزرگ تر از معمول 

هستند، نیز فراهم شود. 

R

W

 

75 

 (61-2طبق بند)ي بن بست محلي همراه با جزيره مياني هااننمايي ازخياب -55شكل

 .ارائه شده است 81 در جدول 77بست در شکل های بندر خيابانبه وسيله نقليه  مورد نياز مربوطابعاد 

 
 (61-2طبق بند)ي همراه با جزيره مياني يهااي بن بستخودروهاي طرح بر -18جدول

 متر خودرو طرح
W R 

 81 6 وسيله نقليه سبك
81-  WB 1 81 

 WB 81 87  -51كاميون و تريلي متوسط 
 

در شکل  هطوری كدن با نيمه خيابان قبل از آن، بهاگر طرح طوری تغيير داده شود كه نيمه ورودی محل دور ز
متر به  87در مواردی كه شعاع كمتر از آيد. بهتری به دست مي فضایه، در يك امتداد قرار گيرد، نشان داده شد76

دار حاشيه گذاری شود تا امکان مانور خودروهايي كه گاهي های شيباست. جزيره بايد به وسيله جدولكار رفته
 فراهم شود.  نيزتر از معمول هستند،بزرگ

 
 
 
 

 
 (61-2طبق بند) بست محلي همراه با جزيره مياني در امتداد راستاي حركتي بنهاانبخيانمايي از -51شكل

 
كه به اندكي روسازی ،استمتر نشان داده شده 81بدون جزيره( با شعاع خارجي يك طرح تمام رويه ) 75در شکل 

 تواند به طوره سبك ميمتر باشد يك وسيله نقلي 81گرد حداقل اضافي نياز دارد. اگر عرض سواره روی خيابان بن
متر، كاميون  81تواند با يك بار عقب و جلوكردن، سر و ته كند. با شعاع حدود معمول دور بزند و كاميون طرح مي

 . (86-1)طبق بند تواند با چند بار جلو و عقب كردن وسيله نقليه را سر و ته كندو تريلي متوسط نيز مي
 

W 

R 

شکل55- نمایي ازخیابان هاي بن بست محلي همراه با جزیره میاني )طبق بند16-2(

جدول18- خودروهاي طرح براي بن بست هایي همراه با جزیره میاني )طبق بند16-2(
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در شکل 57 یک طرح تمام رویه )بدون جزیره( با شعاع خارجي 10 متر نشان داده شده است، که به اندکي روسازي اضافي 
نیاز دارد. اگر عرض سواره روي خیابان بن گرد حداقل 10 متر باشد یک وسیله نقلیه سبک مي تواند به طور معمول دور بزند و 
کامیون طرح مي تواند با یک بار عقب و جلوکردن، سر و ته کند. با شعاع حدود 12 متر، کامیون و تریلي متوسط نیز مي تواند 

با چند بار جلو و عقب کردن وسیله نقلیه را سر و ته کند )طبق بند16-2(.  

در رابطه با بن بست کردن معابر الزم است، سایر موارد و نکته های ذکر شده در فصل پنجم آیین نامه طرح هندسي راه و 
خیابان )طبق بند 2-16( رعایت گردد.

R

W

R = 10متر

10متر 

شکل56- نمایي ازخیابان هاي بن بست محلي همراه با جزیره میاني در امتداد راستاي حرکت )طبق بند16-2(

شکل57- نمایي از یک طرح تمام رویه در خیابان هاي بن بست محلي )طبق بند 16-2(
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4-2-2-4-2   مسدودکننده هاي نصف عرض معبر
در این روش آرام سازي تردد در یکي از دو راستاي عبور در معبر مسدود شده یا عرض ورودي و یا خروجي معبر از طریق 

نصب موانع محدود مي گردد. 
با توجه به عمل کرد این روش آرام سازي نصب عالیم عمودي اخباري و اخطاري در مقابل معبري که در ابتدا یا انتهاي آن 

از مسدود کننده هاي عرضي به کار رفته است براي آگاهي رانندگان ضروري است. 
مشخصات کلي این مسدودکننده ها عبارتند از:

- طول، حداقل 9 متر
- عرض، حداقل به اندازه یکي از خطوط عبور )الزم است بین مسدود کننده و حاشیه مسیر 1/5 متر تا 1/8 متر فضاي 

خالي براي عبور دوچرخه باقي بماند(
- الزم است انتهاي جزیره مسدود کننده که در مقابل جهت حرکت قرار گرفته دایره اي شکل )گرد( شده تا در صورت 

برخورد خودروها از بروز خسارات جدي جلوگیري شود. شعاع این قسمت حداقل برابر 0/3 متر مي باشد.
چنان چه مسیر ورودي به یک معبر از سمت خیاباني با رده عمل کردي باالتر مسدود شده باشد، الزم است موارد مندرج 

در شکل 58 جهت مسدود کردن نصف عرض معبر انجام شود )طبق بندهای 2-14و15-2( 

شکل58- چگونگي اجراي مسدود کننده هاي نصف عرض مسیر در جهت ورود به معبر)طبق بندهای2-14و15-2( 
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چنان چه مسیر خروجي یک معبر به سمت خیاباني با رده عمل کردي باالتر مسدود شده باشد، در این صورت الزم است، 
مقادیر و نکته های ذکر شده در شکل 59 اجرا گردند.  

4-2-2-4-3   مسدود کننده هاي مورب
در این ابزار آرام سازي از طریق توسعه و اتصال جداول حاشیه روي کرد جنوبي به غربي و روي کرد شمالي به شرقي در 
تقاطع )و یا بالعکس(، امکان گردش به چپ براي یک روي کرد و گردش به راست براي روي کرد مقابل از بین رفته و ضمن 
کاهش حجم تردد، فضاي بهتري نیز براي عبور دوچرخه و احداث گذرگاه هاي عابران پیاده فراهم گردد. براي این امر الزم 
است جدول حاشیه معبر در فاصله حداکثر20 متري ابتداي تقاطع، در دو رویکرد نزدیک به یک دیگر )مانند روي کرد غربي 
و جنوبي( به اندازه )1/5 تا 2( متر به سمت خط وسط مسیر منتقل گردند. به این ترتیب عرض معبر کاهش پیدا کرده و 
فضاي الزم براي ایجاد مسیر ویژه دوچرخه در حاشیه مسیر و وسط تقاطع ایجاد مي گردد. حداقل عرض این مسدود کننده 
در قسمت وسط بین دو تقاطع )1 تا 2( متر بوده و پوشش آن سنگ فرش یا آسفالت براي تردد عابران پیاده و عبور دوچرخه 
مي باشد. ایجاد فضاي سبز براي روي مسدود کننده مي تواند در جهت افزایش زیبابي چشمی معبر بسیار موثر باشد )طبق 

بندهای 2-2 ،14-2، 15-2(
-  مشخصات کلي این مسدودکننده ها عبارتند از:

-  محل اجراي مسدود کننده، حداکثر 20 متري ابتداي تقاطع،
-  طول، حداقل 15 متر )از طریق ایجاد دو قوس معکوس(،

-  عرض، حداقل به اندازه یکي از خطوط عبور )حداقل 2/75 متر(،
-  حداقل شعاع الزم براي گردش وسایل نقلیه در حاشیه مسدود کننده، 15 متر،

شکل59- چگونگي اجراي مسدود کننده هاي نصف عرض مسیر در جهت خروج از معبر)طبق بندهای2-14و15-2( 
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در شکل 60 نمایي از مسدودکننده هاي مورب نشان داده مي شود )طبق بندهای 2-2 ،14-2 ،15-2(

4-2-2-4-4 سكو هاي مياني مسدود کننده تقاطع   
این سکوها به عنوان ابزاري مناسب جهت کاهش عرض مسیر و در نتیجه کم شدن از سرعت تردد خودروها مورد استفاده 
قرار مي گیرند. در معابري که سکوهاي میاني مسدود کننده تقاطع در آن ها احداث مي گردد، الزم است حداقل دو خط 

عبور در هر جهت وجود داشته تا در صورت اجراي جزیره میاني، فضاي کافي جهت عبور وسایل نقلیه باقي بماند.
مشخصات فیزیکي سکوهاي مسدود کننده تقاطع عبارتند از:

- عرض جزیره میاني، از 90 سانتي متر تا 1/8 متر متفاوت میباشد. 
 - طول جزیره میاني، جزیره میاني باید داراي طول حداقل 6 متر باشد، جهت کاهش تدریجي عرض معبر، الزم است 
خط کشي حاشیه جزیره در راستاي طولي انتهاي آن با زاویه )1 به 8( امتداد پیدا کرده تا خط ممتد وسط میانه مسیر را 
قطع نماید. براي جلوگیري از خطر برخورد وسایل نقلیه به انتهاي جزیره، ضروري است محل قطع دو راستا به وسیله ایجاد 

کماني با شعاع حداقل 0/75 متر اصالح گردد )طبق بند های2-8 و14-2(.         
نکته های اجرایي این روش آرام سازي در شکل61 نشان داده شده است. 

شکل60- نمایي از شرایط اجرایي مسدودکننده هاي مورب)طبق بندهای 2-2، 14-2، 15-2(
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 4-2-2-4-5 جزيره هاي هدايت کننده ترافيک
این جزایر یکي از روش هاي مهم هدایت ترافیک به خصوص در محل اتصال معابر فرعي به اصلي بوده که مي تواند در بهبودي 
وضعیت ایمني تردد و نظم دهي به حرکات بسیار موثر باشد. به طور کلي این روش آرام سازي بر کاهش سرعت تردد در معبر 

تاثیر چنداني نداشته، اما مي تواند حجم خودروهایي که از معبر فرعي در حال تردد هستند را به طور نسبي کاهش دهد. 
 الزم است، انتهاي ضلع این جزایر در جهت خروج از خیابان فرعي با شعاع حداقل 0/5 متر و در جهت ورود به خیابان فرعي 
با شعاع )0/5 تا 1( متر دایره اي شکل گردیده، همچنین جزیره به میزان50 سانتیمتر از راستاي جدول حاشیه خیابان اصلي 
عقب تر اجرا گردد. پوشش روي این جزایر بتني و سنگ فرش بوده تا امکان تردد عابران پیاده مهیا گردد. نکات اجرایي این 

روش آرام سازي در شکل 62 نشان داده شده است )طبق بند های 2-2، 16-2(. 

شکل61- چگونگي استفاده از عالیم عمودي و افقي در سکوهاي میاني مسدود کننده تقاطع 
 )طبق بندهای 2-8 و14-2(

شکل62- چگونگي استفاده از عالیم عمودي و افقي در روش کاهش دو طرفه عرض معبر
)طبق بندهای 16-2،2-2(
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4-2-3  تعيين ميزان تاثيرگذاري اقدامات آرام سازي در دستيابي به اهداف کالن آرام سازي ترافيک  
با توجه به تعریف ذکر شده براي آرام سازي ترافیک، مهم ترین اهدافي که دستیابي به آن ها پس از انجام اقدامات آرام سازي 

در سطح معبر مورد نظر میباشد، عبارتند از:
- کاهش سرعت وسیله نقلیه،

- کاهش حجم ترافیک عبوري، 
- تأمین ایمني عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه سواران )کاربران حمل و نقل هاي غیرموتوري( 

بنابراین دستیابي به یک یا تمامي موارد فوق از مهم ترین نکاتي است که از انجام اقدام های آرام سازي انتظار مي رود. جدول 
19 میزان تاثیرگذاري هر یک از طرح هاي آرام سازي  بر سه هدف کالن فوق را بیان مي کند.  

جدول19- چگونگي تاثیرگذاري اقدام های آرام سازي  براهداف کالن مورد نظر  

46 

 براهداف كالن مورد نظر  سازيآرام هايثيرگذاري اقداماچگونگي ت -91جدول
  سازيآرام هايطبقه بندي اقدام

 ترافيك
در كاهش  موثر اقدام

 رافيكحجم ت
در كاهش  موثر

 سرعت
افزايش ايمني حمل و 

 هاي غيرموتورينقل
 
 

 غيرفيزيكي هاياقدام

   - خطوط لرزاننده
   - مجموعه عاليم افقي

   - مجموعه عاليم عمودي
   - فرش شدههاي عابرپياده سنگگذرگاه

    اي مايلهاي حاشيهپاركينگ
 
 
 
 
 
 
 
هاي اقدام

 فيزيكي

هاي ندهباريك كن
 عرض معبر

كاهش عرض دهانه معابر منتهي به 
 هاتقاطع

   

    كاهش دو طرفه عرض معبر
   - احداث جزيره مياني

هاي تغيير شكل
 افقي

   - ميدان
   - ميدانك

 -  - هاي جانبيمنحرف كننده
 -  - پيچاننده هاي افقي

هاي تغيير شكل
 عمودي

    رگيسرعت
    كاهسرعت

    كاه منقطعسرعت
    هاي برجسته عابرگذرگاه

   - هاي برجستهتقاطع
مسدود ومحدود 

هاي دسترسي كننده
 به معبر

    مسدود كننده كل عرض معبر
    مسدود كننده نيمي از عرض معبر

    هاي قطريمنحرف كننده
    مياني مسدود كننده تقاطعسكوهاي 
   - هاي هدايت كننده ترافيكجزيره

  تأثيرگذار 
   تا حدي تأثيرگذار 
 بدون تأثيرگذاري  -

 
 براترافيك با توجه به شرايط مع سازيآرامهاي امكان استفاده از هر يك از روش 4-3

ه ييك با توجه به موارد زير تعيين شده و در ادامه اراتراف سازيآرامهاي شرايط گوناگون استفاده از هر يك از روش
 .دنگردمي
 
 براكردي معبا توجه به رده عمل سازيآرامهاي امكان استفاده از هر يك از روش 4-3-9

-2طبق بند شوند)كرد خود به موارد زير تقسيم ميبه طور كلي بنا براستانداردهاي موجود، معابر براساس رده عمل
1). 

 باریک کننده های
عرض معبر

تغییر شکل های
افقی

تغییر شکل های
عمودی

مسدود و محدود
کننده های دسترسی

به معبر
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4-3 امكان استفاده از هر يک از روش هاي آرام سازي ترافيک با توجه به شرايط معابر
شرایط گوناگون استفاده از هر یک از روش هاي آرام سازي ترافیک با توجه به موارد زیر تعیین شده و در ادامه ارایه مي گردند. 

4-3-1 امكان استفاده از هر يک از روش هاي آرام سازي با توجه به رده عمل کردي معابر
به طور کلي بنا براستانداردهاي موجود، معابر براساس رده عمل کرد خود به موارد زیر تقسیم مي شوند )طبق بند 1-2(.

یادآوری1- خصوصیات کلی هر یک از رده های عمل کردی معابر در پیوست »الف« ارائه خواهد شد.  
یادآوری2- اقدام های آرام سازی برحسب هر یک از رده های عمل کردی معابر در جدول 20 ارائه خواهد شد.   

4-3-1-1 آزادراه
معبري است که در تمام طول آن ترافیک دو طرف به طور فیزیکي کاماْل تفکیک شده است و نحوه طراحي به گونه اي است 
که جریان ترافیک در آن بدون توقف مي باشد. براي تامین چنین شرایطي در این معابر تقاطعات باید از نوع غیرهم سطح 

بوده و نحوه ورود و خروج وسایل نقلیه به آن کاماٌل کنترل شده و بر اساس طراحي هاي صحیح انجام شود )طبق بند1-2(.
 4-3-1-2  تندراه

معبري است که ترافیک دو طرف آن به طور فیزیکي کامالً تفکیک شده است و در طول هاي زیادي از آن مي توان ترافیک را 
پیوسته در نظر گرفت. براي تامین این شرایط نحوه ورود و خروج وسایل نقلیه به آن کامالً کنترل شده و بر اساس طراحي هاي 
 صحیح انجام شود. این معابر مي توانند به تعداد معدود تقاطع هم سطح داشته باشد به شرطي که فاصله تقاطع ها از هم دیگر زیاد 

)بیش از2500 متر( باشد )طبق بند1-2(.
4-3-1-3  شرياني درجه  1

معبري است که در طراحي و بهره برداري از آن به مقوله جابجایي بیش از دسترسي برتري داده مي شود. براي رعایـت این 
برتري، دسترسي هاي وسایل نقلیه و هم چنین عبور عابرین پیاده از عرض راه کنترل و تنظیم مي شود. از طریق این معابر 

دسترسي به تندراه ها وجود دارد )طبق بند1-2(.
4-3-1-4  شرياني درجه 2

 معبري است که در طراحي و بهره برداري از آن به جابجایي و دسترسي وسیله نقلیه به طور هم زمان برتري داده مي شود. 
براي دستیابي به این هدف عبور عابرپیاده از عرض خیابان کنترل شده است . این معابر معموالً درحدفاصل معابر شریاني 

درجه 1 و معابر رده پایین تر قرار دارند )طبق بند1-2(.
4-3-1-5  معابر جمع کننده

 این معابر برقراري ارتباط بین معابر شریاني درجه دو و معابر دسترسي محلي را برقرار مي سازد ، این معابر ترافیک چند 
خیابان دسترسي را جمع آوري نموده و به خیابان هاي شریاني درجه دو منتقل مي نماید. تقاطع ها در این معابر  به صورت 
هم سطح مي باشد. در طراحي و بهره برداري از این معابر به جابجایي و دسترسي وسایل نقلیه و عابرپیاده به یک اندازه برتري 

داده مي شود )طبق بند1-2(.
4-3-1-6  معابر محلي دسترسي

در این معابر به دسترسي بیش از قابلیت جابجایي و حرکت وسایل نقلیه اهمیت داده شده است که براي این منظور سرعت 
وسایل نقلیه پایین نگه داشته مي شود. این معابر برقراري ارتباط بین کاربري ها و واحدها مسکوني  و محدوده هاي مجاور 
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را فراهم ساخته و آن ها را به خیابان جمع و پخش کننده متصل مي نماید. امکان دسترسي به واحدهاي صنعتي در این 
نوع معابر به طور مستقیم وجود دارد. معابر دسترسي یا محلي نباید در اختیار ترافیک عبوري قرار گیرند )طبق بند1-2(.

خصوصیات کلي هر یک از رده عمل کردي معابر فوق در پیوست  ارائه خواهد شد. 
معابر مورد نظر براي انجام اقدامات آرام سازي ترافیک و امکان استفاده از هر یک از اقدامات براي رده هاي عملکردي معابر 

به شرح جدول 20 بیان مي گردند.

جدول20-مجموعه اقدام های پیشنهادي براي هر یک از رده عمل کردي معابر
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 معابر محلي دسترسي  4-3-1-6

براي اين در اين معابر به دسترسي بيش از قابليت جابجايي و حرکت وسايل نقليه اهميت داده شده است که 
و  ها و واحدها مسکونيکاربريارتباط بين  برقراريمعابر اين .شودمنظور سرعت وسايل نقليه پايين نگه داشته مي

امکان دسترسي به . نمايدمتصل ميبه خيابان جمع و پخش کننده را هاآنرا فراهم ساخته وهاي مجاور محدوده
دسترسي يا محلي نبايد در اختيار ترافيک معابر به طور مستقيم وجود دارد. معابر در اين نوع واحدهاي صنعتي 
 (.1-2طبق بند) عبوري قرار گيرند

 کردي معابر فوق در پيوست  ارائه خواهد شد. خصوصيات کلي هر يک از رده عمل
-هاي عملامکان استفاده از هر يک از اقدامات براي ردهسازي ترافيک و معابر مورد نظر براي انجام اقدامات آرام

 د.نگردبيان مي 22دولجکردي معابر به شرح 
 

 كردی معابرنهادی برای هر يك از رده عملپيش هایمجموعه اقدام-20جدول
 بر اسازی  با توجه به شرايط معت اجرايي اقدامات آراميبررسي قابل

 هایطبقه بندی اقدام
 سازی ترافيكآرام

شرياني  تندراه اقدام
 1درجه 

شرياني 
 2درجه 

جمع و 
 پخش كننده

 دسترسي

 
 

 غيرفيزيكي هایاقدام

 -     خطوط لرزاننده
      عه عاليم افقيمجمو

      مجموعه عاليم عمودي
     - فرش شدههاي عابرپياده سنگگذرگاه

   - - - اي مايلهاي حاشيهپارکينگ
 
 
 
 
 
 
 

-اقدام
 های

 فيزيكي 

باريک کننده
هاي عرض 

 معبر

کاهش عرض دهانه معابر منتهي به 
 هاتقاطع

- - -   

   - - - براکاهش دو طرفه عرض مع
 -    - احداث جزيره مياني

هاي تغيير شکل
 افقي

 -   - - ميدان
   - - - ميدانک

 -   - - هاي جانبيمنحرف کننده
 -   - - پيچاننده هاي افقي

هاي تغيير شکل
 عمودي

 -  - - - گيرسرعت
     - کاهسرعت

 -    - کاه منقطعسرعت
 -   - - هاي برجسته عابرگذرگاه

   - - - هاي برجستهتقاطع
مسدود ومحدود 

هاي کننده
دسترسي به 

 معبر

  - - - - برامسدود کننده کل عرض مع
   - - - برامسدود کننده نيمي از عرض مع

   - - - هاي قطريمنحرف کننده
 -  - - - سکوهاي مياني مسدود کننده تقاطع

   - - - هاي هدايت کننده ترافيکجزيره
 قابل اجرا 
  در بعضي شرايط قابل اجرا 
 باشد.قابل اجرا نمي -

 باریک کننده های
عرض معبر

تغییر شکل های
افقی

تغییر شکل های
عمودی

مسدود و محدود
 کننده های
دسترسی
به معبر
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4-3-2 امكان استفاده از روش هاي آرام سازي با توجه به شرايط فيزيكي معابر
مهم ترین خصوصیات فیزیکي معابر عبارتند از: 

- عرض پوسته: مجموع عرض معبر و حریم مربوط که به عنوان عرض پوسته نامیده مي شود )عرض مورد نیاز براي احداث 
راه و پیاده روهاي حاشیه آن( از دیگر مشخصات هندسي و فیزیکي معبر بوده که از حداکثر 76 متر در آزادراه ها تا 12 متر 

در معبر دسترسي متفاوت خواهد بود.    
- شیب طولي، شیب طولي معابر هم از جمله عوامل هندسي و فیزیکي معابر است که در انتخاب انواع اقدامات آرام سازي  به 

خصوص تغییر شکل هاي عمودي، تأثیرگذار است. 
- شیب عرضي، در معابر دو طرفه، خط محور به عنوان خط تقسیم آب هاي بارش تعیین شده و سطح جاده به دو طرف شیب 

داده مي شود. حداکثر شیب عرضي معابر 2/5 درصد است )طبق بند8-2(.
امکان اجراي هر یک از اقدام های آرام سازي با توجه به شرایط فیزیکي معبر به شرح جدول 21 بیان میشود.

جدول21- امکان استفاده از هر یک از روش هاي آرام سازي با توجه به شرایط فیزیکي معابر
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 سازي با توجه به شرايط فيزيكي معابرهاي آرامامكان استفاده از روش 4-3-2

 ترين خصوصيات فيزيكي معابر عبارتند از: مهم
شود )عرض مورد نياز براي مربوط كه به عنوان عرض پوسته ناميده ميعرض پوسته: مجموع عرض معبر و حريم  -

متر در  67روهاي حاشيه آن( از ديگر مشخصات هندسي و فيزيكي معبر بوده كه از حداكثر احداث راه و پياده
 متر در معبر دسترسي متفاوت خواهد بود.     21ها تا آزادراه

وامل هندسي و فيزيكي معابر است كه در انتخاب انواع اقدامات شيب طولي، شيب طولي معابر هم از جمله ع -
 هاي عمودي، تأثيرگذار است. سازي  به خصوص تغيير شكلآرام

هاي بارش تعيين شده و سطح جاده به دو شيب عرضي، در معابر دو طرفه، خط محور به عنوان خط تقسيم آب -
 (.8-1صد است )طبق بنددر 5/1شود. حداكثر شيب عرضي معابر طرفشيب داده مي

 .شودبيان مي 12سازي با توجه به شرايط فيزيكي معبر به شرح جدول آرام هايامكان اجراي هر يك از اقدام
 براسازي با توجه به شرايط فيزيكي معهاي آرامامكان استفاده از هر يك از روش -21جدول

 اد خطوط عبوريسازي  با توجه به تعدآرام هايت اجرايي اقداميبررسي قابل
 هايطبقه بندي اقدام

 سازي ترافيكآرام
 شيب عرضي شيب طولي براعرض پوسته مع اقدام

 
 
 
 

 غيرفيزيكي هاياقدام

 5/1%حداكثر  5%حداكثر  متر 03عرض پوسته معبر حداقل  خطوط لرزاننده
 .است در انواع مشخصات هندسي و فيزيكي قابل اجرا مجموعه عاليم افقي

 
 يم عموديمجموعه عال

 است.در انواع مشخصات هندسي و فيزيكي قابل اجرا 
زن زرد و قرمز در تقاطعات سه و چهار راه، خيابان فرعي دو هاي چشمكچراغ

 خطه با خيابان اصلي سه خط قابل اجرا مي باشد.
 5/1%حداكثر  7%حداكثر  متر 03عرض پوسته معبر حداكثر  فرش شدههاي عابرپياده سنگگذرگاه

 
 هاي حاشيه اي مايلپاركينگ

 متر 12عرض پوسته معبر حداكثر 
بهتر است در معابري با طول حداكثر 

 متر اجرا شود.. 53

 
 6%حداكثر 

 
 5/1%حداكثر 

 
 
 
 

 فيزيكيهاي اقدام

 
اريك كنندهب

هاي عرض 
 معبر

كاهش عرض دهانه 
 معابر منتهي به تقاطعات

 5/1%ر حداكث 6%حداكثر  متر 12عرض پوسته معبر حداكثر 

كاهش دو طرفه عرض 
 برامع

 5/1%حداكثر  6%حداكثر  متر 12عرض پوسته معبر حداكثر 

 5/1%حداكثر  7%حداكثر  خط كندرو( 2)در هر جهت  احداث جزيره مياني
 

-تغيير شكل
 هاي افقي

 5/1%حداكثر  6%حداكثر  متر 03عرض پوسته معبر حداكثر  ميدان
 5/1%حداكثر  23%حداكثر  متر 25كثر عرض پوسته معبر حدا ميدانك

هاي منحرف كننده
 جانبي

 5/1%حداكثر  6%حداكثر  متر 03عرض پوسته معبر حداكثر 

 5/1%حداكثر  6%حداكثر  متر 03عرض پوسته معبر حداكثر  هاي افقيپيچاننده
 
 
 

 فيزيكي هاياقدام

 
 
 

-تغيير شكل
 هاي عمودي

 5/1%حداكثر  6%حداكثر  رمت 28عرض پوسته معبر حداكثر  گيرسرعت
 5/1%حداكثر  6%حداكثر  متر 03عرض پوسته معبر حداكثر  كاهسرعت

 متر 03عرض پوسته معبر حداكثر  كاه منقطعسرعت
)در معابر مورد استفاده وسايل حمل 
و نقل همگاني و بدون وجود خط 

 ويژه(

 
 6%حداكثر 

 
 5/1%حداكثر 

 5/1%حداكثر  6%حداكثر  متر 03ته معبر حداكثر عرض پوس هاي برجسته عابرگذرگاه
 5/1%حداكثر  6%حداكثر  متر 12عرض پوسته معبر حداكثر  هاي برجستهتقاطع

سرعت کاه منقطع
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4-3-3 امكان استفاده از روش هاي آرام سازي با توجه به شرايط هندسي معابر
مهم ترین خصوصیات هندسي معابر عبارتند از: 

- تعداد خطوط عبوري، تعداد خطوط عبور به رده عمل کردي هر معبر ارتباط مستقیم داشته به گونه اي که تعداد خطوط 
مي تواند از حداقل 3 خط عبور در هر جهت حرکت براي آزاد راه ها تا 1 خط عبور در معابر دسترسي متفاوت باشد )طبق 

بند1-2(.  
- عرض هرخط عبوري و عرض پیاده رو، عرض هر خط عبور که از جمله مهم ترین مشخصات هندسي راه مي باشد، در 
آزادراه ها 3/75 متر و در معابر دسترسي به عنوان پایین ترین رده عمل کردي معبر 2/75 متر است. پیاده روها نیز به 
عنوان بخشي از حریم راه محسوب شده و از) 1/8 تا 1/5( متر در انواع رده هاي عمل کردي راه ها متفاوت خواهد بود 

)طبق بند1-2(.    
- تفکیک جهت های عبوري، تفکیک جهت های عبور با روش هایي هم چون جداکننده هاي فیزیکي، )فضاي سبز، 

سکوهاي بتني، نرده( و هم چنین خط کشي انجام مي پذیرد)طبق بند1-2(.   
- عرض رفیوژ میاني، سکوی میاني با رده عمل کردي راه ارتباط مستقیم دارد به طور مثال با وجود آن که درآزادراه ها حداقل 2 
متر عرض رفیوژ میاني مي باشد، اما از معابر شریاني درجه دو تا معابر دسترسي اساسا رفیوژ وسط احداث نمي گردد. عرض 

رفیوژ وسط در تندراه ها و معابر شریاني درجه یک، )1/8 تا 2 ( متر است )طبق بند1-2(.   
- زهکشي و تخلیه آب هاي سطحي، جهت زهکشي آب هاي سطح راه و حریم آن و هم چنین تخلیه آب بارش، در کنار 
معبر، احداث کانال هاي تخلیه آب ضروري است. به طور کلي آب هاي سطحي و آب هاي هدایت شده به لبه معابر با 

استفاده از دو نوع سامانه جمع آوري مي گردد:
- سامانه تخلیه باز

- سامانه تخلیه بسته
نظیر   1 درجه  شریاني  هاي  سامانه  مورد  در  تنها  و  ندارد  وجود  جدول  معبر  لبه  در  باز  تخلیه  سامانه   در 

آزادراه ها و تندراه ها استفاده مي گردد.
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 براسازي با توجه به شرايط فيزيكي معهاي آرامامكان استفاده از هر يك از روش -21جدولادامه 
 تعداد خطوط عبوريسازي  با توجه به آرام هايت اجرايي اقداميبررسي قابل

-طبقه بندي اقدام
سازي آرام هاي

 ترافيك

 
 اقدام

 
 براعرض پوسته مع

 
 شيب طولي

 
 شيب عرضي

 
 

     
 فيزيكي هایاقدام    

 
 

مسدود 
ومحدود كننده
های دسترسي 

 به معبر

 5/1% 21%حداكثر  متر 21عرض پوشته معبر حداكثر  مسدود كننده كل عرض معبر
مسدود كننده نيمي از عرض 

 برامع
 5/1% 6%حداكثر  متر 21ض پوسته معبر حداكثر عر

 5/1%حداكثر  6%حداكثر  متر 21عرض پوسته معبر حداكثر  های قطریمنحرف كننده
سكوهای مياني مسدود كننده 

 تقاطع
 5/1%حداكثر  6%حداكثر  متر 12عرض پوسته معبر حداكثر 

های هدايت كننده جزيره
 ترافيك

 5/1%حداكثر  6%حداكثر  متر 21عرض پوسته معبر حداكثر 

 
 با توجه به شرايط هندسي معابر سازيآرامهاي امكان استفاده از روش 4-3-3

 ترين خصوصيات هندسي معابر عبارتند از: مهم
ای كه تعداد كردی هر معبر ارتباط مستتقيم داشته به وونهتعداد خطوط عبور به رده عمل ،تعداد خطوط عبوری -

خط عبور در معابر دستتتترستتتي  2ها تا خط عبور در هر جهت حركت برای آزاد راه 3اقل توانتد از حدخطوط مي
 (.2-1)طبق بندمتفاوت باشد

ترين مشخصات هندسي راه مي باشد، عرض هر خط عبور كه از جمله مهم ،روعرض هرخط عبوری و عرض پياده -
روها نيز متر است. پياده 65/1كردی معبر ده عملمتر و در معابر دسترسي به عنوان پايين ترين ر 65/3ها در آزادراه

ها متفاوت خواهد كردی راهه های عملدمتر در انواع ر (5/2تا  1/2 )به عنوان بخشي از حريم راه محسوب شده و از
 (.2-1)طبق بندبود

بز، های فيزيكي، )فضتتای ستتچون جداكنندههايي همعبور با روش هایتتفكيك جه ،عبوری هایتتفكيك جه -
 (.2-1)طبق بندپذيردكشي انجام ميچنين خطو هم سكوهای بتني، نرده(

ا هكه در آزادراهكردی راه ارتباط مستقيم دارد به طور مثال با وجود آنمياني با رده عمل ،سكوعرض رفيوژ مياني -
اساسا رفيوژ وسط احداث اما از معابر شرياني درجه دو تا معابر دسترسي  ،باشدمتر عرض رفيوژ مياني مي 1حداقل 

 (.2-1)طبق بنداست متر (  1تا  1/2)ها و معابر شرياني درجه يك، وردد. عرض رفيوژ وسط در تندراهنمي
چنين تخليه آب بارش، در های سطح راه و حريم آن و همجهت زهكشي آب ،های سطحيزهكشتي و تخليه آب -

های هدايت شده به لبه های ستطحي و آببه طور كلي آب. استتهای تخليه آب ضتروری كنار معبر، احداث كانال
 وردد:آوری ميجمع سامانهمعابر با استفاده از دو نوع 

 تخليه باز سامانه -
 تخليه بسته سامانه -

ها و نظير آزادراه 2های شرياني درجه سامانهتخليه باز در لبه معبر جدول وجود ندارد و تنها در مورد  سامانهدر 
 وردد.استفاده ميها تندراه

ادامه جدول21- امکان استفاده از هر یک از روش هاي آرام سازي با توجه به شرایط فیزیکي معابر

حداکثر%7عرض پوسته معبر حداکثر18 متر

حداکثر7%

حداکثر%2/5حداکثر7%

حداکثر2/5%

2/5%

عرض پوسته معبر حداکثر24 متر

عرض پوسته معبر حداکثر18 متر

 مسدود
ومحدودکننده های
دسترسی به معبر
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در سامانه تخلیه بسته در لبه معبر جدول وجود دارد و جدول آب بارش جاري شده در سطح جاده را جمع آوري مي کند که 
این روش بیشتر در معابر با رده عمل کردي پایین تر مورد استفاده قرار مي گیرد. 

در معابر جمع و پخش کننده به دلیل مشکالت ایمني و چشمی براي جمع آوري آب هاي سطحي به استفاده از سامانه چاهک 
و لوله توصیه شده است.  

سامانه زهکشي در تعیین روش هاي آرام سازي اهمیتي به سزا دارد. از این رو الزم است هنگام اجراي آرام سازي  به این نکته 
توجه گردد که در زهکشي و دفع آب هاي سطحي در سطح معبر اخاللي ایجاد نگردد )طبق بند1-2(. 
جدول 22، شرایط کلي اجراي روش هاي آرام سازي با توجه به شرایط هندسي معابر را نشان مي دهد.  

جدول22- امکان استفاده از هر یک از روش هاي آرام سازي با توجه به شرایط هندسي معابر 
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آوري تخليه بسته در لبه معبر جدول وجود دارد و جدول آب بارش جاري شده در سطح جاده را جمعسامانه در 
 گيرد. تر مورد استفاده قرار ميکردي پايينکند که اين روش بيشتر در معابر با رده عملمي

هاي سطحي از استفاده از آوري آبي جمعبرا چشميکننده به دليل مشكالت ايمني و در معابر جمع و پخش
 چاهك و لوله توصيه شده است.   سامانه
به   سازيآراماهميتي به سزا دارد. از اين رو الزم است هنگام اجراي  سازيآرامهاي زهكشي در تعيين روش سامانه

 (.1-2)طبق بنددهاي سطحي در سطح معبر اخاللي ايجاد نگرداين نكته توجه گردد که در زهكشي و دفع آب
 .  دهدبر را نشان ميابا توجه به شرايط هندسي مع سازيآرامهاي ، شرايط کلي اجراي روش22جدول 

 
 بر ابا توجه به شرايط هندسي مع سازيآرامهاي امكان استفاده از هر يك از روش -22جدول

 هايطبقه بندي اقدام
 سازي ترافيكآرام

تعداد خطوط عبور و عرض  اقدام
 براسته معپو

 هايتچگونگي تفكيك جه
 عبور 

هاي زهكشي آب
 سطحي 

 
 
 
 
 

 غيرفيزيكي هاياقدام

 خط عبور در هر سمت 2داقل ح خطوط لرزاننده
 

جدا شده با سكوهاي فيزيكي 
 متر 5/1به عرض حداقل 

هاي تخليه باز سامانه
 و بسته

 باشد.در انواع مشخصات هندسي و فيزيكي قابل اجرا مي مجموعه عاليم افقي
 

 مجموعه عاليم عمودي
 باشددر انواع مشخصات هندسي و فيزيكي قابل اجرا مي

زن زرد و قرمز در تقاطعات سه و چهار راه، خيابان فرعي دو خطه با خيابان هاي چشمكچراغ
 باشد.  اصلي سه خط قابل اجرا  مي

 
-هاي عابرپياده سنگگذرگاه

 فرش شده

 
 خط عبور در هر جهت 3حداکثر 

در معابر يا عرض سواره رو بيش 
متر.بايد توسط سكوي  11از 

متر  5/1فيزيكي به عرض حداقل
 تفكيك گردند 

هاي تخليه سامانه
بسيته و جدول کناري 

 و چاهك و لوله 

 
 هاي حاشيه اي مايلپارکينگ

 خط عبور در هر جهت  2حداکثر 
بهتر است در معابري با طول 

 متر اجرا شود.  55حداکثر 

متر  11رو حداکثر سواره عرض
عبور با  هايجهتو تفكيك 
 کشي وسط  خط

هاي تخليه سامانه
 چاهك و لوله

 
 
 

 فيزيكي هاياقدام

 
باريك 
کننده
هاي 
عرض 
 معبر

کاهش عرض دهانه 
معابر منتهي به 

 تقاطعات

 
 خط عبور در هر جهت 3حداکثر 

 
 کشي وسطبا استفاده از خط

هاي تخليه سامانه
 چاهك و لوله

اهش دو طرفه ک
 براعرض مع

هاي تخليه سامانه کشي وسطبا استفاده از خط خط عبور در هر جهت 3حداکثر 
 چاهك و لوله

احداث جزيره 
 مياني

خط عبور  در هر  3حداکثر 
 جهت

 خط کندرو( 1)در هر جهت 

در معابر يا عرض سواره رو بيش 
 متر الزامي است. 11از 

هاي تخليه سامانه
کناري بسيته و جدول 

 و چاهك و لوله
 
 
 
 
 
 
 
 

حداقل 2خط عبور درهرجهتخطوط لرزاننده

حداقل 3خط عبور درهرجهت

-

سامانه های تخلیه
چاهک و لوله

سامانه های تخلیه
بسیته و جدول کناری

و چاهک و لوله

سامانه های تخلیه
چاهک و لوله

با استفاده از خط کشی وسط

در معابر یا عرض سواره رو بیش
از18 متر الزامی است.

احداث جزیره
میانی
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4-3-4  امكان استفاده از روش هاي آرام سازي ترافيک با توجه به کاربري هاي اطراف معابر
مهم ترین کاربري هاي جاذب و تولید کننده سفر در اطراف معابر که الزم است جهت انجام اقدام های آرام سازي  مورد 

توجه قرار گیرند، به شرح زیر طبقه بندي مي شوند.
- کاربري هاي آموزشي 

- کاربري هاي مورد استفاده سالمندان 
- کاربري هاي درماني

- کاربري هاي تجاري و اداري
- کاربري هاي مسکوني

- کاربري هاي خاص

ادامه جدول22- امکان استفاده از هر یک از روش هاي آرام سازي با توجه به شرایط هندسي معابر 
 

07 

 
 بر ابا توجه به شرايط هندسي مع سازيآرامهاي امكان استفاده از هر يك از روش -22جدولادامه 
 هايطبقه بندي اقدام

 سازي ترافيكآرام
تعداد خطوط عبور و عرض  اقدام

 براپوسته مع
 هايتچگونگي تفكيك جه

 عبور 
هاي زهكشي آب
 سطحي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يكيفيز هاياقدام

 
 
 

تغيير 
هاي شكل

 افقي

خط عبور در هر  3حداكثر  ميدان
 جهت

هاي تخليه سامانه -
 چاهك و لوله

خط عبور در هر  2حداكثر  ميدانك
 جهت

هاي تخليه سامانه -
 چاهك و لوله

منحرف كننده
 هاي جانبي

خط عبور در هر  3حداكثر 
 جهت

 81در معابر يا عرض بيش از 
كي متر.بايد توسط سكوي فيزي

 متر  5/8به عرض حداكثر

هاي تخليه سامانه
 چاهك و لوله

هاي پيچاننده
 افقي

خط عبور در هر  3حداكثر 
 جهت

هاي تخليه سامانه چون مورد فوقهم
 چاهك و لوله

 
 
 
 
 
 

تغيير 
هاي شكل

 عمودي

خط عبور در هر  2حداكثر  گيرسرعت
 جهت

هاي تخليه سامانه با استفاده از خط كشي وسط
 لهچاهك و لو

 
 كاهسرعت

خط عبور در هر  3حداكثر 
 جهت

 81در معابر يا عرض بيش از 
متر.بايد توسط سكوي فيزيكي 

 متر 5/8به عرض حداكثر

هاي تخليه سامانه
 چاهك و لوله

 
 

 كاه منقطعسرعت

خط عبور در هر  3حداكثر 
 جهت

)در معابر مورد استفاده وسايل 
حمل و نقل همگاني و بدون 

 وجود خط ويژه(

 
 

 چون مورد فوقهم

 
هاي تخليه سامانه

 چاهك و لوله

هاي گذرگاه
 برجسته عابر

خط عبور در هر  3حداكثر 
 جهت

هاي تخليه سامانه چون مورد فوقهم
 چاهك و لوله

هاي تقاطع
 برجسته

خط عبور در هر  3حداكثر 
 جهت

هاي تخليه سامانه -
 چاهك و لوله

 
 
 
 

مسدود 
ومحدود 

هاي كننده
دسترسي 

 معبربه 

مسدود كننده كل 
 براعرض مع

احداث جدا كننده مجاز نمي خط عبور در هر جهت 8
 باشد.

هاي تخليه سامانه
 چاهك و لوله

مسدود كننده 
نيمي از عرض 

 برامع

خط عبور در هر  2حداكثر 
 جهت

احداث جدا كننده مجاز نمي
 باشد.

هاي تخليه سامانه
 چاهك و لوله

منحرف كننده
 هاي قطري

خط عبور در هر  2اكثر حد
 جهت

هاي تخليه سامانه -
 چاهك و لوله

سكوهاي مياني 
مسدود كننده 

 تقاطع

خط عبور در هر  3حداكثر 
 جهت

سكوي احداث شده داراي عرض 
 باشد.متر مي 5/8 حداقل

هاي تخليه سامانه
 چاهك و لوله

هاي هدايت جزيره
 كننده ترافيك

خط عبور در هر  2حداكثر 
 جهت

هاي تخليه امانهس -
 چاهك و لوله

 
 هاي اطراف معابرسازي ترافيك با توجه به كاربريهاي آرامامكان استفاده از روش 4-3-4

مورد   سازيآرامهايهاي جاذب و توليد كننده سفر در اطراف معابر كه الزم است جهت انجام اقدامرين كاربريتمهم
 شوند.بندي ميتوجه قرار گيرند،به شرح زير طبقه

 هاي آموزشي كاربري 
 هاي مورد استفاده سالمندان كاربري 
 هاي درمانيكاربري 
 هاي تجاري و اداريكاربري 
 هاي مسكونيكاربري 

حداقل 3خط عبور درهرجهت

حداقل 3خط عبور درهرجهت

حداقل 3خط عبور درهرجهت

1خط عبور درهرجهت

سامانه های تخلیه
چاهک و لوله

سامانه های تخلیه
چاهک و لوله

سامانه های تخلیه
چاهک و لوله

احداث جداکننده مجاز نمی باشد.

احداث جداکننده مجاز نمی باشد.
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جدول 23 امکان استفاده هر یک از روش هاي آرام سازي ترافیک با توجه به شرایط کاربري حاشیه معبر را بیان مي کند.
با توجه به اهمیت و آسیب پذیري مشابه کاربران اماکن آموزشي و سالمندان به عنوان دو گروهي که بیش ترین حمل و نقل 

غیرموتوري )پیاده( را انجام مي دهند، این دو گروه در یک ستون طبقه بندي شدند.

جدول 23- امکان استفاده از هر یک از روش هاي آرام سازي با توجه به کاربري هاي اطراف معابر

 

17 

 هاي خاصكاربري 
ترافيك با توجه به شرايط كاربري حاشيه معبر را بيان مي سازيآرامهاي امكان استفاده هر يك از روش 23جدول 

 .كند
ترين آسيب پذيري مشابه كاربران اماكن آموزشي و سالمندان به عنوان دو گروهي كه بيشبا توجه به اهميت و 

 بندي شدند.دهند، اين دو گروه در يك ستون طبقهحمل و نقل غيرموتوري )پياده( را انجام مي
 

 براهاي اطراف معسازي با توجه به كاربريهاي آرامامكان استفاده از هر يك از روش -32جدول 
 براهاي اطراف معسازي  با توجه كاربريآرام هايت اجرايي اقدامیي قابلبررس

 هايطبقه بندي اقدام
 سازي ترافیكآرام

 
 اقدام

 هايكاربري
آموزشي و 
 سالمندان

هاي  كاربري
 درماني

هاي كاربري
اداري و 
 تجاري

هاي كاربري
 مسكوني

هاي كاربري
 خاص

 
 

 غیرفیزيكي هاياقدام

 - - - - - خطوط لرزاننده
      مجموعه عاليم افقي

      مجموعه عاليم عمودي
      فرش شدههاي عابرپياده سنگگذرگاه

    - - هاي حاشيه اي مايلپاركينگ
 
 
 
 
 
 
 

-اقدام

 هاي
 فیزيكي

 
باريك كننده
هاي عرض 

 معبر

كاهش عرض دهانه معابر منتهي به 
 تقاطعات

   -  

    -  برافه عرض معكاهش دو طر
    -  احداث جزيره مياني

 
-تغيير شكل
 هاي افقي

   - - - ميدان
   - - - ميدانك

    -  هاي جانبيمنحرف كننده
    -  هاي افقيپيچاننده

 
-تغيير شكل

 هاي عمودي

 - - -   گيرسرعت
      كاهسرعت

      عكاه منقطسرعت
      هاي برجسته عابرگذرگاه

      هاي برجستهتقاطع
مسدود 
ومحدود 

هاي كننده
دسترسي به 

 معبر

 -   -  برامسدود كننده كل عرض مع
      برامسدود كننده نيمي از عرض مع

      هاي قطريمنحرف كننده
    -  ه تقاطعسكوهاي مياني مسدود كنند

      هاي هدايت كننده ترافيكجزيره
 قابل اجرا 
 در بعضي شرايط قابل اجرا 
 باشد.قابل اجرا نمي -
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4-3-5  امكان استفاده از روش هاي آرام سازي با توجه به مشخصات عمل کردي معابر
جهت سادگي بیشتر و افزایش میزان کارایي، مهم ترین عوامل عمل کردي معبر به صورت زیر خالصه شده و امکان استفاده 

از روش هاي گوناگون آرام سازي بر حسب هر یک از عوامل عمل کردي در جدول 24 ذکر شده است.
- قابلیت دسترسي و جابجایي )حجم ترافیک غیر محلي(

- سرعت مجاز
- حجم ترافیک 4 ساعت اوج روزانه  

- مسیر ویژه اتوبوس و مسیر ویژه دوچرخه 

جدول24- امکان استفاده از هر یک از روش هاي آرام سازي با توجه به مشخصات معابر

 

27 

 
 
 كردي معابرسازي با توجه به مشخصات عملهاي آرامامكان استفاده از روش  4-3-5

كردي معبر به صورت زير خالصه شده و امكان ملع عواملترين جهت سادگي بيشتر و افزايش ميزان كارايي، مهم
 .شده استذكر  74كردي در جدول عمل عواملبر حسب هر يك از  سازيآرامهاي گوناگون استفاده از روش

 )قابليت دسترسي و جابجايي )حجم ترافيك غير محلي 
 سرعت مجاز 
  ساعت اوج روزانه   4حجم ترافيك 
 ه و مسير ويژه دوچرخ مسير ويژه اتوبوس 

 
 براخصات معشمبا توجه به  سازيآرامهاي امكان استفاده از هر يك از روش -24جدول

 بر اكردي معسازي  با توجه به مشخصات عملآرام يهابررسي قابلبت اجرايي اقدام
ي هاطبقه بندي اقدام

 سازي ترافيكآرام
 

 اقدام
قابليت دسترسي و 

 جابجايي 
)حجم ترافيك غير 

 محلي(

 
 ازسرعت مج

حجم 
 4ترافيك 

ساعت اوج 
 روزانه  

 
مسير ويژه 

 اتوبوس

 
مسير ويژه 

 دوچرخه

 
 
 
 
 

 غيرفيزيكي يهااقدام

 نيازي به اجرا  در تمامي معابر به غير از معابر دسترسي قابل اجرا  خطوط لرزاننده
 باشد.نمي

 در تمامي معابر قابل اجرا  مجموعه عاليم افقي
 

 مجموعه عاليم عمودي
 ابر قابل اجرا در تمامي مع

درصد حجم ترافيك غيرمحلي،  44هاي چشمك زن زرد و قرمز در شرايط حداكثر اجراي چراغ
 خودرو  (7444تا  0044)سرعت اوج،  4كيلومتر بر ساعت، حجم ترافيك  04حداكثر سرعت 

 
هاي عابرپياده گذرگاه

 فرش شدهسنگ

درصد  44حداكثر 
 ترافيك غيرمحلي 

 04حداكثر 
 كيلومتر
 برساعت

حداكثر 
 خودرو  7044

 قابل اجرا. قابل اجرا 

 
اي هاي حاشيهپاركينگ

 مايل

درصد  70حداكثر 
 ترافيك غير محلي 

 04حداكثر 
كيلومتر 
 برساعت

حداكثر 
 خودرو 0044

 باشد. مجاز نمي باشد مجاز نمي

 
 
 
 
 
 يهااقدام

 فيزيكي 

 
 
 
 
 

باريك 
هاي كننده

عرض 
 معبر

 
 

كاهش شعاع گردش در 
 هاتقاطع

 
درصد  04داكثر ح

 ترافيك غيرمحلي

 
 44حداكثر 

كيلومتر 
 برساعت

 
حداكثر 

 خودرو 7444

كه در در صورتي
مسير اتوبوس 
اخالل ايجاد 
نشود مجاز 

 است. 

 
ت ضوابط يبا رعا

 الزم، مجاز است 

 
 

كاهش دو طرفه عرض 
 معبر

 
درصد  04حداكثر 

 ترافيك غيرمحلي

 
 44حداكثر 

كيلومتر 
 برساعت

 
حداكثر 

 خودرو 7444

كه در در صورتي
مسير اتوبوس 
اخالل ايجاد 
نشود مجاز 

 است. 

 
ت ضوابط يبا رعا

 الزم، مجاز است 

 
 

 احداث جزيره مياني

 
درصد  04حداكثر 

 ترافيك غيرمحلي

 
 44حداكثر 

كيلومتر 
 برساعت

 
حداكثر 

 خودرو 7444

كه در در صورتي
مسير اتوبوس 
اخالل ايجاد 
نشود مجاز 

 است. 

 
ت ضوابط يبا رعا
 مجاز است الزم، 
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ادامه جدول24- امکان استفاده از هر یک از روش هاي آرام سازي با توجه به مشخصات معابر
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 براخصات معشمبا توجه به  سازيآرامهاي امكان استفاده از هر يك از روش -24جدولادامه 
 بر اكردي معسازي  با توجه به مشخصات عملآرام يهابررسي قابلبت اجرايي اقدام

 
ي هاطبقه بندي اقدام

 سازي ترافيكآرام

 
 اقدام

قابليت دسترسي و 
 جابجايي 
غير  )حجم ترافيك

 محلي(

 
 سرعت مجاز

حجم 
 4ترافيك 

ساعت اوج 
 روزانه  

 
مسير ويژه 

 اتوبوس

 
مسير ويژه 

 دوچرخه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ي هااقدام

 فيزيكي

 
 
 
 
 
 

-تغيير شكل
 هاي افقي

 
 ميدان

درصد  04حداكثر 
 ترافيك غيرمحلي

 04حداكثر 
كيلومتر 
 برساعت

حداكثر 
 خودرو 7444

قبل از ميدان خط  مجاز
ويژه دوچرخه بايد 

 پايان يابد. 
 
 

 ميدانك

 
 

درصد  74حداكثر 
 ترافيك غيرمحلي

 
 04حداكثر 

كيلومتر بر 
 ساعت

 
حداكثر 

 خودرو 0444

بايد با توجه به 
اتوبوس و ساير 

خودروهاي 
همگاني  صورت 

 پذيرد. 

 
با رعايت ضوابط و 
استانداردها قابل 

 اجرا است. 

منحرف كننده
 هاي جانبي

درصد  04حداكثر 
 ترافيك غيرمحلي

 04حداكثر 
متر كيلو

 برساعت

 
حداكثر 

 خودرو 7444

 
 مجاز

 
 مجاز

پيچاننده هاي 
 افقي

درصد  04حداكثر 
 ترافيك غيرمحلي

 04حداكثر 
كيلومتر 
 برساعت

حداكثر 
 خودرو 0044

 
 مجاز

 
 مجاز

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-تغيير شكل
 هاي عمودي

 
 گيرسرعت

درصد  04حداكثر 
 ترافيك غيرمحلي

 74حداكثر 
كيلومتر بر 

 ساعت

حداكثر 
 خودرو 0044

 
 باشدمجاز نمي

 
 قابل اجرا

 
 كاهسرعت

درصد  04حداكثر 
 ترافيك غيرمحلي

 04حداكثر 
كيلومتر 
 برساعت

حداكثر 
 خودرو 0444

كاه اجراي سرعت
 منقطع توصيه

 مي شود.  

كاه اجراي سرعت
منقطع توصيه مي 

 شود.
 

 كاه منقطعسرعت
درصد  04حداكثر 

 ترافيك غيرمحلي
 04حداكثر 

كيلومتر 
 برساعت

حداكثر 
 خودرو 0444

 
 قابل اجرا 

 
 قابل اجرا 

 
هاي گذرگاه

 برجسته عابر

 
درصد  04حداكثر 

 ترافيك غيرمحلي

 
 04حداكثر 

كيلومتر 
 برساعت

 
 

حداكثر 
 خودرو 0444

 
 

 قابل اجرا 

بين جدول حاشيه 
و گذرگاه، محلي 

براي عبور 
دوچرخه پيش 
 بيني شود.  

 
هاي تقاطع

 برجسته

 
درصد  04حداكثر 

 ترافيك غيرمحلي

 
 04كثر حدا

كيلومتر 
 برساعت

 
 

حداكثر 
 خودرو 0444

 
 

 قابل اجرا 

قبل و بعد از به 
تقاطع برجسته، 
جهت تعويض 

دوچرخه ايستگاه 
 تعبيه شود. 

 
 

منحرف کننده های
جانبی

پیچاننده های
افقی

حداکثر 30 درصد
ترافیک غیر محلی

 حداکثر
2000خودرو

 حداکثر
3000خودرو

 حداکثر
مجاز3000خودرو

 حداکثر
2500خودرو

 حداکثر
1500خودرو

 حداکثر
2000خودرو

 حداکثر
2000خودرو

 حداکثر
2000خودرو

 حداکثر
2000خودرو

حداکثر 40 درصد
ترافیک غیر محلی

حداکثر 40 درصد
ترافیک غیر محلی

حداکثر 40 درصد
ترافیک غیر محلی

حداکثر 40 درصد
ترافیک غیر محلی

حداکثر 20 درصد
ترافیک غیر محلی

حداکثر 40 درصد
ترافیک غیر محلی

حداکثر 40 درصد
ترافیک غیر محلی

حداکثر 40 درصد
ترافیک غیر محلی

حداکثر 40 درصد
ترافیک غیر محلی

منقطع توصیه
می شود.
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4-3-6  امكان استفاده از روش هاي آرام سازي با توجه به موقعيت و نحوه کنترل تقاطع ها در معابر
به طور کلي تقاطع ها به دو نوع هم سطح و غیر هم سطح طبقه بندي مي شوند.

تقاطع های غیر هم سطح در آزادراه ها و تندراه ها اجرا شده و تقاطع های هم سطح در سایر معابر )شریاني درجه 1 و2، 
جمع و پخش کننده و دسترسي( مورد استفاده قرار مي گیرند. 

تقاطع های هم سطح نیز برحسب نوع کنترل به تقاطع های چراغ دار و ساده تقسیم مي شوند. بنابراین با توجه به این 
موارد اقدام های آرام سازي تنها در تقاطع های هم سطح اجرا مي شود. 

در جدول 25، اقدام های آرام سازي که در تقاطع ها قابل اجرا هستند با توجه به نوع تقاطع ذکر شده و با توجه به نوع 
کنترل آن ذکر مي گردد.

ادامه جدول24- امکان استفاده از هر یک از روش هاي آرام سازي با توجه به مشخصات معابر
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 براخصات معشسازي با توجه به مهاي آرامامكان استفاده از هر يك از روش -24ادامه جدول
 بر اكردي معبه مشخصات عملسازي  با توجه آرام هايت اجرايي اقدامیبررسي قابل

 
 هايطبقه بندي اقدام

 سازي ترافیكآرام

 
 اقدام

قابلیت دسترسي و 
 جابجايي 

)حجم ترافیك غیر 
 محلي(

 سرعت مجاز
)كیلومتر بر 

 ساعت(

حجم 
 4ترافیك 

ساعت اوج 
 روزانه  

 
مسیر ويژه 

 اتوبوس

 
مسیر ويژه 

 دوچرخه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-اقدام
هاي 

 فیزيكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسدود 
ومحدود 

هاي كننده
سي دستر

 به معبر

 
مسدود كننده كل 

 عرض معبر

درصد  52چه بيش از چنان
ترافيك عبوري غيرمحلي 

باشد، اين روش اجرا 
 شود.  مي

 
 
 03حداكثر 
 

 
حداكثر 

 خودرو 0233

 
 

 باشدمجاز نمي

 
 
- 

 
مسدود كننده 
نيمي از عرض 

 معبر

درصد  02چه بيش از چنان
ترافيك عبوري غيرمحلي 

باشد، اين روش اجرا 
  شود. مي

 
 
 73حداكثر 
 

 
حداكثر 

 خودرو 5333

بايد با توجه به 
اتوبوس و ساير 

خودروهاي 
همگاني  صورت 

 پذيرد.

 
 

 قابل اجرا

 
هاي منحرف كننده

 قطري

درصد  02چه بيش از چنان
ترافيك عبوري غيرمحلي 
باشد، اين روش اجرا مي

 شود.  

 
 
 73حداكثر 
 

 
حداكثر 

 خودرو 5333

 
 قابل اجرا

 
 قابل اجرا

 
مياني سكوهاي 

مسدود كننده 
 تقاطع

 
درصد ترافيك  02حداكثر 

 غيرمحلي

 
 
  73حداكثر 
 

حداكثر 
 خودرو 5333

كه در صورتي
در مسير 

اتوبوس اخالل 
ايجاد نشود 
 مجاز است. 

 
ت يبا رعا

ضوابط الزم، 
 مجاز است 

 
هاي هدايت جزيره

 كننده ترافيك

 
درصد ترافيك  03حداكثر 

 غيرمحلي

 
 
 03حداكثر 
 
 

 
 

حداكثر 
 ودروخ 5333

كه در صورتي
در مسير 

اتوبوس اخالل 
ايجاد نشود 
 مجاز است.

 
ت يبا رعا

ضوابط الزم، 
 مجاز است 

 
 در معابر هابا توجه به موقعیت و نحوه كنترل تقاطع سازيآرامهاي امكان استفاده از روش4-3-6

 شوند.بندي ميسطح طبقهسطح و غير همبه دو نوع هم هابه طور كلي تقاطع
 0سطح در ساير معابر )شرياني درجه همهاي ها اجرا شده و تقاطعها و تندراهسطح در آزادراهر هميغ هايتقاطع

 .گيرند، جمع و پخش كننده و دسترسي( مورد استفاده قرار مي5و
اين بنابراين با توجه به .شونددار و ساده تقسيم ميچراغ هايسطح نيز برحسب نوع كنترل به تقاطعهم هايتقاطع

 .شودسطح اجرا ميهم هايتنها در تقاطع سازيآرامهاي موارد اقدام
با توجه به نوع  ،قابل اجرا هستند با توجه به نوع تقاطع ذكر شده هاكه در تقاطع سازيآرامهاي، اقدام52در جدول 

 گردد.كنترل آن ذكر مي

سرعت مجاز
)کيلومتر بر

ساعت(

چنان چه بیش از35 درصد
ترافیک عبوری غیرمحلی

باشد، این روش اجرا
می شود.

حداکثر
2000خودرو

چنان چه بیش از35 درصد
ترافیک عبوری غیرمحلی

باشد، این روش اجرا
می شود.

همگانی صورت
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6-3-7 امكان استفاده از روش هاي آرام سازي  با توجه به موقعيت گذرگاه ها و ابزارهاي آرام سازي موجود در معابر
در بسیاري از موارد استفاده هم زمان از دو یا چند روش آرام سازي  در یک مقطع مي تواند در کاهش سرعت تأثیري 
دوچندان داشته باشد. اما مواردي نیز وجود دارد که اجراي هم زمان دو اقدام آرام سازي نه تنها باعث بهبود سطح 
ایمني معبر نشده، بلکه ممکن است ایمني گروهي از کاربران را نیز با خطر مواجه کرده و به طور کلي اثري معکوس 
برجاي گذارد. از این رو الزم است هنگام پیشنهاد هر اقدام آرام سازي  به موقعیت سایر ابزارهاي موجود در معبر نیز 
توجه شود. در این راستا جدول 26 نشانگر امکان استفاده از هر یک از روش هاي آرام سازي ترافیک با توجه به موقعیت 

طرح هاي آرام سازي موجود یا پیشین مي باشد.

جدول25- بیان قابلیت اجرایي اقدام های آرام سازي با توجه نوع کنترل تقاطع
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 وع كنترل تقاطعبا توجه ن سازيآرامهايبيان قابليت اجرايي اقدام -25جدول
 برحسب نوع كنترل تقاطع  سازيآرام هايبررسي اجراي اقدام

سازي آرام هايطبقه بندي اقدام
 ترافيك

 كنترل نشده هاي تقاطع كنترل شده هاي تقاطع اقدام

 
 
 

 غيرفيزيكي هاياقدام

 - - خطوط لرزاننده
  مجموعه عاليم افقي

 . استقابل اجرا 
 . استقابل اجرا 

هاي چشمك زن زرد و چراغ عاليم عمودي مجموعه
 باشند. قرمز قابل اجرا مي

 
فرش هاي عابرپياده سنگگذرگاه

 شده

 
دار نيازي به اجرا در تقاطعات چراغ

 نيست. 

 . استقابل اجرا 
)توجه به نكات ذكر شده در 

 ( استضروري  9جدول 
 . ستيقابل اجرا ن . يستقابل اجرا ن اي مايلهاي حاشيهپاركينگ

 
 
 
 
 
 
 
 
هاي اقدام

 فيزيكي

 
هاي باريك كننده

 عرض معبر

كاهش عرض دهانه معابر منتهي به 
 تقاطعات

دار نيازي به اجرا در تقاطعات چراغ
 نيست.

 . استقابل اجرا 

 - - كاهش دو طرفه عرض معبر
 احداث جزيره مياني

 
 
 هاي افقيتغيير شكل

 . استقابل اجرا  . يستقابل اجرا ن ميدان
 ميدانك

 - - هاي جانبيمنحرف كننده
 هاي افقيپيچاننده

 
 

هاي تغيير شكل
 عمودي

  گيرسرعت
 نيست.قابل اجرا 

در معابر دسترسي قبل از 
 ورودي تقاطع قابل اجرا است.  

  كاهسرعت
 

 
 
 است.قابل اجرا 
 

  كاه منقطعسرعت
دار چراغهاي نيازي به اجرا در تقاطع

 نيست.
 هاي برجسته عابررگاهگذ

 هاي برجستهتقاطع
 
 

مسدود ومحدود 
هاي دسترسي كننده

 به معبر

 - مسدود كننده كل عرض معبر
 - مسدود كننده نيمي از عرض معبر

 - هاي قطريمنحرف كننده
سكوهاي مياني مسدود كننده 

 تقاطع
متر  81چه عرض سواره رو بيش از چنان

دار، احداث سكو به غع چراباشد، در تقاط
 هاي هدايت كننده ترافيكجزيره متر الزامي است.   7/8عرض 

 
موجود در  سازيآرامها و ابزارهاي با توجه به موقعيت گذرگاه  سازيآرامهاي امكان استفاده از روش 6-3-7

 معابر
تواند در كاهش سرعت تأثيري در يك مقطع مي  سازيآرامزمان از دو يا چند روش در بسياري از موارد استفاده هم

نه تنها باعث بهبود سطح  سازيآراماقدام زمان دو دوچندان داشته باشد. اما مواردي نيز وجود دارد كه اجراي هم

اقدام

مجموعه عالیم عمودی

 گذرگاه های عابر پیاده سنگفرش
شده

قابل اجرا است.قابل اجرا نیست.

سرعت گیر

تقاطع های کنترل نشدهتقاطع های کنترل شده
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جدول26-امکان اجراي روش هاي آرام سازي با توجه به تسهیالت موجود

 

67 

طور كلي اثري معكوس با خطر مواجه كرده و بهنيز ايمني معبر نشده، بلكه ممكن است ايمني گروهي از كاربران را 
به موقعيت ساير ابزارهاي موجود در معبر   سازيآرامارد. از اين رو الزم است هنگام پيشنهاد هر اقدام برجاي گذ

با توجه به  ترافيك سازيآرامهاي امكان استفاده از هر يك از روشنشانگر  27نيز توجه شود. در اين راستا جدول 
 باشد.ميموجود يا پيشين  سازيآرامهاي موقعيت طرح

 
 

 با توجه به تسهيالت موجود سازيآرامهاي امكان اجراي روش-26جدول
هاي طبقه بندي اقدام

 سازي ترافيكآرام
هاي كد اقدام

 سازي  آرام
سازي با توجه به شرايط تسهيالت هاي آرامشرايط اجراي روش اقدام

 موجود 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 غيرفيزيكي هاياقدام

 - خطوط لرزاننده 1-1
 الزامي است.   4-1تا  4-1، 1-1،1-4اجراي اين كد همراه با كدهاي  م افقيمجموعه عالي 2-1

 
 

3-1 

 
مجموعه عاليم 

 عمودي

استفاده از عاليم عمودي اخباري، اخطاري و انتظامي متناسب همراه با تمامي كدها 
 باشد. الزامي مي

پياده  ان، در افزايش سطح ايمني عابر 1-4نصب چراغ چشمك زن زرد همراه با كد 
 بسيار موثر است.  

 
 
 
 

4-1 

 
 
 

هاي عابرپياده گذرگاه
 فرش شدهسنگ

 نصب گردد. 1-3و  1-2اين كد همواره بايد همراه با كدهاي 
 شودمتري تقاطع كنترل شده توصيه نمي 09اجراي اين كد در فاصله كمتر از 

 باشد. متر مي 189حداقل فاصله اين كد با ساير تسهيالت عابر پياده حداقل 
 گردد.هاي عابرپياده توصيه ميهاي چشمك زن زرد در حاشيه گذرگاهصب چراغن

توان در فواصل زير چه فاصله ديد توقف براي راننده مهيا نبود، اين كد را ميچنان
 كاه در مقابل آن ها نصب نمودگير و سرعتنسبت به سرعت

  متر 21كيلومتر بر ساعت ،  41براي سرعت مجاز 
  متر 39كيلومتر بر ساعت ،  19براي سرعت مجاز 
  متر 31كيلومتر بر ساعت ،  11براي سرعت مجاز 

-هاي حاشيهپاركينگ 1-1
 اي مايل

-1الزامي بوده و در محدوده كدهاي  1-3و  1-2اجراي اين كد همراه با كدهاي 
 باشد. مجاز نمي 3-4تا  1-3، 2،2-2

 
 
 
 هاياقدام

 فيزيكي

 
 
 

باريك كننده
هاي عرض 

 معبر

 
1-2 

هش عرض دهانه كا
معابر منتهي به 

 هاتقاطع

 
 باشد.مجاز نمي 3-4و  3-3اجراي اين كد در محدوده كدهاي 

كاهش دو طرفه عرض  2-2
 معبر

 باشد.مجاز نمي 3-4و  3-3اجراي اين كد در محدوده كدهاي 

 
3-2 

 
 احداث جزيره مياني

 18رو بيش از  هاي عابرپياده در معابري كه عرض سوارهدر صورت احداث گذرگاه
 باشد.  ، اجراي اين كد الزامي مياستمتر 

 متر تعيين گردد. 1الزم است طول اين جزاير حداقل 
 
 
 
 
هاي اقدام

 فيزيكي

 
 

 
 

-تغيير شكل
 هاي افقي

 
 

1-3 

 
 

 ميدان

  نصب گردد 1-3اين كد همواره بايد همراه با كد 
  بدون اشكال است 1-1و  2-3اجراي اين كد همراه با كدهاي 
 در مبادي ورودي به اين كد با رعايت ضوابط بدون  4-4و  1-4ي اچراي كدها

 اشكال است. 
 نصب گردد 1-3اين كد همواره بايد همراه با كد   ميدانك 2-3

  در مبادي ورودي به اين كد بدون اشكال است 4-4و  1-4اچراي كدهاي 
هاي منحرف كننده 3-3

 جانبي
 اين كد به دليل كاهش مسافت ديد، تا  هاي عابرپياده دراز اجراي انواع گذرگاه

 حد امكان خودداري گردد.     
 

4-3 
 

 هاي افقيپيچاننده
 هاي عابرپياده در اين كد به دليل كاهش مسافت ديد، اجراي انواع گذرگاه

 باشد.مجاز نمي
 متر در نظر گرفته شود.  1/1ها س قوساالزم است حداقل فاصله بين دو ر 

1-5

1-5

3-1

3-1

3-3

اجرای

اجرای میدانک

میدان

1-2
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ادامه جدول26-امکان اجراي روش هاي آرام سازي با توجه به تسهیالت موجود
 

77 

 
 با توجه به تسهيالت موجود سازيآرامهاي اجراي روش امكان-62ادامه جدول

-طبقه بندي اقدام
سازي آرامهاي 

 ترافيك

-كد اقدام
 هاي

سازي آرام
  

 
 

 اقدام
 

 
 

سازي با توجه به شرايط تسهيالت موجود هاي آرامشرايط اجراي روش  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-اقدام
 هاي

 فيزيكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تغيير 
-شكل
هاي 
 عمودي

 
 
 
 
 

1-4 

 
 
 
 
 
 گيرسرعت

 است.حسب سرعت مجاز معبر به شرح زير گيرها بر فواصل بين سرعت 
  70كيلومتر بر ساعت،  02متر، براي سرعت مجاز  02كيلومتر بر ساعت،  02براي سرعت مجاز 

 متر
  كيلومتر بر ساعت،  02متر، براي سرعت مجاز  102كيلومتر بر ساعت،  42براي سرعت مجاز

 متر 002
 متري از تقاطع بدون  70دار و غطع چرامتري از تقا 02گيرها در فاصله حداقل بهتر است سرعت

 چراغ نصب گردند.
 متر اجتناب نمود.  50هاي افقي با شعاع كمتر از گير ها در قوسالزم است از احداث سرعت 
 استهاي كاري( مجاز ها تنها در موارد خاص مانند ) محيطنصب اين كد در ابتداي شيب راهه . 

 
 
 

0-4 

 
 
 
 كاهسرعت

 باشد. مي 4-1ا همانند كد هكاهفواصل بين سرعت 
 متري از تقاطع بدون  52دار و غمتري از تقاطع چرا 02گيرها در فاصله حداقل بهتر است سرعت

 چراغ نصب گردند.
 متر اجتناب نمود. 112هاي افقي با شعاع كمتر از گير ها در قوسالزم است از احداث سرعت 
 باشد.هاي كاري( مجاز ميخاص مانند ) محيط ها تنها در مواردنصب اين كد در ابتداي شيب راهه 

 
0-4 

كاه سرعت
 منقطع

  باشد.در اين كد نيز الزم مي 4-0اجراي ضوابط بند 

 
 
 
 

4-4 

 
 
 
هاي گذرگاه

 برجسته عابر

  اجتناب نمود. 0-4و  0-0الزم است در اجراي اين كد همراه با 
  عابرين پياده فاصله داشتهترين تسهيالت عبور متر تا نزديك 182الزم است اين كد حداقل

 باشد.. 
  و چراغ چشمك زن اجرا گردد.  0-0متر، اين كد بايد همراه با كد  18درمعابر با عرض بيش از 
 باشد.اجراي اين كد در ورودي تقاطعات بالمانع مي 
  الزم است، فواصل ذكر شده  4-0و 4-0، 4-1در صورت اجراي اين كد همراه با يكي از كدهاي

 رعايت گردد. 4-1در كد 
 

0-4 
هاي تقاطع

 برجسته
  باشد. ضروري مي 1-0اجراي اين كد همراه با كد 
  الزم است، فواصل ذكر  4-4و  4-0و 4-0، 4-1در صورت اجراي اين كد همراه با يكي از كدهاي

 رعايت گردد 4-1شده در كد 
 
 
 
 
 
 

مسدود و 
محدود 
كننده
هاي 

دسترسي 
 به معبر

 
1-0 

مسدود كننده 
كل عرض 

 رمعب

  الزامي است.  1-0اجراي اين كد همراه با كد 
  در صورت اجراي عاليم افقي و عمودي مربوط قابل اجرا  1-0و  1-4اين كد همراه با كدهاي

 است.
 

0-0 
مسدود كننده 
نيمي از عرض 

 معبر

  الزامي است.  1-0اجراي اين كد همراه با كد 
  يم افقي و عمودي مربوط قابل اجرا در صورت اجراي عال 1-0و  1-4اين كد همراه با كدهاي

 است.
 
 

0-0 
منحرف 

هاي كننده
 قطري

  الزامي است 1-0اجراي اين كد همراه با كد 
  خودداري نمود. اما اجراي اين موارد  4-4تا  4-1و 1-4در شعاع گردش بايد از اجراي كدهاي

 . است پيش از ورود به قوس بدون اشكال
 اجرا نمود.   0-1راه با كد در صورت امكان بهتر است كد را هم 

 
4-0 

سكوهاي 
مياني مسدود 
 كننده تقاطع

 استمتر 18هاي عابرپياده در معابري كه عرض سواره رو بيش از در صورت احداث گذرگاه ،
 باشد.  اجراي اين كد الزامي مي

 
0-0 

هاي هدايت جزيره
 كننده ترافيك

  الزامي است.  1-0اجراي اين كد همراه با كد 
 5-5 باشددر صورت اجراي عاليم افقي و عمودي مربوطه قابل اجرا مي 1-4كد همراه با كدهاي  اين

 جزیره های هدایت
کننده ترافیک
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پيوست الف
)اطالعاتی(

چگونگي اولويت بندي انواع معابر شهري براي انجام اقدام های آرام سازي

جدول  در  زیر  مثال  از  استفاده  با  شهري  معبر  چهار  بندي  اولویت  جهت   1 جدول  از  استفاده   چگونگي 
الف-1 توضیح داده مي شود. مشخصات ترافیکي چهار معبر در جدول زیر ارائه شده است. 

حال پس از ارایه مشخصات و شرایط ترافیکي هر یک از معابر الزم است میزان نیاز یا اولویت هر یک از معابر جهت 

انجام اقدام های آرام سازي با استفاده از جدول الف-1 محاسبه شده و مورد ارزیابي قرار گیرد. در جدول الف-2  

نمایي از فرایند محاسبه میزان اولویت آرام سازي معابر و امتیازات اختصاص داده شده به هر معبر را نشان داده است.   

با توجه به محاسبات انجام شده، معبر شماره سه با 88 امتیاز بیشترین اولویت آرام سازي را از بین چهار معبر مورد 

بررسي به خود اختصاص مي دهد. به دنبال آن معبر شماره سه دومین اولویت را دارا مي باشد. همانطور که مالحظه 

مي گردد، به این معبر به دلیل وجود یک دبیرستان 7 امتیاز  و سه برج مسکوني بزرگ 9 امتیاز اختصاص داده 

شده که با توجه به وجود کاربري هاي عادي مسکوني پس از جمع با عدد 3 )امتیاز کاربري هاي مسکوني( مجموع 

جدول الف-1خصوصیات ترافیکي چهار معبر مورد بررسي )طبق بند2-2(

 

87 

 
 الفپيوست 

 )اطالعاتی(
 سازيآرام هايبندي انواع معابر شهري براي انجام اقدامگی اولويتنچگو

 
توضيح   1-ل الفدر جدوبندي چهار معبر شهري با استفاده از مثال زيرجهت اولويت 1چگونگي استفاده از جدول 

 است. چهار معبر در جدول زير ارائه شدهبا مشخصات ترافحكي شود.داده مي
 

 (2-2طبق بندمعبر مورد بررسی ) چهارخصوصيات ترافيكی 1-الف جدول
خصوصيات ترافيكی 

 برامع
 4معبر شماره  3معبر شماره  2معبر شماره  1معبر شماره 

 جمع و پخش كننده جمع و پخش كننده فرعي  2ه شرياني درج  1شرياني درجه  كرديرده عمل

 حجم ترافيك
 ساعت اوج( 4)

21812 2222 1221 1522 

ن سرعت يگميان
 تردد خودروها%58

05 25 22 25 

 25 25 22 75 سرعت مجاز معبر
مجموع تعداد 

تصادفات ناشی از 
 سال  يكسرعت 

 
22 

 
22 
 

 
12 

 
2 

استفاده به عنوان 
 گزينمعبر جاي

          -  
 

 درصد 25كمتر از  درصد 25بحش از  -

 هاي كاربري
 اطراف معبر

مغازه  6مسكوني و  واحد تجاري 2 -
 كوچك 

برج مسكوني  2مسكوني، 
 و دبحرستان 

 مسير جدا نشده
 ويژه دوچرخه 

 بله  خحر خحر خحر

 
ز معابر جهت ه مشخصات و شرايط ترافحكي هر يك از معابر الزم است محزان نحاز يا اولويت هر يك ايحال پس از ارا
نمايي  2-الف گحرد. در جدولمحاسبه شده و مورد ارزيابي قرار  1-الف با استفاده از جدول سازيآرامهايانجام اقدام

 است.   معابر و امتحازات اختصاص داده شده به هر معبر را نشان داده سازيآراماز فرايند محاسبه محزان اولويت 
معبر مورد  چهاررا از بحن  سازيآرامامتحاز بحشترين اولويت  77با  سهعبر شماره با توجه به محاسبات انجام شده، م

باشد. همانطور كه مالحظه دومحن اولويت را دارا مي سهدهد. به دنبال آن معبر شماره بررسي به خود اختصاص مي
امتحياز اختصياص داده  0و سه برج مسيكوني بيزر    امتحاز 8گردد، به اين معبر به دلحل وجود يك دبحرستان مي

هاي مسكوني( مجميو  )امتحاز كاربري 2هاي عادي مسكوني پس از جمع با عدد شده كه با توجه به وجود كاربري
ديگر جمع شده و  عاملگردد. اين امتحاز با امتحازات هفت مي امتحاز 18هاي حاشحه اين معبر عدد امتحازات كاربري
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امتیازات کاربري هاي حاشیه این معبر عدد 17 امتیاز مي گردد. این امتیاز با امتیازات هفت عامل دیگر جمع شده و 

در پایان عدد 78 به عنوان امتیاز اهمیت این معبر حاصل گردید. به دنبال آن، معابر شماره دو و چهار بیشترین اهمیت 

اقدام های آرام سازي را دارا مي باشند.

جدول الف-2 امتیازات اختصاص یافته به هر یک از معابر مورد بررسي )طبق بند2-2(

 

97 

هميت اين معبر حاصل گرديد. به دنبال آن، معابر شممار  د    هامار بيرمترين به عنوان امتياز ا 97در پايان عدد 
 باشند.را دارا مي سازيآرامهاياهميت اقدام

 
 (2-2طبق بند) امتيازات اختصاص يافته به هر يك از معابر مورد بررسي 2-الف جدول

 4ره معبر شما 3معبر شماره  2معبر شماره  1معبر شماره  خصوصيات ترافيكي معبر
 51 51 01 01 كرديرده عمل
 3 3 9 01 ساعت اوج( 4حجم ترافيك )

 01 01 - 01 تخطي از سرعت مطمئنه
مجموع تعداد تصادفات يك 

 سال
51 51 51 01 

-استفاده به عنوان معبر جاي

 گزين
- -            1 

 
1 

 09 51 05 - اي اطراف معبرهكاربري
مسير جدا نشده ويژه 

 دوچرخه
 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 97 77 15 11 يازاتمجموع امت
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پيوست ب

)اطالعاتی(

خصوصيت های انواع معابر براساس رده عمل کردي معابر
 

 

 ب پيوست
 )اطالعاتی(

 براكردی معانواع معابر براساس رده عمل هایتيخصوص
 براكردی معهر يك از معابر بر اساس رده عمل هایتخصوصي1-ب جدول

مشخصات 
 معبر

جمع و پخش  2شريانی درجه  1شريانی درجه  تندراه آزادراه
 كننده

 دسترسی

 کرد راهعمل
 ايي)تأمين جابج

 يا دسترسي(

انتقال سريع از شهرهاي 
به شهرهاي  کوچك

 بزرگ

ارتباط سريع بين 
 نواحي عمده شهر

برقراري ارتباط 
سريع بين نواحي 

 عمده شهر

برقراري ارتباط بين 
معابر محلي اصلي با 
معابر شرياني درجه 

 يك

برقراري ارتباط 
معابر شرياني با 
معابر محلي و 

 دسترسي

دسترسي 
مستقيم به 

هاي ربريکا
 مسكوني

-کاربري زمين
هاي اطراف 

 معبر

فضاي سبز و تسهيالت 
 شبكه 
بنزين و )مانند پمپ
 گاه(استراحت

فضاي سبز و 
تسهيالت شبكه 

بنزين و )پمپ
 گاه(استراحت

شهري به صورت 
 محدود

تجاري، اداري و 
 هاي شهريکاربري

هاي انواع کاربري
شهري در مقياس 

و  مراکز  1ايمحله
 و اداريصنعتي 

هاي کاربري
 مسكوني

دسترسي به 
هاي کاربري

 شهري

طور به طور مستقيمبه طور مستقيمبه از طريق کندرو وجود ندارد وجود ندارد
 مستقيم

 سطحهم سطحهم سطحهم سطحهم 2سطحغير هم سطحغير هم هانوع تقاطع

 - متر 022 متر 022-022 متر 022 متر 1222حداقل  متر 2222حداقل  فاصله تقاطعات

-اندر تقاطع با شري دارد دارد ندارد ندارد چراغ راهنمايي
 دارد ها

 

نحوه خروج از 
شبكه يا ورود به 

 آن

از طريق رمپ کاهش و 
 افزايش سرعت

از طريق رمپ 
کاهش و افزايش 

 سرعت

با استفاده از ضوابط 
 رمپ

با استفاده از  طرح 
 هندسي تقاطع

با استفاده از طرح 
 طعهندسي تقا

با استفاده از 
طرح 

هندسي 
 تقاطع

-سطح و بهطور همبه سطحطور غيرهمبه سطحطور غيرهمبه سطحطور غيرهمبه امكان دورزدن
 کمك چراغ راهنمايي

 وجود دارد. وجود دارد.

امكان پارک 
اي و حاشيه

 توقف

 
 مطلقاً ممنوع

 
 مطلقاً ممنوع

در کندرو وجود دارد 
و در مسير اصلي 

 .غيرمجاز است

  در کندرو وجود دارد.
 محدود است.

 
 .0وجود دارد

نحوه عبور 
پياده از ان عابر

 عرض معبر

سطح ممنوع و  عبور هم
عبور فقط به صورت غير 

 سطحهم

سطح عبور هم
ممنوع و  عبور فقط 

-به صورت غير هم
 سطح

سطح و به طور همبه
و چراغ  کمك جزيره

 راهنمايي

کمك چراغ به
راهنمايي و از محل 

هاي عابر ذرگاهگ
 0پياده

 
از طريق گذرگاه 

 عابر پياده

 
 مجاز است.

 آيند.حساب ميهاي شهري در مقياس محله بهرساني کوچک جزو کاربريهاي خدماتهاي مسکوني کوچک، مجموعه مغازهمدارس، مجموعه -(1)

 باشد.ها بسيار معدود و کم ميسطح تعداد آنهاي همدر صورت وجود تقاطع-(2)

 در صورت عدم تأمين قانوني پارکينگ در واحد يا مجموعه مسکوني-(3)

 شود.عبورکنترل شده با استفاده از چراغ راهنمايي و گذرگاه مخصوص عابر پياده انجام مي-(4)

 

جدول ب-1خصوصیت های هر یک از معابر بر اساس رده عمل کردي معابر
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ادامه جدول ب -1  خصوصیت های هر یک از معابر بر اساس رده عمل کردی معبر )طبق بند 8-2(

 

 

 
 

 (8-2)طبق بند معبر  کردیعملهر يك از معابر بر اساس رده  هایتخصوصي  1-ادامه جدول ب 

جمع و پخش  2شرياني درجه  1شرياني درجه  هتندرا آزادراه مشخصات معبر
 کننده

 دسترسي

 
-نحوه عبور عابران

 پياده از عرض معبر

سطح عبور هم
ممنوع و  عبور 
فقط به صورت 

 سطحغير هم

سطح عبور هم
ممنوع و  عبور 
فقط به صورت 

 سطحغير هم

سطح و به طور همبه
و چراغ  کمک جزيره

 راهنمايي

کمک چراغ به
از محل راهنمايي و 

 هاي عابر پياده گذرگاه

 
ز طريق گذرگاه عابر ا

 پياده

 
 مجاز است.

 
ورود عابرپياده به 

 حريم شبکه

 
 مطلقاً ممنوع

 
 مطلقاً ممنوع

 شدنبراي سوار و پياده
رو در کندرو و در پياده

 پذيرامکان

شدن براي سوار و پياده
 پذيررو امکانو در پياده
 باشد.مي

-براي سوار و پياده
رو و در پيادهشدن 
 پذير است.امکان

رو در پياده
پذير امکان

 است.
 منقطع منقطع منقطع منقطع غيرمنقطع غيرمنقطع جريان ترافيک
( 031تا   011) سرعت طرح

 کيلومتر برساعت

( 021تا  01)
 کيلومتر برساعت

( کيلومتر 01تا  01)
 برساعت

( کيلومتر 01تا  01)
 برساعت

ومتر کيل 31 کيلومتر برساعت 01
 برساعت

 
 سرعت مجاز

و  01)حداقل 
 020حداکثر 

 کيلومتر برساعت(

 011حداکثر 
 کيلومتر برساعت

( 01تا  01حداکثر )
 کيلومتر برساعت

(  01تا  01حداکثر )
 کيلومتر برساعت

حداکثر  کيلومتر برساعت 01
کيلومتر 21

 برساعت

 مجاز مجاز مجاز 0در کندرو مجاز است  مطلقاً ممنوع مطلقاً ممنوع تردد دوچرخه

کامالً مجزا از  خط ويژه اتوبوس
 روسواره

کامالً مجزا از 
 روسواره

 - مجاز مجاز مجاز

امکان ايجاد 
 هاي اتوبوسايستگاه

فقط در خارج از 
رو مسير سواره
 مجاز است.

فقط خارج از 
رو مسير سواره
 مجاز است.

 
در کندرو و مسير ويژه  

 وجود دارد.

 
 وجود دارد.

 
 .وجود دارد

 
 وجود ندارد.

 

ورود عابرپیاده به
حریم شبکه

سرعت طرح

خط ویژه اتوبوس

حداکثر100
کیلومتربرساعت

حداکثر)40تا60(
کیلومتربرساعت

حداکثر)40تا50(
40کیلومتربرساعتکیلومتربرساعت

50کیلومتربرساعت

درکندرو مجاز است

مجازمجازمجاز

امکان ایجاد
ایستگاه های اتوبوس


