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 گرامیخواننده 

 

نامه طراحی معابر آیین» تهیه به اقدام، برجسته ارشناسانک نظرات از استفاده با شهرسازی وزارت راه و

 اثر نیا فراوان، تالش وجود است. با نموده عرضه شورکن یمهندس جامعه استفادهجهت آن را  و ردهک «شهری

 یگرام خواننده شما از رو نیا ازست. ین یموضوع االتکاش و هامیا ابهام، ،یفنو  یمفهوم یرادهایاز ا مصون

 د:ییفرما گزارش ریز صورت به را مراتب، الکاش و رادیا گونه هر مشاهده صورت در دارد تقاضا مانهیصم

 .دینک مشخص را نظر مورد صفحه و شماره بخش، شماره بند -1

 .کنید انیب خالصه صورت به را نظر مورد رادیا -2

 .دیینما ارسال، ینیگزیجابه منظور  راات مورد نظر اصالح، انکام صورت در -3

 کنید. رکذ یاحتمال تماس به منظور را خود اطالعات -4

 معمول را یمقتض اقدام وکرده  مطالعه دقت به را یافتیدر یو پیشنهادها نظرها، امر نیا ارشناسانک

 .شودمی یقدردان خوانندگان محترم دقت نظر و یارکهم از شیشاپیپ داشت. خواهند

 

 :اطالعات تماس
 

 مهوری اسالمی ایران.شهرسازی ج ، وزارت راه ودادمان دیعباس آباد، ساختمان شه ی، اراضقای، بلوار آفرنیآرژانت دانیمتهران، 
 1519660802: ید پستک

 021-88878031-9تلفن: 
 

Email: info@mrud.ir 
https://www.mrud.ir 
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مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ابالغاعالم و موضوع: 

آیین نامه طراحی معابر شهری

با سالم و احترام

 اجوراي در و خوود 99/99/94 و 7/9/77  موورخ جلسات مصوبات پیرو  2/4/99 مورخ درجلسه ايران ومعماري شهرسازي رساند: شورايعاليبه استحضارمی     

 آئوی  ، شهرسوازي و راه وزارت  توسط " شهری های راه طراحی نامه آئین " روزرساني به لزوم بر مبني وزيران محترم هیات 97/8/94 مورخ مصوبه

  2/4/99  موورخ درجلسوه تصووي  پیورو را( تهوران دانشوااه پژوهشوي معاونوت و)  شهرسازي و راه وزارت نقل و حمل معاونت پیشنهادي شده اصالح نامه

 موورخ صورتجلسوه در منودر  اصوالحات اعموا  بوا موککور سوند مقررنموود نهوايي تصوي  ضم  و قرارداد بررسي مورد کشور شهرهاي ترافیک شورايعالي

 شودمقرر همچنوی . شوود ابوال  ذيوربط مراجع به دبیرشورايعالي توسط( مقیاس وکالن فرادست هاي طرح فني کمیته) شورا 5 شماره فني کمیته 73/99/98

 .نمايد اتخاذ را مصوب نامه آئی  عمومي انتشار جهت الزم تدابیر شهرسازي و راه وزارت ونقل حمل معاونت

پیرامون  شهرسازي و معماري ايران شورايعالي 32/34/9799مورخ مصوب وعمران توسعه طرحهاي وتصوي  بررسي نحوه نامهآيی 42ماده دراجرايلکا  

  گردد.مي ابال  اجرا جهتقال  يک حلقه لوح فشرده بخش در 92درمککور آيی  نامهیوست به پ ،آیین نامه طراحی معابر شهری

 وزيرانهیات محترم 93/9/94مورخ  999592/59324ره شما ابالغيتوجه به انجام تکالیف قانوني وزارت راه وشهرسازي باراستاي در آيی  نامه حاضر     

آیین نامه طراحی معابر عنوان بامعماري ايران( شورايعالي شهرسازي و 7/9/77 خیابانهاي شهري)مصوبروزرساني آيی  نامه طراحي راههاوه درخصوص ب

هماهناي ترافیک وچهارمی  ويکصدوپنجاه وپنجمی  جلسه شورايعالي تصوي  دريکصدو پنجاه نقل وزارت متبوع تدوي  وپس ازت حمل وتوسط معاونشهری

.شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي و تصوي  نهايي قرار گرفت  32/34/9799و  99/99/9794شهرهاي کشور ، در جلسات مورخ 

طراحي ضمناً الزم مي داند به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت تحقق اهداف مورد پیایري آئی  نامه )از جمله به روزرساني رويکردها، مفاهیم و نحوه        

حد خیابان،بهبود کیفیت طرح ها بااعما  سیاست ها، خط مشي هاي اساسي و اصالح الاوهاي مربوط به حمل و نقل شهري، وفراهم ساخت  يک مرجع وا

تاکید شود:تصريح وعالي( کمیته فني آن شوراي73/99/98نظرات صورتجلسه مورخ مورد استناد( برلزوم اجراي مصوبه شورايعالي شهرسازي ومعماري )مبتني بر
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تمهیدات تصوي  و اجراي طرح هاي توسعه شهري مکلف به رعايت اي  آئی  نامه بوده و الزم است، بررسي وتمامي نهادهاي ذيربط در امر تهیه -1

حقوقي، قراردادي، مالي و اعتباري و اجرايي  الزم براي تحقق آن را فراهم آورند. 

ماه پس از ابال  آن توسط دبیرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري، با هماهناي 7جايااه اي  آئی  نامه در نظام فني و اجرايي کشور ظرف مدت  -2

ن برنامه و بودجه، تعیی  خواهد شد.هاي الزم با دفتر نظام فني و اجرايي سازما

نقل يامعاونت شهرسازي معماريمعاونت حمل وهماهناي امورعمراني وزارت کشور، رساني آئی  نامه با ارائه پیشنهادازجان  معاونتبازناري وبروز -3

خواهد گرفت.ورت صوزارت راه وشهرسازي به دبیرخانه شورايعالي شهرسازي ومعماري 

فرايندهاي اجرا و کنتر  آئی    نظام مبتني بر الزامات ساختاري وآئی  نامه،اي دیریت اجرایی و پایش و بهنگام سازینظام منظر به اهمیت  -4

طرح هاي جامع  نامه) چه کنشاراني با چه نقش و وظیفه اي طي چه فرايندي عمل نمايند( در سه سطح الف : تهیه طرح هاي شهرسازي و ترافیکي)

عه شهري و طرح هاي جامع ترافیکي، شهري(، ب: پروژه هاي اجرايي مثل طراحي تقاطع ها و اجرايي کردن طرح هاي توسطرح هاي توسعه ترافیک،

عالي یلي ازشورايشهرسازي تهیه و براي اخک مصوبه تکمماه توسط معاونت حمل ونقل وزارت راه و 6ظرف مدت نظارت و ارزيابي اقداماتو پ: پايش و

خانه اي  شورا ارائه خواهد شد.شهرسازي و معماري به دبیر

وجود برخي کاستي ها و ناهماهناي هاي موجود در طراحي و احداث و بهره برداري پیاده راه هاينظر به اهمیت حرکت پیاده درشهرهاي امروز و -5

ي مديريت اي  سهم از ساختار تشکیالتي خود بخش ويژه اي به عنوان متولردارت کشور و شهرداري ها ، حداکثرظرف مدت يک سا  شهري، وز

خواهند نمود. جابه جايي ها در شهرها را پیش بیني و اجرايي

طريق اي شهرهاي کشور ضروري است مرات  از عالي هماهناي ترافیکوجه به تصوي  آئی  نامه درشورايعالي شهرسازي ومعماري وشورايبا ت -6

اهناي امور عمراني وزارت کشور همکاري معاونت همالي شهرسازي ومعماري با ه شورايعاي  اساس دبیرخانردنظارت وپیایري قرارگیرد.بردوشورا مو

عالي شهرسازي و تناس  با زمانبندي احکام آن، به شورايموانع احتمالي( را، مازي، گزارش تحقق اي  ابالغیه )وشهرسومعاونت حمل ونقل وزارت راه و

معماري ارائه خواهد کرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ( لغو و آئین نامه جدید جایگزین  7/9/77با ابالغ این آئین نامه، آئین نامه قبلی ) مصوب       

و از این گذشته شده آن خواهد شد. بر این اساس تعاریف واژه های تخصصی بکار رفته در این آئین نامه نیز جایگزین تعاریف 

است دستور فرمایید مراتب به نحو شایسته به تمامی مراجع ذیربط انعکاس یابد. خواهشمند پس مالک عمل خواهند بود.



 رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیو رئ یراه و شهرساز پیشگفتار وزیر

 

نحوه طراحی  ،های عملکردی مختلفنقش وجوداست که به سبب  یاز جمله فضاهای شهری شبکه معابر

 1373مصوب سال  «یشهر یهاراه یطراح نامهنییآ»های گذشته از اهمیت باالیی برخوردار است. در سالآن 

 یابیو ارز یبه منظور طراح و مبنای مشخص مرجع واحدبه عنوان یک  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا

های هادی، تفصیلی های توسعه و عمران )جامع( شهری، طرحنظیر طرح یمرتبط با شبکه معابر شهر یهاطرح

نامه با اقتضائات زمان خود از یک طرف و محتوایی این آیین گرفت. تناسبو ... مورد استفاده و استناد قرار می

ونقل پایدار و های مختلف حملنیازهای عصر حاضر جوامع شهری از طرف دیگر سبب شده تا با توجه به گونه

های نامه به عنوان مبنایی برای طراحیروزرسانی این آیینبه ،لزوم تغییر نگرش در طراحی شبکه معابر شهری

در دستور کار قرار بگیرد. در نظر گرفتن نیاز همه کاربران شبکه معابر، بازیابی نقش اجتماعی این فضاهای آینده 

ونقل همگانی و سواران، اهمیت حملپذیر نظیر عابران پیاده و دوچرخهدهی به کاربران آسیبشهری، اولویت

های راهنامه طراحی آیین»روزرسانی شخصی تنها بخشی از مسائل اساسی در به خودروی به کاهش وابستگی

 اساس اصول توسعه پایدار بوده است. بر «شهری

به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی  13/8/1394هیأت وزیران در جلسه 

افقت کرد. نقل پایدار مووبر اساس اصول حمل «های شهرینامه طراحی راهآیین»رسانی روزایران با پیشنهاد به

ن وکمیسی»و دستگاه ناظر  «وزارت کشور»، دستگاه همکار «وزارت راه و شهرسازی»دستگاه مجری این مصوبه 

 .شدمعرفی  «شهرهاخاص امور کالن

« های شهرینامه طراحی راهآیین»ف اصلی از تهیه نسخه بازنگری شده اهداچه که به عنوان  خالصه آن

 ست از:ا عبارت شدهدنبال 

 نقل پایداروطراحی معابر شهری بر اساس اصول حملهای نی مفاهیم، رویکردها و شیوهروزرسابه -

 بازنگری در ضوابط طراحی شبکه معابر شهری با رویکرد انسان محوری -

 ی ترافیکی، اجتماعی و زیست محیطیهاشامل نقششهری های مختلف معابر توجه به نقش -

ه، مختلف سفر شامل پیاد یهاوهینه از شیبه شهرها و استفاده یتباطار یهاهکدر شب یپارچگکیجاد یا -

 یشخص یو خودرو ینقل همگانوحمل دوچرخه،

 هاها و ارزیابیرحسازی طیک مرجع واحد، کاربردی و بومی به منظور یکپارچه کردنفراهم  -

 ایهای جدید طراحی معابر شهری به طراحان و جامعه حرفهآموزش روش -



بازنگری شده  نسخه، رای عالی شهرسازی و معماری ایرانشو سیقانون تأس 2ماده از  4طبق بند 

بخشی از آیینبه عنوان و  «نامه طراحی معابر شهریآیین»عنوان  تحت «شهریهای راهنامه طراحی آیین»

 رسید. مذکوربه تصویب شورای  02/04/1399در تاریخ  های شهرسازینامه

 

 

 محمد اسالمی                                                                                                 

 

  



 یونقل وزارت راه و شهرسازحملپیشگفتار معاون 

 

شهری به خود  یبر شهری به عنوان عنصری که بیشترین سهم را در میان انواع فضاهای همگانامع

از اهمیت زیادی در طراحی و توسعه  ،دندهاختصاص داده و بخش مهمی از ساختار فضایی شهر را شکل می

، مرکز حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرها گیریهمان زمان شکل. معابر از هستندشهرها برخوردار 

ن ی. اه استییر کرده و تا حدودی از بین رفتدر ادامه با فراگیر شدن مدرنیسم، تغ هااین نقش ولیاند، بوده

به  یادهپ عابران و فضایی اندک برای حرکت خودروهاعریض برای متعدد و  ر با در نظر گرفتن خطوط عبورییتغ

هری های شبسیاری از خیابان ،ین ترتیبه امعابر در سر تا سر جهان در نظر گرفته شد. ب مبنای طراحی عنوان

 تبدیل شدند. اتخاذ سواری شخصیوسایل نقلیه به ویژه انواع در درجه اول به داالنی برای جابجایی و حضور 

رنگ شدن نقش اجتماعی  های گذشته، موجب کمهمین رویکرد در طراحی معابر شهرهای کشورمان در سال

نقل همگانی و به خطر افتادن ایمنی عابران پیاده و ول، عدم توجه کافی به حمهاخیابانمداری  ادهیو پ

تأمین عرضه متناسب با تقاضای استفاده از خودروی شخصی،  یعنی ،پیشین ان شده است. نگرشسواردوچرخه

 یوه سفر در شهرهای کشور شده است.موجب توجه بیش از حد به این ش

برای مقابله با  شدههای انجام معابر و تالش خودرو محور یی و طراحریزبرنامهحاصل از  یمنف یامدهایپ

پایدار و به تبع آن تغییر شهری نقل ومشکالت ناشی از این شیوه طراحی، منجر به ظهور مباحث نوین حمل

شبکه معابر  یطراحدر  ،یزیرد برنامهیجد هایهای اخیر شده است. رویکردهای سفر در سالاولویت شیوه

در  یل همگانونقاده، دوچرخه و حملیهای دوستدار پبه توسعه خیابان س شده و منجرکز منعین یشهر

است. از این رو، با توجه به تغییر  کردههای شخصی را محدود ت سواریکشده و حر کشورهای توسعه یافته

سازی اصول نگرش جهانی نسبت به موضوع طراحی معابر شهری و تأکید متخصصان این حوزه بر لزوم پیاده

نقل وبر اساس اصول حمل« های شهرینامه طراحی راهآیین»ها، موضوع بازنگری ل پایدار در طراحینقوحمل

و انجام آن به معاونت پژوهشی  وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت در دستور کار 1396پایدار از اواخر سال 

 .دانشگاه تهران واگذار شد

. پس از آن با برگزاری جلسات متعدد شدارائه  1398نامه در اردیبهشت نویس اولیه این آیینپیش

عالی هماهنگی  ونقل وزارت راه و شهرسازی، کمیته فنی شورایکارشناسی و مدیریتی در حوزه معاونت حمل

 عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین اخذ نظرات مجامع ترافیک شهرهای کشور، کمیته فنی شورای

نامه مورد بررسی و نویس این آیینهای شهرهای مختلف، پیشو شهرداری جامعه مهندسین مشاوردانشگاهی، 

 ارزیابی قرار گرفت.

 



 یو نقش اجتماع یکیان نقش ترافی، حل تعارض میشبکه معابر شهر یدر طراح یاصل یهااز چالش یکی

نقل شهری، وهای شهرسازی و حملمتخصصان حوزه یهادگاهیواحد بر اساس د ین مرجعیمعبر است. لذا تدو

ل باشد. از این رو در مراحل مختلف تدوین نسخه بازنگری کن مشیارآمد در جهت حل اک یحل تواند راهیم

برگزار شد و پس از دریافت و اعمال نظرات  نامه، جلسات متعددی با حضور کارشناسان این دو حوزهشده آیین

نامه طراحی معابر آیین»ان نسخه بازنگری شده با عنو ،دست آمد. در نهایته نامه بنآنها، محتوای نهایی آیی

عالی هماهنگی ترافیک  در یکصد و پنجاه و چهارمین و یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای «شهری

تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری  به 02/04/1399مورخ  در جلسهو سپس  شدشهرهای کشور مصوب 

 ن رسید.ایرا

، توجه به اصول شدهدر دوازده بخش تدوین همچون نسخه پیشین نامه که در نسخه جدید این آیین

ضیح تودر واقع ، «مبانی»تحت عنوان  ،نامهبخش اول این آییننقل پایدار مورد تأکید قرار گرفته است. وحمل

بق با آخرین تحقیقات و مطا ،شهری معابروجود آمده در زمینه طراحی ه مفصلی از تغییر رویکردهای ب

نامه بوده و در آن اصول کلی و حاکم بر های این آیینبخش سایرکه مبنایی برای تدوین  است دستاوردها

 بخش جدیدی ،سفر همگانی مباحث مربوط به شیوهبا توجه به اهمیت  است. شدهتشریح  ،و معیارها هاطراحی

ای به های جداگانهنسخه قبلی، بخشبا . همچنین مطابق ارائه شده است« نقل همگانیوحمل»با عنوان 

ر های سفهای سفر پیاده و دوچرخه اختصاص یافته است. الزم به ذکر است که با توجه به اهمیت شیوهشیوه

به نسخه « سازی ترافیکآرام»تحت عنوان  ،ایها، بخش جداگانهموتوری و حفظ ایمنی کاربران این شیوه غیر

های پالن و نیمرخ»، «مبانی» با عناویننامه بخش آیین ،دوازدهدر نهایت ه اضافه شده است. نامجدید آیین

سازی آرام»، «یشهر یهاابانیخ»، «یشهر یهاها و تبادلتندراه»، «یعرض یهامرخین یاجزا»، «طولی

یرهای مس»، «پیادهمسیرهای »، «ونقل و کاربری زمینحمل»، «ونقل همگانیحمل»، «هاتقاطع»، «ترافیک

 تدوین شده است.« تجهیزات ایمنی»و « دوچرخه

طراحان باید استفاده همه کاربران معبر اعم از  ،نامههای مختلف آیینبر اساس مطالب ارائه شده در بخش

شخصی و خودروهای باری را در نظر  ،ونقل همگانیکنندگان از حملان، استفادهسوارن پیاده، دوچرخهاعابر

 نظر قرار دهند. مدنیز و نه تنها حرکت خودرو که جابجایی افراد و توزیع بار در شبکه را  بگیرند

ه، های خالقانایده به کمک دیبا نامهآیین این ضوابط و استانداردهای ضمن رعایت ،یشهر معابردر طراحی 

ازن تو ،اجتماعی طرحمحیطی، اقتصادی و  زیستمختلف ، بین ابعاد پذیرار، مقرون به صرفه و انعطافسازگ

های محلی به از طرفی تدوین دستورالعمل .شود کنندگان مختلف پوشش دادهایجاد شود و نیازهای استفاده

نظر قرار گیرد. جهت پوشش  تواند مداقتضای شرایط هر منطقه با رعایت مفاهیم و معیارهای ارائه شده، می

 شده است.داده ارجاع  نیز تندات مربوطههای مختلف به مراجع و مسکامل برخی مفاهیم در بخش



های شهرسازی در تمام سطوح دار تهیه طرحطراحان و مهندسان مشاور عهده نامه،جامعه هدف این آیین

های توسعه و های توسعه شهری نظیر طرحطرحاجرای و تصویب  ،های مختلف، مراجع بررسی، تأییدو مقیاس

های بهسازی و نوسازی، های بازآفرینی شهری، طرحهای تفصیلی، طرحطرحهای هادی، طرحعمران )جامع(، 

های جزئیات شهرسازی، احداث معابر جدید، بازسازی و نوسازی معابر موجود، سازی، طرحهای آمادهطرح

های ساختمانی )از نظر نحوه اتصال به معابر شهری( های اثرسنجی ترافیکی، طرحهای اصالح ترافیکی، طرحطرح

 های مسکونی، تفریحی و صنعتی هستند.های انواع شهرکدر محدوده و حریم شهرها و طرح

نقل پایدار وگامی مؤثر در راستای تحقق اهداف حمل« نامه طراحی معابر شهریآیین»امید است تدوین 

های ایران های شهری و توسعه معابر انسان محور در شهرها و تندراهطراحی خیابان بوده و به تغییر شیوه

 بینجامد.

وزارت راه و  یو معمار یاز زحمات سرکار خانم دکتر فرزانه صادق مالواجرد )معاون شهرساز انیدر پا

وزارت  ییو روستا ینژاد )معاون عمران و توسعه امور شهریجمال یمهندس مهد یآقا جناب (،یشهرساز

 یقاتیتحق می( و تیو شهرساز اهل وزارت رونق)معاون سابق حمل زادهیدکتر مهرداد تق یآقا جناب کشور(،

 روز قیکرده و توف یاند، قدرداننموده یهمکار «یمعابر شهر یطراح نامهنییآ» هیدانشگاه تهران که در ته

 را از خداوند منان خواستارم. شانیافزون ا

 

 وریشهرام آدم نژاد غ                                                                                       
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دکتر ارسالن ، آقای دکتر احسان احمدی، آقای مقدم یجابر یهاد یمرتض دکترین وسیله از زحمات آقای ه اب قدردانی:

زاده، آقای دکتر علی حسنی، آقای مهندس مسعود خدادادیان، آقای مهندس افشین خضرلو، آقای دکتر مهدی فقر

ی، آقای مهندس علی خدیر و آقای دکتر مرتضی اسدامرجی که با ارائه نقطه نظرات فرجام ریمهندس ام یآقا نادران،

 .شودقدردانی می ،نداهنامه کمک کردآیین اولسازنده خود به قوام بخش 
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 کلیات -1

 امه طراحی معابر شهریننمعرفی آیی -1-1

عالی شهرسازی و معماری  با تصویب در شورای 1373در سال « های شهری ایراننامه طراحی راهآیین»

پرداخت، توسط وزارت مسکن و های شهری میبخش که هر کدام به بررسی ابعادی از طراحی راه 12ایران در 

ت أوزارت راه و شهرسازی در راستای انجام تکالیف قانونی خود با توجه به ابالغیه هیشهرسازی سابق انتشار یافت. 

ونقل و بر اساس ها در سند حمل( در خصوص وظایف دستگاه10/09/1394مورخ  119512/51024محترم دولت )شماره 

(، 1373های شهری )مصوب سال نامه طراحی راهروزرسانی آیین( جدول تصادفات شهری و ایمنی آن با عنوان به1ردیف )

نامه همانند یننسخه جدید آی آغاز کرد. 1396های شهری را در اسفند ماه نامه طراحی راهروز شده آیینهتهیه نسخه ب

نامه طراحی معابر ینیآ»به « های شهرینامه طراحی راهینآی»جلد است و عنوان آن از  12امل نسخه قبل، ش

نامه طراحی معابر آیین»لی شهرسازی و معماری ایران ، شورای عا02/04/1399در تاریخ تغییر یافته است. « شهری

 روزرسانی و تدوین شده است، تصویب کرد:بخش زیر به 12را که در قالب « شهری

 مبانی -1

 های طولیپالن و نیمرخ -2

 های عرضیاجزای نیمرخ -3

 های شهریها و تبادلتندراه -4

 های شهریخیابان -5

 سازی ترافیکآرام -6

 هاتقاطع -7

 ونقل همگانیحمل -8

 زمینونقل و کاربری حمل -9

 مسیرهای پیاده -10

 مسیرهای دوچرخه -11

 تجهیزات ایمنی -12
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 امهنناهداف آیی -1-2

م رنگ بودن نقش کرو هستند، ران با آن روبهیا یاز شهرها یاریبس یهاابانیه خک یاز جمله مسائل

ن یرتریذپبیان، به عنوان آسسواراده و دوچرخهیعابران پ یمنیتوان به ایگر میابان است. از مسائل دیخ یاجتماع

های اخیر، به دنبال تغییر نگرش ایجاد شده در طراحی فضاهای رد. در سالکابان اشاره یخاز نندگان کاستفاده

در راستای توجه بیشتر به جریان زندگی اجتماعی در این گونه فضاها، به  یها و نظریات متنوعشهری، ایده

حی معابر شهری نیز فراهم نامه طراهای شهری، مطرح شده است. در تهیه ویرایش جدید آیینخصوص خیابان

یاده، عابران پ :به ترتیب اولویت)کنندگان از معابر شهری کردن تردد ایمن برای تمامی اقشار جامعه و استفاده

ها مد نظر قرار داشته است. اهداف زیر در در طراحی خیابان (ونقل همگانی، دوچرخه و سواری شخصیحمل

 نامه مورد نظر بوده است:تهیه این آیین

 طراحی معابر شهریدر تغییر نگرش ایجاد  -

 طراحی خیابانزرسانی رویکردها، مفاهیم و نحوه روبه -

 ونقل شهریهای اساسی و اصالح الگوهای طراحی مربوط به حملمشیخط ها واعمال سیاست -

 آنهاها، رعایت یکنواختی و سادگی های طراحی به منظور بهبود کیفیت طرحتدوین دستورالعمل -

 فراهم ساختن یک مرجع ملی برای اصالح وضعیت موجود معابر شهری -

 آموزش طراحان و فراهم ساختن امکان بازآموزی مداوم آنها -

 

 امهننکاربرد آیی -1-3

العمل و راهنمای طراحی تهیه شده است که به عنوان دستور نامه طراحی معابر شهری به این منظورآیین

های شهری در سال نامه طراحی راهطراحان معابر شهری قرار گیرد. هر چند آییندر اختیار متولیان شهری و 

در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده بود، اما کاربرد آن به دالیل مختلف در طراحی  1373

بع امعابر شهری کشور کم رنگ بوده است و طراحان بنا به سلیقه و بر حسب اطالعات و دسترسی خود به من

 اند.های خود را انتخاب کردهها، استانداردها، روش و جزئیات طرحخارجی و داخلی، سیاست
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های مرسوم نامه لزوماً منطبق با شرایط موجود و روشهای موجود در این آیینضوابط و دستورالعمل

نامه، ینق با ضوابط آیطراحی نیستند. این عدم انطباق به این معنا نیست که همه معابر موجود باید برای تطبی

تخریب یا بازسازی شوند. اما الزم است متولیان مدیریت شهری و طراحان برای ساماندهی وضعیت موجود معابر 

های انسان محور است، سرلوحه کار خود قرار داده و در نامه را که مبتنی بر طراحیشهری، رویکرد جدید آیین

نامه اصالح نمایند. مشخص ت و سوی رهنمودهای این آیینحد امکان معابر شهری موجود را در جهت سم

 نامه ضروری است.های جدید، اعمال ضوابط و رهنمودهای این آیینی و طراحیریزبرنامهاست که در 

توسعه  هایهای توسعه شهری نظیر طرحکنندگان طرحکلیه تهیه نهادهای بررسی، تأیید، تصویب و یتمام

های بهسازی و نوسازی، ، طرحشهری های بازآفرینیطرح های تفصیلی،طرحهادی، های طرحو عمران )جامع(، 

های جزئیات شهرسازی، احداث معابر جدید، بازسازی و نوسازی معابر موجود، سازی، طرحهای آمادهطرح

هری( شهای ساختمانی )از نظر نحوه اتصال به معابر های اثرسنجی ترافیکی، طرحهای اصالح ترافیکی، طرحطرح

های مزبور و تغییرات ها، مکلفند در تهیه طرحانواع شهرک مربوط به هایو حریم شهرها و طرحدر محدوده 

ایجاد  موجود و یهاشهر هتوسع نیهمچننامه طراحی معابر شهری را رعایت کنند. آنها، موارد مربوطه در آیین

 .هستندنامه رعایت ضوابط این آیین مشمول د،یجد یهاکشهر و شهرها

ها نبوده، بلکه ابزار و نسبت به طرح ،نامه رافع مسئولیت فنی مهندسان مشاور و طراحانینیاین آ

نامه، جانشین طراحی نباید این تصور ایجاد شود که آیینشود. استانداردهای طراحی معابر شهری محسوب می

دهد. بلکه طراحی واقعی در قالب میدگان و طراحان شهری را کاهش کننهو خالقیت است و وجود آن، کار تهی

نامه . بدون وجود آیینخواهد گرفت، شکل کرده استنامه تعیین هایی که این آیینالزامات، ضوابط و محدودیت

نامه، طراح ناچار است . اما با وجود آیینگیر و دشوار نخواهند بودها چندان وقتکننده، طراحیو ضوابط محدود

نامه های فنی و خالقانه بیابد تا بتواند ضوابط و استانداردهای الزامی آیینها، راه حلمحدودیتبرای مواجهه با 

 را رعایت کند.

 یازهاین یبراهای صنعتی شهرکنقشه  یطراحهای صنعتی ایران، قانون تأسیس شرکت شهرکبا مطابق 

م یها از حرکشهراین واهد شد و خ انجام یو شهرساز راهگوناگون بر اساس ضوابط اعالم شده توسط وزارت 

خصوص  ط و نحوه عمل دریشراگیری، تصمیم هستند. بنابراین اها مستثنیشهردار شهرها و قانون یاستحفاظ

شرکت ار مسئوالن یدر اختهای صنعتی نامه برای شهرکرعایت و استفاده از ضوابط و رهنمودهای این آیین

 .ایران است یصنعت هایکشهر
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 طراحیاستثناهای  -1-4

نامه با توان های اجرایی موجود در کشور، تالش شده است که ضوابط این آیینبا توجه به محدودیت

ها قابل اجرا ای با وجود عملی بودن، در همه وضعیتنامهاجرایی و عملی کشور سازگار باشد. اما هیچ آیین

شوند. حل طراحی به صورت مجزا مشخص میها موارد استثنا در متن و یا در مرانامهنخواهد بود. در همه آیین

نامه نیز در موارد استثنا که طراحان به دالیل مختلف فنی، اقتصادی، زیست محیطی و یا فرهنگی، در این آیین

اند، الزم است دالیل خود را در یک گزارش فنی در ضمیمه طرح، ارائه نمایند. ضوابط مربوطه را رعایت نکرده

 ارد استثنا باید حسب مورد به تصویب مراجع مربوطه برسد.دالیل ارائه شده در مو

 

 امهنننندگان از آییکهاستفاد -1-5

های شهرسازی در تمام سطوح دار تهیه طرحنامه طراحان و مهندسان مشاور عهدهمخاطب اصلی این آیین

های شهرسازی و ها، نهادهای اجرایی طرحهای مختلف، مراجع بررسی، تأیید و تصویب این طرحو مقیاس

نامه فقط یح از هر آییناستفاده صحهای اجرایی مرتبط هستند. ها و سایر دستگاهمعماری از جمله شهرداری

نامه متمرکز شده باشد، عملی است. معابر به دست افراد خبره و با تجربه که حرفه آنها بر موضوع آن آیین

ونقل و ترافیک، طراحان راه و های شهری هستند و باید با مشارکت متخصصان حملبخشی از طرح ،شهری

ها در درجات مختلف از طرح جامع تا ین تخصصساختمان، شهرسازان و طراحان شهری، طراحی شوند. ا

های اجرایی باید با هم همکاری کنند و هیچ یک از آنها جایگزین دیگری نخواهد بود. البته استفاده هر طرح

 نامه در زمینه همان تخصص است.ها از این آیینیک از این تخصص

 

 امهنناصول آیی -1-6

ست که به منظور طراحی ، ضوابط و رهنمودهاهاتورالعملای از دسنامه طراحی معابر شهری مجموعهآیین

نامه به گیرد. برخی از معیارهای ارائه شده در این آیینمناسب معابر شهری مورد استفاده طراحان قرار می

مشخص شده است. برخی معیارها نیز به صورت « نباید»و « باید»صورت الزامی و اجباری است که با کلمات 

نامه آمده است و طراح در آیین« تواندمی»و « بهتر است»، «شودتوصیه می»و با عباراتی نظیر ای بوده توصیه

 کند.گیری میتصمیمشرایط محیطی در مورد آنها بر اساس 
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 :هستندنامه طراحی معابر شهری به شرح زیر آیین و ضوابط موجود دراصول ترین مهم

 .انددو رده تندراه شهری و خیابان شهری تقسیم شده معابر شهری بر اساس نقش اجتماعی آنها به -1

طراحی شده و حضور و عبور عرضی عابران پیاده  ،های شهری تنها به منظور عبور وسایل نقلیهتندراه -2

 ان به صورت همسطح در آنها ممنوع است.سوارو دوچرخه

امکان عبور عرضی وجود  وهای شهری به منظور حضور و فعالیت عابران پیاده طراحی شده خیابان -3

 الزامی است. در آنها ان به صورت همسطحسوارعابران پیاده و دوچرخه

پخش کننده و شریانی، ظرفیت جابجایی انسان وهای شهری به محلی، جمعبندی خیابانمعیار دسته -4

 است. سفرهای با انواع شیوه

های جمع و پخش کننده کیلومتر بر ساعت، در خیابان 30های محلی حداکثر سرعت مجاز در خیابان -5

 کیلومتر بر ساعت است. 50های شریانی حداکثر کیلومتر بر ساعت و در خیابان 40حداکثر 

 جودوهای مناسب با عرضهایی که در آنها امکان جداسازی فیزیکی مسیرهای سواره و پیاده خیابان -6

کیلومتر  15های اشتراکی شناخته شده و حداکثر سرعت مجاز در آنها برابر با با عنوان خیابان ،ندارد

 .شوددر نظر گرفته میبر ساعت 

های ها ممنوع است )به جز کاربریانواع تندراه طریق های شهری ازایجاد دسترسی مستقیم به کاربری -7

 ا(.همرتبط با این معابر نظیر پمپ بنزین

ای و شهری، تنها با ایجاد های جدید با مقیاس عملکردی منطقهاحداث یا صدور مجوز توسعه کاربری -9

ای و های ناحیههای شریانی، مجاز است. صدور مجوز توسعه کاربریحداقل یک دسترسی از خیابان

بالمانع پذیر و امکانهای شریانی با رعایت مالحظات شهرسازی و سازگاری، در خیاباننیز محلی 

 است.

ای وپخش کننده، مقیاس ناحیههای جمعهای پیرامون خیابانحداکثر مقیاس مجاز برای کاربری -10

کننده با رعایت مالحظات وپخشهای جمعدر خیاباننیز های محلی است. صدور مجوز توسعه کاربری

 است. و بالمانع یرپذامکانسازگاری، و  شهرسازی

دسترسی  های محلی، مقیاس محلی است.یابانهای پیرامون خمجاز برای کاربری حداکثر مقیاس -11

های محلی تنها به صورت دسترسی ای و شهری به خیابانای، منطقهها با مقیاس ناحیهکاربری

 یر است.پذامکاناضطراری و ثانویه 
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مستلزم رعایت این  ،های مدیریتیحفظ یکپارچگی شهر، فرم و کارکرد معابر شهری و وحدت رویه -12

نامه بر رعایت های شهری مختلف آن است. اما در عین حال آییننامه در تمام محدوده و بافتآیین

کید دارد. به این منظور أهای تاریخی و ارزشمند تویژه بافت هر بافت به خاصمالحظات و اقتضائات 

ضوابط و مالحظات ویژه مصوب  .کندسازی و وحدت رویه را ایفا مینامه نقش یکپارچهاین آیین

 رو از این. د بودنخواهاضافه شده و الزم االجرا  نامهآیینصورت انضمامی به ه مراجع ذیصالح ب

 ،سوی وزارت میراث فرهنگیاز های تاریخی که چارچوب ضوابط مصوب حفاظت و طراحی معابر بافت

این رویکرد و امکان نامه است. فرادست ضوابط این آیین ،شودارائه می و صنایع دستی گردشگری

، ارزش طبیعی دارایهای مانند معابر واقع در بافتبرای سایر معابر واجد شرایط ویژه ) انضمام ضوابط

ایمنی و امنیت عمومی( نیز با طی فرآیندهای فنی و قانونی گردشگری، فرهنگی،  ،یزیست محیط

 مربوطه محفوظ خواهد بود.

های کالبدی خیابان تاریخی، اولویت دارد. های تاریخی، حفظ ویژگیبافتدر ساماندهی و اصالح  -13

های بافت تاریخی غیر مجاز است. تغییر خیابان به منظورنامه استفاده از ضوابط این آیین هرگونه سو

های تاریخی باید با اخذ مجوز از مراجع مرتبط در وزارت میراث فرهنگی، تغییر و اصالح کالبد خیابان

 گری و صنایع دستی انجام گیرد.گردش

 

 هانامه با سایر قوانین و دستورالعملنارتباط آیی -1-7

( لغو 1373سال  در شورای عالی شهرسازی و معماری ایراننامه قبلی )مصوب نامه، آیینبا ابالغ این آیین

نامه در این آیینهای تخصصی بکار رفته . بر این اساس تعاریف واژهه استنامه جدید جایگزین آن شدو آیین

پذیری متالش شده است که حد تعمی نیز جایگزین تعاریف گذشته شده و از این پس مالک عمل خواهند بود.

ورت صکنترل شده و در  ،های مشابه و مرتبطنامهها و آییننامه و نسبت آن با قوانین، دستورالعملاین آیین

 ا ارجاع داده شود.هنامهها و آیینبه سایر دستورالعمل لزوم

نامه جدید است که نسبت اصول اساسی آیینها از توسعه کاربریآن با  بندی معابر شهری و ارتباططبقه

، 1انی درجه شری)معابر به سه دسته کلی  ،نامهآییننسخه قبلی . در است بنیادی داشتهقبلی تفاوت  نسخهبه 

جابجایی وسایل نقلیه نقش اصلی بود.  1ر شریانی درجه . در معابندبود تقسیم شده (و محلی 2شریانی درجه 

ه در نظر گرفته شد جانبیعالوه بر جابجایی وسایل نقلیه، دسترسی به عنوان نقش  2در معابر شریانی درجه 

 ،نقش اجتماعی معابر ،نامهآییننسخه جدید . اما در رنگ بود نقش دسترسی پر ،محلی هایدر خیابان بود و

 بان شهری است.بندی آنها به دو دسته تندراه و خیاتقسیماصلی مالک 
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ابر مع هایی بامشابهت ،معابر شهری دسته ازاست. این  عبور وسایل نقلیه ،معابر تندراهیطراحی از هدف 

ه کنامه باید توجه داشته باشند کنندگان از آییناستفاده ولی، دارندنامه آییندر نسخه قبلی  1شریانی درجه 

بنابراین  است.رسانی شده روزهب 1معابر تندراهی نسبت به معابر شریانی درجه  رابطه باارائه شده در ضوابط 

 شود.قدیم می 1عابر شریانی درجه جایگزین ضوابط م ،نامهآیینجدید  نسخه مجموعه ضوابط ارائه شده در

لیه سبت به جابجایی وسایل نقروزرسانی شده و جابجایی انسان ننامه، مبانی نظری بهدر نسخه جدید آیین

ساسی اتغییرات  باوپخش کننده شریانی و جمع هایخیابانمجموعه ضوابط  باالتری دارد. به همین دلیلاولویت 

 شود.قدیم می 2ی درجه معابر شریانضوابط جایگزین کامالً  نسبت به قبل،

های ر مقایسه با خیابانمحلی، تغییرات کمتری د هایخیابانعملکردی  در مبانی نظری و مشخصات

 هنسخهای محلی در جایگزین ضوابط خیابان ،ضوابط جدید ولی در این موارد نیزشریانی ایجاد شده است، 

 شود.مینامه قبلی آیین

 نسخه مبنای برنامه نآیی ابالغ نسخه جدیدهایی که پیش از و دستورالعمل هانامه، آیینقوانینچنانچه 

 ودهبد، همچنان به قوت خود باقی ننامه مغایرت نداشته باشآیینجدید  نسخه با اصولتدوین شده است، قبلی 

در معابر  عمودیترافیکی دستورالعمل عالئم » در بندی معابرروش دسته ،. به عنوان نمونههستندو قابل استناد 

عالی هماهنگی شورای در  1397سال که در « دستورالعمل عالئم ترافیکی افقی در معابر شهری»و « شهری

 ،نامه متفاوت استاین آیین موجود دربندی دستهترافیک شهرهای کشور مصوب و ابالغ شده است، با روش 

ا اصول ی بمغایرتها این دستورالعملبر مبنای سرعت معابر، ی عمودو افقی با توجه به ارائه ضوابط عالئم  ولی

 استفاده و قابل همچنان قابل استنادبر اساس سرعت مجاز، بندی معابر و بدون توجه به دسته و نامه نداشتهآیین

 هستند.

طراحی هندسی  ،ای، طراحی شهریریزی شهری و منطقهبه طور کلی چنانچه در سطوح مختلف برنامه

 وها نامهآیینقوانین، سایر نامه و تعارضی بین مطالب این آیین ،ونقل و کاربری زمینو ارتباط حملمعابر 

 به ترتیب زیر عمل خواهد شد: ،ایجاد شودها دستورالعمل

و ونقل حملارتباط  ،ای، طراحی شهریریزی شهری و منطقههای ایجاد شده در سطح برنامهتعارض -

 شود.به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع می کاربری زمین

نامه باالدست سایر منابع ی معابر، مطالب این آیینهای ایجاد شده در مباحث طراحی هندسدر تعارض -

میته ک»و « کمیته دائمی آموزش، پایش و بهنگام سازی»است. در صورت نیاز به بررسی بیشتر به 

 شود.ارجاع می« فنی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
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 ی و طراحییزرهبرنامامه با سطوح ننارتباط آیی -1-8

ی ریزبرنامهای از ضوابط و الزامات است که در سطوح مختلف نامه طراحی معابر شهری مجموعهآیین

بندی نامه در سه سطح زیر طبقهد. دستورات و رهنمودهای این آیینی شهری و طراحی معابر کاربرد دارهاطرح

 شوند:می

 ی شهریریزبرنامهسطح  -

 سطح طراحی هندسی معابر -

 سطح طراحی شهری -

ها، راهبردها و ضوابطی هستند که برای ی شهری آن دسته از سیاستریزبرنامههای سطح دستورالعمل

 وده وبی شبکه معابر شهری ضروری ها و حفظ کارآیتوسعه پایدار شهر، حفظ محیط زیست، تأمین دسترسی

 ونقل وکاربری زمین دارند.تأثیر زیادی در نحوه طراحی شهرها و یکپارچگی بین حمل

دامنه تأثیر آنها  ولینامه زیاد نیست، در این آیینی ریزبرنامهضوابط مربوط به سطح با وجود آن که تعداد 

ر ها با مقیاس مختلف دبندی معابر شهری و ارتباط توسعه کاربریدر بلندمدت بسیار وسیع خواهد بود. طبقه

های جامع و تفصیلی( کاربرد طرحتوسعه شهری )های ترین الزاماتی است که در طرحپیرامون این معابر از اساسی

ی و ورهادیپ التیتسه یریزبرنامهی، ونقل همگانساختار شبکه حملی، ساختار شبکه معابر شهر یریزبرنامهدارد. 

 ی شهری است.ریزبرنامهنامه در سطح سواری از دیگر رهنمودهای این آیینی تسهیالت دوچرخهیزرهبرنام

نامه را ، قسمت اصلی این آیینو کاربرد های شهری از نظر حجمهندسی معابر و تقاطعالزامات طراحی 

ضوابط طراحی معابر شهری را برای تردد انواع  ،نامه به صورت منسجمهای مختلف آییندهند. بخشتشکیل می

ور در دنیا، های خودرو محدگان از شبکه فراهم آورده است. با توجه به سابقه تاریخی طراحیکننهاستفاد

، در های سفرمستندات موجود در زمینه طراحی معابر شهری برای تردد وسایل نقلیه بیش از انواع دیگر شیوه

های ویژه خشبا اختصاص ب که نامه طراحی معابر شهری تالش شده است. در آییندارددسترس طراحان قرار 

ونقل همگانی عالوه بر وسایل نقلیه ملهای حپیاده، مسیرهای دوچرخه و سیستمبرای طراحی مسیرهای 

 شود.توجه نیز در معابر شهری  سفرهای به سایر شیوه سواری
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های کامل است. بر این ونقل پایدار و طراحی خیابانطراحی ایمن معابر شهری از اصول اساسی حمل

ونقل اساس مالحظات ایمنی در تدوین ضوابط طراحی مسیرهای پیاده، مسیرهای دوچرخه، سیستم حمل

سازی ترافیک آرامهای شهری مد نظر قرار داشته است. عالوه بر این، تهیه بخش جدید همگانی، معابر و تقاطع

سازی بخش تجهیزات ایمنی )بخش دوازدهم(، امکان طراحی تسهیالت و تجهیزات هنگامبه)بخش ششم( و 

 کند.ایمن را برای انواع وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری در معابر شهری فراهم می

عابر، بدون توجه های معاصر ایران این است که ضوابط هندسی میکی از علل اصلی مشکالت شهرسازی

به محیط شهری و کارآیی شبکه معابر، تعیین شده است. هر چند حجم مطالب طراحی شهری در این آیین

، بسیار کمتر است، اما تالش شده تا مالحظات طراحی شهری در در مقایسه با مطالب طراحی هندسی نامه

ها و فضاهای دائمی و موقت هگات(، میدانها )پارکل، ریزپارکمختلف ارائه شود. طراحی فضاهای سبزهای بخش

 اجتماعات شهری از جمله این موارد هستند.

 

 امهننوزرسانی آییرهنقایص احتمالی و ب ها ورفع ابهام -1-9

 تمامی مسائل طراحی را پوشش دهد، اما ماهیت طراحی معابر ،نامهآیین که که تالش شده است با این

جزئیات اجرایی را در شهرهای مختلف کشور شناسایی کرده و الزامات  تواند تمامیاست که نمی ایبه گونه

، الزم است در طول زمان مربوط به همه آنها را ارائه نماید. به عالوه با تغییر رویکردها و معیارهای طراحی

نامه اضافه شود. در مصوبه شورای عالی شهرسازی و مباحث جدیدی تهیه شده و به مجموعه مطالب آیین

سازی، پاسخ به ابهامات، هنگامبهوسته به منظور یمستمر و پ یتیبینی شده است که در فعالری ایران پیشمعما

، نظارت بر اصالح و بهبود یت شهریریجدید مد یازهاینامه، رفع ناز اجرای آیین یناش یاعمال بازخوردها

نامه متناسب اهداف و راهبردهای آیین یریپذو تحقق یهای جدید، افزایش کارآمدشرایط موجود، پایش طرح

 تشکیل شود.« سازیهنگامبهکمیته دائمی آموزش، پایش و »ات زمان، یط و مقتضیبا تحوالت، شرا

شوند و یا ابهاماتی در های اجرایی مواجه میها با چالشافراد حقیقی یا حقوقی که در جریان طراحی

کمیته »خود را از طریق  ارد مشخص مورد اعتراض یا درخواستتوانند مومینامه دارند، آیین این رابطه با ضوابط

روزرسانی نقایص احتمالی و به ها وفرآیند رفع ابهام پیگیری نمایند.« سازیهنگامبهدائمی آموزش، پایش و 

 ارائه شده است. 1-1ل کشنامه در مداوم آیین
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 امهننوزرسانی مداوم آییرهنقایص احتمالی و ب ها وفرآیند رفع ابهام -1-1ل کش

 

 اهنهرها و استاشنکال برایامه ننآییاختصاصی  ضوابط تهیه -1-10

ه لحاظ ب گریکدیمختلف با  یتفاوت شهرها تیرعا ،ینگر کسانیو  ییگرا میاجتناب از تعم ت،یحفظ هو

مشخصات  گریدر کنار د یو مردم شناخت یفرهنگ یهاشیو گرا هایژگیو یاثرگذار و همچنین اندازه و میاقل

 است.قرار گرفته  نامهنییآ دیکأآنها مورد تمعابر  یدر طراح یشهر یهاشهر و بافتبرای  زساتیهو
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معابر  یدر طراح آلدهیا یهایژگیو نه و یحداقل یاستانداردها رعایت نامه به منزلهنییضوابط آ تیرعا

تفاوت شرایط شهرهای مختلف مورد توجه بوده است. اما با عنایت به نامه نییمباحث آ یاست. در برخ یشهر

ضوابط  ،2-1ل کشمطابق با فرآیند موجود در  و نامهنییو اساس آ با حفظ اصولتوان می ،تنوع شهرهای کشور

 یالع یشوراو در کرده  هیته را یا منطقه شهر، استانکالن برای هر یو اختصاص افتهیانطباق  یو استانداردها

 رساند. بیبه تصو رانیا یو معمار یشهرساز

 
 اهنهرها و استاشنکال برایامه ننآییاختصاصی  ضوابط تهیهفرآیند  -2-1ل کش
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 امهننمنابع اصلی تهیه آیی -1-11

المللی بهره گرفته شده و صحت، موضوعیت و بیننامه از منابع مهم و معتبر داخلی و در تهیه این آیین

ود در موجضوابط از برخی  ،تناسب ضوابط آنها در جلسات کارشناسی فراوان سنجیده شده است. بر این اساس

ائه به صورت دیگری متناسب با شرایط کشور اربرخی کنار گذاشته شده، برخی تعدیل شده و  ،المللیمنابع بین

 شده است.

نامه مورد استفاده قرار گرفته در ادامه ارائه شده است. باید ترین منابعی که در تهیه این آیینبرخی از مهم

نامه را شامل نشده توجه داشت که فهرست ارائه شده به هیچ وجه همه منابع مورد استفاده برای تدوین آیین

 و تنها به موارد مهم اشاره دارد.

 های شهری.نامه طراحی راهنییآ .(1375وزارت مسکن و شهرسازی، ) .1

ران، یا یهاراه ینامه طرح هندسنییآ .(1391) ،جمهور سیرئ یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه .2

 ."415ه ینشر"

 ."سازی ترافیکمعابر شهری ـ آرام" .(1390ران، )یاستاندارد ا یسازمان مل .3

 ."و اجرایی شهرداری تهران نظام فنی" .(1396ونقل و ترافیک شهرداری تهران، )معاونت حمل .4

ها و معیارهای فنی، نشریه شماره توصیه .(1376سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسالمی ایران، ) .5

 ."های همسطح شهریتقاطع"، 145

ها و معیارهای فنی، نشریه شماره توصیه .(1375سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسالمی ایران، ) .6

 .")جلد اول( رویتسهیالت پیاده"، 1-144

ها و معیارهای فنی، نشریه شماره توصیه .(1375سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسالمی ایران، ) .7

 ."روی )جلد دوم(تسهیالت پیاده"، 2-144

ـ  یمعابر شهر"، یت شهریریمد ی(. سلسله استانداردها1395) ،رانیاستاندارد ا یسازمان مل .8

 ."یسواردوچرخه یرهایمس

ه یجلد چهارم: حاش"شور، ک یهاراه یمنینامه انییآ .(1393شور، )ک یزیرت و برنامهیریسازمان مد .9

 ."267-4من راه، ضابطه شماره یا
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ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای "(. 1398، )وزارت راه و شهرسازی .10

 ."معلولیت

آیین " ،هاهای بزرگراهتجهیزات ایمنی در محدوده جناغی .(1394سازمان ملی استاندارد ایران، ) .11

 ."کار

های ایمنی فلزی و بتنی، تجهیزات ایمنی ترافیک ـ حفاظ (.1396مان ملی استاندارد ایران، )ساز .12

 ."های ایمنی: نصب حفاظ1قسمت "

ها حفاظ های تیپنقشه .(1396نقل وزارت راه و شهرسازی، )وعالی فنی امور زیربنایی حمل شورای .13

ها، نشریه نامه ایمنی راهراهنمای اجرایی جلد چهارم آیین")اجزا، نواحی انتهایی و نواحی انتقالی(، 

4-267". 

14. National Association of City Transportation Offices (NACTO), (2016). “Global 

Street Design Guide”, 1st Edition, New York. 

15. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), 
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 هاتعریف -1-12

 ها وسن یاربران در تمامک یتمام یمن را برایا یو اجرای آن، دسترس یه طراحک یابانیخ خیابان کامل:

 کند.فراهم می یجسم ییبا هر سطح از توانا

 های اجتماعی نظیر کار، خرید، مالقات و بازی.ارتباط: بستری برای اجتماعی معبر نقش

 های مختلف سفر.ها با شیوه: امکان دسترسی به کاربریدسترسی معبر نقش

 های مختلف سفر.: امکان جابجایی و عبور شیوهنقش جابجایی معبر

لف سفر مخت هایقابلیت عبور انسان در طول یک خیابان یا شبکه معابر با شیوهظرفیت جابجایی انسان: 

 بر حسب نفر بر واحد زمان.

 پیاده، موازی و هم امتداد با محور خیابان و در حاشیه آن. انعابرتردد و توقف تسهیالت ویژه  رو:پیاده



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

15 
 

ند. افراد کشخصی که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت میعابر پیاده: 

 شوند.دار نیز عابر پیاده محسوب میچرخکننده از صندلی استفاده

 گیرد.رو که عمالً مورد استفاده عابران پیاده قرار میقسمتی از عرض پیاده رو:عرض مؤثر پیاده

تابلو  و ، روسازی، رنگکشیخطرو که برای تردد عرضی عابران پیاده، به وسیله بخشی از سواره گذر:ادهیپ

 شده است. مشخص

 کند.وسیله نیروی عضالنی پا یا انرژی الکتریکی حرکت میه ای با دو چرخ که بیهوسیله نقل دوچرخه:

ده از کننهکند. افراد استفادشخصی سوار بر دوچرخه که آن را حرکت داده و کنترل می: سواردوچرخه

 گیرند.اسکیت و اسکوتر نیز در این دسته قرار می

 رود.اتاق، دارای دو چرخ که برای جابجایی مسافر به کار میی موتوری و بدون اوسیله نقلیه موتورسیکلت:

 کند.شخصی سوار بر موتورسیکلت که آن را حرکت داده و کنترل می موتورسوار:

 رود.دار، دارای چهار چرخ که برای جابجایی مسافر به کار میی موتوری و اتاقاوسیله نقلیهسواری: 

 کند.ی که آن را حرکت داده و کنترل میسوار وسیله نقلیه شخصی سوار برراننده: 

 ای موتوری با سه یا چهار چرخ که به حمل بار اختصاص دارد.وسیله نقلیه وانت:

ای موتوری با شش چرخ یا بیشتر که اتاق فرمان و قسمت بار آن یکپارچه است و به وسیله نقلیهکامیون: 

 حمل بار اختصاص دارد.

 شوند.در آن کشنده )اسب( و قسمت بار )یدک( از هم جدا می ای موتوری کهوسیله نقلیه تریلی:

 نفر. 15موتوری با یک اتاق مشترک برای مسافر و راننده و ظرفیت بیشتر از  ای: وسیله نقلیهاتوبوس

 کند.ار میکش ک: اتوبوسی که بیشتر از یک اتاق برای حمل مسافر داشته و به صورت یدکاتوبوس مفصلی

 گیرد.های ترافیک آن انجام میبینیکه طراحی معبر بر اساس پیش ای: دورهدوره طرح

 کند.ای که در واحد زمان )ساعت( از یک مقطع معبر عبور میتعداد وسایل نقلیه حجم ترافیک:

 کند.ساعت( از یک مقطع معبر عبور می 24روز )حجم ترافیکی که در طی یک شبانه حجم ترافیک روزانه:
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کل حجم ترافیک در یک دوره زمانی مشخص )معموالً یک سال(، تقسیم بر  ه:متوسط ترافیک روزان

 تعداد روزهای آن دوره.

ر از مقطع معب نمونه ترین ساعت صبح یا عصر یک روز: حجم ترافیکی که در شلوغترافیک ساعت اوج

 کند.عبور می

 دقیقه از 15ترین غ: نسبت حجم ترافیک ساعت اوج به چهار برابر حجم ترافیک شلوضریب ساعت اوج

 همان ساعت.

 : نسبت ترافیک ساعت شلوغ به متوسط سالیانه حجم ترافیک روزانه.نسبت ساعت اوج

 تر به مجموع حجم ترافیک دو جهت.: نسبت حجم ترافیک جهت شلوغضریب توزیع جهتی

یر پذانامکای که عبور آنها در مدت یک ساعت از یک مقطع از معبر، : بیشترین تعداد وسایل نقلیهظرفیت

 باشد.

 ای از معبر تقسیم بر مدت زمان حرکت وسیله نقلیه در آن.طول قطعه سرعت حرکت:

 نحداکثر سرعتی که رانندگان وسایل نقلیه به موجب قوانین و مقررات موظف به رعایت آ سرعت مجاز:

 هستند.

 هایدرصدی وسایل نقلیه، به عنوان مقدار سرعت عملی در یک محدوده با ویژگی 85سرعت  سرعت عملی:

 شود.هندسی مشخص تعریف می

حداکثر سرعت ایمن وسایل نقلیه در بهترین وضعیت جوی و ترافیکی که مبنای طرح  سرعت طرح:

 هندسی است.
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 یشهر یهاابانیخ یطراح یمبان -2

ونقل حمل»و به طور مشخص،  «توسعه پایدار»نامه طراحی معابر شهری، رویکرد اصلی حاکم بر آیین

های ونقل پایدار، متضمن طراحینامه با اصول حملاست. انطباق مفاهیم، اصول و جزئیات هندسی آیین «پایدار

 های سفر است.قهتمامی اقشار جامعه و طریقابل استفاده برای زیست و  ایمن، سازگار با محیط

و حرکت  یتعامالت اجتماع جادیا یبرا یکه محل ییهاابانیخ ستم،یقرن ب لیدر اوا سمیبا ظهور مدرن

با  هاابانیمنظور، خ نیه اشدند. ب لیتبد آنها ییو جابجا وسایل نقلیه عیعبور سر یبرا یبه محل ،بودند ادهیپ

. به دنبال بود یشهر معابرآغاز ساخت و گسترش  یشدند که به معنا یطراح ادیو عرض ز میخطوط مستق

استفاده گسترده از  یاثرات منف ها،ابانیمحور خ خودرو ـ یو طراح معابرگسترده شبکه  یسازها و ساخت

نرخ  شیبه افزا توانیاثرات م نیمشخص شدند. از جمله ا 1970تا دهه  معابرو احداث  یشخص وسیله نقلیه

 نی. ادکراشاره  یطیمح ستیز یهانبشج یریگو شکل ستیز طیمح یاز آن، آلودگ یتصادفات و تلفات ناش

ونقل حمل یریزبرنامهدر  یدینگرش جد جیشده و به تدر سمیدر تقابل با مدرن یکردیمسائل، منجر به ظهور رو

 یریزبرنامهرا در  یقابل توجه راتییتغ ،یداریمرتبط با پا میظهور مفاه به وجود آمد. هاابانیخ یو طراح

 یو تمام یریزبرنامه یهاجنبه یبه تمام کردیرو نیبه وجود آورد. چرا که در ا هاابانیخ یونقل و طراححمل

 :مهم است یژگیسه و یدارا داریونقل پاحمل ستمیس .شودیافراد جامعه توجه م

ار با ای سازگبه شیوهها کاربری ایمن به یدسترس اساسی در زمینه یازهاینبه  ییپاسخ گو: یاجتماع

 مختلف کنندگاناستفادهو ها نسل نیب یبرابر جادیبا ا و طیو مح انسانسالمت 

 تیباو رق ایاقتصاد پو ی، داراکارآمدمقرون به صرفه،  ،قابل استطاعتمختلف  یهاوهیجاد شیا: یاقتصاد

 نیو زم ریناپذ دیمصرف منابع تجداهش ک و سروصدا و هاندهیآال دیتولاهش ک: یطیست محیز

رای دسترسی بجاد یازیست و  ونقل پایدار، توجه به سه جنبه ایمنی، محیطحمل ستمیس کی یدر طراح

 رویکردیطراحی معابر شهری بر اساس ایده خیابان کامل،  است. یمالزمتفاوت ا یهاییاقشار با تواناتمامی 

 است.ونقل پایدار مطابق با اصول حمل

 اربرانک یتمام یمن را برایا یترسو اجرای آن، دس یه طراحک شودگفته می یابانیخیابان کامل به خ

ان سوارخودروو  یونقل همگاننندگان از حملکان، استفادهسواردوچرخه، ادهیای که عابران پفراهم آورد، به گونه

 نند.کوآمد رفتابان ین خیمن در ایبه طور ا یجسم ییها و با هر سطح از تواناسن یدر تمام
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ها آن تنها به حرکتنباید  و بودهها، موضوع و هدف اصلی باید همیشه انسان ی کاملهاخیابان در طراحی

 .هستندشایسته توجه ویژه و بوده ابان یاز خ یجزئفضاهای انتظار و توقف نیز  .توجه شود

محور، سرعت  ـخودرو  یهاابانیکه در خ دهدینشان م ،کامل ابانیو خ خودرو ـ محور کردیدو رو سهیمقا

 هاابانیخ نیر اد ادهیعابر پ یمنیا ب،یترت نیه اکامل است. ب یهاابانیاز خ شتریب یشخص هینقل لهیوس ییجابجا

 یهاوهیش منیعبور و مرور ا ،محور خودرو ـ یهاابانیخطر قرار دارد. در خ ضکامل در معر یهاابانیاز خ شتریب

 یهاوهیش یبندتیاولو گر،ی(. به عبارت د1-2جدول کامل، دشوار است ) یهاابانیبر خالف خ ،یموتور ریسفر غ

و  یتورمو ریسفر غ یهاوهیبا ش تیکامل، اولو ابانی. در ختمتفاوت اس گریکدیبا  ابانیدو نوع خ نیسفر در ا

 و ـخودر یهاابانیدر خ ترتیب نیا که یآخر قرار دارد. در حال اولویتدر  یشخص وسیله نقلیهاست و  یهمگان

 (.2-2جدول کامالً بر عکس است ) شوند،یم یطراح یسنت کردیمحور که با رو

 های کاملهای خودرو ـ محور و خیابانمقایسه دسترسی در خیابان -1-2جدول 

 های کاملخیابان های خودرو ـ محورخیابان عوامل ردیف

 سرعت کمطراحی برای  سرعت زیادطراحی برای  سرعت 1

 هادسترسی افزایش ظرفیت هادسترسی کاهش ظرفیت ظرفیت 2

 کارایی 3
 هااتصالتعداد کاهش 

 افزایش طول سفر و
 و کاهش طول سفر هااتصال تعداد افزایش

 ایمین پارک حاشیهتأاولویت با  ایپارک حاشیه 4
 دوچرخه،رو، خط اولویت با تأمین پیاده

 سیستم همگانی و فضای سبز

 موتوریهای غیر شیوه 5
 دلیل عرض،محدودیت دسترسی به 

 تردد و سرعت زیاد
 های غیر موتوریاولویت تخصیص فضا به شیوه

 ونقل همگانیحمل 6
 هامحدودیت دسترسی پیاده به ایستگاه

 و تبادل بین خطوط
 هادسترسی مناسب به ایستگاه

 بین خطوط تبادل آسان و

 ونقلهای حملهزینه 7
 نقلیه شخصیهای وسیله کاهش هزینه

 های غیر موتوریهای شیوهافزایش هزینه و
 های وسیله نقلیه شخصیافزایش هزینه

 های غیر موتوریهای شیوهکاهش هزینه و

 هاکاربری 8
 و بزرگ شدنجدایی های وسیع، بندیپهنه

 شهرپراکندگی بافت ها و کاربری
 ها، حذفاختالط و کوچک شدن کاربری

 بافت شهربندی و فشردگی پهنه
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 های کاملهای خودرو ـ محور و خیابانطراحی خیابانبندی در رویکرد اولویتمقایسه  -2-2جدول 

 های کاملخیابان خودرو ـ محور یهاابانیخ ترتیب اولویت

 عابر پیاده وسیله نقلیه شخصی 1

 *دوچرخه باریوسیله نقلیه اضطراری و  2

 *ونقل همگانیحمل پارکینگ 3

 ینقلیه اضطراری و بار هوسیل ونقل همگانیحمل 4

 شخصی وسیله نقلیه دوچرخه 5

 پارکینگ عابر پیاده 6

 .شده استونقل همگانی جابجا اولویت دوچرخه و حمل ،در منابع مختلف و بسته به شرایط محیطی»*«: 

 

مانند کاهش ازدحام  یاریبس یایروز بودن و مزابا وجود کارآمد بودن، به زیکامل ن ابانیخ یطراح کردیرو

اربران ک ژهیکاربران به و یراحت یارتقا و سالمت شهروندان یارتقا هوا، کاهش سروصدا، یکاهش آلودگ ک،یتراف

از  بایدو  ددگریم ازب یشخص وسیله نقلیه انندگانبه ر شتریدارد که ب زین یبیمعا ،یموتور ریسفر غ یهاوهیش

 (.3-2جدول اشاره کرد ) التیبه کاهش سرعت و تسه توانیموارد م نیآنها آگاه بود. از جمله ا

 های کاملمزایا و معایب خیابان -3-2جدول 

 معایب مزایا شاخص ردیف

 کاهش سرعت وسایل نقلیه هابهبود دسترسی ارتقای امکانات سفر 1

 های جانبیافزایش هزینه سالمتو  ارتقای رضایت های غیر موتوریشیوه سهمافزایش  2

 شخصی وسیله نقلیه سهمکاهش  3
 کاهش ازدحام، تصادفات،

 آلودگی و سروصدا
 پارکینگ عرضهکاهش  تا حدی

 انه شهررشد هوشمند 4
 هاکاهش هزینه زیرساخت
 و افزایش زیبایی بصری

- 

 

 یاربرک یارهایمعمعیارهای کلی، است:  یبندقابل طبقه ،دسته چهاردر  معیارهای طراحی خیابان کامل،

 .(1-2ل کش) یطیمح یارهایو مع یاجتماع یارهایمحور، مع
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 املکابان یخ یطراح یارهایمع -1-2ل کش

 

 تأمین ایمنی -2-1

ردن کدر فراهم  ده تأکید دارد.کننههای استفادده خیابان کامل بر ایمن بودن خیابان برای تمامی گروهیا

پذیر ان و کاربران آسیبسوار، باید اولویت عابران پیاده، دوچرخهسفر یهاوهیش یتمامافراد و  یتمام یبرا ایمنی

م ک، ه و جهت کاهش برخوردها، سرعت طرحو سالخوردگان( مد نظر قرار گرفت افراد دارای معلولیت)کودکان، 

 باشد.

 

 توجه به همه اقشار جامعه -2-2

ر پذیرتکاربران آسیبها و نیازهای آنها به ویژه های کامل باید به همه اقشار و تواناییدر طراحی خیابان

 و سالخوردگان بیشتر توجه شود. افراد دارای معلولیتنظیر کودکان، 

 

 سفرهای توجه به همه شیوه -2-3

پایدار صورت گیرد. فراهم کردن های فعال و ، با اولویت شیوهسفر یهاوهیتمام ش یبراخیابان باید  یطراح

ونقل همگانی، ضامن ایجاد ان و مسافران حملسوارپیاده، دوچرخه جابجایی ایمن، کارآمد و راحت برای عابران

 تواند ظرفیت معابر را نیز افزایش دهد.دسترسی عادالنه به خدمات و مقاصد بوده و می
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 یچند بعد یفضاجاد یا -2-4

درک کنند. توجه به  ایو پو یبعد چند یفضا کی عنوانخیابان را به  افراد باید با تمام حواس خود،

د توانو درختان( می یاهیبان، پوشش گهیهای فضایی )مانند سااطراف و پوشش یهامعبر، کاربری یهاکناره

 ها نقش مثبتی داشته باشد.دهی مناسب محیط خیاباندر شکل

 
 املکابان یدر خ یچند بعد یجاد فضایا -2-2ل کش

 

 موجود یهانهیزمتوجه به  -2-5

 های متنوع، مورد توجه قرار گیرد.ی شده در مقیاسریزبرنامههای موجود و در طراحی خیابان باید زمینه

های طراحی را تأثیر متفاوتی بر خیابان گذاشته و اولویت ،یرامونیپ یها، تراکم و کاربریابانیخ با تغییر زمینه

 های زیر انجام شود:گرا، الزم است تحلیلدر راستای رسیدن به یک طراحی زمینه دهند.تغییر می

 رات،یی، روند تغیانکت میاغل، موقعن و شکت سایم جمعکترا یبررس :یـ فرهنگ یاجتماع یهالیتحل

 (دارای معلولیتافراد ان و کودکسالمندان، )ر یپذبیآسر اقشا ییشناسا و یفرهنگ محل

 سفر مقاصد ها،یاربرکب یکها، نحوه ترکاندازه بلو، هکابان در شبینقش خ شامل: یالبدک یهالیتحل
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ونقل ه و حملاده، دوچرخیپ یهاساخت ریسفر، ز یهاوهیسهم ششامل : یونقلحمل یهالیتحل

 کیترافسازی آرام یارهاکراه ،تصادف و تلفات یپر خطر و دارا ینواح ،سرعت تی، محدودیهمگان

 یونقل همگانژه حملیو یهانابایو خ یکاشترا یهاابانیراه، خادهیو پ

، یمحل یهاستمیوسک، ایآب یها، پهنهیتوپوگرافشامل : یطیمحست یو ز ییایجغراف یهالیتحل

تابش آفتاب و  جهت وزش باد، ،ییایجغرافط یابان با شرایخ یسازگار ،هوا، آب و صوت یآلودگ

 اندازی بناهای اطرافسایه

 هفراهم کرد ابانیخچنانچه بتوان مجال بروز و آشکارسازی مناظر زیبای طبیعی و مصنوع را در پیرامون 

 .گرا صورت گرفته استید افراد پیاده و سواره قرار داد، یک طراحی کارآمد زمینهدر معرض دو 

 

 یاقتصاد یایمزاجاد یا -2-6

سبب تشویق مردم به حضور و ماندگاری در خیابان شده و برای مشاغل و ساکنین،  دیابان بایخطراحی 

 مزایای اقتصادی ایجاد کند.

 

 یهمگان یهافضاجاد یا -2-7

روی مد نظر قرار گیرد. این فضاها، و مسیرهای پیاده یهمگان هایفضاباید کیفیت  هاخیابان یطراحدر 

رد کارک هاها و گردهماییو اجتماعی، جشنبرای تعامالت فرهنگی  نقش داشته وهروندان در کیفیت زندگی ش

 دارند.
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 یهمگان یفضا کی ابان به عنوانیخ یطراح -3-2ل کش

 

 رییت تغیقابل ایجاد -2-8

ای طراحی شوند که امکان تغییر سریع به گونهها، مواد و تجهیزات گوناگون ق روشیاز طرها باید خیابان

 فراهم باشد.متفاوت های و کم هزینه برای ایجاد تجربه

عه ، باید در راستای توسیکپارچه شبکه معابر شهربخشی از اصالحات به عنوان ابان یخهندسی تغییرات 

 پایدار صورت گیرند.سفر های به شیوه دادنونقل پایدار و اولویت حمل

 

 یسالمت عموم یارتقا -2-9

ا ر، سطح اضطراب یبا افزایش کیفیت زندگفعال بوده و سبز و ونقل طراحی خیابان باید حامی حمل

ی و روههای سفر پیادهای ارتقای سالمت، استفاده از شیوهیکی از راه .دهدافزایش را کاهش و سالمت روانی 

 شویقت هاشهروندان را به استفاده از این شیوهتوان های با کیفیت میمین زیرساختأی است. با تسواردوچرخه

 (.4-2ل کشکرد )
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 ابانیخ دوچرخه در یاختصاصر یمساستفاده از  -4-2ل کش

 

 ستیط زیت محیفیک یارتقا -2-10

های طبیعی، وهوا، توپوگرافی و مشخصهبر اساس نوع آبهای سبز، در طراحی خیابان باید به زیرساخت

 شود.توجه جهت ارتقای تنوع زیستی و کیفیت اکوسیستم شهری 

 
 ابانیخ سبز در یهارساختیاستفاده از ز -5-2ل کش
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 یشهر معابره کشب یالگو -3

ختلف های مبخشساختار  دارد. یشهر معابر هکشب یبا الگو یکیارتباط نزد ،رد شهر در ابعاد مختلفکعمل

، یرختد یالگو. در است« بستههم»و « یدرخت» یلک یالگودو ای بین دارای طیف گسترده یشهر معابر هکشب

ه ک یاصل یهاشاخه .شوندیم جدابه صورت شاخه است،  تندراه الًعمومکه  یاصل تنه کیها از ابانیخ یتمام

 کوچک یهابه شاخه یو اصلبزرگ  یهاهستند. شاخه یانیشر یهاابانیخ، متصل است یاصل به تنه

 درختن یا یهاشاخه کنوبه ز یننده نکوپخش جمع یهاابانیاند. خمتصلننده( کوپخش جمع یهاابانی)خ

 (.1-3ل کش) شوندیم یمنته یمحل یهااتصالو  هاابانیخ یعنی

ه ک است یتر از حالتیسفرها در آن طوالن یباً تمامیه تقرکن است یا ی درختیالگو ینقطه ضعف اصل

طه جمع نق کیسفرها در  یه تمامکن است یا یدرخت هکگر شبیل دکمش هم باشد.ه صورت متصل به به کشب

اده یپ ه نقطهکدارند؛ چرا یرد خوبکز به ندرت عملین یونقل همگانحمل یها، سامانهیدرخت هکشوند. در شبیم

 .استدارد و امکان تعریف خطوط مستقیم و کارا کم  یادیز شدن مسافران تا مقصدشان فاصله

ا ینترل نشده کدار، ر همسطح، چراغیمتقاطع، غ یهاابانیخ یبندبر اساس طبقه هان الگو، تقاطعیدر ا

افزایش فاصله  دلیل عالوه بهبه  بست هستند.، معموالً بنیمحل یهااتصالو  هاابانیبوده و خشده  یبندانیجر

 یلگوا سواران کم است.و ایمنی عابران پیاده و دوچرخهبوده زیاد  ساعات غیر اوج، در وسایل نقلیه سرعت ،هابین تقاطع

 ت درکداشته و حر یسان و مستقلکی یهایاربرکه ک یا صنعتی یونکمس یهاکشهر ه معابرکشب یبرا یدرخت

 شود، مناسب است.یانجام م( کا خروج شهری)ورود  یبه صورت جهتآنها 

 یرهای، تعداد مسیدرخت یهر مقصد، نسبت به الگو دن بهیرس یبسته، براهم یه معابر با الگوکدر شب

رد و کنشده و از نظر عمل یبندطبقه یدرخت ین الگو، مشابه الگویدر اها ابانیخوجود دارد.  تریو کوتاه شتریب

ن الگو، معموالً به صورت همسطح یها در ال تقاطعین دلیندارند. به هم یتفاوت چندان یکیزیمشخصات ف

به علت وجود اختالط  یشهر یها(. در محدوده2-3ل کشها در آن مجاز است )تکشده و همه حر یطراح

 ود.ش یبسته طراحهم به صورته معابر کشبکه ساختار  است بهتر، یجهت یهاییها و عدم وجود جابجایاربرک

ف یابد. بر خالهای مختلف چندان تفاوت نداشته و کاهش میازدحام ترافیک در خیابان، بستههمی در الگو

الگوی درختی که با بهبود مشخصات فیزیکی و افزایش سرعت طرح، میزان ازدحام بیشتر شده و سرعت حرکت 

ست ا یدرخت یواقع در الگو یهاابانیکمتر از خ بستهی الگوی همهانابایشدت تصادفات در خ یابد.کاهش می

 .کنندیم تردد یشتریبا سهولت ب یموتور ریسفر غ یهاوهیو کاربران ش
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 (مریکافلوریدا، آ) یدرخت یمعابر با الگوه کنمونه شب -1-3ل کش

 

 
 (، ایران)سلماس بستههم یمعابر با الگوه کنمونه شب -2-3ل کش
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 بستهمقایسه الگوهای شبکه معابر درختی و همخالصه  -1-3جدول 

 بستههم الگویمزایای  درختی الگویمزایای 

 زمان سفرـ افزایش سرعت و کاهش 1
 در ساعات غیر اوج   
 
 ـ کاهش تردد و خلوت بودن2

 بستهای بنکوچه   

 های زیاد در ساعات غیر اوجسرعت برایـ عدم نیاز به تمهیدات ایمنی 1

 گذرهاپیادههای محلی و برای تردد در خیابان امنیت تأمینـ عدم نیاز به 2

 هر مبدأ و مقصدبین برای سفر پذیر ـ تنوع و تعدد مسیرهای امکان3

 های طوالنیبندانـ کاهش ازدحام و راه4

 به علت کاهش سرعت ـ کاهش شدت تصادفات5

 سواریروی و دوچرخهشرایط پیادهبهبود ایمنی و  افزایشـ 6

 و کوتاه امکان طراحی خطوط همگانی و مسیرهای دوچرخه به صورت مستقیم -7

 هابین تقاطع های ساختمانی و کاهش فاصلهکاهش ابعاد بلوک -8

 شخصی خودرویتر شدن مسیرها و کاهش وابستگی به استفاده از کوتاه -9

 

ساختار  ،ی، شامل ساختار شطرنجیمتفاوت یل و ساختارهاکتواند شی، ممعابر هکشب یبسته براهم یالگو

البته مشخص است که هر ساختار شطرنجی و  ل داشته باشد.کش یرمنظم و ساختار منحنی، ساختار غیشعاع

 های موجود در آن نیز تأثیرگذار است.ها و دسترسیبسته نبوده و اتصالهم دارای الگویمنظمی لزوماً 

 

 یشطرنجبسته با ساختار هم یالگو -3-1

. (2-3ل کش) ستراستاو هم همعمود بر  ،میمستق یهاابانیاز خ هماهنگ یساختار، یشطرنج ساختار

، ییخوانااست.  گسترشقابل و به صورت مشابه در تمام جهات  محدوده شهر .دارد یاز اصلیامت سه ساختارن یا

 است. ادیز ،پذیری و تغییرپذیریقابلیت انعطاف .آسان است ،یابیریو مس مناسب

 

 یشعاعبسته با ساختار هم یالگو -3-2

بوده و معابر عمود بر امتداد شعاعی به صورت ز شهر کمربه سمت  ی اصلیهاابانیخ ،یدر ساختار شعاع

دور از مرکز شهر به ساختار  یهاابانیب، ساختار خین ترتیبه ا .(3-3ل کش) هایی با مرکز واحد هستنددایره

ز تمرکز ترافیک در مرک و های پیچیده با زوایای تندتقاطع ،شعاعی ساختاراز معایب شود. شطرنجی شبیه می

 .استشهر 
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 مریکا(آبسته با ساختار شعاعی )واشنگتن دی سی، ه معابر همکنمونه شب -3-3ل کش

 

 لکش یبسته با ساختار منحنهم یالگو -3-3

توانند یا مهابانیه خکباشد، بل یراستا و شطرنجد الزاماً متعامد، همیبسته، نباهم یها در الگوابانیه خکشب

ها، ابانیه خک. در صورت وجود انحنا در شب(4-3ل کش) انحنا باشند ی، دارایوع منظرسازو ن یبر اساس توپوگراف

 برخوردار خواهد بود. یشتریاز تنوع ب یها، نسبت به ساختار شطرنجکاندازه بلو

 
 مریکا(با ساختار منحنی شکل )ریورساید، آبسته ه معابر همکنمونه شب -4-3ل کش
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 رمنظمیساختار غبسته با هم یالگو -3-4

ن نقاط مهم و یجاد اتصال بیه معابر، تنها به منظور اکدهنده منظم، شبسازمان کیدر صورت عدم وجود 

، یین ساختار، عدم خوانایب مهم ایاز معا. (5-3ل کش) ردیگیل مکافته و شیرمنظم، توسعه یبه صورت غ

 است. یهمگان یهاستمیس یازهایدشوار و عدم انطباق با ن یابیریمس

 

 
 مریکا(منظم )کمبریج، آ با ساختار غیربسته ه معابر همکنمونه شب -5-3ل کش
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 ونقلو حمل توسعه شهریارتباط  -4

ر در یی، موجب تغکیان است. توسعه در هر یپایب چرخه کینقل مانند وبا حمل یرابطه توسعه شهر

فواصل  در سفر تقاضای ها،کاربری استقرار و جمعیت ضوابط در توزیع اعمال طریق خواهد شد. از یگرید

 تراکم دلیل به است ممکن برعکس شود.می کمتر کترافی حجم و جابجایی زمان و یافته کاهش طوالنی

 مسافت شدن طوالنی بر عالوه آن، از دور یافاصله در جمعیت استقرار و ایمنطقه در سفر های جاذبکاربری

ورد م باال ظرفیت با ونقلهای حملسیستم که برسد حدی به هایجابجای میزان و کترافی سفر، حجم زمان و

ونقل، توسعه معابر شهری از طریق احداث معابر جدید شهری، جدای از مسائل مرتبط با تقاضای حمل .باشد نیاز

ها و فضاهای شهری ها، دارای تأثیرات مهم بر کاربریهای موجود و یا تغییر دادن نقش خیابانتعریض خیابان

ها به سمتی حرکت کند یریزبرنامه، شناسایی و کنترل شده و اید تأثیرات متقابل عمدهدر این راستا، باست. 

 ونقل و کاربری زمین در شهرها به دور از اثرات نامطلوب باشد.تا ارتباط بین حمل

ی ریزبرنامهگر، نیازمند یدکیاز آنها  یریونقل و اثرپذه حملکن و شبیزم یاربرکان یه میارتباط دو سو

 توزیع هنحو به بستگیمقاصد مختلف، و  یان مبادیمیزان جابجایی مونقل و کاربری زمین است. یکپارچه حمل

 در نظر با نقلوحمل یستمتوسعه س و معابرشبکه  به توجه با هاکاربری استقراردارد.  سطح شهر ها درکاربری

بدون  یآت کیتراف یتقاضا ینیبشی، پنیهمچناست.  پذیرامکان زمین، کاربری و جمعیت توزیع الگوی گرفتن

 .ستیر نیپذانکها امتیعالف یدگنکن و پرایزم یاربرکت یاز وضع یآگاه

طرح یکپارچه شبکه معابر و اطراف آن، به معنای فراهم کردن امکانات توسعه همزمان و هماهنگ معبر 

شود، بلکه مناطق مورد نظر تأمین می و مناطق اطراف آن است. با طرح یکپارچه، نه تنها نیازهای جابجایی

گیرند. عالوه بر این، طرح اطراف معبر نیز به طرز مناسبی هماهنگ با عملکرد معبر مورد استفاده قرار می

کند. در طرح یکپارچه، احداث معبر ، کارآیی معبر را حفظ میهاو اتصال هایکپارچه به دلیل تنظیم دسترسی

از منابع موجود استفاده بهینه به عمل گرفته، و نوسازی محل و منطقه قرار  های اصلی توسعهدر خدمت هدف

 رسد.محیطی به حداقل می ارض زیستآمده و عو

های شود. از طریق طرحمیآنها  و افزایش قیمت دیجدهای معبر سبب دسترسی به زمین کیاحداث 

رد. با ک استفادهشبکه معابر و بناهای مورد نیاز شهر  توسعهتوان جهت یکپارچه، این ارزش افزوده بالقوه را می

 تبدیل ،دادن به شهرهویت  جهت به مناطق شهری زیبا، های یکپارچه، مناطق اطراف معابربه کارگیری طرح

 .شودیم یبهره بردارفضاهای مطلوب شهری عنوان به ارزش یا متروک ها و مناطق کمخرابهاز و  شده
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 الًعمومنگاه کرد. طرح یکپارچه  معبردر دو طرف مجزا اطراف معابر نباید به صورت دو نوار  یهاهیحاشبه 

شبکه طرح یکپارچه دهنده اجزای آن است. شود که معبر مورد نظر ارتباطای طراحی میدر قالب مجموعه

های جزئی از توسعه جدید شهری به عنوان معابرکند که ایجاد های کالبدی اطراف آن ایجاب میو توسعه معابر

رار قدر اختیار  آن پوسته تأمینزمان با هم ،معبرهای اطراف زمین ب،ین ترتیبه اشهری در نظر گرفته شود. 

 رد.یگیم

توسعه کالبدی شهر را  یریگجهتتواند میشهری واقع در اطراف شهرها های برونتعریض و توسعه راه

طراف وساز در اضوابط مربوط به کنترل ساخت در ابتدا، باید راتیین تغیا بروز تغییر دهد. برای جلوگیری از

شهری واقع در اطراف شهرها های بروننشده راه از تعریض و توسعه مطالعه دوم، .شهرها قاطعانه اعمال شود

های شهری جلوگیری شود و به شهرها و آبادیهای بروناز توسعه خطی شهر در امتداد راه سوم،خودداری شود. 

 خود تبدیل سازند. یداخلشهری را به خیابان کوچک واقع در مسیر اجازه داده نشود که راه برون

به آنها  یل در دسترسکیا بروز مشآثار تاریخی و فرهنگی  در شهرها نباید سبب از بین رفتن معبراحداث 

باید  معبرموارد،  کننده هویت بسیاری از شهرهاست. در اینشود. این آثار، به صورت یک مجموعه، مشخص

ر تسادهآنها  و دسترسی به های با ارزش در مرکز توجه قرار گیرندطوری طراحی شود که این بناها یا مجموعه

 شود.

به عنوان بخشی از طرح بازسازی این  پارچه،کیم، به صورت کمتراهای اگر توسعه معابر شهری در بافت

های در مسیر معبر قرار دارد، محلآنها  توان برای کسانی که محل زندگی یا کسبمناطق انجام گیرد، می

محیط،  ورا تا حدودی تعدیل کرد. همچنین با پیوند معبر آنها  جانشین فراهم ساخت و مشکالت اجتماعی

 بود محیط شهری تبدیل کرد.توان احداث آن را به عاملی برای بهمی

های سنجی طرحیی و امکانقبل از احداث یا تعریض معابر، نسبت به شناسا ،شود که شهرهاتوصیه می

اطالعات  یبرا .اقدام کنند وجود دارد، معبربا احداث آنها همزمان و هماهنگ  یاجرا امکانکه  یاربرکتوسعه 

 یاربرکونقل و حمل»نامه، نییآ نهمونقل به بخش و حمل یاربرکپارچه کی یشتر در مورد اصول طراحیب

 ، مراجعه شود.«نیزم
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 معابر شهریندی بهدست -5

لی به شکمتنوع سفر را  هایشیوهنیازهای دسترسی و جابجایی تمامی اقشار جامعه با د یبامعابر شهری 

ی جابجای ،بکه معابر شهریرده و حضور اجتماعی شهروندان در سطح شهر را تسهیل کنند. در شکفراهم ایمن 

 انواع مختلف معابر شهری از طریقو ارتباط با شبکه معابر برونها سترسی به کاربریدر سطح شهر، د و بار افراد

 .دارندمختلفی ونقلی، معابر شهری کارکردهای ملنوع نیاز اجتماعی و ح توجه به گیرد. باصورت می

معابر  .کندمی تقسیم شهری مرکز و شهری ای،حومه نوع سه به را آنها شهری، معابر یبنددسته نوع یک

های اطراف آنها عمدتاً های کناری شهر قرار دارند و کاربریدسته از معابری هستند که در قسمت آن ،ایحومه

در این معابر کمتر از معابر واقع  انسوار. عبور و مرور عابر پیاده و دوچرخههستندتراکم کم یا متوسط دارای 

 ای است، اختالط کاربریبیشتر از معابر حومه پیرامونیهای در مرکز شهر است. در معابر شهری، تراکم کاربری

 دارای بیشترین گیرد. نواحی مرکز شهر،انجام می شود و تردد عابر پیاده با سهولت بیشتریدر آن دیده می

، فراهم است در آنها شکل مناسب و مطلوب بهونقل همگانی حمل به وسایل تراکم در شهر هستند. دسترسی

 روی باالست.و کیفیت تسهیالت پیاده شدهمحدود  ،استفاده از خودروی شخصی

یر . انواع نیازها و تغیمتناسب باشد آنونقلی نیاز اجتماعی و حملنوع  د بایبامعابر مختلف اجزای طراحی 

د. خیابان شهری، تنها محل ی معابر شهری معرفی شوبنددستهت عنوان معیارهایی جهتواند به ها، میسطح آن

های یازونقل موتوری نیست بلکه محملی برای حضور تمامی شهروندان جهت رفع انواع نعبور، با اولویت حمل

قویت ر راستای تبلکه سازگار با آن و د ،اندازدنمی رزیست را به خط اجتماعی و اقتصادی بوده که نه تنها محیط

 :دارندمختلفی  یهانقش ،معابر شهری گیرد.ابعاد مختلف آن شکل می

 های اجتماعی نظیر کار، خرید، مالقات و بازی: ایجاد بستری برای ارتباطاجتماعی نقش

 های مختلف سفر با طریقهها به کاربری: فراهم کردن امکان دسترسی دسترسی نقش

 سفرمختلف های طریقهو عبور : فراهم کردن امکان جابجایی نقش جابجایی

 شهری ساختار به دادن شکل :معماری نقش

 اطراف زیستمحیط  کیفیت بر تأثیر :محیطی زیست نقش

 محدوده و شهر اقتصادی وضعیت بر تأثیر :اقتصادی نقش
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تعامالت انجام حضور شهروندان در سطح معابر جهت  یبرانقش اجتماعی به فراهم کردن بستری 

اشاره دارد. در نقش اجتماعی، اولویت دادن به حضور عابران پیاده در  ها و رفع نیازهاانجام فعالیت ،اجتماعی

 رنگ است. سطح شهر بسیار پر

 پردازد. چنانچه درهای پیرامون آن میبه تبادالت بین کاربران مختلف معبر و کاربری ،نقش دسترسی

پذیر وجود نداشته باشد، نقش دسترسی معبر از بین خواهد رفت. نقش دسترسی کنار معبر، کاربری دسترس

اطراف  یهامقیاس کاربریبین آنها برقرار است.  یادیزبا نقش اجتماعی در ارتباط مستقیم بوده و وابستگی 

 باشد. آنمورد نیاز  یهادهنده نوع و میزان دسترسیتواند نشانمی معبر

هرچه جریان بیشتری از از سطح معبر اشاره دارد. مختلف دد وسایل نقلیه تر زانیمبه  نقش جابجایی

تداخل با  میزانجابجایی معبر بیشتر تقویت شده است. نقش امکان عبور از معبر را پیدا کنند،  ،وسایل نقلیه

ابجایی جنقش دسترسی و نقش  .ندک جادیاجابجایی را نقش تواند سطوح مختلفی از می از معبر یان عبوریجر

، منجر به کاهش حجم یا سرعت تردد شده و در هادر مقابل یکدیگر قرار دارند. افزایش دسترسیمعبر  کی

 دهد.کاهش میجابجایی وسایل نقلیه را کیفیت نتیجه، 

 تیجذاب زانینقش را با م نیآن دارد. ا پیرامونی یهایبا کاربر یکیارتباط نزد ،معابر یشهر ینقش معمار

شهر کل فضاها و به  نیبه ا یدهمعبر در جهت ریثأاطراف آن و ت یهایمعبر و کاربرشده توسط  جادیا یفضاها

 .دیسنج توانیم

معبر  یطیمح ستیز شرایط بر، پیرامونی یهایآن و نحوه استقرار کاربر سبز یفضا یمعبر، طراح راستای

را  یطیمح شرایط تواندیم یاهیسبز و پوشش گ یمعبر به فضا یاز فضا ی. اختصاص بخشگذاردیم و شهر اثر

 بهبود بخشد.

 ،های آن اثر داشته و در نتیجهشرایط فیزیکی و ترافیکی معبر عبوری از یک محدوده بر قیمت زمین

 یبه نحوبه صورت مختلط،  هایبگذارند. بهتر است کاربر ریثأبر اقتصاد شهر ت توانندیاطراف معبر م یهایکاربر

 زیشهر ن یبه رونق اقتصاد ب،یترت نیه ا. بحفظ شودمعبر در روز و شب و پویایی  گیسرزندشوند که  میتنظ

 .شده استکمک 

های اصلی و های معابر شهری، سه نقش جابجایی، دسترسی و اجتماعی، به عنوان نقشاز میان نقش

ایجاد  ،های اصلیدر نتیجه تعیین نقش بوده وای های حاشیهکننده نوع معبر بوده و سه نقش دیگر، نقشتعیین

گانه مذکور را  6های ای از ترکیب نقشمختلف دارای طیف گستردهشهری مشخص است که معابر شوند. می

 شوند:به دو دسته اصلی تقسیم میاز منظر ایفای نقش اجتماعی  معابر شهریدارند ولی در نگاه اول 
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 وعابران پیاده عرضی از حضور و عبور قلیه طراحی شده و که تنها به منظور عبور وسایل نـ معابری 1

 .شودمیجلوگیری  به صورت همسطحان سواردوچرخه

عابران پیاده و عرضی عبور  شده وبه منظور حضور و فعالیت عابران پیاده طراحی معابری که ـ 2

 شود.انجام می به صورت همسطحان سواردوچرخه

و دسترسی مستقیم به عابران پیاده  همسطح عبور عرضی اجتماعی،ز معابر شهری که کارکرد ای ادسته

نامیده « های شهریتندراه»در آنها حذف شده و هدف آنها، فراهم کردن جابجایی وسایل نقلیه است، کاربری 

 وسایل نقلیه، ا سطح تداخل در جریانیمیزان جابجایی  یشوند. انواع معابر موجود در این دسته، بر مبنامی

 شود:ن مییی. سطح تداخل جریان در قالب دو دسته زیر تعاندی شدهبنددسته

های ورودی و ها با سایر معابر، به صورت غیر همسطح بوده و حرکت: تمامی تقاطعبدون تداخل -

لومتر و یک 5/1، حداقل ین دو تبادل متوالیگیرند. فاصله بها صورت میخروجی از طریق رابط

 ایجاد اتصال است تا در حرکت جریان اصلی، تداخل 2ثر کلومتر، حدایکها در هر تعداد اتصال

شده و جریان ورودی و خروجی، کمترین اختالف  یها، در سطح باال طراحنشود. تمامی اتصال

 .شوندمی یدهنام «آزادراه» ،د. معابر شهری با این مشخصاتنسرعت را با جریان اصلی دار

ه ت حداقل فاصلیسایر معابر، به صورت غیر همسطح است ولی با رعاها با : اکثر تقاطعتداخل محدود -

، ین دو تبادل متوالی. فاصله ب1دار نیز وجود داردلومتر، امکان استفاده از تقاطع همسطح چراغیک 3

اتصال است. معابر شهری با این  3ثر کلومتر، حدایکها در هر لومتر و تعداد اتصالیک 2/1حداقل 

شهری دوخطه دوطرفه که های برونها، ادامه راهعالوه بر بزرگراه .نام دارند «راهبزرگ» ،مشخصات

شوند، تا رسیدن به بافت متراکم شهری، به شرطی که عملکرد عبوری آنها وارد حریم شهرها می

 شوند.ی میبنددستهدر معابر تندراهی با تداخل محدود  ، به صورت استثنابرقرار باشد

 و دسترسی مستقیم به کاربری عبور عرضی همسطح ،نقش اجتماعیدر آنها ی که ای از معابر شهردسته

اً عمدتکه کاربری پیرامون آنها های شهری برخی از خیابان شوند.می نامیده «های شهریخیابان» ،برقرار است

های اباندر خی .نام دارند «های صنعتیخیابان» بار از جابجایی افراد بیشتر است، و در آنها جابجایی استصنعتی 

های موجود در ها با خیاباند و یا محدود است. بنابراین، این خیابان، معموالً نقش اجتماعی وجود ندارصنعتی

 ند.متفاوت هست و جزئیات هندسیی از نظر ابعاد وسیله نقلیه تیپ، تفکیک حجم ترافیک های شهربافت

________________________________________________________ 

های شهری است که به دلیل فاصله زیاد حالت استثنا برای عبور عرضی از تندراه ،دار بزرگراهیهای چراغسواران در تقاطع عبور عرضی عابران پیاده و دوچرخه 1

 شود.کیلومتر(، مصداق نقش اجتماعی محسوب نمی 3های همسطح )حداقل تقاطع
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بر این ها است. اهم کردن دسترسی به کاربریهای شهری در جابجایی افراد و فرعملکرد اصلی خیابان

جابجایی تعداد افراد و ظرفیت  یهای پیرامونبا توجه به مقیاس کاربری یشهر یهاابانیخی بنددستهاساس، 

 هارچدر  یشهر یهاخیابانهای پیرامونی مقیاس کاربری .گیردصورت میده )نه وسایل نقلیه( کننهاستفاد

 :1شودمی نییتعسطح به شرح زیر 

نند. ک نیتأممحله را  کین ینکسا یو هفتگروزانه  یازهایتوانند نیه مک ییهایاربرک: محله مقیاس

 خانوار است. 3000تا  700ونت و اشتغال کالبد سکمحله، 

البد که، ینند. ناحکیم نیتأمه را یناح کین ینکانه سایماه یازهایه نک ییهایاربرک: ناحیه مقیاس

 .داردخانوار است و حداقل دو محله  5000تا  3500ونت و اشتغال کس

 کیاز  ترشیب یمدت زمان ین را براینکاز سایاالها و خدمات مورد نکه ک ییهایاربرک :منطقه مقیاس

. خانوار است 18000تا  13500ن یمنطقه، ب کین در کسا ینند. تعداد خانوارهاکیم نیتأمماه 

 .دارده یهر منطقه حداقل دو ناح

ساکنین  هاینیازو  شدهبه صورت بسیار محدود در شهر ایجاد های خاصی که کاربری: مقیاس شهر

 (.شهرداری و، دانشگاه کنند )نظیر فرودگاهشهر را تأمین مییک 

 سانبیشتری برای جابجایی انظرفیت هایی که های با مقیاس باالتر در حاشیه خیابانکاربریرود انتظار می

های از طریق شیوهخیابان  کاربرانجابجایی بر همین اساس قرار گیرند.  ،اندفراهم کرده (نقلیهیل ا)و نه وس

ظرفیت جابجایی انسان در  گرفته ومد نظر قرار و سواری شخصی(  دوچرخه )حمل ونقل همگانی، سفر مختلف

 شود.می برآورد1-5جدول موجود در تفاده از مقادیر با اسبر اساس نوع تسهیالت  های شهریخیابان

 های شهرینیمرخ عرضی خیابانراهنمای ظرفیت جابجایی تسهیالت مختلف در  -1-5جدول 

 ظرفیت جابجایی تسهیالتنوع  ردیف

 نفر بر ساعت بر خط 3000 *خط ویژه دوچرخه 1

 نفر بر ساعت بر خط 6000 خط ویژه همگانی 2

 نفر بر ساعت بر متر عرض 1000 خط عبور وسایل نقلیه 3

درصد  10در شهرهایی که دارای سهم سفر بیشتر از  افزایش ظرفیت از طریق ایجاد مسیر ویژه دوچرخه تنها»*«: 
 شود.در نظر گرفته می ،برای شیوه سفر دوچرخه هستند

________________________________________________________ 

و  یشهر یهایکاربر میو مفاه فیعارت قیتدق»با عنوان  10/03/1389ایران مورخ  یمعمار و یشهرساز عالی یشورا ها به مصوبهبرای آشنایی بیشتر با مقیاس کاربری1 

 مراجعه شود.« سرانه آنها نییتع
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شود، وجود مسیر دوچرخه میدرصد سفرهای روزانه با سیستم دوچرخه انجام  10در شهرهایی که حداقل 

طرفه جابجایی هر خط یک گیرد. بر این اساس ظرفیتنظر قرار می مد های شهریدر محاسبات ظرفیت خیابان

شود. حداکثر ظرفیت ناشی از نفر بر ساعت در نظر گرفته می 6000نفر بر ساعت و دوطرفه  3000دوچرخه 

نفر  6000 برابر باشهری  پوسته یک خیابان دوچرخه در محاسبات ظرفیت جابجایی انسان درویژه مسیر ایجاد 

. تعیین سهم شیوه دوچرخه از سفرهای روزانه با هد شدو با افزایش تعداد خطوط اضافه نخوا بر ساعت است

 شود.و مقصد سفرهای شهروندان یا برداشت میدانی انجام می ده از بانک اطالعاتی مبدأاستفا

اگر ، استدرصد  5برابر با به عنوان مثال در یک شهر که سهم استفاده از دوچرخه در سفرهای روزانه 

یک خط ای، ط پارک حاشیهیک خ، متر 3با عرض  سواریدارای دو خط عبور  مقطع عرضی یک خیابان شهری

 ایی، ظرفیت جابج(1-5ل کش) در هر جهت باشد و یک مسیر ویژه دوچرخه همگانیوسایل نقلیه عبور ویژه 

 :خواهد شد تعیینابان به صورت زیر این خی انسان در

 2×(2×3×1000= ) 12000    )نفر بر ساعت(           :        سواری ظرفیت جابجایی خطوط عبور

 2×(6000= ) 12000               )نفر بر ساعت(               ظرفیت جابجایی خطوط ویژه همگانی:        

 2×(0= ) 0                           )نفر بر ساعت(      ای:            ظرفیت جابجایی خطوط پارک حاشیه

 2×(0= ) 0  )نفر بر ساعت(  (:درصد در سفرهای روزانه 10با توجه به سهم کمتر از ) ظرفیت جابجایی مسیر دوچرخه

 12000+12000=  24000      )نفر بر ساعت(                        :ع ظرفیت جابجایی انسان در خیابانمجمو

 

 
 یشهر ابانیخ کی ینمونه مقطع عرض -1-5ل کش
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ظرفیت جابجایی انسان ارائه  محاسبات استفاده از با های شهریخیابان بندیروش دسته 2-5ل کشدر 

روش مشخص این با استفاده از را  بندیدستهتوان می مقطع عرضی با در اختیار داشتن مشخصاتشده است. 

 توجه به نکات زیر ضروری است: خیابان شهریبرای هر تعیین دسته در  .کرد

)شامل همسطح،  ونقل همگانیسیستم حمل اولویت داده شده بهخیابان شهری مسیر یک چنانچه در  -

و  دهبوگذر یا باالگذر( وجود دارد، این خیابان از ظرفیت باالیی برای جابجایی انسان برخوردار ینیپا

 گیرد.قرار میهای شریانی یاباندر رده خ

شود(، چنانچه در یک جهت انجام میفقط  موتوریوسایل نقلیه همه که تردد طرفه )های یکدر خیابان -

نفر بر ساعت(  5500کمتر از  ظرفیتبا  متر باشد )معادل 5/5کمتر از  مجموع عرض خطوط عبور

 با ظرفیت )معادلبیشتر متر و  5/5 برابر با مجموع عرض خطوط عبورخیابان در رده محلی است. اگر 

 به صورتگیرد. کننده قرار میپخشوجمع هایباشد، در رده خیاباننفر بر ساعت و بیشتر(  5500

 خط است. سه، طرفهیک وپخش کنندهدر خیابان جمع عبور وطحداکثر تعداد خط ،استثنا

طرفه خیابان یک ،یبنددستهطرفه عریض، در این روش های یکجلوگیری از ایجاد خیابان به منظور -

طرفه عریض پرهیز کنند. های یکبنابراین طراحان باید از ایجاد خیابانشریانی تعریف نشده است. 

ه بعریض هستند و نقش شریانی دارند نیز باید که در شرایط کنونی  موجودطرفه یکهای خیابان

 د.نبازطراحی شوتدریج 

 گیرند.های محلی قرار میخیابان ردهدر با هر مقطع عرضی بست های بنخیابان -

متر  5/5 کمتر از هر دو جهتآنها در  عرض خطوط عبورهای دوطرفه در صورتی که مجموع خیابان -

 گیرند.باشد، در رده محلی قرار می

یا متر  5/5 برابر باهر دو جهت آنها در  عرض خطوط عبورهای دوطرفه در صورتی که مجموع خیابان -

 ند.گیروپخش کننده قرار میمتر باشد، در رده جمع 12از  و کمتربیشتر 

متر و بیشتر  12 هر دو جهتآنها در  عرض خطوط عبورهای دوطرفه در صورتی که مجموع خیابان -

 ند.گیرباشد، در رده شریانی قرار می

ی های شهری حائز اهمیت است. حداقل این عرض برابندی خیابانرو در دستهعرض مؤثر پیاده -

متر است. اگر  2/1و  5/1، 5/2وپخش کننده و محلی به ترتیب برابر با های شریانی، جمعخیابان

روی کافی نداشته باشد، نیاز به بازطراحی داشته و با این ظرفیت یک خیابان زیاد باشد، ولی پیاده

 مند شود.های شریانی بهرهتواند از امتیازات خیابانشرایط نمی
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های ضوابط توسعه کاربریها ونقل و توسعه کاربریارتباط حملبرقراری کپارچگی و یایجاد به منظور 

 شود:های شهری به صورت زیر تعریف میی خیابانبنددستهجدید با توجه به ظرفیت و 

ای و شهری، تنها با ایجاد های جدید با مقیاس عملکردی منطقهاحداث یا صدور مجوز توسعه کاربری -

 های شریانی، مجاز است.دسترسی از خیابانحداقل یک 

های شریانی با رعایت خیابانحاشیه ای و محلی در های ناحیهکاربری و دسترسی صدور مجوز توسعه -

 مالحظات شهرسازی و سازگاری، بالمانع است.

 .استای وپخش کننده، مقیاس ناحیههای جمعهای پیرامون خیابانحداکثر مقیاس مجاز برای کاربری -

وپخش کننده با رعایت های جمعخیابانحاشیه های محلی در کاربریو دسترسی صدور مجوز توسعه  -

 مالحظات شهرسازی و سازگاری، بالمانع است.

 های محلی، مقیاس محلی است.های پیرامون خیابانحداکثر مقیاس مجاز برای کاربری -

و ، جانمایی شریانی خیابان به شرط عدم وجودهزار نفر  100 کوچک با جمعیت کمتر از در شهرهای -

 ،موجود وپخش کنندههای جمعدر مجاورت خیابانجدید ای و شهری های منطقهکاربریدسترسی 

 .خواهد بودمجاز 

متری، پیرامون  800ی روهونقل همگانی در فاصله پیاددهی به حملدر راستای توسعه پایدار و اولویت -

های تندرو( به شرط تأمین بر )مترو، قطار شهری و اتوبوسهمگانی انبوهونقل های حملایستگاه

معابر به  های پیرامونافزایش حداکثر مقیاس کاربریمتر،  5/2رو به میزان ثر پیادهؤحداقل عرض م

با در نظر گرفتن معیار  خیابانیاگر رده عملکردی  ،میزان یک سطح، مجاز خواهد بود. به عنوان مثال

ایستگاه  از متری 800ی کمتر از روهدر فاصله پیاد بوده،وپخش کننده جایی انسان، جمعظرفیت جاب

در هر سمت خیابان متر  5/2ثر بیشتر از ؤروهای مناسب با عرض مپیاده دارایمترو واقع شود و 

با رعایت مالحظات پیرامون آن  ،ای و شهریهای منطقهکاربریو دسترسی باشد، صدور مجوز توسعه 

 .خواهد بود، مجاز سازی و سازگاریشهر

ونقل همگانی های حملمتر، به ایستگاه 800هایی که در طول آنها و یا در فاصله کمتر از راهپیاده -

های شریانی ایجاد کرده و جانمایی انواع دسترسی وجود دارد، ظرفیتی مشابه خیابان ،برانبوه

ه آنها با رعایت مالحظات شهرسازی و ها بدون محدودیت مقیاس عملکردی در حاشیکاربری

 سازگاری، بالمانع است.
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 ندی معابر شهری با استفاده از محاسبه ظرفیت جابجایی انسانبهدست -2-5ل کش

 

اطالعات  یآورده شده است. برا 2-5جدول در  یشهر یهاها و تندراهابانیاز مشخصات خ یاخالصه

و « یشهر یهاابانیخ»نامه، نییآ پنجمو  چهارم یهابه بخش در زمینه مشخصات انواع معابر شهری شتریب

 مراجعه شود.« یشهر یهاها و تبادلتندراه»
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 یخالصه مشخصات انواع معابر شهر -2-5جدول 

 نوع معبر
 مشخصات

 یمحل
 وپخشجمع
 نندهک

 آزادراه بزرگراه یانیشر

 سرعت مجاز
 لومتر بر ساعت(یک)

 100تا  80 90تا  60 501حداکثر  40حداکثر  30حداکثر 

 سرعت طرح
 لومتر بر ساعت(یک)

 120تا  100 110تا  70 70حداکثر  50حداکثر  30

 تعداد خطوط عبور
 در هر جهت

 3حداقل  2حداقل  34حداکثر  23حداکثر  12حداکثر 

 عرض هر خط عبور
 )متر(

 6/3تا  4/3 5/3تا  3/3 3/3تا  0/3 0/3تا  7/2 7/2تا  5/2

 5در هر سمت روحداقل عرض موثر پیاده
 )متر(

2/1 5/1 5/2 - - 

 غیر مجاز 6غیر مجاز الزامی الزامی الزامی همسطح گذرپیادهوجود 

 هافاصله بین تقاطع
 )متر(

 غیر مجاز 3000حداقل  500حداکثر  400حداکثر  300حداکثر 

 ها )تالقی با سایر معابر(فاصله بین تبادل
 )متر(

- - - 
 1200حداقل 
 2500حداکثر 

 1500حداقل 
 3000حداکثر 

 غیر مجاز غیر مجاز مجاز مجاز مجاز کاربریدسترسی مستقیم به 

 غیر مجاز غیر مجاز مجاز مجاز مجاز ایپارک حاشیه

 تردد مختلط موتور سیکلت
 با سایر وسایل نقلیه

 غیر مجاز غیر مجاز مجاز مجاز مجاز

 تردد مختلط دوچرخه
 با سایر وسایل نقلیه

 غیر مجاز غیر مجاز 7مجاز مجاز مجاز

 مجاز مجاز الزامی مجاز دشوتوصیه نمی همگانیتردد وسایل نقلیه 

 تردد وسایل نقلیه سنگین
محدود به 

 نیازهای محلی
 مجاز مجاز مجاز مجاز

 های پربه عنوان مثال در محدوده .باشدحداکثر مقدار کمتر از تواند میها، سرعت مجاز با توجه به مشخصات فیزیکی و عملکردی خیابان -1
اما به لحاظ عملکردی و نقش  محدود شودکیلومتر بر ساعت  30تواند به میخیابان سرعت مجاز  ،هافاصله کم تقاطعتراکم شهرها به دلیل 

 جابجایی انسان، خیابان شریانی باشد.
 بالمانع است. خط عبور 2بان محلی، وجود حداکثر طرفه بودن خیادر صورت یک -2
 .خط عبور بالمانع است 3 حداکثر وجود ،وپخش کنندهجمع طرفه بودن خیاباندر صورت یک -3
 خط به صورت کندرو بالمانع است. 3پس از تخصیص مسیر ویژه همگانی و دوچرخه، ایجاد یک خط عبور مازاد بر  -4
 .هاآمدگی ساختمانبدون احتساب عرض اشغال شده توسط فضای سبز، مبلمان شهری و بیرون -5
 های همسطح و با استفاده از چراغ راهنمایی، مجاز است.تنها در محل تقاطع -6
 غیر مجاز است. و بیشتر کیلومتر بر ساعت 40های شریانی با سرعت مجاز در خیابان -7
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عابر مدر شبکه ویژه  عملکردهای متنوع وشهری، برخی معابر با  هایعالوه بر انواع معابر تندراهی و خیابان

 شوند:خته میشهری شنا

بران عااختصاصی تردد  به منظورراه برای ایجاد محیطی مناسب و ایمن معبر ویژه عابر پیاده یا پیاده -

شود. حرکت وسایل نقلیه موتوری اجرا میبرای از طریق اعمال ممنوعیت کامل یا نسبی  پیاده

برای اطالعات بیشتر در این ی و اجرا هستند. ریزبرنامهها به صورت دائمی و موقت قابل راهپیاده

 مراجعه شود.« مسیرهای پیاده»، نامهآیین همزمینه به بخش د

ر و ورود سای بودههایی از شبکه معابر که مخصوص عبور دوچرخه شامل بخشمعبر ویژه دوچرخه  -

برای اطالعات بیشتر در این زمینه به بخش یازدهم  ممنوع شده است. هاکاربران به این بخش

 مراجعه شود.« مسیرهای دوچرخه»نامه، آیین

ر دوسایل نقلیه همگانی تردد هایی از شبکه معابر که فقط ونقل همگانی شامل بخشمعبر ویژه حمل -

شتر در این برای اطالعات بی ها ممنوع شده است.و ورود سایر کاربران به این بخش بودهمجاز آنها 

 مراجعه شود.« ونقل همگانیحمل»نامه، زمینه به بخش هشتم آیین

ها بدون . این خیاباناستقرار داشته و از اهمیت زیادی برخوردار  تاریخی معموالً در مرکز شهر خیابان -

های واجد ارزش تاریخی از اند. وجود ساختمانشکل گرفتهمحدود و با عرض پوسته  خودروغلبه 

های تاریخی و ممانعت از های خیابانهای تاریخی است. حفظ ویژگیهای خیابانمشخصهدیگر 

ز هرگونه سو استفاده اترین نکته در برخورد با بافت تاریخی است. مهم ،تخریب این بافت ارزشمند

 منجر به وارد شدن آسیب به خیابان تاریخی و بافت پیرامون آن شود، ممنوع نامه کهضوابط این آیین

های تاریخی ضوابط و مقررات وزارت میراث فرهنگی، است. در ساماندهی و بازطراحی خیابان

 د.گیرصنایع دستی مالک عمل قرار میگردشگری و 

امکان جداسازی رو و عرض مناسب برای پیاده ،در آن شود کهبه خیابانی گفته می خیابان اشتراکی -

های شیوه یتمامصورت،  نای. در مناسب وجود نداردهای فیزیکی مسیرهای سواره و پیاده با عرض

اولویت با عابران پیاده بوده و گذر عرضی کامالً کرده، سفر به طور مشترک از فضای خیابان استفاده 

کیلومتر بر  15بوده )حداکثر  کم، سرعت مجاز تردد وسایل نقلیه به همین دلیل. خواهد بود آزاد

های یابد. عالوه بر حذف جدول و سایر عوامل جداکننده شیوهساعت( و ایمنی عابران پیاده افزایش می

های اشتراکی، الزم است تا اقداماتی مانند سنگفرش کردن خیابان در راستای کاهش سفر در خیابان

 سرعت وسایل نقلیه انجام شود.
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 معابر شهری یمنیا -6

توجه به  ها،و در تندراه ادهیپعابران توجه به ، یشهر یهاابانیدر خ یمنیمالحظات ا یور اصلمح

از  تلفات و صدمات ناشیکاهش تعداد ، معابر یمنیبه ا نامهنیین آیا ردکیرو .ه استیل نقلینان وسایسرنش

حقق ت یبرا«. فوت شود یکیدر تصادفات تراف ید فردینبا»جمله:  کیدر  آلتصادفات است و به صورت ایده

ر د .ینظارت یو راهبردها یطراح ی، راهبردهایآموزش ی: راهبردهاوجود دارد، سه دسته راهبرد رویکردن یا

 .شودیم ارائه مختلف یهاوهیاربران شک کیکبه تف یحوزه طراح یارهاکادامه، راه

 

 وارانسهاده و دوچرخیپعابران  -6-1

 ر است:یان به شرح زسواراده و دوچرخهیعابران پ یمنیاش یبه منظور افزا یحوزه طراح یارهاکراه

ت داده شده به عابران یاولو یهاردن محدودهک، جهت مشخص مناسب یشکاستفاده از عالئم و خط -1

 انسواراده و دوچرخهیپ

 منیط آرام و ایجاد محین به منظور اکبا حداقل سرعت طرح مم یشهر یهاابانیخ یطراح -2

د رانندگان یش قدرت دیجهت افزا هاژه در محل تقاطعینواخت، به وکیو  یافک یین روشنایتأم -3

 ه در شبیل نقلیوسا

عبور  ین به منظور سادگکبا حداقل عرض مم یشهر یهاها و تقاطعابانیخ یروسطح سواره یطراح -4

 یعرض

اهش سرعت کاده و یاهش طول خط عابر پکها به منظور رو در گوشه تقاطعادهیپ یآمدگشیجاد پیا -5

 هیل نقلیوسا

 ضیعر یهاها و تقاطعابانیانه خیدر م یمنیا یهارهیجاد جزیا -6

 یم، روسازیب مالی، شیافکدوچرخه به صورت هموار، با عرض  یروها و خطوط اختصاصادهیپ یطراح -7

 یوستگیمناسب و حفظ پ

 یل عبور عرضیبه دل یسطح یهاآب یآورجمع یهاانالکو  یجو یبه جا استفاده از جدول آبرو -8

 ترمنیساده و ا
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 گذرهاادهیرو و پادهی، پیهمگان یهاستگاهیا یوکن سیمن بیا یجاد دسترسیا -9

 بزرگ یهادر تقاطع یمخصوص عبور عرض ییها و نصب چراغ راهنماتقاطع کیتراف یبندانیجر -10

مناسب در محل  ییروشنا یهاو چراغ کیان ترافیجر یساز، اقدامات آرامییاستفاده از چراغ راهنما -11

 پر سرعت یهاابانیگذر خادهیپ

ان عابر یارتباط عرض یا باالگذر به منظور برقراریگذر نییبه صورت پا یشهر یهاتندراه یطراح -12

 ان به صورت همسطحسواراده و دوچرخهیپ

 

 یه موتوریل نقلیوسا -6-2

ص یختش به منظوررانندگان  یبرا یافکفرصت  جادیا، یموتور کیتراف یمنین عامل در بهبود ایمؤثرتر

 یهاابانیخو  هاتندراه یحاه طرکاست  ی، ضرورلین دلیبه همالعمل است. سکو ع یریگمیت، تصمیوضع

نتخاب نصب عالئم ا محل ،هیل نقلیت وسایهدا نحوه، با توجه به اد استیه در آنها زیله نقلیعت وسه سرکشهری 

 انجام شود.مناسب انتخاب خط ر و ییتغ یبرا یافکجاد فرصت یار و یمس

 ر است:یبه شرح ز یه موتوریل نقلیوسا یمنیش ایبه منظور افزا یموجود در حوزه طراح یارهاکراه

 یهایاربرکرد معبر، کبا عمل ی، سرعت طرح، مشخصات معبر و نحوه رانندگیهندس یانطباق طراح -1

 ت آنیو موقع ، نقشیرامونیپ

و اضطراب  یاز سردرگم یریه معابر به صورت ساده و خوانا به منظور جلوگکساختار شب یطراح -2

 ر مناسبیافتن مسیرانندگان در 

 هارو و تقاطعنواخت، در سوارهکیو  یافک یین روشنایتأم -3

 مناسب یریگمیجاد فاصله تصمیو قائم به منظور ا یافق یهاردن قوسکت یرؤمشخص و قابل  -4

 یرنگ و روساز کمکبه  ینارکها و موانع ها، جدولردن لبهکت یرؤمشخص و قابل  -5

جاد فرصت یمن و ای، حفظ فاصله اییانتخاب محل مناسب نصب عالئم و تابلوها به منظور خوانا -6

 یافک یریگمیتصم

 ثر دو عنوان(کاز )حدایحداقل اطالعات مورد ن یجاد تابلوها و عالئم مختصر، خوانا و شب رنگ، دارایا -7
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 ثر دو انتخاب(کرانندگان )حدا یده برایچیمتعدد و پ یریگمیتصم یهاتیجاد موقعیز از ایپره -8

ر یپذامکاندر صورت  ر(یواره محافظ و ضربه گی)نرده محافظ، د مناسب یمنیزات ایاستفاده از تجه -9

 ینارکخطر موانع نبودن رفع 

 اهش سرعت معابر پر حادثهکبه منظور  یسازاستفاده از اقدامات آرام -10
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 ی پارکینگ در شهریزرهبرنام -7

 یهرش ین و طراحیزم یاربرکسفر،  وهینگ، بر ایجاد سفر، انتخاب شیکنه پاریدر زم یجار یهااستیس

دارد. فراهم آوردن شرایطی که استفاده از خودرو را تشویق و تسهیل کند مانند پارکینگ رایگان  ییسزاه ر بیتأث

های سفر پایدار فراوان، موجب افزایش حاشیه نشینی، افزایش طول و زمان سفر و کاهش استفاده از شیوهو 

 ود.ش گرفته شیت پارکینگ در پیریو مد یزیرمناسب در برنامه یردکی. بر این اساس الزم است روخواهد شد

 

 ذاری پارکینگگتدر سیاس ر رویکردییتغ -7-1

 شوند:یم مینگ به سه دسته تقسیکپار یگذاراستینه سیموجود در زم یردهاکیرو

 یرد سنتکیرو -1

 تیریرد مدکیرو -2

 رد بازار محورکیرو -3

رد، کین رویدر ا یدیلک یاز ابزارها یکیبه تقاضا در دوره اوج است.  یی، هدف، پاسخگویرد سنتکیدر رو

، یربراکهر  ی، براین توسعه شهریه در قوانکن صورت یهاست. به ایاربرکنگ برای یکن حداقل پاریالزام تأم

 ه حداقل به آنکشود و سازنده موظف است یدوره اوج در نظر گرفته متقاضای  بر اساس کپار یفضا یتعداد

 یاستفاده از خودروی شخص منجر به افزایشند. تأمین پارکینگ رایگان و فراوان، کن یتأم کپار یتعداد، فضا

رد در شهرها کین روی. با توجه به آثار نامطلوب اتخاذ اخواهد داد افزایش ، آلودگی هوا و ازدحام ترافیک راشده

گر یرد دکیرا با دو رو یرد سنتکیر، شهرها رویاخ یهادار در دههیو مطرح شدن مباحث مرتبط با توسعه پا

 اند.ن کردهیگزیدار( جایاصول توسعه پا هیبازار محور بر پارویکرد نگ و یکت پاریریمدرویکرد )

ابزار  کینگ به عنوان یکنگ، استفاده از پاریکت پاریریرد مدکیدر رو یرد اول، هدف اصلکیخالف روبر 

مجوز  ی، اعطایگذارمتیمانند ق ییابزارها یریارگکهگر، با بیسفرهای سواره است. به عبارت د یت تقاضایریمد

ر ، رفتار سفر دیکنگ اشترایکو ایجاد پار کثر زمان مجاز برای پارکمختلف، محدودیت حدا یهابه گروه کپار

 ند.کیر مییدار تغیونقل پااهداف حمل یراستا
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 ثر مجاز برایکحدا»با تعیین مقدار « مورد نیاز کپار یالزام تأمین حداقل تعداد فضا»ردن کن یگزیجا

د، با اتخاذ این رویکر رد است.کین رویارائه شده در ا یارهاکگر از راهید یکیها، در کاربری« کپار یتأمین فضا

محیطی و اجتماعی ناشی  های زیستاستفاده از خودروی شخصی کنترل شده و شهر از پیامدهایی مانند آسیب

 ماند.از خودرو محوری مصون می

رار ق ی، مورد نقد جد«نگ مورد نیازیکن حداقل تعداد پاریالزام تأم»رد سوم )بازار محور( ضابطه کیدر رو

 گذاری پارکینگشود. بر این اساس ایجاد، تأمین، توسعه و قیمته عنوان هدف، معرفی میگرفته و حذف آن ب

، یک یاهیحاش کرد، برای پارکین رویشود. در ادر یک بازار آزاد اقتصادی و بر اساس تقاضا، انجام می

ساعات مختلف مدت در تقاضاهای کوتاه یه پاسخگوک یشنهاد شده است، به نحویر پیپذانعطاف یگذارمتیق

ای هرویه خودروی شخصی در سفرهای روزانه جلوگیری شده و شیوهین ترتیب، از استفاده بیه اروز باشد. ب

های نههزین یگیرند. درآمد حاصل از مدیریت پارکینگ نیز در تأمسفر پایدار مورد استفاده بیشتری قرار می

 گیرد.قرار می، پیاده و دوچرخه مورد استفاده یونقل همگانخدمات حمل

د، منسوخ دار در شهرها و کشورهای پیشرفته، رویکرد سنتی با توجه به آثار نامطلوبی که بر توسعه شهری

، «حوربازار م»و « مدیریت پارکینگ»از دو رویکرد دیگر جایگزین شده است. از میان دو رویکرد  شده و با یکی

شود می رو، توصیهر مطلوب آن قابل مشاهده است. از اینرویکرد مدیریت پارکینگ رواج بیشتری پیدا کرده و آثا

 ی و مدیریت پارکینگ مورد استفاده قرار گیرد.ریزبرنامهرویکرد مدیریت پارکینگ و بازار محور در که 

 

 نگ موجودیکت منابع پاریریمد -7-2

ت یریگردد. به منظور مدیت منابع موجود بر میرینگ به مدیکپار در حوزه یاز سامانده یبخش مهم

 توان از ابزارهای متنوع زیر بهره برد.ینگ موجود، میکمنابع پار

 یاقتصاد یابزارها -7-2-1

تواند به یه مکگذاری است و قیمت یاقتصاد ینگ، ابزارهایکت پاریریمد ین ابزارهایاز مؤثرتر یکی

 تواند بر حسب مدتیم کپار ینه استفاده از فضایها هزدر این روش ار گرفته شود.کمختلف زیر به  یهاوهیش

ت یریه اهداف مدکریزی شود برنامه یر کرده و به نحوییز تغروهنگ و ساعات شبانیکان پارکزمان استفاده، م

 ر رفتار سفر شهروندان را تحقق بخشد.ییبلندمدت و تغ هاینرخ توقفاهش کسفر از جمله  یتقاضا



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

47 
 

 یندگیزان آالیگذاری بر اساس مقیمت -7-2-1-1

 یندگیزان آالینگ را بر اساس میکپار یهانهیشهرهای جهان، هز یهوا در برخ ینترل آلودگکبه منظور 

 یشتریب نهیند، هزکید میزان آالیندگی بیشتری تولیه مک ییب، خودروین ترتیه انند. بکین مییخودرو تع

سیار های بهزینهگان یا با یبه صورت را یکیترکال یپردازد و در مقابل، خودروهاینگ میکاستفاده از پار یبرا

 .نندکینگ استفاده میکاندک از پار

 انکبر حسب زمان و م یانکپل یگذارمتیق -7-2-1-2

ت. ز، متغیر اسروهگذاری پارکینگ با توجه به موقعیت، مدت زمان توقف و ساعات شباندر این روش قیمت

تر، قیمت هر ساعت به عنوان مثال در محدوده مرکزی شهر و در ساعات اوج صبح و عصر، به علت تقاضای بیش

 ز متفاوت است.روهتوقف با سایر نواحی و ساعات شبان

 برای توقف یت زمانیایجاد محدود -7-2-1-3

ثر نقاط کدر ا یاهیحاش ک، مدت زمان استفاده از پارکپار یارآمد از فضاهاکمؤثر و  به منظور استفاده

دقیقه توقف  30تجاری شهر تا های شود. به عنوان مثال در محدودهیمشخص محدود م یشهر به مدت زمان

ساعت هزینه پارکینگ به صورت غیر یکنواخت  4رایگان بوده و پس از آن با افزایش زمان توقف وسیله نقلیه تا 

ساعت غیر مجاز و ممنوع است. با اعمال  4ها بیشتر از یابد. توقف وسایل نقلیه در این محدودهافزایش می

های مختلف مدت و بلندمدت را در محدودهانیمدت، موتاهک یهاکرتوان پایت مدت زمان توقف، میمحدود

 .بندی کردتیهای پیرامونی، اولوشهر و بر اساس نوع کاربری

 نانکف ویژه سایتخف -7-2-1-4

 یونکمس یهادر محله یاهیحاش کپار یت فضاهایرینگ، مدیکپار ت عرضهیریمد یهااستیاز س یکی

از  یب، چنانچه فردین ترتیه ادهد. بینان همان محله مکسات استفاده را به یه اولوک یاست، به نحو

حائز  هتکندارد. ن کپار نهیبه پرداخت هز یازیند، نکونت خود استفاده که محل سیناح یاهیحاش یهانگیکپار

نان رزرو نشده و تعهدی برای یافتن جای پارک وجود ندارد، کسا یبرا یکپار یچ فضایه هکت آن است یاهم

، معاف کنه پارین در محدوده، از پرداخت هزکوجود داشته باشد، افراد سا یخال کپار یفضا ه چنانچهکبل

 خواهند بود.
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 یشهر یطراح یابزارها -7-2-2

ت یفیک، یاهیحاش کپار ینه از فضاهایتوان عالوه بر استفاده بهیم یشهر یطراح یبا استفاده از ابزارها

 یهارد. از نمونهک یرینگ خودروها جلوگیکبه پار یشهر یل فضاهایز ارتقا داد و از تبدیرا ن یشهر یفضاها

شاره ابان ایجمعی و تغییر هندسه و راستای خ یفضاها یایاحتوان به استفاده از استوانه ثابت، یار مکن راهیا

 رد.ک

 استفاده از استوانه ثابت -7-2-2-1

جمعی  یدوچرخه و فضاهارو، مسیر ادهیخودروها در پ کاز ورود و پار یرین ابزار به منظور جلوگیاز ا

شود در این روش به پیوستگی مسیر پیاده و دوچرخه توجه شده و توصیه می .(1-7ل کششود )یاستفاده م

 ل ممکن برسد.نصب مانع فیزیکی در این مسیرها به حداق

 
 ر مجازیغ کاز ورود و پار یریجلوگ یاستفاده از استوانه ثابت برا -1-7ل کش
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 جمعی یفضاها یایاح -7-2-2-2

 یزککم عرض محدوده مر یهاابانیو خ یخیتار یهادر محدوده یاهیحاش کپار یاهش تعداد فضاهاک

ب، ین ترتیه ا(. ب2-7ل کشند )ک کمک ین نواحیجمعی در ا یت فضاهایفیک یا و ارتقایتواند به احیشهر م

 یاتریی، تغیکدوچرخه اشتراستگاه یژه دوچرخه و ایو یرهایجاد مسیا با ایرده کض یروها را تعرادهیتوان پیم

 .وجود آورده دار در رفتار سفر شهروندان بیپا

 
 جمعی یبه فضا یاهیحاش کپار یل فضاهایتبد -2-7ل کش

 

 ابانیخ یتغییر هندسه و راستا -7-2-2-3

های کم عرض و تغییر راستای خیابان ای مجاز در طول خیاباناز طریق توزیع فضاهای پارک حاشیه

 .(3-7ل کشل کرد )یابان را تسهیاربران خکر یوآمد سااهش داده و رفتکرا  خودروهاتوان سرعت می
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 ای مجازتغییر راستای خیابان از طریق توزیع طولی فضاهای پارک حاشیه -3-7ل کش

 

 یبر فناور یمبتن یابزارها -7-2-3

اربران ک یتواند موجب سهولت استفاده براینگ میکپار یفضاهات یریا در مدیروز دن ینولوژکت یریارگکب

 یهاستمیهوشمند و س یومترهاکنه با تلفن همراه، پاریو سهولت کنترل برای گردانندگان شود. پرداخت هز

 توان مورد استفاده قرار داد.ینه مین زمیه در اکاست  ییهاوهینگ شیکپار یراهنما کیترونکال

 تلفن همراهنه با یپرداخت هز -7-2-3-1

درو ه در فرآیند پارک خوک یالتکاز مش یتواند برخینگ با تلفن همراه میکنه پاریخدمات پرداخت هز ارائه

دان ب، شهرونین ترتیه اند. بکد را برطرف یآیوجود مه نه توقف، بیو دستی هز یکیانکبه واسطه پرداخت م

 .شوندیمواجه نم لکنه با مشیزو در هنگام پرداخت هکنند تر خودروی خود را پارک میراحت

 هوشمند یومترهاکپار -7-2-3-2

د تواننیج است. شهروندان میز رایران نیا یه در شهرهاکاست  یاوهیهوشمند ش یومترهاکاستفاده از پار

را  نگیکپار نهی( هزیونقل همگانپرداخت کرایه حمل یهاارتکر ی)نظ یکیترونکال یهاارتکبا استفاده از 

 ر است.یبر حسب مدت زمان توقف، متغ یاهیحاش کپار یاستفاده از فضاها نهینند. هزکپرداخت 
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 هوشمند برای پرداخت هزینه توقف یومترهاکاستفاده از پار -4-7ل کش

 

 نگیکپار یراهنما کیترونکال یهاستمیس -7-2-3-3

ار یرا به صورت برخط در اخت ینگ پر و خالیکپار یه اطالعات مربوط به فضاهاک ییهاستمینصب س

ه معموالً رانندگان کاهد. چرا کب کپار یفضا یجستجو یتواند از مدت زمان الزم برایدهد، میرانندگان قرار م

 .نندکیم کپار یفضا یبخشی از زمان سفر خود را صرف جستجو

 ینگکنترل پارک زهیمکان ستمیس -7-2-3-4

را  های شهریهای نظارت و ثبت تخلف پارکینگ در خیابانتوان هزینهنوین میهای با استفاده از فناوری

با حرکت  ضمن ها است. این خودروهاکاهش داد. استفاده از خودروهای کنترل مکانیزه پارک یکی از این روش

های فکیلومتر بر ساعت( در خیابان با تصویر برداری از پالک وسایل نقلیه، توق 30تا  20)یکنواخت سرعت 

 کنند.غیر مجاز را شناسایی و ثبت می
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 یآت یهاضوابط و مقررات توسعه -7-3

داده  یبه توسعه شهر یدرست یریگتواند جهتیم یآت یهاتوسعه یح براین ضوابط و مقررات صحیتدو

دار یسفر پا یهاوهیرا به سمت استفاده از ش یشهر یسفرها یند و الگوکجاد یدار ایپا یو در بلندمدت، شهر

 نه ارائه شده است.ین زمیمهم در ا یاز ابزارها یسوق دهد. در ادامه، برخ

 هایاربرکنگ یکن پاریا حذف الزامات تأمیاهش ک -7-3-1

 بردن به اثرات مخرب یه پکدهد ینگ نشان میکپار یگذاراستیس نهیدر زم یتجارب موفق جهان یبررس

استفاده از خودروی شخصی، آلودگی هوا، افزایش ازدحام ها مانند تشویق به یاربرکنگ یکن پاریقانون اجبار تأم

 استین سیاز شهرها دست به اصالح ا یاریترافیک و از بین رفتن فضاهای شهری موجب شده است تا بس

 .افتدیو گام به گام اتفاق م یجیرد به صورت تدرکیر رویین تغیبزنند. معموالً ا

 هاشهر یزکمره در محدود ینگ عمومیکعدم توسعه پار -7-3-2

 نگیکت عرضه پارینگ، محدودیکپار ن و مقررات موجود در حوزهیمؤثر در اصالح قوان یارهاکاز راه یکی

ت کردن حرکبر محدود  یمبتن ییهااستیه معموالً سکشهرها  یزکژه در محدوده مرین راهکار به ویاست. ا

و فرض فراهم بودن  یشخصه یل نقلیت تردد وسایسواره وجود دارد، مورد توجه است. با توجه به محدود

 یاستینگ، سیکپار ها، اعطای مجوز ساخت و توسعهن محدودهیدر ا یونقل همگانمتنوع حمل یهانهیگز

 متناقض است.

 سوارکاحداث پار -7-3-3

حداث ا یهدف اصل. نگ هستندیکت عرضه پاریریسفر و مد یت تقاضایریمد یارا براک یسوارها ابزارکپار

 آن دسته از افراد یاز سفر، برا یدر بخش یونقل همگاناستفاده از حمل یاسب براط منیجاد شرایسوار، اکپار

سوار باعث شود کگر پارگر، ایان دینند. به بکیاستفاده م یشخص یر خود از سواریطول مس یه در تمامکاست 

م( کترامکاز سفر خود )معموالً در بخش  یر، بخشیطول مس یدر تمام یشخص یاستفاده از سوار یجاافراد به 

انجام دهند،  یونقل همگانم( با حملکترا و پر یزکو ادامه آن را )معموالً در بخش مر یشخص یرا با سوار

ر یتوان در دو مورد زیسوار را مکج مطلوب احداث پاریقابل قبول داشته است. نتا یردکسوار عملکپار

 رد:ک یبندجمع
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 یونقل همگانبه حمل یش دسترسیافزا -

 شهرها یزکدر محدوده مر یشخص یاهش سهم سفر با سوارک -

 

 یکنگ اشترایکاستفاده از پار -7-3-4

 یاربرکا چند یگذاشتن آن توسط دو  ک، به اشترایاهیرحاشیغ یهانگیکاستفاده از پار وهین شیمؤثرتر

ش از شروع استفاده از ی، پیاربرک کی کپار یه استفاده از فضاهاک یمختلط، در صورت یهااست. در توسعه

گر قرار داشته باشند، یدکیمتر از  150متر از کها در فاصله یاربرکافته و یاهش کگر ید یاربرک کپار یفضاها

 کی نارکدر  یادار یاربرک کیبه عنوان مثال، چنانچه  رد.کاستفاده آنها  یبرا یکنگ اشترایکتوان از پاریم

نند. کاده استف کنگ به صورت مشتریکپار یفضا کیتوانند از یکاربری تجاری و تفریحی قرار داشته باشد، م

افته و پس از آن کاربران کاربری یاختصاص  یادار یاربرکنگ به یک، پاریه در ساعات ادارکن صورت یبه ا

 نینگ کمتری تأمیکپار یاد فضاب، تعدین ترتیه انند. بکنگ استفاده مییکپار یتجاری و تفریحی از فضا

 شود.می

 

 نگیکپار یتقاضا -7-4

ورد برآ یو مساحت آن متفاوت است. برا یاربرکتعداد تقاضای پارکینگ یک کاربری، با توجه به نوع 

مشابه استفاده کرد. با در  یهایاربرک یتوان از اطالعات محلیها در دوره اوج، میاربرکنگ یکپار یتقاضا

 یاز تقاضا یتوان برآوردینگ میکپار یها و استفاده از اطالعات نرخ تقاضایاربرک یکیزیبرنامه فار داشتن یاخت

در شهر تهران  یاربرکتعدادی  ینگ در دوره اوج برایکپار یدست آورد. به عنوان نمونه تقاضاه نگ بیکپار

 ارائه شده است. 1-7جدول برداشت شده و در 
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 بر اساس اطالعات شهر تهران نمونه یاربرک چندنگ یکپار ینرخ تقاضا -1-7جدول 

 نگیکپار ینرخ تقاضا متغیر مستقل نوع کاربری
 پارک بر متغیر مستقل()تعداد فضای 

 نوع روز هفته

 اداری
 یعاد 1/73 مترمربع زیر بنای کل 100

 یعاد 0/33 ارمندانکتعداد 

 یعاد 2/73 مترمربع زیر بنای کل 100 بانک

 بیمارستان
 آخر هفته 0/37 مترمربع زیر بنای کل 100

 آخر هفته 0/33 تعداد تخت

 آخر هفته 0/04 لکمترمربع مساحت  100 و بوستان پارک

 بارمیدان میوه و تره

 آخر هفته 1/54 تعداد غرفه

 آخر هفته 1/64 لکمترمربع مساحت  100

 آخر هفته 1/91 مترمربع زیر بنای کل 100

 یعاد 2/97 مترمربع زیر بنای کل 100 درمانگاه

 یعاد 1/05 مترمربع زیر بنای کل 100 پزشکان ساختمان

 آخر هفته 2/60 زیر بنای کلمترمربع  100 رستوران

 آخر هفته 4/56 مترمربع زیر بنای کل 100 فست فود

 آخر هفته 1/08 مترمربع زیر بنای کل 100 ایزنجیره فروشگاه

 آخر هفته 0/52 مترمربع زیر بنای کل 100 فرهنگسرا

 آخر هفته 0/11 تعداد صندلی سینمایی مجموعه

 آخر هفته 0/28 کلمترمربع زیر بنای  100 ورزشی مجموعه

 تاالر پذیرایی
 آخر هفته 7/77 مترمربع زیر بنای کل 100

 آخر هفته 0/23 تعداد صندلی

 مسکونی مجتمع
 یعاد 0/24 مترمربع زیر بنای کل 100

 یعاد 0/54 تعداد واحد

 مؤسسه آموزشی

 یعاد 1/31 مترمربع زیر بنای کل 100

 یعاد 0/05 تعداد دانش آموز

 یعاد 1/33 السکتعداد 

 هتل
 یعاد 0/06 تعداد اتاق

 یعاد 0/08 مترمربع زیر بنای کل 100

 هتل آپارتمان
 یعاد 0/01 تعداد اتاق

 یعاد 0/01 مترمربع زیر بنای کل 100

 تجاری مجتمع
 آخر هفته 3/75 مترمربع زیر بنای کل 100

 آخر هفته 2/90 تعداد واحد
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 زیست محیط -8

رفتن همه نظر گ در به منظوربر محیط فیزیکی و اجتماعی شهرها بسیار گسترده است.  ه معابرکشب ثیرتأ

شود. اگر این  انجامزیست اطراف آن  به عنوان جزئی از محیط معبر کی یطراح، باید جوانب این تأثیرها

بلکه  دادهنش یافزانه تنها سطح رفاه شهروندان را  اضافه شدن معبر، ممکن است گرفته شودیکپارچگی نادیده 

 در محیط زندگی آنان باقی گذارد. ثرات مخرب ماندگاری نیزا

واند به تطبیعی آن طراحی شود، می فضایی شهر و با توجه به محیط به عنوان بخشی از کالبد معابراگر 

باید به نمعابر شهری، زیست عمل کند. به این ترتیب، به شبکه  صورت عاملی مؤثر در بهبود کیفیت محیط

قبول  ای جزچاره ،و برای انجام این وظیفه بودهتأمین جابجایی  اتی نگاه کرد که تنها وظیفه آنن تأسیسعنوا

 .وجود نداردمحیطی  نامطلوب زیست تأثیرات

 بر یدارای تأثیرات مهم ،هاهای موجود و تغییر نقش خیابانجدید شهری، تعریض خیابان معابراحداث 

 :هستندضروری است، به شرح زیر آنها  نامطلوبی که بررسیاست. تأثیرات  زیستمحیط 

 معبراطراف  یهوا یآلودگ -

 اطراف معبر یافزایش سروصدا -

 و زیرزمینی یسطحهای آب یآلودگ -

 های آلودهاز طریق نفوذ آب اطراف معبر خاک یآلودگ -

 های سطحیآب یآورط جمعیشراشستگی خاک به علت تغییر  افزایش آب -

 ها به علت انباشته شدن رسوباتنهها و رودخاظرفیت انتقال مسیلکاهش  -

 لطمه زدن به مناطق طبیعی با ارزش و جانداران کمیاب -

 

 با ارزش یعیطبحفظ مناطق  -8-1

ناپذیر هستند. دسترسی به زمین مستعد  های قابل کشت از منابع با ارزش، محدود و تجدیدزمین

 هاست.کشاورزی از ضروریات توسعه پایدار شهر
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ترین قدم ها احاطه کرده است. اساسیهای با ارزش کشاورزی و باغها را زمیناطراف اغلب شهرها و آبادی

، هرش در تعیین جهت توسعه صحیح برای توسعه کالبدی شهر است.در حفظ این منابع با ارزش، تعیین جهت 

ها( رزش طبیعی، اراضی مستعد کشاورزی و باغناپذیر )مناطق با ا منابع تجدیدن یابه حفظ  باید باالترین اولویت

 .داده شود

وزارت  زیست و محیطبا واحدهای مسئول سازمان حفاظت در هر منطقه هماهنگ کردن طرح مورد نظر 

کشاورزی، نخستین گامی است که طراح باید در جهت حفظ محیط طبیعی شهرها بردارد. به کمک این جهاد 

رزش های با ازمینبا توجه به را  معبرو مسیر رده کتوان مناطق با ارزش طبیعی را شناسایی ها میسازمان

 ها تعیین کرد.کشاورزی و باغ

 

 یصوت یآلودگکنترل  -8-2

، یشهر معابر یبعضو پر سرعت در  پر حجممؤثرترین روش برای تنظیم سروصدای ناشی از ترافیک 

 معابر نیاهای حساس نسبت به سروصدا، دورتر از ریزی شهر به صورتی است که مناطق زیستی و کاربریطرح

ا در اهش میزان سروصدای برای کهای شهری، باید فاصلهترافیک قرار گیرند. بین مناطق مسکونی و تندراه پر

توان به فضای سبز یا به بناهایی اختصاص داد که نسبت به سروصدا حساسیت نظر گرفته شود. این فاصله را می

 کمتری دارند.

عبر است. م کیا پر ترافیپر سرعت  گذر ساختن معابر، پایینهای مؤثر در تنظیم سروصداز روشیکی ا

تر های مجاور و یا متقاطع، پایینسرتاسر طول معبر، از سطح خیابانگذر، معبری است که سطح آن، در پایین

کنند. گاهی برای کنترل اثرات زیست است. به این ترتیب، دیوارهای دو طرف به عنوان صداگیر عمل می

پوشانند. در این موارد، از سطح قسمت پوشیده گذر را میهایی از معابر پایینمحیطی در مراکز شهرها، قسمت

 شود.های شهری استفاده میبه عنوان فضاهای باز و محیط شده

 حساس نسبت سبز و بناهای غیر یر تپه، فضاینار صداگیرهای طبیعی و موجود )نظکمعابر در  یطراح

در  یق صوتیهای عاهای تنظیم سروصدا در شهرهاست. استفاده از دیوارهبه سروصدا(، یکی دیگر از روش

 شود.توصیه می ،های دیگر کنترل سروصدا کارساز نباشدمواردی که روش
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عالوه بر موارد ذکر شده، تغییر جنس روسازی معبر نیز بر کنترل آلودگی صوتی مؤثر است. هر چه میزان 

های سطح روسازی حبس شده و تخلخل سطح روسازی بیشتر باشد، امواج صوتی، به میزان بیشتری در حفره

ی به جای آسفالت معمول« آسفالت متخلخل»کنند. از این رو، استفاده از ر در محیط اطراف انتشار پیدا میکمت

، 342شود. برای اطالعات بیشتر در این زمینه به نشریه شماره وآمد توصیه میدر مناطق مسکونی و پر رفت

بزرگراه یحواش یهاساختمان یبرا کیراهکار کاهش نوفه تراف»با عنوان  کشور یریزبرنامهو  تیریسازمان مد

 مراجعه شود.« یشهر یها

 

 کنترل آلودگی هوا -8-3

و در  معابر خارج از حوزه طراحی الًعموم ،های هوا ناشی از ترافیکابزارهای مؤثر برای کنترل آلودگی

کارگیری اصول بهبا طراحی نیز  سطح در یولاست.  ونقل کشور و شهرهای راهبردی حملیریزبرنامهاختیار 

 دگی ترافیک کاست:کننهاز میزان آلودتوان میزیر 

 الت ایمنیتسهی، با فراهم کردن سواری و دوچرخهروهتشویق پیاد -

 مناسبالت یتسهونقل همگانی با فراهم کردن اولویت دادن به حمل -

 معابر مناسب ترافیک با طراحی شبکهو ازدحام کاهش تراکم  -

 و پر سرعتمعابر پر تردد و باز در اطراف ی سبز هافضا جادیا -

 وسایل نقلیه سنگینبه ویژه در مسیر ن کممشیب طولی  با حداقل یمعابر شهر یطراح -

 هوا یبه آلودگ حساس ریغ هایپر تردد به کاربری برامعهای اطراف اختصاص زمین -

 ررکم یهاییو جابجا یطوالناز توقف  یریبه منظور جلوگها ی و طراحی صحیح پایانهریزبرنامه -

 

 ینیرزمیو ز یسطح یهاکنترل آلودگی آب -8-4

به علت همراه داشتن  ،هاتوجه کرد. این آب یسطح یهاآب یآورجمعباید به نحوه  معابردر طراحی 

 .شونددفع ارزشمند  یو داخل رودها زیرزمینی یهاآبآبگیر  نباید در حوزه، و مضر یذرات سم
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بع تواند به آلودگی منامی ،ی، به علت وجود نخاله و رسوبات ساختماننیز معابر ینگهدارر و یا تعمیاحداث 

 و اجرا شود. یزیر، برنامهیریشگیبه منظور پ، الزم است تا اقداماتی لین دلیبه همآب منجر شود. 

 

 شستگی کنترل آب -8-5

 رسدشستگی زمین به رودخانه می هایی است که در اثر آبها، خاکده آب رودخانهکننهمواد آلود از یکی

 یننشیبه علت تهو  ردهکها زندگی موجودات آبزی را تهدید آلود شدن آب رودخانه کند. گلآلود می و آب را گل

 .هددافزایش میرا ها سیلناشی از وقوع ها و میزان خطرات سطح سیالب ،هامسیلر یدر مس

، خودداری از ایجاد تغییرات وسیع در معابر رافهای اطشستگی زمین اصل مهم برای کاهش میزان آب

های بزرگ تا حد ها و خاکریزی، باید از خاکبرداریلین دلیبه همهای سطحی است. آب یآورجمع سیستم

 ، اضافهجسم حجیم کیبه را  معبرامکان خودداری کرد. عالوه بر فرسایش، حجم زیاد خاکبرداری و خاکریزی، 

 کاهد.از زیبایی بصری محیط میو  ردهکل یتبد ،و ناهماهنگ با محیط

جلوگیری کرد. آنها  توان از فرسایشچین، میا سنگیدرختان  ،توسط گیاهان هابا تثبیت شیروانی

ها اف محل تخلیه آبتوان از فرسایش اطرها، میچین کردن نهرها و محل خروج آب لولههمچنین، با سنگ

 جلوگیری کرد.

 

 بکنترل سیال -8-6

های سطحی و یا فرصتی برای تسهیل توانند به صورت مانعی در جریان طبیعی دفع آبمیمعابر شهری 

ناپذیر در معابر، مانع  های سطحی از فضاهای شهری ایفای نقش کنند. استفاده از روسازی نفوذدر تخلیه آب

همچنین، های ذخیره خواهد شد. در محلآنها  آوریهای سطحی در مجراهای زیرزمینی و جمعاز جذب آب

های طبیعی آبی موجود در شهر )نهرها و رودها( در طراحی معابر، منجر به ایجاد اختالل در نظر نگرفتن شریان

خواهد شد. این در حالی است که پوسته معابر شهری، با مدیریت و طراحی آنها  در روند و جریان طبیعی

 های سطحی تبدیلهایی برای تخلیه آبکانال های جابجایی بار و مسافر، بهتوانند در کنار نقشمناسب، می

باران از فضاهای  ای برای هدایت و تخلیه آببه عنوان شبکه هاایط اضطراری همچون وقوع سیالبشده و در شر

 شهری ایفای نقش کنند.
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 ها و اقدامات مربوطبه هماهنگی کلیه اقدامات طراحی معابر شهری با تصمیم های کنترل سیالبدر راستا

های ها و تخلیه آبهای سطحی نیاز است. وجود نگرش یکپارچه در زمینه طراحی خیابانتخلیه و هدایت آب به

سطحی، منجر به ارتقای ایمنی، سرزندگی، کیفیت فضاهای سبز و زیبایی فضاهای شهری در کنار بهبود 

 ها خواهد شد.دسترسی و نقش جابجایی و اجتماعی خیابان

 های زیر ضروری است:، انجام بررسیمعابرافزایی  تأثیرات سیلبه منظور کنترل 

 هاها و رودخانهلیبه مس یزان آبدهیش میه معابر در افزاکر شبیتأث -

 هاه رودخانهیت انتقال و تخلیاهش ظرفکه معابر در کر شبیتأث -

 البینترل سک یهات روشیها و ظرفالبیزان سیش میه معابر در افزاکر شبیتأث -
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 پدافند غیر عامل -9

ای که به طور طبیعی و یا توسط انسان و به صورت ناگهانی و یا فزاینده ایجاد شده و موجب بروز به حادثه

مشکالت ناشی از آن نیاز به اقدامات  کردنبه نحوی که برای برطرف  ،شودسختی و مشقت برای جامعه می

واند ناشی از تهدیدات انسان ساخت و یا مخاطرات تشود. در نتیجه، بحران میاساسی باشد، بحران گفته می

پذیری جامعه در برابر این طبیعی باشد. به مجموعه اقداماتی که قبل از وقوع بحران و با هدف کاهش آسیب

 قوع بحرانوشود. همچنین به مجموعه اقداماتی که پس از شود، پدافند غیر عامل گفته میتهدیدات انجام می

تسریع در امدادرسانی و کاهش اثرات ناشی از بحران است، مدیریت بحران آنها  انجام انجام شده و هدف از

 گویند.می

منطقه حادثه دیده را ترک  ،وضعیتی است که الزم است مردم در کمترین زمان ممکن ،تخلیه اضطراری

های ، سیستمو به مناطق امن بروند. در حوادثی که ممکن است منجر به وضعیت تخلیه اضطراری شوند کرده

دسترسی مؤثر  کردننقش مهمی در تخلیه شهروندان و فراهم آنها  های مربوط بهنقل و زیرساختوحمل

های نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده دارند. از این رو الزم است در طراحی معابر و سایر زیرساخت

ا هن توجه ویژه شود. همچنین باید طراحینقل شهری به موضوع پدافند غیر عامل و الزامات مربوط به آوحمل

نقل به حداقل رسیده و یا در صورت بروز بحران، امکان وبه نحوی باشد که احتمال وقوع بحران در شبکه حمل

 سازی راهکارهای مدیریت بحران وجود داشته باشد.پیاده

 

 نقلوعلل وقوع بحران در حمل -9-1

هد دکاهش ناگهانی عرضه است. این وضعیت زمانی رخ می نقل،ویکی از علل وقوع بحران در شبکه حمل

نقل وساز، ظرفیت معمول شبکه حملا حوادث انسانیهای ناشی از مخاطرات طبیعی که به علت ایجاد آسیب

بکه الل در عملکرد شت. همچنین ممکن است افزایش ناگهانی تقاضا سبب بروز اخکاهش یابدبه صورت ناگهانی 

ای نمونه افزایش ناگهانی تقاضا برای تخلیه اضطراری یک شهر که ممکن است با هدف شود. برنقل وحمل

 .خواهد شدساز یک بحران ه، خود زمینرخ دهدکاهش اثرات ناشی از وقوع یک بحران 
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نقل والل در ساختار مدیریت و کنترل شبکه حملتنقل، بروز اخویکی از علل وقوع بحران در بخش حمل

های مختلف شبکه، برقراری نظم و اعمال مقررات است. از این سیستم ایجاد هماهنگی بین بخشاست. وظیفه 

الل تتواند عاملی برای ایجاد اخاین رو فقدان وجود یک ساختار یکپارچه مدیریتی یا آسیب رسیدن به آن، می

 نقل و وقوع بحران باشد.ودر عملکرد شبکه حمل

 

 نقلومدیریت بحران در حمل -9-2

دهی، هدایت، هماهنگی، اجرا و کنترل ی، سازمانریزبرنامهنقل عبارت است از ومدیریت بحران در حمل

های ناشی از بروز ها و یا کاهش آسیبنقل با هدف کاهش احتمال وقوع بحرانوهای الزم در شبکه حملفعالیت

 افتد:نقل به دو شکل اتفاق میوهای محتمل. بحران در حملبحران

های نقل رخ دهد و موجب بروز آسیبومانی که یک حادثه به صورت ناگهانی یا فزاینده در شبکه حملز -

 گسترده مالی و انسانی شود.

های ساز آسیبنقل پس از وقوع یک حادثه ناگهانی، زمینهوزمانی که عملکرد نامطلوب شبکه حمل -

 .شودگسترده مالی و انسانی 

تواند از وقوع بحران یا نقل نه تنها میوهای حملر عامل در طراحی زیرساختتوجه به الزامات پدافند غی

های مذکور جلوگیری نماید، بلکه شرایط را برای اجرای مؤثر های ناشی از آن در هر یک از حالتتشدید آسیب

 سازد.راهکارهای مدیریت بحران فراهم می

 

 الزامات پدافند غیر عامل -9-3

 نقل به شرح زیر است:وت پدافند غیر عامل در حوزه حملترین الزامابرخی از مهم

 سازی شوند.مطلوب مقاوم به نحو باید نقلوهای حملو ابنیه در زیرساخت هاتأسیسات، سازه -

 ها مورد توجه قرار گیرد.و خروجی در کلیه زیرساخت طور تابلوهای ورودی خوانا بودن عالئم و همین -

 ها مد نظر قرار گیرد.های نظارتی در کلیه زیرساختامنیتی نظیر دوربیناستفاده از تجهیزات  -
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 های آسیب دیده افزایش یابد.با به کارگیری نظام مدیریت بحران، توان بازیابی سریع زیرساخت -

 ها و کنترل مداوم این تجهیزات مورد توجه قرار گیرد.حریق در زیرساخت استفاده از تجهیزات اطفای -

شهری، فضاهایی به عنوان پناهگاه شهری و برونهای درونتردد نظیر پایانه های مهم و پرساختدر زیر -

ینی بپیشآنها  های اولیه و تلفن اضطراری برایدر نظر گرفته شده و تجهیزاتی نظیر جعبه کمک

آوری فوت استقرار مجروحان و جمع، های پزشکیشود. همچنین فضاهای الزم جهت انجام فوریت

 ها در نظر گرفته شود.دگان در این زیرساختش

 رسانی مناسب مورد توجه قرار گیرد.متغیر به منظور اطالعپیام  استفاده از تابلوهای -

آوری و جمعهای های ناشی از حوادث در مواقع بحران، سیستمبه منظور جلوگیری از تشدید آسیب -

 ند.مورد پایش و محافظت قرار گیر ،های سطحیتخلیه آب

سازی ها به منظور پناه گرفتن افراد در شرایط بحران و ایمنها و پایانهاستفاده چند منظوره از تونل -

ها برای برخورداری از شرایط یک پناهگاه استاندارد در زمان وقوع بحران، مد نظر قرار این زیرساخت

 گیرد.

 پایدارسازی شوند. ،فیکترا مدیریت های مدیریت ناوگان وهای سایبری و سیستمسیستم -

 بینی شود.های مهم و پر تردد پیشفضای کافی برای فرود بالگردهای امدادرسان در زیرساخت -

ها مورد توجه قرار گرفته و هایی نظیر پایانههای زیرساختها و خروجیجانمایی مناسب ورودی -

اضطراری شرایط بحران، تخلیه  در نظر گرفته شود تا درآنها  های ورود و خروج متعدد برایدروازه

 رو نشود.همحل با مشکل روب

دستورالعمل الزامات و مالحظات »پدافند غیر عامل به  ینقلوبرای اطالعات بیشتر در زمینه الزامات حمل

، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری «های توسعه و عمران شهریدفاعی و پدافند غیر عامل در طرح

 مراجعه شود. ایران
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 وسیله نقلیه تیپ طراحی -10

ف های مختل. قسمتداردتأثیر  معبراجزای هندسی  یحاابعاد و خصوصیات فیزیکی وسایل نقلیه در طر

ز د ضمن جلوگیری ایبا یدر طراح طراحی شوند. از آن یه به خصوصیات وسایل نقلیه عبورباید با توج معبر

انتخاب ابعاد  روان انواع وسایل نقلیه فراهم شود. ایجاد فضاهای غیر ضروری، فضای الزم برای حرکت آسان و

 .نه خواهد شدیزده و باعث اضافه هزبه عملکرد معبر لطمه  ازیمورد نحد  ش ازیب

ه بتواند از ک یپوسیله نقلیه ت کی، تعیین معابردر طراحی انواع وسایل نقلیه برای در نظر گرفتن نقش 

نماینده نوع خود باشد، ضروری است. بنابراین، الزم نیست که ابعاد وسیله نقلیه تیپ با  رد،کعملنظر ابعاد و 

 :شودیم فیتعر شش نوع وسیله نقلیه تیپب ین ترتیبه ا ابعاد یک وسیله نقلیه واقعی منطبق باشد.

 : شامل انواع ون، وانت و آمبوالنسسواری -1

 اتوبوس دو طبقه و اتوبوس بین شهری : شامل انواع اتوبوس یک طبقه،یمعمول اتوبوس -2

 اتوبوس مفصلی -3

 کوچک یآتش نشان یبوس و خودروینیون شش چرخ، میامک: شامل انواع کامیونت -4

 بزرگ یآتش نشان یباس و خودرودلیون ده چرخ، میامکشامل انواع : کامیون -5

 شککدی یدارا یه باریل نقلی: شامل انواع وساتریلی -6

د، انجام کن از معبر استفاده میالًعمومترین وسیله نقلیه تیپی که طراحی معابر با توجه به ابعاد بزرگ

 شود موارد زیر به عنوان یک راهنمای کلی در طراحی معابر شهری مورد نظر قرار گیرند:شود. توصیه میمی

لیه از وسیله نقمعموالً بان باشد، های مجاور خیادر صورتی که منشأ حجم ترافیک معبر، انواع پارکینگ -

 شود.سواری تیپ برای طراحی آن خیابان استفاده می

 شود.مسکونی از کامیونت تیپ استفاده می های محلی با کاربریخیابان طراحی تقاطع به منظورمعموالً  -

 شود.از کامیون تیپ استفاده می وپخش کنندههای جمعطراحی خیابان به منظورمعموالً  -

از اتوبوس معمولی تیپ  دارای مسیر ویژه اتوبوسهای ها و خیابانطراحی تندراه معموالً به منظور -

 شود.استفاده می
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 های صنعتی از تریلی تیپ استفاده شود.شهرک ها درمعموالً به منظور طراحی خیابان -

 شود.فاده میها از تریلی تیپ استتندراهدر رابط  محل اتصالطراحی معموالً به منظور  -

های گردشی و تعیین فاصله دید با های همسطح مسیر ریلی با معبر، طراحی حرکتدر تقاطعمعموالً  -

 شود.تریلی تیپ انجام می مشخصات توجه به

 هیل نقلیانواع وسا یردکو عمل یکیزیخالصه مشخصات ف، 6-10ل کشتا  1-10ل کشو  1-10جدول در 

ه یله نقلیچ وسیپ لزوماً بر مشخصات هیله تیهر وس یکیزیه مشخصات فکر است کپ ارائه شده است. قابل ذیت

های شعاع در ضمن رد.کاستفاده  کپار یفضا یطراح ید برایبان از ابعاد ارائه شده نیست. بنابرایمنطبق ن یواقع

 کیلومتر بر ساعت محاسبه شده است. 15گردش با فرض حداکثر سرعت 

در  کند.میاز موارد فوق تبعیت نلزوماً های تاریخی بافتی واقع در هاخیابانوسیله نقلیه تیپ در انتخاب 

 های آنها انتخاب و مورد استفاده قرار گیرد.وسایل نقلیه مناسب با ویژگی باید های شهری،این نوع بافت

 پیه تیل نقلیانواع وسا یردکو عمل یکیزیخالصه مشخصات ف -1-10جدول 

 سواری مشخصه
 اتوبوس

 یمعمول

 اتوبوس

 مفصلی
 تریلی کامیون کامیونت

 64/14 62/7 09/6 62/12 62/7 36/3 ابتدا و انتها )متر(فاصله محور 

 91/0 22/1 22/1 62/2 13/2 91/0 آمدگی جلو )متر(پیش

 22/1 20/3 83/1 05/3 44/2 52/1 آمدگی عقب )متر(پیش

 77/16 04/12 14/9 29/18 19/12 79/5 طول )متر(

 59/2 44/2 44/2 59/2 59/2 13/2 عرض )متر(

 10/4 11/4 11/4 35/3 20/3 30/1 ارتفاع )متر(

 18/5 09/11 64/8 49/6 45/7 39/4 حداقل شعاع داخلی گردش )متر(

 72/13 60/15 73/12 00/12 80/12 26/7 گردش )متر( یحداقل شعاع خارج

 93/13 08/16 21/13 24/13 71/13 75/7 )متر( جلو یآمدگشیشعاع گردش پحداقل 

 9/17 8/31 8/31 3/38 4/41 6/31 ه فرمان )درجه(یثر زاوکحدا
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 پیت یمشخصات سوار -1-10ل کش
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 تیپ یمعمولاتوبوس مشخصات  -2-10ل کش
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 پیت یمشخصات اتوبوس مفصل -3-10ل کش
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 پیونت تیامکمشخصات  -4-10ل کش
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 پیون تیامکمشخصات  -5-10ل کش
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 پیت یلیمشخصات تر -6-10ل کش
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 عوامل انسانی -11

 ادهیعابران پ -11-1

همه است. مهم ار یبس ،معابری و طراحی ریزبرنامه، در یموتور ترافیکجریان اثر متقابل عابران پیاده و 

ونقل همگانی در قسمتی از حملدگان کننهاستفادشخصی و چه  خودروی دگان ازکننهاستفادمردم شهر، چه 

، توجه به بخش محدودی از جامعه نیست، ادهیعابران پکنند. بنابراین، توجه به از مسیر خود پیاده حرکت می

تسهیالت ترین مهم در نظر گرفته شود.آنها  الزم است فضای مناسببلکه رعایت حال همه افراد جامعه است و 

 ترددو سالمندان و ابزار کنترل  نیبراهه معلولیش، گذرادهیپانواع راه، پیادهرو، پیاده شامل پیادهمربوط به عابران 

 شود.می

شناخته پیاده  عابرانهای ویژگیالزم است تا ی، روهی و طراحی مناسب تسهیالت پیادریزبرنامهبرای 

 مورد نظر خود یاربرکای دسترسی به را برکیلومتر  5/1از  ترمسافتی بیشمعموالً . یک عابر پیاده عادی، شود

کیلومتر  1تر از هایی کوتاهشود، در بخشاز مسافتی که توسط افراد پیاده طی می زیادیسهم . کندطی نمی

متر( کامالً پذیرفته  400 حدودی )روهدقیقه پیاد 5ونقل همگانی، زمان برای دسترسی به ایستگاه حملاست. 

 .دریپذینم ستگاهیا برای دسترسی به را کیلومتر 1از  تربیش مسافت ،عابر پیاده عادیمعموالً و مطلوب بوده و 

ه خود را پیاد عابرانبینی است. بسیاری از پیاده کمتر از وسایل نقلیه موتوری قابل پیش عابرانحرکات 

د. این الزام قانونی ندارآنها  مقید به مقررات ترافیکی ندانسته و در بسیاری از موارد، ضوابط و مقررات مرتبط با

ر پیاده تمایل دارند د عابرانکند. ی ایجاد میروهمسئله، مشکالتی در طراحی تسهیالت مناسب و کارآمد پیاد

اع و  از تغییر ارتفالًعمومپیاده عابران عالوه بر این،  .حرکت کنندترین فاصله، کوتاه یم دارایخط مستق کی

 کنند.می استفاده از روگذر و زیرگذر اجتناب

متر در نظر گرفته  60/0و  45/0 یون، به صورت یک بیضی با قطرهاکاده در حالت سیفضای اطراف عابر پ

 45/0قطر  ت، اندازهکن حریر است. در حیمتر متغ 0/2تا  6/1ز در بازه یاده نیقد عابر پ (.1-11ل کششود )یم

 ابد.ییش میمتر افزا 00/1به  یمتر
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 ونکس حالت اده دریپ عابر استاندارد اطراف یفضا -1-11ل کش

 

 یروادهیپ یه براک ی، الزم است به فواصلیشهر یها و فضاهاابانیخ یاده، در طراحیعالوه بر ابعاد عابر پ

 ، متفاوت در نظریروادهیمطلوب در حاالت گوناگون پ یهان فاصلهیز توجه شود. حداقل مقدار ایمطلوب است ن

 (.2-11ل کششود )یگرفته م

 

 
 مطلوب در حاالت مختلف یروادهیپ یاز برایمورد ن یخال یفضا -2-11ل کش
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 کاهش تداخل پیاده و سواره -11-1-1

 در معابر شهریآنها  ه و بهبود عملکردیهش تداخل حرکت پیاده و وسایل نقلتواند به کااقدامات زیر می

 :ندک کمک

 ه راست در زمان قرمز چراغممنوع بودن حرکت گردش ب -1

 فازبندی جداگانه چراغ برای عابران پیاده -2

 

 سن عابر پیاده -11-1-2

پیاده با سن کم اغلب به دلیل تجربه  عابراناست. آنها  در تعیین رفتار یمهم پیاده، عامل عابرانسن 

، اکیهای حسی، ادرپیاده مسن معموالً با محدودیت عابرانکنند. عمل میجریان ترافیک  به توجهمحدود، بی

ه یتوص مسنژه افراد یبه و ،پیاده عابرانبه  کمکزیر به منظور  اقداماتانجام . رو هستندهشناختی و حرکتی روب

 :شودیم

 یهارهیجزپیاده را کاهش داده و عناصر پیچیده مانند  عابرانکه عرض عبور  های سادهاستفاده از طرح -

 .محدود استآنها  در ،بندی و خطوط جداگانه گردشجریان

 سالخوردگانو  دارای معلولیتافراد  تکسرعت حربودن  کمتوجه به  -

 عریض یهاابانیخجزایر ایمنی با عرض مناسب در استفاده از  -

 و خواناانعکاس  بلوهای بزرگ، ضدعالئم و تااستفاده از  -

 و شناخته شدهتواتر  پر ،یتکرار یطراح یالگوهااز استفاده  -

 

 ویرهسرعت پیاد -11-1-3

ط یافراد و شرا یبوده و به صورت متوسط برابه عوامل مختلف محیطی و فردی وابسته روی سرعت پیاده

 15تا  10روی زنان، کودکان و افراد مسن بین سرعت پیاده .ندکیر مییتغمتر بر ثانیه  2/1تا  9/0بین مختلف 

 روی کمتر است.درصد از متوسط سرعت پیاده
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 معلولیت حرکتی یاده دارایعابران پ -11-1-4

توانند بدون استفاده از وسایل کمکی، اما آهسته و با دشواری، برخی از افراد دارای معلولیت حرکتی، می

 عابراندار نیاز دارند. برای این گروه از و صندلی چرخ عصا کنند. برخی دیگر از این افراد به وسایلی مانندحرکت 

 ،د. بنابراین، در طراحیشوتالف سطح، مانع حرکت محسوب میاخ، یلکبه طور پیاده، وجود پله، جدول و 

و  استحساس  ،دار نسبت به موانع. چرخ جلو صندلی چرخداردبه جای پله و جدول ترجیح  رابطاستفاده از 

 .شودفرد  یسرنگوندار شده و باعث تواند مانع از حرکت صندلی چرخاندازی میهر دست

برای طراحی، عرض و ن یبنابرامتر است.  3/1متر و حداقل طول آن  8/0، صندلی چرخدار حداقل عرض

برای دور دار چرخ. صندلی شودیگرفته مدر نظر متر  5/1و  2/1 با برابر اشغال صندلی به ترتیب یفضاطول 

 .(3-11ل کش) متر نیاز دارد 5/1حداقل  قطرای به زدن به دایره

مصوب  ،«معماری برای افراد دارای معلولیتضوابط و مقررات شهرسازی و »برای اطالعات بیشتر به 

 عالی شهرسازی و معماری ایران مراجعه شود. شورای

 
 دور زدن یالزم برا یار و فضادخچر یابعاد صندل -3-11ل کش

 

 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

75 
 

 اده نابینایعابران پ -11-1-5

ور از عباست. عبورهای عرضی پیچیده، مانند عابران پیاده نابینا ترین بخش در حرکت ، پیچیدهتقاطع

تواند از طریق ایجاد نوارهای راهنما بهبود یابد. از آن جایی که افراد دارای می ،شده بندیجریانهای تقاطع

ردش و هایی که گکنند، در موقعیتها بر صدای ترافیک تکیه میمعلولیت بینایی معموالً هنگام عبور از تقاطع

برای اطالعات بیشتر در این  .جانب احتیاط رعایت شودالزم است تا یا حرکت ترافیکی نامعمول وجود دارد، 

عالی شهرسازی  مصوب شورای ،«ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت»زمینه به 

 و معماری ایران مراجعه شود.

 

 ناشنوااده یعابران پ -11-1-6

ه ها منجر شود. برای این گروتواند به مشکالتی در تشخیص نشانهپیاده می عابرانی در محدودیت شنوای

توان پیاده امکان تشخیص سروصدای ناشی از نزدیک شدن وسیله نقلیه وجود ندارد. برای مثال، می عابراناز 

ای هجداشده و تقاطعهای هایی که دید کافی به مسیر سواره و یا تقاطع وجود ندارد، گردش به راستبه مکان

های وسیله نقلیه را از چند جهت مختلف در نظر داشته باشند، اشاره پیاده باید تداخل عابرانای که پیچیده

 .کرد

از افراد مسن دارای ضعف شنوایی هستند. ترکیب ضعف شنوایی و ضعف بینایی در  سهم قابل توجهی

راهم فرا با مشکل مواجه کند. در نظر گرفتن مدت زمان بیشتر برای گذر عرضی،  یروتواند پیادهافراد مسن می

افراد ن یاد به ایمنی بیشتر سفر پیاده توانمیهای راهنمایی، به عالئم، تابلوها و چراغدید مناسب  و کردن فاصله

برای افراد دارای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری »برای اطالعات بیشتر در این زمینه به  .کمک کنند

 عالی شهرسازی و معماری ایران مراجعه شود. مصوب شورای ،«معلولیت

 

 معلولیت ذهنی یاده دارایعابران پ -11-1-7

ی روهالزم است تا چراغ راهنمایی عابر پیاده و سایر تسهیالت پیادمعلولیت ذهنی  یافراد دارابرای کمک به 

ضوابط و مقررات »ای اطالعات بیشتر در این زمینه به بر .ه و معنا را به سادگی منتقل کندبود قابل فهم

 عالی شهرسازی و معماری ایران مراجعه شود. مصوب شورای ،«شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت
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 وارانسهدوچرخ -11-2

ن تفاوت در یان به دلیل نوع و کیفیت دوچرخه و همچنسوارهای عملکردی دوچرخهابعاد و ویژگی

و  یکیزیمشخصات ف، 4-11ل کشو  1-11جدول در  .ان تنوع قابل توجهی داردسواردوچرخههای توانایی

 شده است. ارائه پیتبزرگسال  سواریک دوچرخه یردکعمل

تر انجام داده و برای بزرگساالن در مقایسه با کودکان، معموالً شروع حرکت و توقف دوچرخه را سریع

همچنین با دقت بیشتری صداهای محیط اطراف را درک آنها  دید هستند.رانندگان وسایل نقلیه بیشتر قابل 

ند. عالوه بر این، بیشتر بزرگساالن، از وسایل نقلیه موتوری هست های احتمالی هوشیارترکرده و نسبت به تداخل

ی سوارهخنیز استفاده کرده و بیشتر از کودکان نسبت به قوانین، آگاهی دارند. افراد مسن با سرعت کمتری دوچر

 ها و موانع نیاز دارند.العمل در برابر تداخلبرای عکس بیشتریمدت زمان به کرده و 

 
 پیوار تسهمشخصات فضای عملکردی دوچرخ -4-11ل کش
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 پیت وارسهدوچرخ مشخصات -1-11جدول 

 مقدار واحد پیت سوارویژگی دوچرخه

 75/0 متر عرض

 8/1 متر طول

 1/1 متر ارتفاع دسته دوچرخه

 5/1 متر سوارارتفاع چشم دوچرخه

 2/1 متر یحداقل عرض عملکرد

 5/1 متر عرض عملکردی مطلوب

 5/2 متر یحداقل ارتفاع عملکرد

 0/3 متر ارتفاع عملکردی مطلوب

 24تا  13 کیلومتر بر ساعت سطح هموار درسرعت 

 50تا  32 کیلومتر بر ساعت سرازیری درسرعت 

 19تا  8 کیلومتر بر ساعت سرباالیی درسرعت 

 5/2تا  0/1 ثانیه العملزمان عکس

 5/1تا  5/0 متر بر مجذور ثانیه ش سرعتیافزاشتاب 

 8/4 متر بر مجذور ثانیه شتاب کاهش سرعت در سطح خشک

 0/3تا  4/2 متر بر مجذور ثانیه کاهش سرعت در سطح مرطوب شتاب

 

 های زیر را دارا هستند: ویژگیالًعمومی سوارکودکان در زمان دوچرخه

 تری دارند.دید نسبتاً محدود -

 شوند.در تشخیص سرعت و فاصله وسایل نقلیه، با مشکل مواجه می -

 را دیده است.آنها  وسیله نقلیه، راننده آن نیز کیکنند که در صورت دیدن تصور می -

 دشوار است.آنها  تمرکز بر بیش از یک موضوع در یک زمان برای -

 دشوار است.آنها  ص خطر براییدرک و تشخ -

 دشوار است.آنها  تشخیص جهت صدا برای -

 ، تجربه کمی دارند.ینسبت به قوانین رانندگ -
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 موتورسواران -11-3

 مقایسه با خودرو ریسک باالتر و ایمنی کمتری پذیر است که درهای سفر آسیبوهموتورسیکلت یکی از شی

ه، ن پیادطر افتادن جان موتورسوار و عابرامانند به خه زیادی اثرات منفی نقلیه این وسیلهاستفاده از . دارد

قدرت مانور و باال بودن ، ابعادبودن  کوچکبه دلیل  تی را به همراه دارد. با این حالآلودگی هوا و آلودگی صو

 و سهم قابل توجهی از سفرهای داشته، متقاضیان فراوانی موتورینقلیه ارزان بودن در مقایسه با سایر وسایل 

های شهری به ی و طراحی خیابانریزبرنامه. بنابراین، الزم است در داده استشهری را به خود اختصاص درون

 :مد نظر قرار گیرنداهکارهای زیر ، رهامنظور ساماندهی تردد موتورسیکلت

 تراکماخذ عوارض تردد موتورسیکلت در نواحی پر  -

 ز و مدرنروهبهای و جایگزینی آنها با موتورسیکلت فرسودههای آوری موتورسیکلتجمع -

 الکتریکی هایسیکلتموتور توسعهتسهیالت برای  ایجاد -

 های حمل بارساماندهی موتورسیکلت -

 موتورسیکلتو قدرت متناسب با حجم برای موتورسواران اعمال محدودیت سنی  -

 ونقل همگانیافزایش مطلوبیت شبکه حمل -

 یسواردوچرخهبرای های مناسب ایجاد زیرساخت -

 مالیات جهت خرید موتورسیکلتتصاعدی  اخذ -

 موتورسواران اتتدوین سازوکار قانونی برای برخورد با تخلف -

در صورت طراحی  پ ارائه شده است.ییک موتورسوار ت یردکو عمل یکیزی، مشخصات ف4-11ل کشدر 

طرفه نیاز است. الزم متر و به صورت یک 2 به عرض حداقل خط یکها مسیر ویژه برای تردد موتورسیکلت

سانتی متر( و وسایل نقلیه )حداقل به  50است مالحظات مربوط به فاصله جانبی از موانع )حداقل به میزان 

. باید توجه داشت که تردد موتورسیکلت در وضعیت کنونی شهرهای شودمتر( نیز رعایت سانتی 70میزان 

عوامل مرتبط با راه و محیط با  ها وسیکلتموتورمل مرتبط با کیفیت اکشور به دالیل مختلف انسانی، عو

 رو است.هروبوسایل نقلیه سایر مخاطرات زیادی برای موتورسوارن، عابران پیاده و رانندگان 
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شود. اجرای چنین طرحی در استفاده از مسیر ویژه برای تردد موتورسیکلت در معابر شهری توصیه نمی

سازی ی، ارزیابی اثرات احداث مسیر ویژه بر رفتار موتورسواران، فرهنگمعابر شهری نیازمند مطالعات دقیق محل

 مل پلیس راهنمایی و رانندگی است.در رعایت قوانین و نظارت کا

 
 پیمشخصات فضای عملکردی موتورسوار ت -5-11ل کش

 

 یه موتوریل نقلیوسا رانندگان -11-4

 معبر کیتأثیرگذار است. زمانی که رانندگان از  ه معابرکشبمناسب  یحاعملکرد رانندگان در طرتوجه به 

 یطراحتری داشته و زمانی که کنند، عملکرد مناسبهای خود استفاده میها و محدودیتمتناسب با توانایی

 .است به تصادف منجر شوده و ممکن افزایش یافت های رانندگان نباشد، احتمال خطا،منطبق بر توانایی معبر

 رانندگانسن  -11-4-1

ی تسهیالت در طراح این موضوعالزم است  اند وهای خود را از دست دادهنایی، برخی از توارانندگان مسن

سالگی، رانندگان نیازمند دو برابر روشنایی  25برای مثال به ازای هر دهه بعد از  د.نظر قرار گیر مد ه معابرکشب

 در شب هستند.مناسب برای دریافت اطالعات بصری 
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 انرفتار رانندگ -11-4-2

نها آ در هنگام رانندگی، رانندگان باید به طور مداوم اطالعات مختلف را از اطراف خود بگیرند و نسبت به

تواند به همه تحوالت اطراف خود به طور همزمان توجه کند. ذهن انسان نمی العمل نشان دهند. اماعکس

به ذهن راننده رسیده و راننده در رابطه  ،کندکه به طور مداوم تغییر می هاعات به صورت جریانی از صحنهاطال

 دهد.العمل نشان میبا موقعیت خود در چند ثانیه بعد عکس

کند، محدوده تمرکز نقلیه که راننده حواس خود را بر آن متمرکز میای از فضای اطراف وسیله محدوده

نده به گیرد، یکسان نیست. رانچه درون محدوده تمرکز قرار می (. اهمیت تمام آن6-11ل کششود )نامیده می

عمل الدهد. زیرا فرصت بیشتری برای عکسکند، اهمیت کمتری میاطالعاتی که از فواصل دورتر دریافت می

 دارد.آنها  در مقابل

 
 راننده محدوده تمرکز -6-11ل کش

 

درجه حول محور واقع در مرکز دو چشم  5مطالعات نشان داده است که توجه راننده به اطراف تا زاویه 

درجه  20و تا زاویه  درجه( بسیار خوب 20ه )مخروط دید درج 10درجه( عالی، تا زاویه  10)مخروط دید 

درجه )دید اطراف تا  40. بنابراین، مخروط دید (7-11ل کش) مناسب استدر حد درجه(  40)مخروط دید 

 رود.درجه( به عنوان محدوده تمرکز برای طراحی به کار می 20
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 مخروط دید راننده -7-11ل کش

 

شود: کنترل، هدایت و مسیریابی. این اقدامات به ترتیب پیچیدگی رفتار رانندگی در سه سطح انجام می

ای اند. کنترل فرمان و سرعت به عنوان موارد پایهکم به زیاد و اهمیت زیاد به کم در رانندگی ایمن بیان شده

یانی ، در سطح میو ترافیک یکیزیفشرایط با توجه به  معبردر سطح اول )کنترل( قرار دارند. حرکت در امتداد 

 ی سفر و انتخاب مسیر قرار دارد.ریزبرنامهترین سطح )مسیریابی(، شود. در پیچیده)هدایت( تعریف می

رخی شود. بمی یرانندگمنجر به خطا در  ،راننده، وسیله نقلیه، مسیر و ترافیک مربوط بهعوامل متعددی 

و نمایش نامناسب  یحابیش از حد بوده و یا به دلیل طر ،از خطاهای راننده در شرایطی است که اطالعات

 ها و کمبودپیچیدگی تصمیم . خطای راننده ممکن است نتیجهشودیمراننده منجر  سردرگمیاطالعات به 

ها، تواند به تصادف منجر شود. عالوه بر اینمیالعمل باشد. خطا در کنترل و هدایت وسیله نقلیه نیز زمان عکس

 .مستقیم به تصادف منجر شود ور غیرتواند به ط، باعث تأخیر شده و میخطا در مسیریابی

و عملکرد ترافیکی آن  معبراز میان سه سطح رفتار رانندگی )کنترل، هدایت و مسیریابی(، طراحی 

وسیله  ط با هدایتبنابراین، الزم است تا طراح به عوامل مرتببیشترین تأثیر را بر هدایت وسیله نقلیه دارد. 

سیر، نیازمند در امتداد مآنها  حرکت وسایل نقلیه به دنبال یکدیگر، در مقایسه با حرکت .توجه کند شتریب نقلیه

 تغییر سرعت نیز در آن لحاظ شود. تری است، زیرا الزم استگیری پیچیدهتصمیم

مرتبط با کنترل و هدایت وسیله نقلیه توسط راننده، به طور مستقیم به تصادف بروز خطا در اطالعات 

ای باشد که توجه راننده به گونه یحابیشترین اهمیت است. الزم است تا طر یمنجر شده و از این جهت دارا

 ن هدف. ایندکمنحرف نعناصر طراحی و منابع مهم اطالعاتی مرتبط با کنترل و هدایت وسیله نقلیه،  ازرا 

 تواند از طریق خطوط دید عاری از مانع و کیفیت مناسب بصری به دست آید.می
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 رانندگان العملزمان عکس -11-4-3

العمل رانندگان با توجه به پیچیدگی تصمیم و حجم اطالعاتی که نیاز به پردازش دارند، زمان عکس

یابد. افزایش می ی اوحتمال خطاتر باشد، اراننده طوالنییک العمل چه زمان عکس افزایش خواهد یافت. هر

. استثانیه  6/0حدود  ، به طور متوسط،العملوجود دارد، زمان عکس معبرآمد در زمانی که انتظار یک پیش

ن یبه ادرصد افزایش خواهد داشت.  35العمل آمد وجود ندارد، زمان عکسدر زمانی که انتظار وقوع پیش

العمل صرف ثانیه برای عکس 7/2 حدود نشده، بعضی از رانندگانبینی ، برای یک تصمیم ساده و پیشبیترت

العمل برای عکس های متعدد، چند ثانیه بیشتر از یک تصمیم سادهخواهند کرد. تصمیمی پیچیده با گزینه

 زمان نیاز دارد.

شرایط  کینظر قرار گیرد. پاسخ رانندگان به  باید در طراحی مداز یمورد نالعمل زمان عکسحداقل 

رف خواهد صبینی نشده، زمان بیشتری پیشپیچیده و یا  یهاگیریبرای تصمیم است.متفاوت و ثابت، مشخص 

 .شد

 انتظارات رانندگان -11-4-4

ها و انتظارات رایج بینیمتناسب با پیش یحا، طرهای مهم در بهبود عملکرد رانندگانشیکی از رو

ه معابر هماهنگ کشبمعمول اجتناب شود و عناصر طراحی در  های غیررانندگان است. الزم است تا از طراحی

 و پیوسته باشند.

 گانخطای رانند -11-4-5

ن امکاعدم عادی و  میزان اطالعات به مقدار غیر زیاد بودن، نقاط پر حادثهویژگی مشترک در بسیاری از 

کمبودهایی در  بسیاری از خطاهای رانندگی ناشی ازگر یاز طرف د. است توسط رانندگانآنها  پردازش کامل

ها و شرایط راننده است که در کنار طراحی و شرایط ترافیکی نامناسب، منجر به تصمیم اشتباه راننده توانایی

. با د، وجود نداردافتراننده اتفاق میهای شود. به طور کلی، امکان جلوگیری از خطاهایی که به دلیل نقصانمی

 را کاهش دهد. ییخطاهاچنین  اثرات منفینحوی باشد که به  معبراین حال، الزم است تا طرح هندسی 

های ادراکی، ذهنی و حرکتی افراد دارد. بنابراین، الزم است تا بر توانایی مخربیافزایش سن، تأثیرات 

 نظر قرار دهد: طراح نسبت به نیازهای رانندگان مسن آگاه بوده و این نیازها را در طراحی مد
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 ترآهستهپردازش اطالعات  -

 شتریبالعمل زمان عکس -

 ترگیری آهستهتصمیم -

 یینایبضعف قدرت  -

 ضعف قدرت شنوایی -

 ایی در تشخیص زمان، سرعت و فاصلهکاهش توان -

 محدودیت در درک عمق -

 عیسر محدودیت حرکات فیزیکی -

 تواند رانندگی را برای افراد مسن تسهیل کند:اقدامات زیر میدر مقابل، 

، مطابق با توانایی عملکردی رانندگاناز درصد  99 تا 95ماها برای راهنعالئم و  عملکرد کلیهارزیابی  -

 رانندگان مسن

 هاها و تبادلبه خصوص در تقاطعحذف موانع، و بهبود فاصله دید از طریق اصالح  -

 متعدداطالعات  یده و دارایچیپ یهاها و تبادلطراحی تقاطع سازی و بازساده -

 دارهای چراغانی تخلیه در تقاطعافزایش بازه زم -

 پیاده عابرانی برای روهافزایش زمان پیاد -

 ترتر و روشنعالئم روسازی عریض کشی وایجاد خط -

 ترواضحو تر وها و عالئم بزرگایجاد تابل -

 هامحل گردش ها وننام خیاباعالئم پیش آگاهی مانند  اضافهایجاد اطالعات  -

 رولبه سواره، شانه و مرکزیدر خط و هشداردهنده لرزاننده  یهاایجاد نوار -

 هاتقاطعمناسب در بندی جریانجاد یا -
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 یمشخصات ترافیک -12

ند تعداد ، مانمعبرهای هندسی تأثیر قابل توجهی بر انتخاب ویژگی آن یکیزان تقاضا و مشخصات ترافیم

. طرح هندسی باید کامالً دارد یعرضشیب و  یطولشیب  عمودی،های افقی و ، قوسمعبر ، عرضورخطوط عب

 .های ترافیکی معبر بوده و تمامی اطالعات را در کنار هم در نظر بگیردو ویژگی تقاضاهماهنگ با حجم 

 

 متوسط ترافیک روزانه -12-1

یک سال(، تقسیم بر تعداد روزهای آن دوره، معموالً حجم ترافیک در یک دوره زمانی مشخص )ل ک

، معموالً معابر یلکسنجی و طراحی امکان ی،ریزبرنامهدر مطالعات  .شودمی دهیناممتوسط ترافیک روزانه 

کننده که وپخشمحلی و جمع یهاابانیخ. با این حال، به جز شودیدر نظر گرفته ممتوسط ترافیک روزانه 

مناسب نیست. زیرا این  ،معابردارند، استفاده از متوسط ترافیک روزانه در طراحی هندسی  یکم ترددحجم 

کند. های مختلف مشخص نمی، روزهای مختلف و ساعتهای مختلفحجم ترافیک را در ماه تغییرات ،شاخص

 عبریماست  تعداد روزهایی که حجم ترافیک از مقدار متوسط بیشتر باشد، قابل توجه است. بنابراین، ممکن

ز ظرفیت ، در بخش قابل توجهی از سال، حجمی بیشتر ااحی شدهطر متوسطکه برای ترافیک در یک روز 

 .طراحی خود را متحمل شود

 

 ترافیک ساعت اوج -12-2

 مناسب ،معبرهای مورد نیاز طراحی تر از یک روز در تعیین ویژگیهای زمانی کوتاهحجم ترافیک در دوره

از اهمیت زیادی برخوردارند. مدت زمان یک ساعت، مختلف  یدر روزهاشونده  های اوج تکراراست. ساعت

 .شوددر نظر گرفته می یطراح یبرامانی مناسب تقریباً در تمامی موارد، به عنوان دوره ز

عنوان پایه ، انتخاب حجم ترافیک ساعتی مناسب به معابرهای مهم در زمینه طراحی یکی از تصمیم

از  گیری فضای بیشمنجر به شکل ،فرض طراحی است. ممکن است انتخاب ترافیک ساعت اوج به عنوان پیش

 ا موجبرطراحی نامناسب و ناکافی برای حجم ترافیک ز یناستفاده از متوسط ترافیک ساعتی  لبتها شود.حد 

ه معمول در نظر گرفت کیاز حجم تراف شتریب یطراح کیمعبر مشخص، الزم است حجم تراف کی یبراشود. یم

 .ودش معبر استفاده تیباشد که به ندرت از تمام ظرف ادیز یبه قدر دینبا یحال مقدار حجم طراح نیا ابشود. 
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گیرد. سال، به عنوان حجم ساعتی طرح مورد استفاده قرار می ام-30شهری، حجم ساعت نواحی بروندر 

 توانمین یام وجود دارد. بنابرا-200ام تا -30بین حجم ترافیک ساعت معموالً تفاوت کمی در نواحی شهری، 

روز معمولی )شرایط جوی مناسب،  های اوج ترافیک در یکبررسی دورهاز طریق  را حجم ساعتی طرح مناسب

ر و عص دوره، بیشترین حجم ترافیک ساعتی در . در شهرآوردتعطیل و معموالً اواسط هفته( به دست  روز غیر

شود. یک رویکرد برای تعیین حجم طرح مناسب، انتخاب بیشترین به دلیل سفر از محل کار به منزل ایجاد می

 .هفته سال است 52ین مقادیر برای جریان ترافیک اوج عصر در هر هفته و سپس میانگین گرفتن از ا

حجم ترافیک در البته، است. روزانه  کیدرصد متوسط تراف 15تا  7ن یساعت اوج معموالً ب کیحجم تراف

ت اس چشمگیر هان نوسانیا ،شهری معابرشود. در بعضی از ساعت اوج نیز کم و زیاد می مختلف یهاطول بازه

اد ی، زیقه بعدیدق 30م، در ک کیساعت اوج، حجم تراف ییقه ابتدایدق 15و باید مورد توجه قرار گیرد. مثالً در 

های حجم ترافیک در ساعت برای در نظر گرفتن نوسان شود.یم مک کیافقه آخر مجدداً حجم تریدق 15و در 

است(  1)که کمتر از  1اوج، باید حجم ترافیک برآورد شده ساعت اوج را بر ضریبی به نام ضریب ساعت اوج

قه اوج حاصل یدق 15 یساعت کیساعت اوج بر حجم تراف کیم حجم ترافیب، از تقسین ضریا تقسیم کرد.

 .(1-12رابطه ) شودیم

 

PHF 1-12رابطه  =  
حجم ترافیک ساعت اوج

4 × حجم ترافیک 15 دقیقه اوج
 

PHF  =ضریب ساعت اوج 

 

 جهتی ترافیکتوزیع  -12-3

قابل تفاوت  ،ت اوجادر ساع ولیاست.  یکسانشهری  معبرمعموالً حجم ترافیک روزانه دو جهت یک 

ترافیک را دارد، جهت دیگر ممکن است حجم که یک جهت بیشترین  ساعتی، در به بیان دیگردارد.  توجهی

 .شودمی سنجیده باشد. این وضعیت با ضریب توزیع جهتی بسیار کم تردد

________________________________________________________ 

1 Peak Hour Factor (PHF) 
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جهت و  کیدر درصد حجم کل ترافیک  60 ،دهد که در ساعت اوجنشان می 6/0ضریب توزیع جهتی 

ضریب توزیع  ند.کیر مییتغ 7/0تا  5/0ن یب یع جهتیب توزیمعموالً ضر .ان داردیگر جریدرصد در جهت د 40

بینی های پیشروش وجهتی در مواردی کاربرد دارد که حجم ترافیک دو جهت به طور جداگانه مشخص نشده 

 .هر دو طرف باشد ترافیک روزانهحجم مجموع متوسط ترافیک بر پایه 

 

 ترکیب ترافیک -12-4

 عابرمهای عملکردی متفاوتی دارند که باید در طراحی های مختلف، ویژگیوسایل نقلیه با ابعاد و اندازه

تر حرکت هآهست، دارندنیاز و توقف به فضای بیشتری برای حرکت  وسایل نقلیه سنگیندر نظر گرفته شود. 

برای  گذارند. بنابراین،تأثیر می معبرسواری بر عملکرد ترافیکی  یخودرو معادل چندین ،در نتیجه و کنندمی

 .شود)سهم انواع وسایل نقلیه( تعیین مشخص، الزم است تا ترکیب ترافیک  معبرطراحی یک 

 )شامل کامیون و اتوبوس شهری( به سنگینوسایل نقلیه انواع  سهمها، تقاطعطراحی در الزم است 

جداگانه مشخص  به صورت های موجود در تقاطعو همچنین انواع حرکتساعات اوج صبح و عصر تفکیک برای 

 شود.

 

 ینی ترافیک آیندهبشپی -12-5

 . دوره طرح بینشود انجامآینده  تقاضایحجم  بر اساسموجود، باید  معابر نوسازیجدید یا  معابر یحاطر

یل احتمال به دلالبته شود. در نظر گرفته می سال 20 با برای طراحی اولیه، برابر معموالً بوده وسال  25تا  15

 طوالنی زمانیهای بینی ترافیک برای دورهامکان پیش بر،امع، جمعیت و اراضی در امتداد تغییر در زمینه اقتصاد

 .وجود ندارد

ها به دلیل های نوسازی مناسب نیست. این پروژهپروژه درساله  20دوره یک تخمین حجم ترافیک برای 

 .شوند طراحی( ساله 5تر )های کوتاهتوانند در دورهمالی، می وجود زمان اجرای کوتاه و محدودیت
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 سطح خدمت -12-6

ها، قطع شدن جریان دهنده نحوه عملکرد تسهیالت، سرعت، زمان سفر، آزادی گردشسطح خدمت، نشان

 F)کمترین ازدحام( تا  Aپیوسته ترافیک و میزان راحتی و آسایش رانندگان است. سطح خدمت در بازه 

سطوح خدمت بیان هر یک از کلی و تعریف عملکردی  ویژگی  1-12جدول شود. در )بیشترین ازدحام( بیان می

 شده است.

ان یخود در جر یانجام مانورها یه برایل نقلیان آزاد است. وسایرد جرکدهنده عملنشان Aسطح خدمت 

رد کدهنده عملنشان Bسطح خدمت  .استنه یمکها ر در تقاطعیتأخ بوده وامل برخوردار ک ی، از آزادکیتراف

ها ر در تقاطعیمحدود شده است و تأخ یقدر کیان ترافیانجام مانور در جر ییه است. توانایل نقلیوسا آزادانه

ن است قدرت که است. ممیل نقلیدار وسایرد پاکدهنده عملنشان Cسطح خدمت  ست.یچندان قابل توجه ن

 بوده و یشتریت بیمحدود یدارا Bها نسبت به سطح خدمت قطعه یانیم هایقسمتر خط در ییتغمانور و 

 یمترک یداریاز پا Dدر سطح خدمت  کیط ترافیشرا اهش سرعت شود.کها موجب در تقاطع یطوالن یهاصف

ر سرعت یگاهش چشمکر و یش قابل توجه تأخیموجب افزا ،ز ترددیش ناچین است افزاکبرخوردار است و مم

 ان باشد.یجر یحجم باال و ییراهنما یهاچراغ یاز اثرات نامطلوب توال یرد ناشکن عملین است اکشود. مم

طح در س ه است.یل نقلیوسا کیان ترافیر در جریگر چشمیدار و تأخیرد ناپاکدهنده عملنشان Eسطح خدمت 

ر یأخه تکار محتمل بوده یها بستقاطعازدحام در  ن است. مشاهدهییبه شدت پا کیان ترافیسرعت جر Fخدمت 

 ،یعبور هیل نقلیوسا ی، برااین سطح خدمتن ازدحام است. در یدهنده ادار، نشانادامه یهااد و صفیار زیبس

 .است کی یا مساویت بزرگتر ینسبت حجم به ظرف

 سطوح خدمتو تعریف کلی عملکردی  ویژگی -1-12جدول 

 ویژگی عملکردی سطح خدمت

A جریان آزاد 

B جریان نسبتاً آزاد 

C جریان پایدار 

D جریان نسبتاً ناپایدار 

E جریان ناپایدار 

F  متوالیو حرکت  توقفبا جریان 

 



 بخش اول: مبانی
 

 

 

88 
 

، رمعبهای مجاور انتخاب سطح خدمت مناسب، به عهده طراح است و باید با توجه به عواملی مانند کاربری

به عنوان  2-12جدول توان از انجام شود. با این حال، می و زمینه محیطی و عناصر تاریخی تراکم، عوامل زیست

 استفاده کرد. در انواع معابر برای انتخاب سطح خدمت راهنمای کلی

 سطح خدمت طراحی انواع معابر -2-12جدول 

 سطح خدمت نوع معبر

 خیابان شهری

 D محلی

 D وپخش کنندهجمع

 C شریانی

 تندراه شهری
 Dو  C بزرگراه

 Dو  C آزادراه

 

شود. سطح ونقل همگانی نیز تعریف میو حمل پیاده، دوچرخه سطح خدمت در رابطه با تسهیالت عابر

 تاحساس رضایی و روهی، سرعت متوسط پیادروهخدمت تسهیالت عابر پیاده با توجه به فضای متوسط پیاد

وط عت وسایل نقلیه، تعداد خطعابران پیاده تحت تأثیر حجم و سراحساس رضایت شود. عابران پیاده تعیین می

 رو و نوار حائل بین عابران پیاده و وسایل نقلیه موتوری قرار دارد.سواره عبور

 انسواراحساس رضایت دوچرخهی و سواربا توجه به سرعت دوچرخه تسهیالت دوچرخهسطح خدمت 

تحت تأثیر عواملی مانند حجم ترافیک، سرعت وسایل نقلیه  انسواردوچرخهاحساس رضایت شود. تعیین می

موتوری، ترکیب ترافیک، وجود مسیر ویژه دوچرخه، نوار حائل بین مسیر دوچرخه و وسایل نقلیه موتوری، 

 قرار دارد. روسازی معبرای و شرایط پارک حاشیه

حساس اانند سرعت وسایل نقلیه همگانی و ونقل همگانی با توجه به عواملی مسطح خدمت تسهیالت حمل

ونقل همگانی تحت تأثیر مسافران حملاحساس رضایت شود. ونقل همگانی تعیین میمسافران حملرضایت 

 انتظار برای وسیله نقلیه همگانی قرار دارد. زماندسترسی به ایستگاه و شرایط عواملی مانند 
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 سرعت -12-7

 ک مسیرینتخاب مسیر و شیوه سفر، سرعت است. میزان مطلوبیت ترین عوامل تأثیرگذار بر ایکی از مهم

سته وابسرعت  که به طور مستقیم به مسیر و اقتصادی بودن آن یراحت بر اساس ،و کاال مسافردر جابجایی 

بط دیگر مرت عاملپنج  نقلیه، با همشخصات وسیلو  ، عالوه بر توانایی رانندهسرعت. شوده میدیسنج ،است

 .وسایل نقلیه و سرعت مجازسایر تداخل با وهوا، ، حاشیه خیابان، آبمعبراست: مشخصات فیزیکی 

 سرعت عملی -12-7-1

های هندسی درصدی وسایل نقلیه، به عنوان مقدار سرعت عملی در یک محدوده با ویژگی 85سرعت 

، معبر مانند شعاع قوس افقیتحت تأثیر مشخصات هندسی و ترافیکی  ،شود. سرعت عملیمشخص تعریف می

های راهنمایی، حجم ترافیک و میزان ای، تعداد چراغ، وجود میانه، پارک حاشیههااتصالشیب طولی، تعداد 

 ان قرار دارد.سوارحضور عابران پیاده و دوچرخه

 سرعت حرکت -12-7-2

سیله ورکت مدت زمان ح تقسیم بر معبراز  ایبا طول قطعه تسبرابر ا، حرکت یک وسیله نقلیه سرعت

، برای ارزیابی سطح خدمت است. ترین معیارم وسایل نقلیه، مناسب. سرعت حرکت متوسط تماآننقلیه در 

ر تقسیم ب ،وسایل نقلیهمسافت پیموده شده توسط همه کل سرعت حرکت متوسط، برابر است با مجموع 

 .هاآنتوسط  صرف شدههای زمانکل ع مجمو

 سرعت طرح -12-7-3

. انتخاب سرعت طرح شودتعیین میآن بر اساس  معابرهای هندسی سرعت طرح، سرعتی است که ویژگی

بینی سرعت عملی پیش و ی معابر شهریبنددسته های پیرامونی،، کاربریتوپوگرافیشرایط  ه بهباید با توج

 ییاارجایی و کیمنی، جاب. در انتخاب سرعت طرح، باید تالش شود تا ترکیبی مطلوب از سطح اشده، انجام شود

 .ایجاد شوداجتماعی  شناسی ومحیطی، اقتصادی، زیبایی ستهای زیبا توجه به محدودیت

تبط مر، مستقیماً با سرعت طرح (قوس، شیب عرضی و فاصله دیدشعاع مانند ) معبرهای برخی از ویژگی

، ارتباط مستقیمی با سرعت طرح (و فاصله تا موانع جانبی مانند عرض خطوط عبور) و برخی دیگر هستند

 دهند.را تحت تأثیر قرار میعبوری سرعت وسایل نقلیه  ولیندارند، 
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شود که در تمام طول یک معبر از سرعت طرح یکسان استفاده شود. با این حال، ممکن است توصیه می

د از طرح بای به دلیل تغییر در پستی و بلندی زمین سرعت طرح تغییر کند. در این صورت، کاهش سرعت

 فواصل دورتر اعالم شده و سرعت وسایل نقلیه به صورت تدریجی کاهش یابد.

های محلی، در خیابان بر ساعت بیشتر از سرعت مجاز باشد، مگرکیلومتر  10سرعت طرح باید حداقل 

 .(3-12جدول ) برابر هستندعت مجاز رسسرعت طرح و که 

 محدوده سرعت طرح در معابر شهری -3-12جدول 

 نوع معبر
 سرعت طرح

 )کیلومتر بر ساعت(

 خیابان شهری

 30 محلی

 50حداکثر  وپخش کنندهجمع

 70حداکثر  شریانی

 تندراه شهری
 110تا  70 بزرگراه

 120تا  100 آزادراه

 

 سرعت مجاز -12-7-4

ر از تو مهم ها، نحوه کنترل ترافیک در تقاطعهاشبکه، نوع کاربری باید ساختاردر تعیین سرعت مجاز، 

هر چه نقش اجتماعی یک معبر بیشتر باشد،  .ه شوددر نظر گرفت عابران پیادهعرضی نحوه تنظیم عبور  ،همه

 الزم است تا سرعت مجاز آن کاهش یابد.

اعالم حداکثر سرعت مجاز برای پایین نگه داشتن سرعت ترافیک موتوری کافی نیست. بلکه طرح هندسی 

عملی و نامطلوب کردن سرعت زیاد، رانندگان وسایل نقلیه موتوری را به کاهش سرعت و رانندگی  باید با غیر

همچنین در طول قطعات و نیز سازی هندسی های آرامدر حدود سرعت مجاز وادار کند. استفاده از روش

 شود.توصیه می ، جهت اطمینان از رعایت سرعت مجاز در ساعات غیر اوج،هاتقاطع

 کند.گرایش پیدا نآنها  که ترافیک عبوری به استفاده از شود طوری طراحیمحلی باید  یهابانخیا شبکه

 ها در طول معبر، مالحظاتار دوچرخهد، به دلیل امکان حضور اولویتی شهریهاخیاباندر برخی  ،به عالوه

شود و تردد  ترنظر گرفته شود. هر چه نقش اجتماعی خیابان پر رنگ خاص این طریقه سفر باید در

 سرعت مجاز وسایل نقلیه موتوری کاهش یابد.باید بیشتر باشد، و عابران پیاده ان سواردوچرخه
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رورت ه ضا توجه بب هاخیاباندر مقطع همگانی موقعیت خطوط ویژه  و برهمگانی انبوه تردد وسایل نقلیه

ر چه هاز طرف دیگر،  ثیرگذار است.أت ،بر حداکثر سرعت مجاز پیاده عابرانبرای دسترسی ایمن و آسان  تأمین

نزدیک شود، سرعت مجاز کاهش خواهد  ،تعیین شده مقادیر حدیبه  هااتصالو  هاها، تبادلفاصله بین تقاطع

 یافت.

حداکثر  کیلومتر بر ساعت باالتر باشد. 40از  دنبایهای تاریخی های واقع در بافتدر خیابانسرعت مجاز 

 کیلومتر بر ساعت است. 15اشتراکی نیز  هایسرعت مجاز در خیابان

 محدوده سرعت مجاز در معابر شهری -4-12جدول 

 نوع معبر
 سرعت مجاز

 )کیلومتر بر ساعت(

 خیابان شهری

 30 محلی

 40حداکثر  وپخش کنندهجمع

 50حداکثر  شریانی

 تندراه شهری
 90 تا 60 بزرگراه

 100تا  80 آزادراه
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Sight Distance فاصله دید 

Sign تابلو 

Signalized Intersection دارتقاطع چراغ 

Single-Unit Truck کامیونت 

Single-Unit Truck (Three 
Axle) 

 کامیون

Smart Growth رشد هوشمند 

Social Role نقش اجتماعی 

Speed Limit سرعت مجاز 

Steering Angle زاویه فرمان 

Street خیابان 

Sustainable Development توسعه پایدار 

Sustainable Transportation ونقل پایدارحمل 

Traffic Calming سازی ترافیکآرام 

Traffic Demand تقاضای ترافیک 

Traffic Volume حجم ترافیک 

Travel Mobility  نقش جابجایی 

Underpass زیرگذر 

Unsignalized Intersection تقاطع بدون چراغ 

Vertical Curve قوس قائم 

Warped Grid شبکه منحنی شکل 

 

 




