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 خواننده گرامی

 

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

ن اثر یشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، اکن یمهندس رده و آن را جهت استفاده جامعهک« شهری

 یاز شما خواننده گرام ن رویست. از این یاالت موضوعکهام و اشی، ابهام، ایو فن یمفهوم یرادهایمصون از ا

 د:یر گزارش فرماییال، مراتب را به صورت زکراد و اشیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ایصم

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

 ان کنید.یراد مورد نظر را به صورت خالصه بیا -2

 د.ی، ارسال نمایینیگزیان، اصالحات مورد نظر را به منظور جاکدر صورت ام -3

 ر کنید.کذ یاطالعات خود را به منظور تماس احتمال -4

را معمول  یرا به دقت مطالعه کرده و اقدام مقتض یافتیدر ین امر، نظرها و پیشنهادهایارشناسان اک

 شود.می یو دقت نظر خوانندگان محترم قدردان یارکش از همیشاپیخواهند داشت. پ

 

 اطالعات تماس:
 

 ، وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران.دادمان 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

 

های عملکردی مختلف، نحوه طراحی شبکه معابر شهری از جمله فضاهایی است که به سبب وجود نقش

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

 یابیو ارز یر طراحبه منظو 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 گرفت. تناسب محتوایی این آیینو ... مورد استفاده و استناد قرار می

ونقل پایدار و های مختلف حملبب شده تا با توجه به گونهنیازهای عصر حاضر جوامع شهری از طرف دیگر س

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

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

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

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

 بر اساس اصول توسعه پایدار بوده است.« شهری

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

نقل پایدار موافقت کرد. وبر 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 

 معرفی شد.« 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 حمل هایروزرسانی مفاهیم، رویکردها و شیوهبه -

 ضوابط طراحی شبکه معابر شهری با رویکرد انسان محوریبازنگری در  -

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

ه، مختلف سفر شامل پیاد یهاوهینه از شیبه شهرها و استفاده یارتباط 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  نسخهرای عالی شهرسازی و معماری ایران، شو سیقانون تأس 2ماده از  4طبق بند 

و به عنوان بخشی از  «نامه طراحی معابر شهریآیین»عنوان  تحت« شهریهای اهرنامه طراحی آیین»

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

 

 

 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 استدر ادامه با فراگیر شدن مدرنیسم، تغییر کرده و تا حدودی از بین رفت هااین نقش ولیاند، بوده

به  دهعابران پیا 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  ، موجب کمهای گذشتههمین رویکرد در طراحی معابر شهرهای کشورمان در سال

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

تأمین عرضه متناسب با تقاضای استفاده از خودروی شخصی،  یعنی ،پیشین سواران شده است. نگرشدوچرخه

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

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

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

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

در  یل همگانونقاده، دوچرخه و حملیر پهای دوستداس شده و منجر به توسعه خیابانکز 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»بازنگری  ها، موضوعنقل پایدار در طراحیوحمل

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

 دانشگاه تهران واگذار شد.

اری جلسات متعدد ارائه شد. پس از آن با برگز 1398نامه در اردیبهشت نویس اولیه این آیینپیش

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

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

نامه مورد بررسی و نویس این آیینپیشهای شهرهای مختلف، دانشگاهی، جامعه مهندسین مشاور و شهرداری

 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 مشیآمد در جهت حل اارک 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 بآنها، محتوای نهایی آیین

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

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

 ایران رسید.

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

ضیح تو، در واقع «مبانی»نامه، تحت عنوان بخش اول این آییننقل پایدار مورد تأکید قرار گرفته است. وحمل

، مطابق با آخرین تحقیقات و 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 سایرتدوین  که مبنایی برایدستاوردها است 

 ، بخش جدیدیسفر همگانی مباحث مربوط به شیوهبا توجه به اهمیت  است. تشریح شده و معیارها، هاطراحی

ای به های جداگانهنسخه قبلی، بخشبا ارائه شده است. همچنین مطابق « 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» ینبا عناونامه بخش آیین ،دوازدهدر نهایت نامه اضافه شده است. جدید آیین

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

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

 تدوین شده است.« تجهیزات ایمنی»و « دوچرخه

نامه، طراحان باید استفاده همه کاربران معبر اعم از های مختلف آییناساس مطالب ارائه شده در بخش بر

ونقل همگانی، شخصی و خودروهای باری را در نظر کنندگان از حملسواران، استفادهعابران پیاده، دوچرخه

 ا نیز مد نظر قرار دهند.بگیرند و نه تنها حرکت خودرو که جابجایی افراد و توزیع بار در شبکه ر

ه، های خالقانبه کمک ایده دیبا نامهآیین این ضوابط و استانداردهای ضمن رعایت ،شهری معابردر طراحی 

پذیر، بین ابعاد مختلف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح، توازن سازگار، مقرون به صرفه و انعطاف

ه های محلی باز طرفی تدوین دستورالعمل .شود پوشش دادهکنندگان مختلف ایجاد شود و نیازهای استفاده

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

 های مختلف به مراجع و مستندات مربوطه نیز ارجاع داده شده است.کامل 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، طرحهای هادی، طرحعمران )جامع(، طرح

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

های ساختمانی )از نظر نحوه اتصال به معابر شهری( اثرسنجی ترافیکی، طرحهای های 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 شهری و توسعه معابر انسان محور در شهرهای ایران ها و تندراهطراحی خیابان وهبوده و به تغییر شی

 بینجامد.

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

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

 یقاتیتحق می( و تیو شهرساز اهونقل وزارت ر)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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 کلیات -1

 هاتعریف -1-1

 .همسطحبه صورت محل برخورد دو یا چند معبر  :تقاطع

 روهای معابر متقاطع.بین سوارهسطح مشترک : تقاطع سطح

 .هاشامل سطح تقاطع، طول صف و طول مانور در هر یک از شاخهای : محدودهمحدوده عملکردی تقاطع

 دو معبر متقاطع. های: کوچکترین زاویه بین محورتقاطع زاویه

 باشد.ندرجه  90: تقاطعی که زاویه آن مایل تقاطع

 .شوددید کافی فراهم  ،کاربران تقاطعبرای باید  : مثلثی که در محدوده آن،دید مثلث

 .در تقاطعدو جریان ترافیکی  اختالط: تداخل

 توسط یکدیگر. ی: قطع شدن دو جریان ترافیکبرخورد

 .در تقاطعدو جریان ترافیکی  اختالطاحتمالی : محل تداخل نقطه

 .ی تقاطعهانقاط تداخل همه حرکتشامل : سطحی تداخل سطح

 جریان ترافیک از یکدیگر.جدا شدن دو : واگرایی

 جریان ترافیک.کی شدن و ادغام دو : یهمگرایی

به منظور ارتقای عملکردی ترافیک متداخل به مسیرهای مشخص  های: جدا کردن جریانبندیجریان

 کشی.جزایر جداکننده یا خط از طریق تقاطع

قبل  بایدسطح تقاطع را مشخص کرده و وسایل نقلیه که  ترسیم شده بر روسازی سفید: خط خط ایست

 د.نتوقف کن از آن

 .در تقاطع)به چپ یا راست( وسایل نقلیه  یگردشت اانجام حرک برای یاختصاص: خط خط گردش
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 .نتظرم توسط وسایل نقلیه ،از یک خط اشغال شده طولبیشینه  :طول صف )توقف یا انباره(

 به منظور تنظیم جریان ترافیک. جدولروسازی یا کشی، خطمشخص و جدا شده با  محدوده :جزیره

 .غیر قابل عبور برای وسایل نقلیه با سرعت معمول جزیره جزیره برآمده:

 برای گذر عرضی عابر پیاده. فضای ایمنایجاد شده در میانه خیابان به عنوان  جزیره :جزیره ایمنی

 .یا توقف وسایل نقلیه در تقاطع سرعت : طول مطلوب برای کاهشطول کاهش سرعت

به صورت طرفه یکجریان ترافیک  و گردشره یل داکش جزیره میانی به کیتقاطع با  نوعی :میدان

 پادساعتگرد.

 .هخطیک یهاو ورودی میانیاطراف جزیره  گردشیک خط  دارای میدان :خطهمیدان تک

جزیره ر گردش دور یها و مسیاز ورود یکیک خط در حداقل یاز  ترشیب یدان دارایم :میدان چندخطه

 .میانی

 ئم.و عال ، تابلوبا استفاده از انواع چراغ مختلف در تقاطع هایدیریت حرکتنحوه م: کنترل تقاطعنحوه 

 .بندی از پیش تعیین شده و ثابتفازبندی و زمان بادار چراغ راهنمایی زمان: چراغ راهنمایی زمان ثابت

ه شروع هر کبندی متغیر و زمانمشخص  فاز یتوال بادار چراغ راهنمایی زمان :چراغ راهنمایی هوشمند

 گر است.شناس کیق یوابسته به ثبت تقاضا از طر ،فاز

، از منظر کاربران Fتا  Aاس یت خدمات در مقیفیک ورد کاز عمل یفیک یبندک طبقهی: سطح خدمت

 .(طین شرایبدتر Fط و ین شرایبهتر دهندهنشان Aسطح خدمت )

 

  



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

3 
 

 مالحظات کلی -1-2

رانندگان  و سوارانعابران پیاده، دوچرخههای مختلف سفر شامل شیوهکاربران ها، محل برخورد تقاطع

 یاده،پتسهیالت  نبوده وروها ها تنها شامل طراحی سوارهبنابراین، طراحی تقاطع هستند.موتوری  هیل نقلیوسا

 شود.را نیز شامل می جداکنندهو جزایر  ، خطوط کمکی، میانهدوچرخه

تقاطع انواع های مختلف وسایل نقلیه در وع و تعداد نقاط تداخل و برخورد بین حرکتن 1-1شکل  در

 شود برخورد وسایلطور که در این شکل مشاهده می هماناه، چهارراه و میدان نشان داده شده است. رهس

صورت واگرایی، همگرایی و تقاطعی باشد. یکی از معیارهای ایمنی تقاطع، تعداد سه تواند به نقلیه در تقاطع می

 نقاط برخورد آن است که به عوامل زیر بستگی دارد:

 های متقاطعخیابانبندی جهت -

 های متقاطعتعداد خطوط عبور در هر جهت از خیابان -

 های متقاطعسرعت در خیابان -

 نحوه کنترل تقاطع -

 بندی تقاطعجریان -

 

 
 هانقاط برخورد در تقاطعمقایسه تعداد و انواع  -1-1شکل 
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محدوده عملکردی  .هستنددارای محدوده عملکردی  ،سطح تقاطعها عالوه بر محدوده فیزیکی تقاطع

 ،به آن توجه شود مدکارآبرای طراحی ایمن و الزم است که به تقاطع را  یمنته یهاشاخهاز  هاییبخش، تقاطع

تقاطع، از سه قسمت اصلی تشکیل  هایورودیمحدوده عملکردی در هر یک از  .(2-1شکل ) شودیز شامل مین

 :(3-1شکل ) شودمی

 گیریفاصله تصمیم -1

 فاصله مانور -2

 فضای توقف یا طول انباره -3

گیری به سرعت وسیله نقلیه، هوشیاری راننده و آشنایی او با محدوده بستگی دارد. فاصله فاصله تصمیم

بجایی بین خطوط بستگی است و چپ، به فاصله ترمزگیری و جامانور، در صورت وجود خطوط گردش به ر

دی وروترین صف وسایل نقلیه که در اغلب موارد در د بر اساس طوالنییدارد. فضای توقف یا طول انباره، با

 .شودشود، محاسبه تقاطع تشکیل می

 
 فیزیکی و عملکردی تقاطع هایتعریف محدوده -2-1شکل 
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 تقاطعدر ورودی هنده محدوده عملکردی دلاجزای تشکی -3-1شکل 

 

 عوامل مؤثر در طراحی -1-3

عابران کنندگان شامل استفاده برای همه راحتی و آسایش فراهم کردن ایمنی، بر اساس هاطراحی تقاطع

بدون ایجاد تداخل برای یکدیگر وسایل نقلیه سنگین  ها و، اتوبوسخودروهای شخصی، سواراندوچرخه پیاده،

 ،فرهای سیک از شیوه هر مطلوب برای عبورای باشد که با مسیر ها باید به گونه. طراحی تقاطعشودانجام می

 املشامل عو ،های تقاطعاصلی مؤثر در طراح عوامل، توجه به به همین دلیل .داشته باشدبیشترین تطابق را 

 .ضروری است ،و اقتصادیترافیکی  ،انسانی، فیزیکی اجتماعی،

 انسانیاجتماعی و عوامل  -1-3-1

 :هستندها شامل موارد زیر انسانی مؤثر در طراحی تقاطع اجتماعی و عوامل

 و میزان توجه به حق تقدم های رانندگیعادت -

 العملو عکس گیریتصمیم توانایی رانندگان برایو  مورد نیاز مدت زمان -

 کشی و رانندگی بین خطوطمیزان توجه به عالئم و خط -

 طراحی شده مسیرهای پیادهتبعیت از میزان  -

 از دوچرخهاستفاده و نحوه میزان  -

 ونقل همگانیل حملمسافران وسایهای و عادترفتار  -

 های شخصیمسافربر هایو عادت رفتار -
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 و هندسی فیزیکی عوامل -1-3-2

 :شامل موارد زیر هستندها طراحی تقاطعمؤثر در اجزا و خصوصیات فیزیکی 

 بندی معابر متقاطعطبقهتعداد و  -

 زاویه تقاطع -

 مشخصات نیمرخ عرضی معابر متقاطع -

 مشخصات نیمرخ طولی معابر متقاطع -

 تأثیر آنهامیزان تقاطع و  تمجاورموجود در های نوع کاربری -

 و میزان تأثیر آنهاتقاطع  مجاورتبینی شده در های پیشنوع کاربری -

 آنکننده دفاصله دید و عوامل محدو -

 های سطحیو چگونگی تخلیه آب وضعیت -

 تأسیسات شهری زیرزمینیو مشخصات موقعیت  -

 هواییشهری تأسیسات  و مشخصات موقعیت -

 کنترل ترافیک تجهیزاتو یزات ایمنی هتجو مشخصات موقعیت  -

 تجهیزات روشناییو مشخصات موقعیت  -

 کیفیت روسازینوع و  -

 مبلمان شهریو مشخصات موقعیت  -

 فضای سبز و پوشش گیاهیو مشخصات عیت موق -

 ناحیه تداخل هندسی هایویژگی -

 خطوط تغییر سرعتهندسی های ویژگی -

 ونقل همگانیهای حملایستگاهو مشخصات موقعیت  -
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 مسیرهای پیاده و دوچرخهانواع  هندسی هایویژگی -

 مجاورهای تقاطعو فاصله  ی هندسیهاویژگی -

 

 ترافیکی عوامل -1-3-3

 :هستند مؤثرها طراحی تقاطعزیر در  غالباً عوامل ترافیکی

به تفکیک پیاده، دوچرخه و  یک روز معمول اوجت ها در ساعموجود برای همه حرکتحجم ترافیک  -

 ، کامیون و اتوبوس(یسکتا ،سواری) وسیلهنوع  کیکبه تف موتورینقلیه  وسایل

 و میزان رشدپیرامونی های بر اساس اطالعات کاربریافق طرح بینی حجم ترافیک در ساعت اوج پیش -

 های باالدستطرح ترافیک عبوری بر اساس

 معابر متقاطعو سطح خدمت  ظرفیت -

 هابرای تقاطع به تفکیک حرکتمورد نیاز و مطلوب و سطح خدمت ظرفیت  -

 تقاطعهای ورودیزمان تأخیر و طول صف وسایل نقلیه در  -

 دارهای چراغبندی و فازبندی در تقاطعزماننحوه کنترل تقاطع و  -

 ونقل همگانیمسیر و مشخصات عملکردی خطوط حمل -

 عبوری وسایل نقلیه انواععملکردی  مشخصات -

 تقاطعی و رایی، واگراییهمگ مختلف یهاجریان حجم تردد و سهم -

 مختلف به تفکیک ساعات اوج و غیر اوج سرعت وسایل نقلیه -

 تصادفاتتعداد و شدت سابقه  -

 هاوضعیت اعمال مقررات در تقاطع -

 های مجاور و تأثیر آنهانحوه کنترل تقاطع -
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 عوامل اقتصادی -1-3-4

 :هستندها شامل موارد زیر عوامل اقتصادی مؤثر در طراحی تقاطع

 ت مالی و بودجه در نظر گرفته شدهامکانا -

 تقاطع مجاورهای کاربری ربدی اقتصا اثرات -

 اجراییهای هزینه -

 کنترل ترافیک تجهیزاتهای تهیه و نصب هزینه -

 مورد نیاز برای تملک قیمت زمین یا بناهای -

 آلودگی هوا و صوت( تأثیرهای زیست محیطی )هزینه -

 مصرف منابع محدود )سوخت( هایهزینه -

 

 تقاطع کاربرانانواع  مربوط بهمالحظات طراحی  -1-4

 کننده از تقاطع، تعادلاستفاده مختلف هایای باشد که بین نیازهای گروهها باید به گونهطراحی تقاطع

از  هکننداستفاده مختلف هایتوان گروهمی محل تقاطعموجود در های ویژگیشرایط و با توجه به . کندبرقرار 

 طراحی مالحظات ،بهتر است در درجه اول در مناطق متراکم شهری ،بندی کرد. به طور مثالاولویت تقاطع را

سایل جزئیات مربوط به طراحی و ،سپس .شود سواران در نظر گرفتهچرخهوعابران پیاده و د بر اساس نیازهای

ین نقلیه سنگهای پایه طراحی برای وسایل ویژگی ،در نهایت اعمال شده ونی و خودروهای شخصی همگا نقلیه

کننده از تقاطع تبیین استفاده مختلف هایطراحی برای هر یک از گروه مالحظات اصلی ،در ادامه .شود کنترل

 .شده است

 کاربران غیر موتوری -1-4-1

 :است شامل موارد زیر ،طراحی تقاطع در سوارانو دوچرخه مالحظات مربوط به عابران پیاده

 انواع مسیرهای پیاده و دوچرخهبه  اختصاص یافته و سهم سطح -
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 کنندگان از تقاطعسایر استفادهو مواجهه با و دوچرخه پیاده  مورد نیاز برای عبورمدت زمان  -

 گانکنندسایر استفاده سواران بادوچرخهو تداخلی و تعداد نقاط برخورد عابران پیاده حجم ترافیک  -

 تقاطعهای جریانرؤیت  یت یا محدودیتقابل -

 سوارانو دوچرخه پیاده انمتداخل با عابر های گردشیسرعت حرکت -

 چراغ راهنمایی حرکت راستگرد در زمان قرمزیا عدم وجود وجود  -

 بندی شدهمجزا و زمان حرکت چپگردیا عدم وجود وجود  -

 و دوچرخه مسیرهای پیادهانواع روشنایی میزان  -

 دارای معلولیتدسترسی افراد شرایط و کیفیت  -

 در تقاطع سوارانکنترل ترافیک دوچرخه نحوه -

 و پیاده اختالف سرعت وسایل نقلیه موتوری و دوچرخه -

 سواران با عابران پیادهمیزان تداخل دوچرخه -

 

 غیر موتوری در طراحی تقاطع نندگانکهاستفادتأثیرگذار شخصات م -1-1جدول 

 در تقاطعهای هندسی تحت تأثیر ویژگی )متر(حداقل ابعاد  تأثیرگذار مشخصات کنندهاستفاده

 دوچرخه
 عرض جزیره جداکننده در گذرگاه عابر پیاده 80/1 طول

 مسیر اشتراکی دوچرخهعرض خط دوچرخه و  20/1 عرض

 پیاده
 عرض جزیره جداکننده در گذرگاه عابر پیاده 45/0 طول

 گذررو و پیادهعرض پیاده 60/0 عرض

 دارصندلی چرخ
 عرض جزیره جداکننده در گذرگاه عابر پیاده 30/1 طول

 گذررو و پیادهعرض پیاده 80/0 عرض

 کالسکه
 عابر پیاده عرض جزیره جداکننده در گذرگاه 7/1 طول

 گذررو و پیادهعرض پیاده 60/0 عرض
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 وسایل نقلیه موتوری -1-4-2

 موارد زیر مالحظات مربوط به وسایل نقلیه موتوری در طراحی تقاطع هستند:

 های گردشیهر یک از حرکتسطح و سهم اختصاص یافته به  -

 کنندگان از تقاطعو مواجهه با سایر استفاده وسایل نقلیهمدت زمان مورد نیاز برای عبور  -

 کنندگانبا سایر استفاده وسایل نقلیه با یکدیگر وحجم ترافیک تداخلی و تعداد نقاط برخورد  -

 سوارانعابران پیاده و دوچرخهقابلیت یا محدودیت رؤیت  -

 سطح تقاطع و خطوط گردشیمیزان روشنایی  -

 کنترل ترافیک تقاطع نحوه -

 های مختلفرکتبرای حتقاطع و سطح خدمت ظرفیت  -

 در تقاطعوسایل نقلیه های گردشی انواع حرکتسرعت  -

 مالحظاتهمگانی معموالً شامل  نقلیهها برای عملکرد مطلوب وسایل معیارهای اصلی طراحی تقاطع

ی ، یکسان است. طراحاحی سایر وسایل نقلیه در تقاطعهای طرها است که غالباً با ویژگیطراحی برای اتوبوس

اخل منجر به افزایش تد تواندمیباشد که  ، ممکن است شامل طراحی ایستگاه در تقاطعونقل همگانیحملبرای 

به عنوان  . در صورت وجود قطار شهری در تقاطعشودهای عابر پیاده، دوچرخه و وسایل نقلیه موتوری جریان

طالعات بیشتر در این زمینه به برای ا .در نظر گرفت بایدنیز را طراحی آن  مالحظاتهمگانی،  نقلیهوسیله 

 مراجعه شود.« ونقل همگانیحمل» ،نامهآیین هشتم بخش

ین او سرعت  به طولها، برای عملکرد مطلوب تقاطعمربوط به وسایل نقلیه سنگین کلیدی  معیارهای

ا نیز هسرعت آن گونه وسایل، سه تا چهار برابر طول سایر وسایل نقلیه بوده و . طول اینوسایل مرتبط است

های گردشی نیاز دارند. بنابراین، وجود وسایل از این رو به شعاع و فضای بیشتری برای حرکت کمتر است.

أثیر تو حداقل شعاع گردش  یگردش مسیرهاینقلیه سنگین بر ظرفیت تقاطع، عرض اختصاص یافته به 

 .گذاردمی
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 هاانواع تقاطع -1-5

بندی تقسیمراه، چهارراه، چندراه و میدان سهدسته اصلی  چهارتوان به ها را به لحاظ شکلی میتقاطع

و  پایه بندی نشدهبندی شده، جریانجریان بندی ترافیک به سه دستهبه لحاظ جریان هاهمچنین تقاطع. کرد

بندی شده برای جداسازی و های جریاناز تقاطع .(4-1شکل ) شوندمی تعریض شده تقسیمبندی نشده جریان

، روسازیآمیزی و یا رنگ کنندهجداجزایر با استفاده از  مسیرهای مشخص به تنظیم جریان ترافیک تداخلی

 شود.استفاده می

 
 بندی ترافیکها به لحاظ جریانبندی تقاطعتقسیم -4-1شکل 
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، حجم و تفکیک مشخصات معابر متقاطعبندی آن به عواملی همچون تقاطع و نوع جریان هایتعداد شاخه

 ها،، سرعت طرح و سطح خدمت مورد نظر بستگی دارد. به طور کلی با افزایش تعداد شاخهوسایل نقلیهنوع 

 ،شهری هایشود، تقاطع. بنابراین توصیه مییابدمیافزایش به شدت و پیچیدگی تقاطع  برخوردتعداد نقاط 

 .نداشته باشند شاخه 4از  تربیش

 

 راههای سهتقاطع -1-5-1

ها این نوع تقاطع نشان داده شده است. 5-1شکل از « الف»حالت در  راههای سهترین نوع تقاطعمتداول

های محلی و در محل تقاطع خیابان اماتند. هسکننده مناسب  پخشوهای محلی و جمعخیابان برای

درجه  15زاویه انحراف تقاطع از در شرایطی که تنها های طبقه عملکردی باالتر، وپخش کننده با خیابانجمع

 استفاده کرد. راهتوان از تقاطع سهمیدرجه(،  105تا  75در حدود زاویه تقاطع بیشتر نباشد )

شود توصیه می، زیاد باشد راههای سهتقاطعدر های گردشی سرعت طرح و حجم حرکتصورتی که در 

 .ودش استفاده یل نقلیه گردشیافزایش ظرفیت و کاهش خطر برای وسا به منظوراز خطوط عبور کمکی که 

جداسازی، برای کشی و تعریض توان از خط، میباشدهای گردشی قابل توجه حرکت سهمدر مواردی که  

شکل  از «ب»استفاده کرد )حالت  وسایل نقلیههای مختلف و افزایش قابلیت مانور جلوگیری از تداخل حرکت

توان از جزایر ، میراهها و عملکرد بهتر تقاطع سهحرکت تر، برای جداسازی کاملدهیدر شرایط پیچ. (1-5

 (.5-1شکل  از «ج»استفاده کرد )حالت های مهم و پر حجم برای جداسازی حرکتجداکننده 

 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

13 
 

 
 راههای سههای مختلف تقاطعحالت -5-1شکل 

 

 های چهارراهتقاطع -1-5-2

راه در رابطه با طراحی چهارراه نیز صادق است. های سهبه طور کلی، اصول و قواعد طراحی تقاطع

ها در این تقاطع نشان داده شده است. 6-1شکل  از «الف» ر حالتها دچهارراهحالت ترین و متداولترین ساده

های تقاطعمشخصات هندسی . است (درجه 15حداکثر زاویه انحراف )درجه  105تا  75زاویه تقاطع در حدود 

وس قیابد و در سطح تقاطع ادامه می معابر متقاطعروی ای است که عرض سوارهبه گونهبندی نشده پایه جریان

 شود.می تعیین، وسیله طرحشعاع گردش گوشه تقاطع با توجه به 



 هابخش هفتم: تقاطع
 

 

 

14 
 

به های مستقیم و گردشی ظرفیت حرکت ،دهد که در آنرا نشان می ، وضعیتی6-1شکل  از« ب»حالت 

های گردشی باعث ایجاد اختالل در جریان ترافیک و حرکتکرده  افزایش پیدا کشی و تعریضکمک خط

توان تعریض را توسط خطوط کمکی موازی و و نوع کنترل تقاطع، می تردد. با توجه به میزان حجم شوندنمی

 ابلمق هایشاخههر دو ها باید در گونه تقاطعیا به وسیله لچکی به صورت تدریجی انجام داد. تعریض در این

 یکدیگر صورت گیرد.

نشان داده شده است.  6-1شکل از « ج»بندی شده در حالت های چهارراه جریانهای معمول تقاطعحالت

های مهم که پوسته موجود معبر کافی باشد، های گردشی در تقاطعها معموالً برای جدا کردن جریاناین حالت

 کاربرد دارند.

درجه متفاوت باشد، با در نظر گرفتن خطوط گردش  90که زاویه تقاطع، کمی با  های چهارراهدر تقاطع

قابلیت دید  (. این امر منجر به افزایش7-1شکل ن تقاطع را تعدیل کرد )توان تأثیرات مورب بودمی ،به راست

تر هعابر پیاده، برو در تقاطع و ارتقای ایمنی شود. البته برای کاهش مساحت سوارهمی وسایل نقلیه راستگرد

شود. به طور کلی، بهتر  استفادهکننده در محل خط گردش به راست جزایر جدااز است در چنین شرایطی 

های متقاطع در نزدیکی تقاطع به صورتی اصالح شود که زاویه تقاطع در است در حد امکان، راستای خیابان

 (.8-1شکل درجه باقی بماند ) 105تا  75حدود 
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 های چهارراههای مختلف تقاطعحالت -6-1شکل 
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  خطوط گردش به راست از طریق مایلهای چهارراه تقاطعاصالح  -7-1شکل 

 

 
 تغییر راستای معابر متقاطع از طریق مایلهای چهارراه اصالح تقاطع -8-1شکل 
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 های چندراهتقاطع -1-5-3

. با این حال، در نظر گرفتن مناسب نیستمعابر شهری شبکه در  شاخه 4تر از بیشدارای های تقاطع وجود

 ،استفاده از میدان نیز در این گونه مواردالبته پذیر است. حجم امکان کم هایها در خیاباننوع تقاطعاین 

ر و راستای معاب تقاطع یحا، با ایجاد تغییراتی در طرشودبه طور کلی توصیه میتر از چندراه است. مناسب

شکل ) یابددیگری انتقال  تقاطعهای متداخل به حرکته پرهیز شده و های چندرااز ایجاد تقاطع ،متقاطع

 ها از یکدیگر رعایت شود.حداقل فاصله تقاطعبر، بندی معموارد الزم است با توجه به طبقه در این .(1-9

 
 های چندراههای اصالح تقاطعنمونه -9-1شکل 

 

 هانمیدا -1-5-4

 طرفه ویک به صورت میانیاست که جریان ترافیک در آن حول یک جزیره  نوعی تقاطعمیدان، 

است. به طوری که با  ترددها تابع سرعت عملکرد و حجم کارایی میدان. (10-1شکل ) چرخدساعتگرد میپاد

به عالوه به دلیل سطح وسیع، وجود مقاطع تداخلی و  .شودمی کمکارایی میدان  ،ترددافزایش سرعت و حجم 

 کمتری برخوردارند.و راحتی سواران از ایمنی بران پیاده و دوچرخهها از نظر عازوایای گردشی، میدان

 های تداخلی دارایبندی کرد. میدانتوان به دو نوع تداخلی و تقدمی تقسیمها را میبه طور کلی، میدان

های تقدمی بوده و وسایل نقلیه با انجام حرکات تداخلی، مسیر مورد نظر خود تری نسبت به میدانسطح وسیع

های تقدمی، وسایل نقلیه ورودی به میدان باید حق تقدم وسایل نقلیه در حال کنند. در میدانا دنبال میر

ی های تداخلت به میدانها کوچکتر بوده و ظرفیت آنها نسبگردش را رعایت کنند. از این رو، سطح این میدان

 کمتر است.
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های تداخلی موجود نیز بهتر است میدان شود.نمیشهری توصیه های تداخلی در معابر استفاده از میدان

های تقدمی تبدیل شوند. در صورت یا به میدانشده حذف  در حد امکان سنجیبا انجام مطالعات امکان

 و برای کنترل ترافیک عبوری ییتوان از چراغ راهنما، میی تداخلی موجودهاپذیر نبودن حذف میدانامکان

 .استفاده کرد هاکاهش تداخل

های دارای و همچنین تقاطع و پر تردد های شریانیخیابانتقاطع در نیز  ی تقدمیهااستفاده از میدان

و نیاز به تمهیدات ایمنی و هندسی خاص  شودتوصیه نمیسواران سهم قابل توجه تردد عابران پیاده و دوچرخه

کننده و محلی به منظور  پخشوهای جمعخیابانمحل برخورد توان در می هامیداناین . از داردو پر هزینه 

، الزم تقدمی برای ایجاد میداناستفاده کرد.  سازی جریان ترافیکآرامکاهش سرعت وسایل نقلیه موتوری و 

 کیلومتر بر ساعت باشد. 50است سرعت مجاز معابر متقاطع کمتر از 

 

 

 هاای از میداننمونه -10-1شکل 
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 شوند:بر اساس ابعاد و عملکرد به سه دسته زیر تقسیم می ی تقدمیهامیدان

سازی وپخش کننده و محلی و به منظور آرامهای جمعتقاطع خیاباندر  ها: این نوع میدانمیدانچه

کوچک و معموالً قابل  یانیره میجزیک عالوه بر  این نوع میدان .دنشواستفاده می جریان ترافیک

ت کحر یشعاع گردش برا ،در برخی موارد .است هایورود یدر ابتدا اینندهکجدا ریدارای جزا، عبور

شتر یب ،یه اضطراریل نقلیوساهمچنین ها و اتوبوس ها وونیامکن مانند یه سنگیل نقلیچپگرد وسا

ا یرده و کت کدانچه حریجهت من است بر خالف کمماین وسایل بوده و  میدانموجود در  یاز فضا

 .عبور کنند جزیره میانیاز سطح برآمده 

، دارای یک خط میانیدور جزیره روی سوارهو  هاها همه ورودیدر این نوع میدان: خطهکتن میدا

 بیشتری و ظرفیتتر است و سرعت از میدانچه بزرگخطه کتمیدان  میانیابعاد جزیره ستند. ه عبور

ها در طراحی هندسی، دارای جزیره همچنین، این میدان کند.را در مقایسه با میدانچه فراهم می

 ها برای کنترل سرعت هستند.غیر قابل عبور و جزایر ایمنی برآمده در ورودی میانی

 تربیش، میانیروی دور جزیره سواره وها، حداقل یک ورودی میدان : در این نوع میدانمیدان چندخطه

 میانیجزیره  دورروی سوارهبودن ض یعربه علت های چندخطه از یک خط عبور دارد. در میدان

 .استله در کنار هم فراهم امکان عبور دو یا چند وسی معموالً

 

 و زاویه تقاطعموقعیت  -1-6

های د، مشخصات مربوط به پالن و نیمرخهای مختلف سفر هستنها محل برخورد شیوهاز آنجا که تقاطع

ها در ها قابل شناسایی بوده و فضای الزم برای انواع حرکتای باشد که برای کلیه این شیوها باید به گونهآنه

 های مستقیم وحد امکان باید در قسمت درها ین منظور، تقاطعبه ا. گیردقرار  مختلف کنندگاناختیار استفاده

 فقیا ، شعاع قوسناگزیر باشدهای افقی در قوس دارای شیب یکنواخت معابر واقع شوند. اگر واقع شدن تقاطع

، هماهنگی ضمن در .باشدکمتر های شریانی خیابان برایمتر  300 از ها وبزرگراه برایمتر  1000نباید از 

 های سطحی ضروری است.های طولی و عرضی در محل تقاطع به منظور تخلیه آبنیمرخ

 75درجه )بین  90نزدیک به  ،حد امکان درهای جدید در طرح هازاویه تقاطعمقدار که شود توصیه می

ید د کردن فراهم باعث ایجاد مشکالتی در ها،برای تقاطع نظر گرفته شود. زوایای خیلی تند درجه( در 105 تا

کافی در تقاطع، حرکت گردشی وسایل نقلیه سنگین، کنترل سرعت در گردش به راست و تشخیص معبر اصلی 

 د.شومیی رانندگان و متقاطع برا



 هابخش هفتم: تقاطع
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، معابر اطع باید در بازسازی شبکهدرجه باشد، تق 75در وضع موجود کمتر از  ه تقاطعدر صورتی که زاوی

زمین ساخته  ،پذیر است که در اطراف تقاطعحد امکان اصالح شود. این اصالحات معموالً در شرایطی امکان در

اصالح زاویه  های، شیوه11-1شکل شهری باشد. نشده وجود داشته و یا اصالح تقاطع جزئی از بازسازی 

درجه باشد، با ایجاد  45ه راستای معابر متقاطع بیشتر از در صورتی که زاویدهد. های مایل را نشان میتقاطع

ولی اگر این زاویه  .«(الف»توان زاویه تقاطع را در همان موقعیت اصالح کرد )حالت های افقی مناسب، میقوس

کمتر باشد، با تغییر راستا و شکستن معبر، دو تقاطع مجزا ایجاد شده که فاصله آنها باید در محدوده مجاز 

 «(.ب»بندی معابر کنترل شود )حالت طبقه

ر د باید در حد امکان شود. تقاطع کنترلموقعیت تقاطع در پالن، باید از نظر فراهم بودن قابلیت دید 

 اشد.های تعیین شده بیشتر بنقاطی قرار گیرد که موانع دید وجود نداشته و فواصل دید از حداقل

 
 از طریق تغییر راستای معابر متقاطع های مایلهای اصالح زاویه تقاطعروش -11-1شکل 
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 ندی تقاطعببشی -1-7

درصد در نظر گرفته  3حداکثر برابر با و حد امکان هموار  در بایدشیب طولی معابر در محدوده تقاطع 

میزان  پذیر نباشد، اینامکان و اقتصادی توپوگرافیبه دلیل شرایط  شیب، اگر رعایت این در شرایط خاصشود. 

شیب  .افزایش داددرصد  6 تاتوان میبا در نظر گرفتن مالحظات فاصله و مثلث دید و عملکرد وسایل نقلیه، را 

، حداقل در محدوده عملکردی تقاطع های سطحیتخلیه آبطولی سطح تقاطع باید به منظور حفظ شرایط 

 نیز امتداد داشته باشد.

فرعی  و شیب خیابان یافتهامتداد  بدون تغییر خطوط شیب خیابان اصلی،در تقاطع،  ، معموالًکلی به طور

 یابانخفرعی با شیب عرضی  خیابانانطباق شیب طولی  الزم است تا همچنین .شودبا آن تنظیم و هماهنگ می

این تفاوت باید در  ولیتوانند متفاوت باشند، می هاشیباین  البته. مورد توجه قرار گیرداصلی در محل تقاطع، 

در حالتی  .شوند متصلبه یکدیگر  بدون شکستگی ،ی دو خیابان در محل تالقیروهای سوارهحدی باشد که لبه

ا مطابق ب ، قابل قبول بوده ومحل اتصالایجاد شده در درصد باشد، شکستگی  4کمتر از شیب که این اختالف 

درصد باشد، طراحی قوس قائم در محل اتصال  4ها بیشتر از ولی اگر اختالف شیب شود.می اصالح 12-1شکل 

 با توجه به شرایط و سرعت موجود، الزامی خواهد بود.

 

 
 تقاطعدر خیابان اصلی  هماهنگی شیب طولی خیابان فرعی با شیب عرضی -12-1شکل 

 



 هابخش هفتم: تقاطع
 

 

 

22 
 

رت به صوفرعی و اصلی عرضی خیابان  های، بهتر است نیمرختغییرصورت لزوم به در  ودر شرایط خاص 

 .(13-1شکل )د نتغییر کن و هماهنگ توأمان

 
 های اصلی و فرعی در محل تقاطعخیابانو طولی  یعرض هایتغییر توأمان نیمرخ -13-1شکل 

 

جهت با شیب همخیابان اصلی قوس  بربلندیقرار دارد، اگر جهت  افقی در قوس تقاطعدر حالتی که 

 اهنگهممقطع عرضی خیابان اصلی شیب طولی خیابان فرعی با طولی خیابان فرعی باشد، به طور طبیعی 

جهت نباشند، نیمرخ طولی خیابان اگر این دو شیب با یکدیگر هم ولی .(14-1شکل از « الف»حالت )شود می

ان و یکس هماهنگاصلی  خیابان قوس بربلندیآن با جهت  طولی که جهت شیب کندمیفرعی چنان تغییر 

های جداکننده . در چنین حالتی، به علت محدودیت دید، استفاده از جزیره(14-1شکل از « ب»)حالت  شود

و تخلیه  آوریجمعهمچنین، ضروری است تا شرایط  شود.برای کاهش احتمال برخورد در تقاطع توصیه می

 در این حالت مورد بررسی قرار گیرد.های سطحی آب

 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

23 
 

 
 در تقاطعبا شیب طولی خیابان فرعی  خیابان اصلی بربلندیهماهنگی  -14-1شکل 



 هابخش هفتم: تقاطع
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 در تقاطع یینصب چراغ راهنمامحل  -1-8

ارتفاع نصب چراغ راهنمایی حداقل شوند. به دو دسته باالسری و جانبی تقسیم می ییهای راهنماچراغ

شود متر در نظر گرفته می 5/5تا  5/4باالسری از سطح معبر برابر با حداقل ارتفاع آزاد معبر بوده و در بازه 

های پالن و نیمرخ»نامه، آیین دوم(. برای اطالعات بیشتر در مورد ارتفاع آزاد معابر مختلف به بخش 15-1شکل )

 .مراجعه شود« طولی

متر  5/1با متر و در حالت مطلوب برابر  5/0حداقل فاصله جانبی برای نصب پایه چراغ راهنمایی برابر 

 هایاجزای نیمرخ»نامه، آیین سوماست. برای اطالعات بیشتر در مورد فاصله جانبی موانع عمودی به بخش 

 مراجعه شود.« عرضی

باالسری  یهای راهنمایهای پیچیده و عریض یا مواردی که ممکن است چراغهای جانبی در تقاطعاز چراغ

 (.16-1شکل شود )اده میدر مخروط دید رانندگان قرار نگیرند، استف

 
 باالسری یچراغ راهنمای مشخصات هندسی محل نصب -15-1شکل 
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 جانبی یچراغ راهنمای مشخصات هندسی محل نصب -16-1شکل 

 

در محل  ییبرای جانمایی اجزای چراغ راهنما ،16-1شکل و  15-1شکل در  عالوه بر موارد اشاره شده

 ضروری است: دارای معلولیتبه منظور رعایت حال افراد  در نظر گرفتن موارد زیرگذرگاه عابر پیاده، 

 باید در ابتدا و انتهای محل عبور عابر پیاده مجهز به هشداردهنده شنیداری باشد. ییچراغ راهنما -

 نصب شوند. یمترسانتی 120تا  90باید در ارتفاع  هوشمند عابر پیاده ییهای چراغ راهنمادکمه -

 باید مجهز به خط بریل باشد. هوشمند عابر پیاده ییراهنماهای کنترل چراغ دکمه -

ت استفاده از هر قسم شند که باباای به گونههوشمند عابر پیاده باید  یهای کنترل چراغ راهنمایدکمه -

 دست یا بازو فعال شوند.از 

ترین عامل مهمالزامی است.  مستقیم جریانبرای  ییهنماانصب حداقل دو چراغ ر ،دارچراغ هایدر تقاطع

مسیر مربوطه است. از این رو،  آن توسط رانندگانرؤیت  یت، قابلییکننده در محل استقرار چراغ راهنماتعیین

 ییدیده شدن چراغ راهنمابه منظور  .رانندگان واقع شودافقی و قائم دید  داخل مخروطباید  ییچراغ راهنما

بر عمآن بر اساس سرعت طرح منتهی به تقاطع طول معبر  درحداقل فاصله افقی عاری از مانع  ،قبل از تقاطع

 (.2-1جدول شود )تعیین می



 هابخش هفتم: تقاطع
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 ییافقی عاری از مانع در طول معبر برای دیده شدن چراغ راهنماحداقل فاصله  -2-1جدول 

 سرعت طرح
 )کیلومتر بر ساعت(

 ه شدن چراغفاصله دیدحداقل 
 )متر(

30 35 

40 50 

50 65 

60 85 

70 105 

80 130 

90 160 

100 185 

 

 یهای گردشی هستند، نصب یک چراغ راهنمایبندی جداگانه برای حرکتهایی که دارای زماندر تقاطع

 ها الزامی است.ی کنترل این حرکتاضافی برا

ایست تقاطع و با قطر حباب متری جلوتر از خط  36تا  12در فاصله  باالسری، بهتر است ییچراغ راهنما

های بزرگ که نصب چراغ در این فاصله ممکن نیست، با افزایش قطر حباب متر نصب شود. در تقاطعسانتی 20

 ،رعایت فاصله طولی با خط ایست عالوه برمتر نصب کرد.  48تا  36توان چراغ را در فاصله می ،مترسانتی 30به 

از نظر رعایت  (درجه از راست و چپ 20زاویه )خروط دید رانندگان در داخل مچراغ راهنمایی قرار گرفتن 

 (.17-1شکل ) حائز اهمیت است ،فاصله عرضی

 در تقاطع، در نظر گرفتن موارد زیر ضروری است: ییهای راهنمادر تعیین محل نصب چراغ

در نظر گرفته  ییهای تقاطع دو چراغ راهنماهای ساده و کم عرض، برای هر یک از شاخهدر تقاطع -

شود. یک چراغ درست در جلوی خط ایست و چراغ دیگر در طرف مقابل و پس از سطح تقاطع می

 شود.نصب می

در مخروط دید  ییممکن است رعایت ضوابط قرارگیری چراغ راهنماهای پیچیده و عریض، در تقاطع -

 باشد. داشته جانبی و باالسری بیشتری یایهای راهنمرانندگان، نیاز به نصب چراغ
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در  ییهای راهنماهای قائم و افقی ممکن است مانع دیده شدن چراغها در قوسقرار گرفتن تقاطع -

را در مخروط دید رانندگان  ی راهمناییهاایطی که نتوان چراغفاصله کافی قبل از تقاطع شود. در شر

 ییبه تقاطع قرار داد، باید با استفاده از تابلوهای مناسب، رانندگان را از وجود چراغ راهنما یورود

 آگاه کرد.

 

 
 رانندگان در تقاطع مخروط دیدو  یینصب چراغ راهنمامحدوده  -17-1شکل 
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 هاتقاطعانواع دید در و مثلث فاصله  -2

های جریانتداخل  امکانهای گردشی، انتخاب مسیر و تغییر خط، ها به سبب انجام حرکتدر تقاطع

در محل تقاطع، احتمال  سوارنو دوچرخه پیادهعابران . عالوه بر این، حضور وجود داردترافیکی مختلف 

در  یی و رانندگیدرست تابلوها و عالئم راهنما . با رعایت فاصله دید و جانماییدهدمیافزایش را  برخوردها

یت ای مشخص قابل رؤاز فاصله باید. از این رو، تقاطع را افزایش داد تقاطع توان شاخص ایمنیمیمعابر متقاطع 

 .باشد

 :ها ضروری استتقاطع شدنرعایت موارد زیر برای قابل رؤیت 

حد امکان از  درکند. اما، باید مقعر مجاز بوده و مشکلی ایجاد نمیقائم های قرار دادن تقاطع در قوس -

، مقادیر فاصله دید باید در شرایط خاصمحدب خودداری شود. قائم های قرار دادن تقاطع در قوس

 گرفته شود. در نظر« های طولیپالن و نیمرخ» دوم، در بخشبیشتر از مقادیر حداقلی ارائه شده 

، خاصخودداری شود. در موارد  های افقی با شعاع کمقاطع در قوساز قرار دادن تباید در حد امکان  -

 .مقادیر فاصله دید و مثلث دید باید بیشتر از مقادیر حداقلی در نظر گرفته شود

بل نبوده و قاقابل رؤیت  ،اصلی، از حداقل فاصله دید توقفمعبر معبر فرعی با یک  تالقیاگر محل  -

 د.نتابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی از وجود تقاطع آگاه شو ید به کمکبارانندگان ، اصالح نباشد

دید مناسب )با توجه به سرعت(، قابل  از فاصله یی، باید حداقل دو چراغ راهنمادارچراغ هایتقاطع در -

 د.نرؤیت باش

در مرحله طراحی یا اولین بازسازی گیرند، باید ع قرار میها در مثلث دید تقاطچنانچه گوشه ساختمان -

فاده . تا آن زمان باید با استشود، دید مناسب برای وسایل نقلیه تأمین گوشه یپخایجاد با استفاده از 

سازی، تابلو و عالئم راهنمایی و رانندگی سرعت ورود وسایل نقلیه به تقاطع کنترل از تجهیرات آرام

 .شود یرساناطالع محل تقاطعشده و 

ها را از فاصله مناسب به تقاطع باید بتوانند وسایل نقلیه موجود در سایر ورودی ورودیوسایل نقلیه 

های تقاطع، یک محدوده به شکل تشخیص دهند. به همین دلیل الزم است تا در دو سمت چپ و راست ورودی

های مجاور تقاطع، گوشه ساختمانوجود  .(1-2شکل ) مانع وجود داشته باشداز عاری  ،الزاویهمثلث قائم

های عابر پیاده و نظیر پناه و پلکان پلها، جانکی و تأسیسات هوایی، دکههای قطور، پایه تجهیزات ترافیدرخت

 .شوددید، سبب ایجاد محدودیت برای دید رانندگان میمثلث محدوده در آنها 
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شکل در  bو  a)شوند ابعاد دو مثلث دید چپ و راست برای هر ورودی تقاطع با توجه به سرعت تعیین می

با  از حاصل جمع عرض خیابان و میانه 2bو  1a مقادیرکننده بوده و تعیین 1bو  2aمقادیر  شکل این در. (2-1

 آیند.دست میه بآنها 

 
 متقاطع معابرآن در  ابعادمثلث دید و  تعریف -1-2شکل 

 

ای زیاد باشد که وسایل نقلیه در دو مرحله از تقاطع عبور کنند و در صورتی که عرض میانه به اندازه

ط ومتر(، در عمل، دو تقاطع مجزا وجود داشته و محاسبات مرب 5تر از فرصت توقف داشته باشند )میانه عریض

 داگانه انجام شود.به مثلث دید باید برای هر تقاطع به صورت ج

قاطع های متکنترل ترافیک تقاطع و سرعت طرح خیابان نحوهتابع  ،هامثلث دید در تقاطع ابعادتعیین 

 :شودمیزیر مختلف های حالت موضوع باعث ایجاداست. این 

 تقاطع کنترل نشده -

 «ایست»تابلوی  دارایتقاطع  -

 «رعایت حق تقدم»تابلوی  دارایتقاطع  -

 دارراغچتقاطع  -

 فرعیخیابان گردش به چپ از خیابان اصلی به  -
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 تقاطع کنترل نشده -2-1

و یا چراغ راهنمایی کنترل « رعایت حق تقدم»، تابلوی «ایست»هایی که با تابلوی تقاطعمثلث دید در 

 یجاداشود از وسیع بوده و تأمین چنین سطحی در شهرها معموالً عملی نیست. بنابراین، توصیه میاند، نشده

 هایی در شهر خودداری شود.تقاطع چنین

گیری و تصمیم با در نظر گرفتن زمان درک،ها گونه تقاطع حداقل طول اضالع مثلث دید در این

ها، مطابق با مقادیر موجود درصد برای ورودی 3و با فرض شیب طولی کمتر از با توجه به سرعت  ،ترمزگیری

 .شوددر نظر گرفته می 1-2جدول در 

 

 درصد 3با شیب طولی کمتر از  های کنترل نشدهتقاطعدر حداقل طول اضالع مثلث دید  -1-2جدول 

 سرعت
 )کیلومتر بر ساعت(

 مثلث دید طول ضلعحداقل 
 )متر(

20 20 

30 25 

40 35 

50 45 

60 55 

70 65 

80 75 

90 90 

100 105 

110 120 

 

 های مختلف است. چرا کهبرای سرعتکمتر از فواصل دید توقف  معموالً 1-2جدول مقادیر ارائه شده در 

درصد به راحتی قابل رؤیت هستند. از سوی دیگر، به  3های کمتر از واقع شدن در شیب دلیلها به این تقاطع

سازی، رانندگان وسایل نقلیه با دیدن بلوهای راهنمایی و رانندگی برای آگاهدلیل عدم وجود چراغ، عالئم و تا

 کاهند.یت کرده و از سرعت خود میتقاطع جانب احتیاط را رعا

درصد است، فواصل دید ارائه  3از  تربیش هاهای متقاطع در آنورودی خیابانشیب هایی که برای تقاطع

 شوند.می اصالح 2-2جدول ، مطابق با ضرایب ارائه شده در 1-2جدول شده در 
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 درصد  3از  تربیش طولیبا شیب نشده  کنترل هایاضالع مثلث دید در تقاطع اصالحضرایب  -2-2جدول 

 سرعت
(km/h) 

 )%( طولیشیب 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

6- 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 

5- 0/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 

4- 0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 +3تا  -3

4+ 0/1 0/1 0/1 0/1 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 

5+ 0/1 0/1 0/1 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 

6+ 0/1 0/1 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 

 

 «ایست»تابلوی دارای تقاطع  -2-2

، تقاطعی است که وسایل نقلیه معبر فرعی برای پیوستن به جریان «ایست»تقاطع کنترل شده با تابلوی 

ترافیک معبر اصلی و یا عبور از آن کامالً متوقف شده و پس از اطمینان از عدم برخورد با وسایل نقلیه معبر 

وسایل نقلیه خیابان اصلی نسبت به فرعی اولویت داشته و  ،به همین دلیل. دهنداصلی به مسیر خود ادامه می

محاسبات مثلث دید تنها در مسیر خیابان فرعی مطرح  ،نیازی به تأمین مثلث دید برای آنها نیست. در نتیجه

 است.

لبه جلویی وسیله  متری بین 3 فاصلهرعایت  با فرض خیابان فرعیدر  2aفاصله  مقدارها، در این تقاطع

سه وضعیت نیز خیابان اصلی در  1bفاصله برای تأمین  شود.می محاسبه ،تا لبه خیابان اصلینقلیه کنترل شده 

 :قابل بررسی استمختلف 

 گردش به چپ از خیابان فرعی به خیابان اصلی (1

 گردش به راست از خیابان فرعی به خیابان اصلی( 2

 ( عبور مستقیم از تقاطع3
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 به چپ از خیابان فرعی به خیابان اصلی گردش -2-2-1

گردش به چپ، جریان ترافیک در معبر اصلی را در بخشی از عرض معبر ، وسیله نقلیه برای در این حالت

 :شودمحاسبه میرابطه زیر ( مطابق با 1bدر معبر اصلی )توقف ین ترتیب فاصله دید ه اکند. بقطع می

 

b1 1-2رابطه  = 0/278 Vm tg 

1b  =متر( فاصله دید توقف در معبر اصلی( 

mV  =کیلومتر بر ساعت( سرعت در معبر اصلی( 

gt  =ثانیه( مورد نظر و عبور از تقاطعمورد نیاز برای انجام حرکت  مدت زمان( 

 

 شود.در نظر گرفته می 3-2جدول با توجه به نوع وسیله نقلیه مطابق با  gtدر رابطه فوق، 

 در شرایط پایه از تقاطع عبورو از خیابان فرعی انجام حرکت چپگرد زمان مورد نیاز برای  مدت -3-2جدول 

 )ثانیه( مورد نیاز زمان مدت نوع وسیله نقلیه

 5/7 سواری

 5/9 نقلیه سنگین هوسیل

 

 خط دارای یکگردش به چپ وسایل نقلیه در معابر  مربوط به حرکت، 3-2جدول مقادیر ارائه شده در 

 ، به عنوان شرایط پایه تقاطعدرصد 3 سرباالیی برابر با طولی و با حداکثر شیب میانهبدون  ،عبور در هر جهت

 شود: اصالحمطابق با موارد زیر  بایدشده در این جدول  است. در سایر شرایط، مقادیر ارائه

، برای سواری به برای حرکت مورد نظر پایه شرایط بیشتر از عبور به ازای هر خط معابر چندخطه:

 3-2جدول ثانیه به مقادیر ارائه شده در  7/0به میزان  وسایل نقلیه سنگینثانیه و برای  5/0میزان 

در یک تقاطع چهارخطه، حرکت چپگرد یک خط اضافه نسبت به  به عنوان مثال، شود.اضافه می

( 1×5/0+5/7ثانیه ) 0/8شرایط پایه خواهد داشت و مدت زمان مورد نیاز برای چپگرد سواری برابر با 

 در نظر گرفته خواهد شد.

 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

33 
 

سازی شده ، معادلعرض میانه بر اساس عرض خطوط عبور :کم عرض و غیر قابل توقف وجود میانه

ثانیه و برای وسایل نقلیه  5/0به ازای هر خط عبور بیشتر از شرایط پایه، برای سواری به میزان و 

در به عنوان مثال،  شود.اضافه می 3-2جدول ثانیه به مقادیر ارائه شده در  7/0سنگین به میزان 

مدت زمان ، خط عبور( 5/1)معادل متری  5/4یک میانه متری و  0/3خطوط عبور صورت وجود 

سنگین نقلیه وسایل برای چپگرد ( و 5/1×5/0+5/7ثانیه ) 25/8با مورد نیاز برای چپگرد سواری برابر 

 در نظر گرفته خواهد شد.( 5/1×7/0+5/9)ثانیه  55/10برابر با 

درصد، باید به میزان  3های دارای شیب طولی بیشتر از برای سرباالیی درصد: 3از  تربیشطولی شیب 

به عنوان  اضافه شود. 3-2جدول به مقادیر ارائه شده در ثانیه به ازای هر درصد شیب طولی،  2/0

ثانیه  7/8برابر با برای چپگرد سواری درصد، مدت زمان مورد نیاز  6مثال، در شیب سرباالیی 

 ( در نظر گرفته خواهد شد.6×5/7+2/0)

به تفکیک  سواری کنترل شده( برای گردش به چپ 1b، فاصله دید توقف در معبر اصلی )4-2جدول در 

ر بامعبا هایی ، برای تقاطعارائه شده است. مقادیر ارائه شده در این جدول به عنوان نمونه های مختلفسرعت

است. در سایر شرایط، این فاصله با استفاده )شرایط پایه( درصد  3 طولیحداکثر شیب و بدون میانه  ه،خطدو

 شود.محاسبه میبا در نظر گرفتن اصالحات مورد نیاز  3-2جدول  و 1-2رابطه از 

 

 «ایست»تابلوی دارای تقاطع شرایط پایه در  چپگردانجام حرکت فاصله دید توقف در معبر اصلی برای  -4-2جدول 

 سرعت
 )کیلومتر بر ساعت(

 فاصله دید توقف
 )متر(

20 45 

30 65 

40 85 

50 105 

60 130 

70 150 

80 170 

90 190 

100 210 

110 230 
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به متر(  5)حداقل ض به اندازه طول وسایل نقلیه طرح یعر عبر اصلی در آنها دارای میانههایی که متقاطع

 منظور به، فرصت کافی را برای توقف وسایل نقلیه در میانه باشدبه عنوان فاصله ایمنی متر  1حداقل  اضافه

د. از این رو، محاسبات مربوط نکنگردش به چپ فراهم می یافتن فرصت مناسب برای بررسی جریان متقاطع و

 نظر گرفته شود.در  وسایل نقلیه در میانه مجدداًجدید در محل توقف  بایدها، به مثلث دید در این تقاطع

 

 گردش به راست از خیابان فرعی به خیابان اصلی -2-2-2

 گردش به چپ از خیابان فرعی به اصلیحالت به طور کلی مالحظاتی که به منظور تأمین فاصله دید در 

رعایت شود. با این تفاوت که رانندگان غالباً برای  بایدنیز  گردش به راست در حالت ،شوددر نظر گرفته می

 ارائهاز مقادیر گردش به راست به زمان کمتری نسبت به گردش به چپ نیاز دارند. از این رو، در این حالت 

معابر دوخطه، بدون میانه و شیب پایه )خروج از محدوده تقاطع های زمانی فاصلهبه عنوان  5-2جدول شده در 

از شرایط پایه، تنها شیب طولی بر حرکت راستگرد  شود.استفاده میدر حالت راستگرد ( درصد 3طولی تا 

 وند.بند قبل اصالح شبا اثرگذار است و در صورت وجود شرایط متفاوت با شرایط پایه، مقادیر جدول باید مطابق 

 

 پایه در شرایط ن فرعی و عبور از تقاطعمدت زمان مورد نیاز برای انجام حرکت راستگرد از خیابا -5-2جدول 

 )ثانیه(مدت زمان مورد نیاز  نوع وسیله نقلیه

 5/6 سواری

 5/8 وسیله نقلیه سنگین

 

به عنوان نمونه ، (1b) فاصله دید در معبر اصلیمقدار ، گردش به راستبا در نظر گرفتن فاصله زمانی برای 

ه طابق با مقادیر ارائمدرصد  3خطه، بدون میانه و حداکثر شیب طولی دوهای برای راستگرد سواری در تقاطع

 است. 6-2جدول  شده در

 

 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

35 
 

 «ایست»دارای تابلوی تقاطع شرایط پایه راستگرد در انجام حرکت فاصله دید توقف در معبر اصلی برای  -6-2جدول 

 سرعت طرح
 )کیلومتر بر ساعت(

 فاصله دید توقف
 )متر(

20 40 

30 55 

40 75 

50 95 

60 110 

70 130 

80 145 

90 165 

100 185 

110 200 

 

 خیابان فرعی درعبور مستقیم  -2-2-3

در اغلب موارد، با تأمین فاصله دید در حالت گردش به چپ و گردش به راست، فاصله دید الزم برای عبور 

رکت ح برایشود در موارد زیر تأمین فاصله دید شود. با این حال، توصیه میمستقیم از تقاطع نیز فراهم می

 شود: نیز کنترل مستقیم

ن به ای .شده باشددر نظر گرفته نخاصی از تقاطع  ورودیگردش به چپ یا به راست و یا هر دو، برای  -

های گردش به راست یا چپ در تقاطع وجود نداشته و کنترل نشده ترتیب حداقل یکی از حالت

 است. بنابراین الزم است مثلث دید برای حرکت مستقیم به صورت مستقل تأمین شود.

مسیر طول این نابرب خط عبور را طی کند. 6ا بعرضی معادل  حرکت مستقیم،انجام وسیله نقلیه برای  -

 .اصالح شود باید عبوربیشتر از شرایط پایه خواهد بود و مدت زمان  خط عبور4وسایل نقلیه، 

که طع های تقازیاد بودن حجم تردد وسایل نقلیه سنگین و تند بودن شیب طولی سرباالیی در ورودی -

 شود.می یباعث کاهش سرعت عملکرد

و  گردش به چپحالت روش ارائه شده در مطابق با  ،فوق برای محاسبه فاصله دید در تقاطعدر موارد 

به عنوان مدت زمان مورد نیاز برای عبور از تقاطع و اصالح آنها  7-2جدول مقادیر  با در نظر گرفتنراست و 

 شود.، عمل می)تعداد خط، وجود میانه یا شیب طولی( برای شرایط متفاوت با شرایط پایه
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 در شرایط پایه مدت زمان مورد نیاز برای انجام حرکت مستقیم در خیابان فرعی و عبور از تقاطع -7-2جدول 

 )ثانیه(مدت زمان مورد نیاز  نوع وسیله نقلیه

 5/6 سواری

 5/8 وسیله نقلیه سنگین

 

 «رعایت حق تقدم»تابلوی  دارایتقاطع  -2-3

ه ب از آن عبور کنند. بنابراینو تقاطع شده وارد کامل توانند بدون توقف ها، رانندگان میدر این تقاطع

از فاصله دید مورد نیاز در  تربیش ،این حالتو مدت زمان عبور از تقاطع در منظور رعایت ایمنی، فاصله دید 

 .شوددر نظر گرفته می« ایست»تابلوی  دارایهای تقاطع

استفاده  کمسرعت  باوپخش کننده و جمعهای محلی ها در محل برخورد خیابانبهتر است از این تقاطع

وآمد شهری که اولویت حرکت با عابران پیاده و دوچرخهها در مناطق شلوغ و پر رفتشود. استفاده از این تقاطع

 شود.سواران است، توصیه نمی

های دید برای گردش ، فاصلهانداین روش کنترل شده که با های چهارراهبرای تأمین مثلث دید در تقاطع

راست، گردش به راه، برای گردش به چپ و های سهتقاطع و برایبه چپ، گردش به راست و عبور مستقیم 

 شود.و کنترل فراهم  باید

 

 خیابان فرعی درمستقیم  حرکت -2-3-1

جدول های مختلف در ( برای سرعت1-2شکل در  2aفرعی ) معبردر این حالت، طول ضلع مثلث دید در 

با احتساب فاصله زمانی مورد  نیز (1-2شکل در  1bخیابان اصلی )فاصله دید مورد نیاز در شده است.  ارائه 2-8

 شود.میمحاسبه  1-2رابطه با استفاده از  و (8-2جدول ) تقاطع عبور ازنیاز برای 
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 «رعایت حق تقدم»دارای تابلوی تقاطع شرایط پایه در  مستقیم حرکت برایو مدت زمان مورد نیاز فاصله دید  -8-2جدول 

 سرعت
 )کیلومتر بر ساعت(

 (2aدر معبر فرعی ) توقففاصله دید 
 )متر(

 1bدر محاسبه  (gt) مورد نیاز زمان مدت
 )ثانیه(

20 20 1/7 

30 30 5/6 

40 40 5/6 

50 55 5/6 

60 65 5/6 

70 80 5/6 

80 100 5/6 

90 115 8/6 

100 135 1/7 

110 155 4/7 

 

 3خطه، بدون میانه با شیب حداکثر ط به شرایط پایه تقاطع )معابر دومربو 8-2جدول مقادیر موجود در 

( بر 2aدرصد( است. در صورت تفاوت شرایط تقاطع مورد نظر با شرایط پایه، مقادیر فاصله دید در معبر فرعی )

و مقادیر زمان مورد نیاز برای عبور از تقاطع، مطابق با موارد بیان شده در  2-2جدول اساس ضرایب موجود در 

 شوند.بند قبل، اصالح می

 وسایل نقلیهفرصت توقف برای  بامتر(  6تر از ریض)عها، دارای میانه وسیع اگر معبر اصلی در این تقاطع

محاسبات مربوط به مثلث دید حرکت مستقیم وسایل نقلیه در خیابان فرعی در دو مرحله انجام شده و باشد، 

 گیرد.صورت می «ایست»دارای تابلوی  هایتقاطع در «عبور مستقیم»حالت با مطابق در مرحله دوم، 

 

 گردش به راست و چپ -2-3-2

فاصله دید  شده ومتر در نظر گرفته  25برابر با  (1-2شکل در  2a) حالت فاصله دید در معبر فرعی در این

ارای دتقاطع در « گردش به راست»و « گردش به چپ» های(، مطابق با حالت1-2شکل در  1bدر معبر اصلی )

الزم برای عبور از تقاطع به در این حالت فاصله زمانی با این تفاوت که محاسبه خواهد شد.  «ایست»تابلوی 

در برای راستگرد  5-2جدول برای چپگرد و  3-2جدول شده در  ارائهصل زمانی ثانیه بیشتر از فوا 5/0میزان 

 شود.نظر گرفته می
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 «رعایت حق تقدم»های کنترل شده با تابلوی در صورتی که فراهم کردن مثلث دید الزم برای تقاطع

 کرد.کنترل « ایست»تابلوی با  توانرا میها میسر نباشد، این تقاطع

 

 ییکنترل شده با چراغ راهنما تقاطع -2-4

باید کننده در یک ورودی تقاطع ، اولین وسیله نقلیه توقفییراهنما شده با چراغهای کنترلدر تقاطع

ای که قصد وسایل نقلیه همچنینها قابل رؤیت باشد. کننده در سایر ورودیتوسط اولین وسایل نقلیه توقف

ه خالی در ترافیک برای ورود بفضاهای فی برای شناسایی فاصله دید کا بایدگردش به چپ در تقاطع را دارند، 

ه دیگری برای تأمین فاصل الحظاتمنیاز به رعایت خطوط چپگرد را داشته باشند. به غیر از موارد گفته شده، 

 نیست. ییی کنترل شده با چراغ راهنماهادید در تقاطع

ت دید یهایی که دارای حجم ترافیک باال با محدودقاطعاین شیوه کنترل ترافیک برای تشود از توصیه می

کننده کنترل یدر صورتی که چراغ راهنمای ، استفاده شود.هستندو سوابق تصادفات ناشی از محدودیت دید 

ه مشابمثلث دید مالحظات باید زن باشد، ها در ساعات غیر اوج و یا ساعات شب به صورت چشمکاین تقاطع

 رعایت شود.« ایست»تابلوی  دارایهای تقاطع با

 

 گردش به چپ از خیابان اصلی به فرعی -2-5

ده رعایت ش «رعایت حق تقدم»یا تابلوی « ایست»تابلوی  های دارایغالباً اگر فواصل دید الزم در تقاطع

حال،  تأمین شده است. با این نیز از خیابان اصلی به فرعیباشد، فاصله دید برای گردش به چپ وسایل نقلیه 

هایی و تقاطع های دارای میانه در خیابان اصلی، تقاطعراههای سه، در تقاطعحرکتاین  برای فاصله دیدمین تأ

 شود. کنترل بایداند، های افقی و قائم واقع شدهکه در نزدیکی قوس

خیابان فرعی یک خیابان اصلی دوخطه به یک از گردش به چپ حرکت  انجام برایمورد نیاز  مدت زمان

خطه به برای معابر چند شده است. ارائه 9-2جدول  درسواری و سنگین وسایل نقلیه برای به تفکیک دوخطه 

ثانیه برای وسایل نقلیه سنگین به  7/0ثانیه برای سواری و  5/0به میزان خط  2ازای هر خط عبور بیشتر از 

 شود.مقادیر ارائه شده در جدول اضافه می
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 در شرایط پایه عبور از تقاطع انجام حرکت چپگرد از خیابان اصلی و برایمورد نیاز زمان  مدت -9-2جدول 

 )ثانیه(مدت زمان مورد نیاز  نوع وسیله نقلیه

 5/5 سواری

 5/6 وسیله نقلیه سنگین

 

، فاصله دید برای گردش به چپ از معابر اصلی 1-2رابطه و  9-2جدول با استفاده از مقادیر ارائه شده در 

 عابرمشرایط پایه )به عنوان نمونه، مقادیر فاصله دید برای وسیله نقلیه سواری در  شود.میمحاسبه به فرعی 

 ارائه شده است. 10-2جدول در  درصد( 3با شیب طولی تا  بدون میانه دوخطه،

 شرایط پایهدر اصلی به فرعی چپگرد انجام حرکت فاصله دید توقف در معبر فرعی برای  -10-2جدول 

 سرعت طرح
 )کیلومتر بر ساعت(

 توقففاصله دید 
 )متر(

20 35 

30 50 

40 65 

50 80 

60 95 

70 110 

80 125 

90 140 

100 155 

110 170 

 

 در فاصله و مثلث دید تقاطعزاویه تأثیر  -2-6

پذیر نباشد، فواصل درجه بوده و اصالح آن نیز امکان 75در شرایطی که زاویه دو معبر متقاطع کمتر از 

کل شبررسی شود. بیشتر  بایددید در امتداد هر یک از خطوط متقاطع و شرایط تأمین مثلث دید در تقاطع 

در قسمت زاویه تند تقاطع مایل، راننده وسیله نقلیه،  دهد.مایل را نشان میهای های دید در تقاطعلث، مث2-2

 جهت رؤیت کامل مثلث دید، مجبور است سر خود را کامل بچرخاند.
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 های دید در تقاطع مایلمثلثتعریف  -2-2شکل 

 

ر شده بیشتشود، که توسط وسایل نقلیه برای گردش و عبور مستقیم طی می یطولهای مایل، در تقاطع

 عبور از تقاطع ن مورد نیاز برایزما مدتدست آوردن ه یابد. برای بو مدت زمان عبور از تقاطع نیز افزایش می

(gt)  اضافه در این حالت، ابتدا( طول طی شده توسط وسایل نقلیهw  محاسبه می2-2شکل در ) شود. در

به  ،خط عبور ی معادل یکعرض باشد، به ازای اضافه شدن عرض یک خط عبور بیشتر ازصورتی که این طول 

 3-2جدول در ثانیه برای وسایل نقلیه سنگین به فواصل زمانی ارائه شده  7/0ثانیه برای سواری و  5/0میزان 

در تقاطع طول طی شده توسط وسایل نقلیه اضافه  شود.اضافه میبرای راستگرد  5-2جدول برای چپگرد و 

عرض  ا در نظر گرفتن)بدر سطح تقاطع ( از تقسیم مجموع عرض خطوط طی شده 2-2شکل در  w)مایل 

 آید.دست میه ( ب2-2شکل در  θیه تقاطع )اومیانه( بر سینوس ز
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 و قوس گوشه تقاطع یخطوط گردش -3

 است. طرحها تابعی از حجم ترافیک جریان گردشی و نوع وسیله نقلیه عرض خطوط گردش در تقاطع

و ضوابط در نظر گرفته شده  گیردمیهای راستگرد صورت ها با توجه به جریانطراحی خطوط گردش در تقاطع

ها، سه برای طراحی خطوط راستگرد در تقاطع. قابل اجرا استدر سایر خطوط موجود در تقاطع نیز  ،برای آن

 در نظر گرفته شده است:معمول روش 

 با محدودیت فضاکم سرعت بندی نشده جریان هایتقاطع بوط بهمر :بر اساس حداقل شعاع گردش

کیلومتر بر  15سرعت بیشتر از  دارایهای متوسط : مربوط به تقاطعکنندهجزیره جدا با استفاده از

 افزایش ایمنی عابران پیاده با هدف ساعت، سهم قابل توجه وسایل نقلیه سنگین و

 و پر سرعت های بزرگراهیتقاطعها و رابط تبادلمربوط به : جریان آزاد ترافیک بر اساس

ها قوس گوشه در تقاطع طراحی خطوط گردش وبرای  فصلدر این  موجودمطالب که الزم به ذکر است 

 شده است. ارائه فصل ششم از همین جلدها در ضوابط هندسی مورد نیاز برای طراحی میدانداشته و کاربرد 

 

 بر اساس حداقل شعاع گردشطراحی  -3-1

توان از سه روش می هاتقاطع و گرد کردن گوشهبرای تأمین حداقل شعاع گردش انواع وسایل نقلیه 

 استفاده کرد.

 ای سادهقوس دایره -

 لچکی ه همراهای ساده بقوس دایره -

 سه مرکزی قوس -

 برایدر حالی که مناسب هستند.  کمهای و سرعت کوچکای ساده برای وسایل نقلیه های دایرهقوس

 د.نمزایای بیشتری دار ،سه مرکزیهای تر، استفاده از قوسهای بیشتر و وسایل نقلیه بزرگسرعت

 ارائه 2-3جدول های سه مرکزی در و حداقل شعاع قوس 1-3جدول های ساده در حداقل شعاع قوس

 شده است.
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شامل در نظر گرفته شده  هاتقاطعشعاع گردش برای طراحی در این بخش که  طرحیوسایل نقلیه 

ن با در نظر گرفت طرحکامیونت، کامیون، اتوبوس و تریلی است. برای هر یک از انواع وسایل نقلیه سواری، 

، اختالف بین شعاع گردش در این سرعت است.شده  تعیینحداقل شعاع گردش  ،کیلومتر بر ساعت 15سرعت 

توان برای ناچیز و قابل اغماض است. بنابراین از این مقادیر میبه منظور طراحی، گردش به چپ  وت به راس

 .نیز استفاده کرد هاطراحی خطوط گردش به چپ در تقاطع

 طرحوسیله نقلیه  نوع و تقاطع گوشه زاویه بر اساسشعاع قوس ساده حداقل  -1-3جدول 

 گوشه زاویه
 تقاطع
 )درجه(

 وسیله نقلیه
 طرح

 قوس سادهشعاع 
 )متر(

 لچکی به همراه قوس سادهمشخصات 

 شعاع
 )متر(

 فاصله از لبه
 )متر(

 لچکی
 عرض به طول(نسبت )

150 

 - - - 18 سواری

 - - - 30 کامیونت

 - - - 30 کامیون

 - - - 45 اتوبوس

 - - - 60 تریلی

135 

 - - - 15 سواری

 - - - 23 کامیونت

 - - - 35 کامیون

 - - - 36 اتوبوس

 15به  1 6/0 36 53 تریلی

120 

 - - - 12 سواری

 - - - 18 کامیونت

 - - - 30 کامیون

 - - - 28 اتوبوس

 15به  1 0/1 29 45 تریلی

105 

 10به  1 6/0 8 11 سواری

 10به  1 6/0 14 18 کامیونت

 10به  1 6/0 18 27 کامیون

 15به  1 6/0 18 - اتوبوس

 15به  1 0/1 20 - تریلی
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 گوشه زاویه
 تقاطع
 )درجه(

 وسیله نقلیه
 طرح

 قوس سادهشعاع 
 )متر(

 لچکی به همراه قوس سادهمشخصات 

 شعاع
 )متر(

 فاصله از لبه
 )متر(

 لچکی
 عرض به طول(نسبت )

90 

 10به  1 8/0 6 9 سواری

 10به  1 6/0 12 15 کامیونت

 10به  1 2/1 14 24 کامیون

 10به  1 2/1 14 - اتوبوس

 15به  1 2/1 18 - تریلی

75 

 8به  1 8/0 6 - سواری

 8به  1 0/1 11 - کامیونت

 10به  1 2/1 14 - کامیون

 10به  1 2/1 12 - اتوبوس

 15به  1 2/1 17 - تریلی

60 

 10به  1 6/0 6 - سواری

 10به  1 0/1 9 - کامیونت

 8به  1 8/1 11 - کامیون

 8به  1 5/1 11 - اتوبوس

 15به  1 2/1 14 - تریلی

45 

 10به  1 5/0 6 - سواری

 10به  1 2/1 9 - کامیونت

 10به  1 2/1 12 - کامیون

 8به  1 2/1 9 - اتوبوس

 15به  1 0/2 12 - تریلی

30 

 10به  1 6/0 6 - سواری

 8به  1 0/2 9 - کامیونت

 8به  1 1/2 11 - کامیون

 8به  1 0/2 9 - اتوبوس

 6به  1 1/2 11 - تریلی

 صفر
 )دوربرگردان(

 20به  1 0/2 5 - سواری

 10به  1 5/0 9 - کامیونت

 10به  1 0/2 11 - کامیون

 5به  1 0/3 6 - اتوبوس

  5به  1 0/3 8 - تریلی

 ناپذیر و یا بدون توجیه اقتصادیامکان «:-»
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 طرحبر اساس زاویه گوشه تقاطع و نوع وسیله نقلیه  سه مرکزیهای شعاع قوسحداقل  -2-3جدول 

 گوشه زاویه
 تقاطع
 )درجه(

 وسیله نقلیه
 طرح

 قوس سه مرکزی نامتقارن قوس سه مرکزی متقارن

 هاشعاع
 )متر(

 فاصله از لبه
 )متر(

 هاشعاع
 )متر(

 فاصله از لبه
 )متر(

150 

 - - - - سواری

 - - - - کامیونت

 - - - - کامیون

 - - - - اتوبوس

 - - - - تریلی

135 

 - - - - سواری

 - - - - کامیونت

 - - - - کامیون

 - - - - اتوبوس

 - - 0/1 60 و 30 ،60 تریلی

120 

 - - - - سواری

 - - - - کامیونت

 - - - - کامیون

 - - - - اتوبوس

 6/0 و 0/2 60 و 23 ،84 7/1 60 و 23 ،60 تریلی

105 

 - - 6/0 30و 8 ،30 سواری

 - - 6/0 36 و 14 ،36 کامیونت

 3/0 و 4/1 18 و 14 ،61 5/1 61 و 11 ،61 کامیون

 0/6 و 0/2 36 و 14 ،60 5/1 36 و 14 ،36 اتوبوس

 6/0 و 0/3 45 و 15 ،69 0/2 45 و15 ،45 تریلی

90 

 - - 8/0 30 و 6 ،30 سواری

 - - 6/0 36 و 12 ،36 کامیونت

 3/0 و 4/1 18 و 14 ،61 1/2 61 و 9 ،61 کامیون

 6/0 و 0/2 36 و 12 ،60 5/1 36 و 12 ،36 اتوبوس

 6/0 و 0/3 36 و 12 ،60 0/2 55 و 18 ،55 تریلی
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 گوشه زاویه
 تقاطع
 )درجه(

 وسیله نقلیه
 طرح

 قوس سه مرکزی نامتقارن قوس سه مرکزی متقارن

 هاشعاع
 )متر(

 فاصله از لبه
 )متر(

 هاشعاع
 )متر(

 فاصله از لبه
 )متر(

75 

 - - 8/0 30 و 6 ،30 سواری

 - - 0/1 30 و 11 ،30 کامیونت

 5/0 و 8/1 18 و 12 ،58 8/1 61 و 11 ،61 کامیون

 6/0و  5/2 30 و 17 ،60 5/1 30 و 11 ،30 اتوبوس

 6/0 و 0/3 45 و 12 ،64 5/2 55 و 14 ،55 تریلی

60 

 - -  6/0 30 و 6 ،30 سواری

 - - 0/1 30 و 9 ،30 کامیونت

 5/0و  5/1 18 و 12 ،58 8/1 61 و 11 ،61 کامیون

 6/0و  7/2 30 و 9 ،55 0/2 36 و 9 ،36 اتوبوس

 6/0 و 6/3 45 و 11 ،67  6/2 55 و 12 ،55 تریلی

45 

 - - 5/0 30 و 6 ،30 سواری

 - - 2/1 30 و 9 ،30 کامیونت

 5/0و  5/1 18 و 12 ،55 2/1 61 و 12 ،61 کامیون

 0/1 و 0/4 30 و 8 ،55 0/2 36 و 9 ،36 اتوبوس

 0/1و  3/4 40 و 9 ،56 7/2 48 و 11 ،48 تریلی

30 

 - - 6/0 23 و 6 ،23 سواری

 - - 2/1 30 و 9 ،30 کامیونت

 3/0و  4/1 18 و 12 ،61 0/2 61 و 11 ،61 کامیون

 3/0و  6/3 28 و 8 ،48 0/2 30 و 9 ،30 اتوبوس

 0/1 و 3/4 36 و 9 ،55 1/2 48 و 11 ،48 تریلی

 صفر
 )دوربرگردان(

 - - 2/0 15 و 5 ،15 سواری

 - - 5/0 30و  9 ،30 کامیونت

 7/1و  1/2 40 و 11 ،15 9/1 46 و 11 ،46 کامیون

 0/2و  0/4 45 و 6 ،26 0/3 30 و 6 ،30 اتوبوس

 0/2و  0/4 30 و 8 ،55 0/3 40 و 80 ،40 تریلی

 ناپذیر و یا بدون توجیه اقتصادیامکان«: -»
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های طراحی خطوط گردشی گوشه تقاطع برای روشهای استفاده از انواع ، نمونه3-3شکل تا  1-3شکل 

 د.ندهرا نشان می طرحی سوار

 
 قوس سادهاستفاده از با  طرح درجه برای عبور سواری 90با زاویه طراحی گوشه تقاطع  نمونه -1-3شکل 

 

 
 لچکی و با استفاده از قوس ساده طرح درجه برای عبور سواری 90نمونه طراحی گوشه تقاطع با زاویه  -2-3شکل 
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 با استفاده از قوس سه مرکزی متقارن طرح درجه برای عبور سواری 90نمونه طراحی گوشه تقاطع با زاویه  -3-3شکل 

 

به ها با توجه تقاطع گردش در، حداقل مقادیر ممکن برای 2-3جدول و  1-3جدول مقادیر بیان شده در 

 نظیر یرگید یرهایمتغ عالوه بر نوع وسیله نقلیه،است.  خطوط عبورسایر به  تجاوزو بدون  نوع وسیله نقلیه

 ه،یقلن لیو وسا ادهیپعابران  ترددمعابر متقاطع، حجم  موقعیت نسبیو  یطبقه عملکرد اده،یعابران پ یمنیا

قوس گوشه مؤثر  یدر طراح ی مجاور نیزهاتقاطع شرایطو  هزینه اجرا ن،یسنگ هینقل لیتعداد و تواتر وسا

 .هستند

تقاطع  عبوری از هینقل لهیوس نیترتوجه به شعاع گردش بزرگ اب بایدقوس گوشه  یاست که طراح یهیبد

وس ق یرو، طراح نیاست. از ا یضرور ریو غ نهیهز فضا اغلب پر نیا نیمأانجام شود. اما ت محلی طیشرا ریو سا

زیر را برای  طرحنقلیه  هتوان دو وسیلبه طور کلی، می .شودیانجام م طرح هینقل لهیوس یمبنا بر تقاطع گوشه

 ها در نظر گرفت:طراحی تقاطع

های محلی، خیابانتقاطع غالباً در ، نقلیه هنوع وسیل اینمالحظات طراحی مربوط به  :سواری

رعایت های گردشی در آنها کم است، های شریانی که تعداد جریانوپخش کننده و خیابانجمع

 کامیونت، بهتر است مالحظات طراحی مربوط به محلیشرایط فضا و مهیا بودن . در صورت شودمی

 ای یاز سوار ریغ هینقل لیامکان عبور وسا دیموارد، با نیدر ا ها در نظر گرفته شود.در این تقاطع نیز

 ،لیاوس نیا یاست، برا یهیکنترل شود. بد زیهستند ن یکه مجاز به تردد در معابر شهر ونتیکام

 .شودیم نیمأتخطوط  سایر به با کمی انحراف امکان عبور
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انی با های شرینقلیه برای خیابان همالحظات طراحی مربوط به این نوع وسیل نقلیه سنگین: هوسیل

 وپخشهای محلی و جمعهای مهم گردشی و حجم باالی تردد وسایل نقلیه سنگین یا خیابانجریان

آنها غیر از سواری )کامیونت، کامیون،  طرح برایکننده واقع در مناطق صنعتی که وسایل نقلیه 

 شود.، رعایت میاتوبوس و تریلی( است

 

 کنندهجداجزیره استفاده از  باطراحی  -3-2

ای که وسایل نقلیه سنگین به گونه ،شوددر نظر گرفته  بزرگ ،در شرایطی که شعاع قوس گوشه در تقاطع

کیلومتر بر ساعت گردش کنند، از جزایر  15از  ترقادر به گردش باشند و یا وسایل نقلیه سواری با سرعتی بیش

از تداخل ترافیکی وسایل نقلیه جلوگیری کرده و شود. این جزایر استفاده می های تقاطعکننده در گوشهجدا

بندی های مایل، عالوه بر جریانهمچنین استفاده از این جزایر در تقاطع د.نبخشایمنی عابران پیاده را بهبود می

 کند.رو را کاهش داده و به اصالح زاویه تقاطع کمک میترافیک، سطح اختصاص داده شده به سواره

های گردشی از ، منجر به تفکیک جریانکنندهجداراست با استفاده از جزایر  به ی خطوط گردشطراح

هد. دیضمن کاهش تداخل ترافیکی، ظرفیت تقاطع را افزایش مجریان ترافیک مستقیم شده و در نتیجه 

ای ایمن برای عبور استفاده از این جزایر فضایی را برای استقرار عالئم و تابلوهای راهنما فراهم کرده و ناحیه

 د.نکسواران مهیا میپیاده و دوچرخهعابران 

ترین وسیله نقلیه طراحی خطوط راستگرد با استفاده از این جزایر باید با توجه به شعاع گردش بزرگ

شود عرض این متری از لبه جزیره صورت گیرد. به طور کلی، توصیه می 5/0ظر گرفتن فاصله و در ن عبوری

نباشد. در صورتی که حجم تردد وسایل نقلیه سنگین در تقاطع باال بوده و عرض کمتر متر  2/4خطوط از 

 متر در نظر گرفت. 4/6توان برابر پوسته خیابان نیز کافی باشد، این عرض را می

شود از دهد. توصیه میرا نشان می قائمهای ، جزئیات مربوط به طراحی این خطوط در تقاطع4-3شکل 

جم با ح معابردر « ب»وسایل نقلیه سنگین و از حالت  با حجم تردد کمسرعت  کمهای در خیابان« الف»حالت 

های سه مرکزی وسدر طراحی قوس گوشه این خطوط از ق وسایل نقلیه سنگین استفاده شود. تردد زیاد

، برای جلوگیری از سرعت وسایل نقلیه سواری، 4-3شکل در « ب»در صورت استفاده از حالت  شود.استفاده می

 یشکاستفاده از خط .رو استفاده کردکردن روسازی، برای محدود کردن عرض سواره کشی یا رنگتوان از خطمی

 .شودیم هیمترمربع توص 7از  تربزرگ هایرهیجز یبرا ،به همراه سکو یکردن روساز گو رن
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 قائمهای تقاطعگوشه برای  کنندهجداجزیره استفاده از طراحی خطوط گردش با  -4-3شکل 

 

کننده مورد نیاز بر اساس زاویه جدا هجزیر مساحت، مشخصات هندسی خطوط گردش و 3-3جدول در 

 :شوندیموسایل نقلیه طرح در این جدول به دو دسته تقسیم  بیان شده است.گوشه تقاطع و نوع وسیله نقلیه 

 واریوسایل نقلیه س دسته الف:

 وسایل نقلیه سنگین دسته ب:
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 کنندهجداجزیره استفاده از جزئیات هندسی طراحی خطوط گردش با  -3-3جدول 

 تقاطعگوشه زاویه 
 )درجه(

 وسیله نقلیه
 طرح

 هاشعاع قوس
 )متر(

 فاصله از لبه
 )متر(

 عرض خط
 )متر(

 جزیره مساحت
 مربع()متر 

105 
 5/5 2/4 0/1 45 و 23 ،45 دسته الف

 0/5 4/5 5/1 45 و 23 ،45 دسته ب

90 
 0/5 2/4 0/1 45 و 15 ،45 دسته الف

 0/14 4/6 4/3 45 و 15 ،45 دسته ب

75 
 5/6 5/4 5/0 36 و 12 ،36 دسته الف

 0/6 8/8 5/3 46 و 11 ،46 دسته ب

60 
 0/11 8/4 8/0 30 و 9 ،30 دسته الف

 0/12 0/10 2/3 46 و 9 ،46 دسته ب

45 
 0/43 8/4 8/0 30 و 9 ،30 دسته الف

 0/37 6/11 0/3 46 و 9 ،46 دسته ب

30 
 0/130 8/4 8/0 30 و 9 ،30 دسته الف

 0/125 8/12 7/2 46 و 9 ،46 دسته ب

 

 طراحی بر اساس جریان آزاد ترافیک -3-3

های ساده و ها، با جریان آزاد ترافیک و به کمک قوسهای تندراهاین روش برای طراحی انواع رابطاز 

برای طراحی بر اساس را های ساده و ترکیبی هایی از کاربرد قوس، نمونه5-3شکل شود. ترکیبی استفاده می

 :ای باشد که موارد زیر رعایت شوددهد. هندسه کلی و طول مورد نیاز باید به گونهجریان آزاد ترافیک نشان می

 هش سرعت ناگهانی نشوند.رانندگان مجبور به کا -1

 فرصت تغییر شیب عرضی تا قبل از رسیدن به نقطه رأس قوس فراهم باشد. -2

کیلومتر بر ساعت کمتر از سرعت  30تا  20سرعت طرح در این روش برای رابط گردش به راست، معموالً 

طرح و میزان  شود. حداقل شعاع قوس در این روش بر اساس سرعتطرح در خطوط اصلی در نظر گرفته می

ها راهتند»نامه، ها به بخش چهارم آیینشود. برای اطالعات بیشتر در زمینه طراحی رابطبربلندی محاسبه می

 مراجعه شود.« های شهریو تبادل
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 اساس جریان آزاد ترافیک های ساده و ترکیبی برای طراحی برهای استفاده از قوسنمونه -5-3شکل 

 

 بربلندی -3-4

درصد  10برابر با  ها(بر اساس جریان آزاد )رابط ،یبرای خطوط گردش بربلندیحداکثر که شود توصیه می

نشان داده شده  9-3شکل تا  6-3شکل در طراحی خطوط گردش در  بربلندیدر نظر گرفته شود. نحوه اعمال 

و شیب خط گردش مماس بر  بودهدهد که در آن شیب خط اصلی ثابت ، حالتی را نشان می6-3شکل است. 

جهت با یکدیگر بوده و شیب ، خط اصلی و گردشی هم7-3شکل در کند. شروع به تغییر می Dاز مقطع  ،آن

، 8-3شکل در کند. شروع به تغییر می Dجهت با خط اصلی است و از مقطع هم Cعرضی خط گردشی تا نقطه 

کند. شیب عرضی شروع به تغییر می ،Dخط گردش در جهتی متفاوت از خط اصلی جدا شده و در مقطع 

به خط تغییر سرعت اختصاص پیدا کرده است.  ،دهد که بخشی از خط گردش، حالتی را نشان می9-3شکل 

با شروع خط گردش، شیب عرضی نیز شروع  Dجهت با خط اصلی بوده و از نقطه شیب خط تغییر سرعت هم

 کند.به تغییر می
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 مستقیم خط گردش مماس بر خط اصلیدر  بربلندینحوه اعمال  -6-3شکل 

 

 
 در قوس افقی جهت با شیب خط اصلیمدر خط گردش ه بربلندینحوه اعمال  -7-3شکل 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

53 
 

 
 در قوس افقی جهت با شیب خط اصلیمه در خط گردش غیر بربلندینحوه اعمال  -8-3شکل 

 

 
 در خط گردش در حالت وجود خط تغییر سرعت  بربلندینحوه اعمال  -9-3شکل 

 



 هابخش هفتم: تقاطع
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و در حالت مطلوب برابر درصد  8حداکثر برابر با  ی،گردشخط اختالف جبری شیب عرضی خط اصلی و 

کند است. این میزان بسته به سرعت وسیله نقلیه به هنگام ورود یا خروج از خط گردش تغییر میدرصد  4با 

 (.4-3جدول )

 خط گردش بر اساس سرعت طرح وخط اصلی شیب عرضی حداکثر اختالف جبری  -4-3جدول 

 سرعت طرح در محل اتصال رابط
 یلومتر بر ساعت(ک)

 عرضیثر اختالف جبری شیب کحدا
 )درصد(

 8 مترکو  30

 6 50و  40

 5 بیشترو  60

 

 مالحظات کلی -3-5

 های شهری، تأمین شعاعمعابر در بافتپوسته عرض و  فضامحدودیت ارزش زمین،  زیاد بودن به دلیل

 های شهری، شعاعخیابان اغلبنیست. در و به صرفه پذیر امکان ،گردش برای انواع وسایل نقلیه در همه موارد

 که پارک صورتیهای فرعی در گردش وسیله نقلیه سواری به خیابانگوشه تقاطع و متر برای  5/4تا  0/3

های شریانی که حجم تردد وسایل نقلیه و سرعت عملکرد ه باشد، کافی است. در خیابانتشدان وجودای حاشیه

متر برای  0/15تا  0/9نقلیه سواری و متر برای وسیله  5/7تا  5/4برابر با باید در آنها باالتر است، شعاع گردش 

 وسایل نقلیه سنگین در نظر گرفته شود.

گونه  ، گردش وسیله نقلیه سواری بدون هیچمتر برای تقاطع 5/4قوس گوشه حداقل در صورت وجود 

کرده  را اشغال دو خط عبور ،وسایل نقلیه سنگین به هنگام گردش ولی، شودانجام میخطوط سایر انحرافی به 

، گردش وسایل نقلیه سنگین با متر طراحی شود 0/12اگر گوشه تقاطع با شعاع  .شوندمیارد خط سوم نیز و و

 .خواهد شدانجام خطوط سایر به نسبت انحراف کمی 

بدون وجود ، (متر 0/12تا  5/4های مرسوم )های شهری با شعاعدر صورت طراحی قوس گوشه تقاطع

از مسیر خود و خط گردشی مربوطه منحرف شده و به سایر خطوط وسایل نقلیه سنگین ای، پارک حاشیه

عاع و شبر اساس زاویه  ،های کمسنگین در شعاعوسایل نقلیه تجاوز خواهند کرد. عرض مورد نیاز برای گردش 

ول امقادیر این جد .ارائه شده است 6-3جدول و  5-3جدول گوشه تقاطع، نوع وسیله نقلیه و حالت گردش، در 

 عالئم و تعیین موقعیت میانه اهمیت دارد.کشی، نصب و میزان انحراف وسایل به منظور خط
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سنگین در قوس تند برای گردش وسایل نقلیه مختلف دو حالت مربوط به  6-3جدول و  5-3جدول 

، شروع گردش در خط سمت راست بوده، به سایر «الف»(. در حالت 10-3شکل شهری است ) هایگوشه تقاطع

شود که هم فرض می، «ب»افتد. در حالت کند و انحراف، تنها در انتهای گردش اتفاق میخطوط تجاوز نمی

ه ب کنند.در شروع و هم در پایان گردش، وسایل نقلیه از مسیر خود منحرف شده و به خطوط مجاور تجاوز می

 یابد.کاهش می وسایل نقلیه سنگین میزان عرض مورد نیاز برای گردش« ب»این ترتیب در حالت 

 
 های شهریهای گردش وسایل نقلیه سنگین در قوس تند گوشه تقاطعحالت -10-3شکل 

 



 هابخش هفتم: تقاطع
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 «الف»حالت گردش عرض مورد نیاز برای گردش وسایل نقلیه سنگین در  -5-3جدول 

تقاطع  گوشه زاویه
 )درجه(

 وسیله نقلیه
 )متر(شعاع قوس گوشه تقاطع 

5/4 0/6 5/7 0/9 0/12 

150 

 0/4 0/4 0/4 3/4 3/4 کامیونت

 3/4 6/4 6/4 6/4 9/4 کامیون

 5/5 8/5 8/5 8/5 7/6 اتوبوس

 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 تریلی

120 

 3/4 9/4 2/5 8/5 8/5 کامیونت

 2/5 5/5 8/5 8/5 3/7 کامیون

 7/6 0/7 3/7 9/7 5/8 اتوبوس

 2/5 8/5 4/6 7/6 3/7 تریلی

90 

 0/4 2/5 8/5 0/7 9/7 کامیونت

 6/4 8/5 7/6 9/7 8/8 کامیون

 7/6 6/7 1/9 0/10 6/11 اتوبوس

 2/5 8/5 0/7 2/8 4/9 تریلی

60 

 0/4 2/5 4/6 2/8 4/10 کامیونت

 9/4 7/6 2/8 4/10 2/12 کامیون

 8/5 9/7 8/9 2/12 0/14 اتوبوس

 2/5 8/5 3/7 8/8 3/11 تریلی

30 

 6/3 2/5 7/6 8/9 2/12 کامیونت

 9/2 6/7 1/10 5/12 2/15 کامیون

 2/5 7/5 8/9 2/12 6/14 اتوبوس

 2/5 8/5 0/7 8/8 9/11 تریلی
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 «ب»عرض مورد نیاز برای گردش وسایل نقلیه سنگین در حالت گردش  -6-3جدول 

تقاطع  گوشه زاویه
 )درجه(

 نقلیه وسیله
 )متر(شعاع قوس گوشه تقاطع 

5/4 0/6 5/7 0/9 0/12 

150 

 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 کامیونت

 0/4 3/4 3/4 3/4 6/4 کامیون

 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 اتوبوس

 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 تریلی

120 

 3/4 6/4 6/4 9/4 9/4 کامیونت

 6/4 9/4 2/5 5/5 8/5 کامیون

 5/5 8/5 1/6 1/6 4/6 اتوبوس

 9/4 5/5 8/5 8/5 8/5 تریلی

90 

 0/4 6/4 9/4 5/5 1/6 کامیونت

 6/4 2/5 8/5 8/5 4/6 کامیون

 5/5 4/6 7/6 7/6 0/7 اتوبوس

 9/4 5/5 4/6 4/6 7/6 تریلی

60 

 0/4 9/4 5/5 8/5 7/6 کامیونت

 6/4 5/5 1/6 0/7 6/7 کامیون

 5/5 8/5 0/7 6/7 5/8 اتوبوس

 9/4 5/5 7/6 7/6 0/7 تریلی

30 

 6/3 9/4 8/5 4/6 6/7 کامیونت

 6/4 8/5 0/7 9/7 1/9 کامیون

 9/4 5/5 0/7 6/7 5/8 اتوبوس

 9/5 5/5 7/6 7/6 3/7 تریلی
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ه راحتی توانند بای در نظر گرفته شده باشد، وسایل نقلیه میهای متقاطع، پارکینگ حاشیهاگر در خیابان

ها و اتوبوس نیز گردش کنند. سواری، کامیونت، کامیون های کمحتی در شعاع ،خطوطسایر ه بو بدون انحراف 

ی امتر و با انحراف بسیار کم گردش کنند. در این حالت، پارکینگ حاشیه 5/4شعاع قوس گوشه  درتوانند می

منوعیت پارکینگ م شده باشد. فاصله ممنوع ،تقاطع قبل از شروع قوس گوشهمتر  5/4در فاصله حداقل  باید

متر برای  5/7برای سواری و کامیونت و به میزان حداقل  متر بعد از تقاطع 5/4به میزان حداقل  ایحاشیه

، خطوط سایر . برای جلوگیری از انحراف وسایل نقلیه سنگین بهشودکامیون، اتوبوس و تریلی، باید رعایت 

 بایدای گرفته شود. در این حالت، پارکینگ حاشیه متر در نظر 5/7شود شعاع قوس گوشه برابر با توصیه می

 (.11-3شکل )متر بعد از تقاطع برای گردش اتوبوس و تریلی محدود شده باشد  0/11در فاصله حداقل 

های شهری به موارد زیر به منظور ساده و یکنواخت شدن طراحی تقاطع که شودبه طور کلی، توصیه می

 توجه شود:

ورت متر و به ص 5های محلی با شعاع درجه( در خیابان 105تا  75های استاندارد )زاویه گوشه تقاطع -

شعاع  نیو تأم یاهیدر صورت وجود پارک حاش هاابانیخ نیدر ا یک قوس ساده طراحی شود.

 متر کاهش داد. 5/1شعاع قوس گوشه را تا  توانیم ،متر 0/5 یعملکرد

وپخش کننده و شریانی با های جمعدرجه( در خیابان 105تا  75های استاندارد )زاویه گوشه تقاطع -

متر و به صورت یک قوس ساده به همراه  0/9درصد، با شعاع  10سهم وسایل نقلیه سنگین کمتر از 

 ریمس ای یاهیدر صورت وجود پارک حاشوپخش کننده ی جمعهاابانیدر خ لچکی طراحی شود.

 متر کاهش داد. 0/5شعاع قوس گوشه را تا  توانیم ،متر 0/9 یشعاع عملکرد نیدوچرخه و تأم

های شریانی با سهم وسایل نقلیه درجه( در خیابان 105تا  75های استاندارد )زاویه گوشه تقاطع -

ایت )با رع متر 36و  12، 36های با شعاع های سه مرکزیبه صورت قوس بیشتر،درصد و  10سنگین 

 طراحی شود. و یا در ترکیب با لچکیمتر فاصله از لبه(  5/1

از مسیر  احتمالی و انحراف خروجی برای گردش انواع وسایل نقلیهرویکرد هایی که عرض در تقاطع -

ر نظر کمتر د ،قبلاز موارد ذکر شده  دتواننظر طراح، شعاع قوس گوشه می بنا بر، باشدمناسب  اصلی

 .ه شودگرفت
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 تقاطع گردش وسایل نقلیه و طراحی قوس گوشه مسیرای بر پارکینگ حاشیهوجود تأثیر  -11-3شکل 
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 خطوط کمکی -4

د و بعگردش به چپ های میانه، قبل از خطوط گردش به راست و معموالً قبل از بازشدگیخطوط کمکی 

 استفاده تصادف کاهش احتمال وقوع کاهش تداخل و زایش ظرفیت،افاز خطوط گردش به راست، به منظور 

 شود.در حالت مطلوب، عرض خطوط کمکی برابر با عرض خطوط اصلی در نظر گرفته می شوند.می

 

 سرعتکاهش خطوط  -4-1

 دهد. این محدوده شامل چهار قسمت اصلیسرعت را نشان می کاهش، محدوده عملکردی خط 1-4شکل 

 و طول توقف یا انباره است. کاهش سرعتتغییر خط و طول ، گیری، طول لچکیفاصله تصمیمبا عنوان 

 

 
 سرعت کاهشاجزای محدوده عملکردی خط  -1-4شکل 

 

 سرعت کاهش تغییر خط و طولتعیین  -4-1-1

 معادل کاهندهشتاب  فرض باکاهش سرعت در خط کمکی تغییر خط و طول الزم برای  1-4جدول در 

 شده است. ارائهثانیه مجذور متر بر  2

دول جهای شهری، به دلیل محدودیت زمین و پوسته خیابان، تأمین مقادیر بیان شده در غالباً در خیابان

نقلیه باید قبل از ورود به خط کاهش سرعت  پذیر نیست. در چنین شرایطی، بخشی از سرعت وسایلامکان 4-1

 کم شود.
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 کاهش سرعت در خطوط کمکیتغییر خط و برای  مورد نیازطول حداقل  -1-4جدول 

 سرعت
 )کیلومتر بر ساعت(

 کاهش سرعتتغییر خط و طول 
 )متر(

30 25 

40 35 

50 50 

55 65 

65 85 

70 105 

80 130 

90 155 

95 185 

105 215 

110 250 

 

 تعیین طول توقف یا انباره -4-1-2

. در شوددر نظر گرفته می ،دارندبه چپ ای که قصد گردش این طول برای توقف و انتظار وسایل نقلیه

ن دقیقه در ساعت اوج در آ 2ای که در مدت های بدون چراغ، این طول بر اساس تعداد وسایل نقلیهتقاطع

 شود.شوند، محاسبه میمتوقف می

بندی و نرخ ورود و خروج دار به طول چرخه، فازبندی، زمانهای چراغطول انباره مورد نیاز برای تقاطع

وابسته ز نییک متغیر تصادفی بوده و به احتمال وقوع حوادث این طول  از آنجا که وسایل گردشی بستگی دارد.

 برآورد، اوجچرخه از ساعت  موجود در صف برای هربرابر تعداد وسایل نقلیه  0/2تا  5/1 بر اساسوالً است، معم

 شود.می

طول توقف یا انباره مورد نیاز برای خطوط گردش به چپ با توجه به حجم ترافیک گردش به چپ و حجم 

محاسبه  2-4رابطه و ظرفیت حرکت گردش به چپ با استفاده از  1-4رابطه ترافیک جهت مقابل، با استفاده از 

 شود.می

 



 هابخش هفتم: تقاطع
 

 

 

62 
 

 

SL 1-4رابطه  =  (
ln(P(n > N))

ln (
V

C
)

− 1) × VL 

SL )طول توقف یا انباره )متر = 

P(n > N)  سرریز خط گردش به چپ= احتمال 

V )حجم تردد گردش به چپ )وسیله بر ساعت = 

C ردش به چپ )وسیله بر ساعت(= ظرفیت حرکت گ 

VL  = متر(میانگین طول انباره مورد نیاز برای هر وسیله نقلیه( 

 

C 2-4رابطه  =  
V0 × e

−V0×
tc

3600

1 − e
−V0×

t𝑓

3600

 

C )ظرفیت حرکت گردش به چپ )وسیله بر ساعت = 

Vₒ )حجمی از معبر اصلی که با حرکت گردش به چپ تداخل دارد )وسیله بر ساعت = 

ct  =فاصله بحرانی )ثانیه(سر 

ft  =روی )ثانیه(فاصله دنبالهسر 

 

در روابط باال، احتمال بیشتر شدن وسایل نقلیه در صف از طول و ظرفیت ایجاد شده، معموالً برابر با 

درصد اوقات، طول انباره برای تقاضای حرکت گردش  5/99شود که در شود )فرض میدر نظر گرفته می 005/0

 با دی مشاهدات میدانی و برابردرص 50فاصله بحرانی معموالً بر اساس مقدار سربه چپ مناسب و کافی باشد(. 

به صورت شود. ثانیه فرض می 25/6 با درصدی و برابر 85بر اساس مقدار در حالت مطلوب، ثانیه و یا  00/5

ثانیه و میانگین طول انباره مورد نیاز برای هر وسیله نقلیه برابر با  5/2 با روی برابرفاصله دنبالهسرپیش فرض، 

 شود.متر در نظر گرفته می 6/7

های شهری در صورت در دسترس نبودن اطالعات کافی برای محاسبه طول انباره، این طول در خیابان

متر( در نظر گرفته  80متر )معموالً  30 ها حداقل برابر بامتر( و در بزرگراه 50متر )معموالً  16حداقل برابر با 

 شود.می
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ترافیک گردش به چپ و  حجممختلف مقادیر طول توقف یا انباره برای  3-4جدول و  2-4جدول در 

در صورت وجود اطالعات سهم وسایل  ارائه شده است.بر اساس روابط و مقادیر پیش فرض مذکور  ،جهت مقابل

برآورد شده و سپس  4-4جدول  با نیاز برای هر وسیله نقلیه مطابقنقلیه سنگین، میانگین طول انباره مورد 

 اصالح خواهد شد. در خط گردش به چپ، مقادیر طول توقف

 

 )بر حسب متر( فاصله بحرانیسردرصدی  50مقدار بر حسب خطوط کمکی طول توقف یا انباره  -2-4جدول 

حجم تردد گردش به چپ 
 )وسیله بر ساعت(

 )وسیله بر ساعت(حجم تردد جهت مقابل 

200 400 600 800 1000 

40 16 16 16 16 16 

60 16 16 16 16 16 

80 16 16 16 16 16 

100 16 16 16 16 23 

120 16 16 16 23 23 

140 16 16 16 23 23 

160 16 16 23 23 31 

180 16 16 23 23 31 

200 16 23 23 31 39 

220 16 23 23 31 39 

240 23 23 31 39 46 

260 23 23 31 39 54 

280 23 23 31 39 54 

300 23 31 39 46 61 
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 فاصله بحرانی )بر حسب متر(سردرصدی  85دار قف یا انباره خطوط کمکی بر حسب مقطول تو -3-4جدول 

حجم تردد گردش به چپ 
 )وسیله بر ساعت(

 )وسیله بر ساعت(حجم تردد جهت مقابل 

200 400 600 800 1000 

40 16 16 16 16 16 

60 16 16 16 16 16 

80 16 16 16 16 23 

100 16 16 16 23 23 

120 16 16 23 23 31 

140 16 16 23 23 39 

160 16 23 23 31 46 

180 16 23 23 39 46 

200 16 23 31 39 61 

220 23 23 31 46 69 

240 23 23 39 46 84 

260 23 31 39 54 100 

280 23 31 39 61 122 

300 23 31 46 69 161 

 

 با توجه به سهم وسایل نقلیه سنگین هینقل هلیوسانباره مورد نیاز برای هر طول  میانگین -4-4جدول 

 سهم وسایل نقلیه سنگین
 )درصد(

 انباره مورد نیازطول  میانگین
 )متر(

 6/7 و کمتر 2

5 5/8 

10 8/9 

15 7/10 

20 6/11 

 5/12 و بیشتر 25
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 طول لچکیتعیین  -4-1-3

از ، ها( و در تندراهطولبه عرض ) 8به  1 تندتر از نسبتهای با از لچکی ،های شهریخیابانمعموالً در 

بودن سرعت طرح،  کمهای شهری به دلیل شود. در خیاباناستفاده می 15به  1 تندتر از نسبتهای با لچکی

برای خطوط  لچکی ، طولهای شهریدر خیابان به این ترتیب شود.های کوتاه توصیه میاستفاده از لچکی

 متر پیشنهاد شده است. 30 متر و 15خطه به ترتیب برابر با و دو هخطکی یگردش

از طول مورد نیاز برای تغییر خط و کاهش سرعت در نظر گرفته  به عنوان بخشیاز آنجا که لچکی 

ی لچکی و توان طول آن را تعیین کرد. در روش اول با فرض یک نسبت مناسب برا، به دو روش میشودمی

 دربه عنوان بخشی از طول تعیین شده محاسبه شده و مشخص بودن عرض خط کمکی، مقدار طول لچکی 

در روش دوم با فرض یک طول مناسب برای قسمت کاهش سرعت و کم  .شوددر نظر گرفته می 1-4جدول 

 1)مجاز محدوده ، طول لچکی محاسبه شده و نسبت آن با مقادیر 1-4جدول کردن آن از مقادیر موجود در 

 کنترل خواهد شد.( 15به  1 و 8به 

دهد. های مورد استفاده در معابر شهری را نشان میلچکی انواعمشخصات هندسی مربوط به ، 2-4شکل 

 و مشخصات هستند، با این حال از مربوط به خطوط گردش به راستهای نشان داده شده در این شکل لچکی

 نیز استفاده کرد. خطوط گردش به چپبرای توان ابعاد آنها می

جا که، هر چه طول لچکی بیشتر باشد، سرعت ورود وسایل نقلیه به خط تغییر سرعت نیز بیشتر از آن

شود. از های شهری توصیه نمی، در خیابانهای نمایش داده شده در شکلاست، استفاده از حالت سوم لچکی

 های شهری استفاده کرد.کم سرعت و خیابان توان در معابرهای اول و دوم میحالت

ت بهتر اس شود.های شهری و معابر کم سرعت توصیه نمیدر این شکل در خیابان« الف»استفاده از حالت 

به همراه جدول کناری « ب»از حالت  هابا گوشهبه دلیل احتمال برخورد وسایل نقلیه های شهری در خیابان

 استفاده کرد.« د»و « ج» هایتوان از حالتها میخیابان استفاده نشود. در این
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 خطوط کمکی ها برایانواع لچکیمشخصات هندسی  -2-4شکل 
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 خطوط گردش به چپمالحظات طراحی  -4-2

منجر به بهبود عملکرد تقاطع  قابل توجه،های با حجم تردد جدا کردن جریان گردش به چپ در تقاطع

وپخش های شریانی و جمعهای خیابانآل، باید در همه تقاطعبه صورت ایدههد شد. او ارتقای ایمنی آنها خو

ولی در عمل،  کننده که حرکت گردش به چپ در آنها مجاز است، خط اختصاصی گردش به چپ ایجاد شود.

 مل زیر بستگی دارد:عوا خطوط گردش به چپ در معابر شهری به ایجاد

 اصلیتعداد خطوط  -

 سرعت طراحی و عملکردی -

 جریان گردش به چپ  ترددحجم  -

  جریان تداخلی با حرکت گردش به چپ ترددحجم  -

 نحوه کنترل تقاطع -

های تواند به عنوان یک راهنما برای ایجاد خط گردش به چپ در تقاطعمی 5-4جدول شرایط موجود در 

 هایدر این جدول مقادیر حجم تردد بحرانی برای حرکت گردش به چپ و جریان استفاده شود.بدون چراغ 

شود که برای احجام تردد بیشتر از مقادیر موجود در این جدول، خط یتداخلی با آن ارائه شده است. توصیه م

 اختصاصی گردش به چپ ایجاد شود.

 ی بدون چراغهاشرایط پیشنهادی برای ایجاد خط اختصاصی گردش به چپ در تقاطع -5-4جدول 

 حجم تردد گردش به چپ
 )وسیله بر ساعت(

 راهمسیر مقابل در تقاطع سه تردد حجم
 (بر خط )وسیله بر ساعت

 مسیر مقابل در تقاطع چهارراهتردد حجم 
 (بر خط )وسیله بر ساعت

5 450 50 

10 300 50 

15 250 50 

20 200 50 

25 200 50 

30 150 50 

35 150 50 

40 150 50 

 و کمتر 50 150 45

 و کمتر 50 100 و بیشتر 50
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 دار، خط اختصاصی گردش به چپ ایجاد شود:های چراغدر موارد زیر برای تقاطع که شودمیتوصیه 

 در صورت وجود فاز مجزا برای حرکت گردش به چپ -

 وسیله بر ساعت 100در صورت وجود حجم تردد گردش به چپ بیشتر از  -

کشی و حذف کامل خطحداقل عرض میانه به منظور ایجاد خط اختصاصی گردش به چپ با استفاده از 

متر(، قسمتی از  0/3متر است. در صورتی که الزم باشد پس از ایجاد خط گردش به چپ ) 0/3میانه برابر با 

، متر( 0/2)حداقل  و عبور عرضی عابران پیادهمتر(  5/1)حداقل میانه به منظور ایمنی گردش وسایل نقلیه 

 (.3-4شکل خواهد بود )متر  0/5و متر  5/4برابر با یب به ترتحفظ شود، حداقل عرض مورد نیاز برای میانه 

 

 
 گردش به چپ در تقاطعمشخصات هندسی میانه به منظور اضافه کردن خط  -3-4شکل 

 

توان خطوط اختصاصی گردش به چپ را از سایر متر می 5/5تر از های عریضدر صورت وجود میانه

 ،و کاهش تداخل افزایش ایمنی دید بهتر رانندگان،خطوط موازی نیز تفکیک کرد. عالوه بر آن به منظور 

 ه و از یکدیگر دور کردتقاطع تغییر داد توان راستای دو خط گردش به چپ را در دو شاخه مقابل از یکمی

 .(4-4شکل )
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 های عریضسازی و تغییر راستای خطوط اختصاصی گردش به چپ در صورت وجود میانهجدا -4-4شکل 

 



 هابخش هفتم: تقاطع
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 تقاطع بندیجریان -5

راهنمایی جریان ترافیک متداخل به مسیرهای مشخص به وسیله  وبندی، جدا کردن جریانمنظور از 

بندی در تسهیل حرکت وسایل نقلیه موتوری و عابران پیاده مؤثر کشی است. جریانجزایر جداکننده یا خط

 منجر به بهبود عملکرد تقاطع خواهد شد:بوده و در موارد زیر 

 ریان در یک نقطههای متداخل به حداکثر دو جـ محدود کردن تعداد جریان

 مربوط به هر حرکت در تقاطع به حداکثر دو خط تعداد خطوط عبورمحدود کردن  -

 تداخل وسایل نقلیه احتمالکاهش سطح تقاطع و در نتیجه، کاهش  -

 در تقاطعو مهم های غالب جریاناولویت دادن به  -

 و دوچرخه عابر پیاده ویژهبرای استقرار جزایر ایمنی  فراهم شدن فضای الزم -

 مجزا یگردشهای ایجاد فضای انتظار مناسب برای حرکت -

 قابلیت رؤیت آن و افزایشبرای استقرار چراغ راهنمایی  مناسب فضایایجاد  -

 های غیر مجازگردشکنترل  -

 سرعت وسایل نقلیهکنترل  -

یت ظرفنسبت به انواع وسایل نقلیه، حجم تردد وسایل نقلیه  سهم به هابندی در تقاطعجریان شکل

م ونقل همگانی و موقعیت عالئهای حملموقعیت ایستگاه، عابران پیاده، سرعت وسایل نقلیه تقاطع، حجم تردد

 ها شامل موارد زیر است:بندی تقاطعولی اصول کلی جریان و تابلوهای کنترل ترافیک بستگی دارد.

 انتظارات رانندگانساده و واضح بودن نقاط انتخاب مسیر و انطباق آنها بر  -

 های افقی تنددرجه و قوس 75تر از ، زوایای کوچکاز مسیرهای غیر معمولپرهیز  -

 های ترافیکیبرخورد جریانکاهش تعداد نقاط  -

ر دو چراغ راهنمایی « ایست»، «رعایت حق تقدم»های گردشی با استفاده از تابلوهای کنترل حرکت -

 هاهمگرایی یا تداخل جریانصورت عدم وجود فاصله مناسب برای 
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 های ترافیکییی جریانهمگرا نقاطدر  مناسبزاویه تأمین فاصله دید و  -

 هاسازی یا تلفیق آنبهبود عملکرد ناشی از جدامیزان تعیین  ها به منظوربررسی نقاط برخورد جریان -

 های گردشی پر حجم یا پر حادثهسازی خطوط انباره حرکتجدا -

 و پیاده کننده با مسیرهای دوچرخهجدا جزایرعدم ایجاد مزاحمت و تداخل  -

 غیر مجازهای گردشی انسداد حرکت -

 بندی تقاطعموقعیت عالئم و تابلوهای راهنما به عنوان بخشی از طرح جریانتوجه به  -

 

 هاانواع جزیره -5-1

هستند که برای کنترل جریان ترافیک استفاده  عبور، نواحی تعریف شده بین خطوط های ترافیکیهجزیر

ها از عرض تقاطع و استقرار عالئم و توان به عنوان جزیره ایمنی برای عبور پیادهمی این نواحیشوند. از می

 تابلوهای راهنمایی و رانندگی استفاده کرد.

ف استفاده از جدول تعریبا کشی، تغییر رنگ، تغییر جنس روسازی و یا توانند به وسیله خطها میجزیره

 .متر استسانتی 15ه ارتفاع حداقل ها استفاده از جداولی بشوند. بهترین روش تعریف جزیره

 ها دارای سه عملکرد اصلی هستند:ها در تقاطعجزیره

 (گردشی هایحرکتغالباً )بندی: کنترل و هدایت جریان ترافیک جریان -

 موافق و مخالف ترافیک هایکردن جریان : جدایجداساز -

 عابران پیادهبرای عبور ایمن  تأمین ناحیه ایمنی: -

 بندیجریان هایهجزیر -5-1-1

ه ک هستندمختلفی  هایفرمشوند دارای ابعاد و ها استفاده میبندی در تقاطعکه برای جریان ییهاجزیره

ا های این نوع از جزایر بشوند. برخی از فرمو ابعاد تقاطع به کار گرفته می محل مورد استفادهشرایط  بر اساس

 یای مثلث، جزایر گوشههاجزیرهترین نوع این نشان داده شده است. متداول 1-5شکل توجه به نوع تقاطع در 

 .کنندشکل هستند که جریان گردش به راست را از جریان اصلی ترافیک جدا می
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موجب افزایش سطح ، ای بزرگ قوس گوشههشعاع طراحی بر اساسدر مواردی که بندی جریاناز جزایر 

شروع این جزایر باید با  .شودمی، استفاده شده است عابران پیادهسردرگمی رانندگان و کاهش ایمنی رو، سواره

 دهنده کامالً مشخص شود.کشی، نوار لرزاننده و سایر عالئم هشدارخط

 
 هاتقاطع معابر و در بندیجزایر جریانهایی از نمونه -1-5شکل 

 

تا حد زیادی به  شوند(کننده نیز شناخته میبندی )که با نام جزایر هدایتجریان مساحت و ابعاد جزایر

این جزایر به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم نحوه کاربرد و سرعت عملکرد معابر بستگی دارد. 

بندی شکل که برای جریان یمثلثکننده هدایتهای به طور معمول حداقل مساحت جزیره. (2-5شکل ) اندشده

 متر مربع است. 9متر مربع و در حالت مطلوب برابر با  5شوند، برابر با ترافیک استفاده می

های ( بدون جدول آبرو بوده و غالباً در خیابان2-5شکل در « الف»کننده کوچک )حالت های هدایتجزیره

(، دارای جدول 2-5شکل در « ج»و « ب»حالت های متوسط و بزرگ )کم سرعت قابل استفاده هستند. جزیره

 باالتر قابل استفاده هستند. یهایی با سرعت عملکردآبرو بوده و در خیابان
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 مثلثی شکل نندهکتهای هدایمشخصات هندسی جزیره -2-5شکل 



 هابخش هفتم: تقاطع
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 میانی جداکننده هایهجزیر -5-1-2

، جدا کردن ترافیک دو طرف در محل تقاطع بوده و از آنها در محل برخورد هاجزیرهعملکرد اصلی این 

 (.3-5شکل ) شوداند، استفاده مینه جدا نشدهمعابری که توسط میا

 
 میانی جزایر جداکنندهاز هایی از فرم و نحوه استفاده نمونه -3-5شکل 

 

متر در نظر  0/1 برابر با و عرض آن حداقلمتر  0/6حداقل طول این جزایر برابر با که شود توصیه می

اگر از این متر در نظر گرفت.  5/0توان برابر با عرض این جزایر را می ،در صورت وجود محدودیتگرفته شود. 

متر نباید کشود، عرض آنها ها استفاده مییابانجزایر برای تأمین ایمنی عابران پیاده به منظور عبور از عرض خ

 متر در نظر گرفته شود. 5/1از 

به طور باید متر بوده و  30در صورت استفاده از این جزایر در معابر پر سرعت، طول آنها نباید کمتر از 

کشی، نوار لرزاننده و سایر عالئم هشداردهنده کامالً کامل نیز قابل رؤیت باشند. شروع این جزایر باید با خط

 4-5شکل . دیابتقاطع به تدریج افزایش میسطح ها با نزدیک شدن به . عرض و ارتفاع این جزیرهمشخص شود

 دهد.ها را نشان میمربوط به طراحی این جزیره هندسی جزئیات
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 میانی های جداکنندهجزیره مشخصات هندسی -4-5شکل 
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 ایمنی هاییرهجز -5-1-3

عابر پیاده در  عرضیگذرگاه  در میانهسواران و دوچرخه عابران پیادهایمنی برای حفاظت و توقف  جزیره

ای در مرکز تقاطع و ایجاد ناحیه گرفتن قراربندی نیز در صورت شود. جزایر جداکننده و جریاننظر گرفته می

 شوند.، جزیره ایمنی محسوب میسوارانعبور عابران پیاده و دوچرخهایمن برای 

 د، حداقل برابر باندوچرخه نیز در نظر گرفته شده باشعرضی عرض این جزایر در صورتی که برای گذر 

حد  دروی سکوی جزیره مشخص بوده و رسواران عابران پیاده و دوچرخهمتر است. بهتر است مسیر عبور  0/2

 همسطح با خیابان در نظر گرفته شود. ،امکان

مشخصات برای اطالعات بیشتر در زمینه . متر باشد 5/1در هیچ حالتی عرض این جزایر نباید کمتر از 

 مراجعه شود.« مسیرهای پیاده» نامه،آیین دهم جزایر ایمنی به بخش هندسی

 

 بازشدگی میانه -5-2

ه چپ گردش ب وجودبازشدگی میانه در محل تالقی یک خیابان دارای میانه با خیابانی دیگر و به شرط از 

لفی ها، عوامل مختدر طراحی این بازشدگی. شودمی استفادهاز عرض خیابان،  وسایل نقلیه مستقیم حرکتو یا 

ع، کنترل تقاط نحوههمچون عرض میانه خیابان، حجم ترافیک مستقیم و گردشی، سهم انواع وسایل نقلیه و 

شی دمستقیم و گر هایحجماثرگذار هستند. طراحی طول بازشدگی میانه و شکل انتهای آن با توجه به ترکیب 

 د.شودر ساعات طرح انجام می

قیم مست حرکتبه مربوط ترافیک عبوری در خیابان دارای میانه  قابل توجهی از بخشهایی که تقاطعدر 

ن تریهزینهترین و کمز ساده، استفاده ااستای کمتر از ظرفیت معبر بوده و این حجم به طور قابل مالحظه

خل جریان گردشی با جریان شود. البته در این حالت، احتمال تدابازشدگی میانه پیشنهاد می برای یحاطر

ها برخوردار ای در برابر سایر جریانخطوط مجاور وجود داشته و همچنین وسایل نقلیه از فضای محافظت شده

 نیستند.

هایی با حجم ترافیک گردشی قابل مالحظه و یا حجم باالیی از جریان مستقیم با سرعت در محل تقاطع

ط ها با خطوکه کمترین تداخل جریان گیردبه نحوی صورت  ایدبباال، طراحی شکل و عرض بازشدگی میانه 

 شتربی. عالوه بر این، در صورتی که تقاضای ترافیک عبوری از تقاطع از ظرفیت آن ایجاد شودمقابل  ومجاور 

 ضروری است. روسواره، اتخاذ تدابیری خاص از جمله تعریض باشد
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 برای انتهای میانه استفاده کرد ایدماغه ای ودایرهنیمهای رمتوان از فدر طراحی بازشدگی میانه، می

ر، تهای عریضبرای میانهشده و های باریک در نظر گرفته برای میانه، غالباً ایدایرهشکل نیم .(5-5شکل )

ای، قوس مرکب انتهای میانه متشکل از دو کمان در شکل دماغه استفاده کرد.ای دماغههای توان از شکلمی

 .شوندمی متصلمتر در نوک دماغه به یکدیگر  6/0بوده که توسط یک منحنی به شعاع یا نامتقارن متقارن 

تر است. ولی مانور گردش به چپ در محل بازشدگی میانه مناسبای نامتقارن برای انجام معموالً شکل دماغه

 شود.توصیه می ی متقارن به واسطه سهولت در اجراااستفاده از شکل دماغه

های کنترلی، با توجه به عرض میانه و حداقل طول بازشدگی میانه برای گردش به چپ بر اساس شعاع

روی متر از عرض سواره 5/1ه یک خیابان باید حداقل طول بازشدگی میانشود. شکل انتهای آن تعیین می

شود. متر توصیه نمی 25های بیشتر از . به طور کلی، طراحی بازشدگی میانه با طولخیابان متقاطع بیشتر باشد

بندی تقاطع، اختصاص خط ویژه گردش به چپ و اصالح هندسی در صورت لزوم، اتخاذ تدابیری از جمله جریان

 ود.ش انجام ی(حداقل )و نه ها بر اساس مقادیر مطلوببهتر است طراحییشنهاد شده و زاویه تقاطع، پ

 
 های انتهای میانه در محل بازشدگیانواع شکل -5-5شکل 

 

 به چپ گردشکنترلی  طراحی بر اساس شعاع -5-2-1

های میانه، مسیری است که هر یک از وسایل نقلیه طرح در طول یکی از عوامل مهم در طراحی بازشدگی

معموالً ، هنگام گردش به چپکنند. در کیلومتر بر ساعت طی می 25تا  15مانور گردش به چپ خود با سرعت 

 ،در شروع و پایان مانور روهخط ممتد لبه سوارچرخ داخلی وسیله نقلیه طرح با لبه متری بین  5/0یک حاشیه 

گردش به چپ طراحی شده برای وسیله نقلیه طرح، پاسخگوی مسیر در صورتی که  شود.در نظر گرفته می

، گردش به چپ شکل Sتوانند با انجام یک مانور نباشد، این وسایل نقلیه می وسایل نقلیه بزرگگردش شعاع 

 خود را انجام دهند.
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متر  12با در نظر گرفتن شعاع کنترلی  ،با توجه به عرض و شکل انتهای آنحداقل طول بازشدگی میانه 

های میانه متر، شکل انت 2/1هایی با عرض کمتر از . برای میانهشده استارائه  1-5جدول  طرح درسواری برای 

هایی که انتهای میانه در محل بازشدگی به شکل کند. در حالتایجاد نمی بازشدگی تفاوت چندانی در طراحی

ای باشد، مسیر گردش به چپ وسایل نقلیه به لبه میانه نزدیک شده و ضمن هدایت بهتر راننده برای دماغه

ای برای دماغهبا استفاده از شکل به عالوه، گردش، مقادیر کمتری از طول بازشدگی مورد نیاز خواهد بود. 

، فضای مناسب برای توقف عابران پیاده تأمین شده و (متر 3از  ترضیعر های)معموالً برای میانهمیانه  انتهای

 قاطع به روسازی نیاز خواهد داشت.سطح کمتری از ت

 متر 12سواری با شعاع کنترلی میانه برای گردش به چپ  بازشدگی طول حداقل -1-5جدول 

 عرض میانه
 )متر(

 حداقل طول بازشدگی میانه
 )متر(ای شکل با انتهای دایره

 حداقل طول بازشدگی میانه
 )متر(ای شکل با انتهای دماغه

2/1 8/22 8/22 

8/1 2/22 0/18 

4/2 6/21 8/16 

0/3 0/21 8/16 

6/3 4/20 8/16 

2/4 8/19 8/16 

8/4 2/19 8/16 

0/6 0/18 8/16 

2/7 8/16 8/16 

 

تر، برای ، وسایل نقلیه بزرگباشد طراحی بازشدگی میانه بر اساس شعاع کنترلی سواری ی کهدر صورت

شکل هستند. به عنوان نمونه، در گردش  Sانجام گردش به چپ، مجبور به تجاوز به خطوط مجاور و انجام مانور 

ه بها تریلیو ها کامیون ،هابه چپ از یک خیابان دارای میانه به یک خیابان دوخطه، میزان انحراف کامیونت

متر خواهد بود. به همین صورت در گردش به چپ از یک خیابان  4/1متر و  5/1متر،  9/0 ترتیب برابر با

 0/2، 9/0 برابر باها به ترتیب ها و تریلیها، کامیونانه، میزان انحراف کامیونتدوخطه به یک خیابان دارای می

متر است. بر این اساس، در صورتی که عرض خیابان بدون میانه کم بوده و امکان انحراف وسایل نقلیه  2/1و 

مانور گردش به  متر به منظور تسهیل 12های کنترلی بیشتر از سنگین وجود نداشته باشد، استفاده از شعاع

 ها ضروری خواهد بود.ها و تریلیچپ برای کامیون
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متر  15با در نظر گرفتن شعاع کنترلی  حداقل طول بازشدگی میانه با توجه به عرض و شکل انتهای آن،

 ارائه شده است. 2-5جدول  طرح درکامیونت برای 

 

 متر 15برای گردش به چپ کامیونت با شعاع کنترلی میانه  حداقل طول بازشدگی -2-5جدول 

 عرض میانه
 )متر(

 حداقل طول بازشدگی میانه
 )متر(ای شکل با انتهای دایره

 حداقل طول بازشدگی میانه
 )متر(ای شکل با انتهای دماغه

2/1 8/28 8/28 

8/1 2/28 8/22 

4/2 6/27 4/20 

0/3 0/27 6/18 

6/3 4/26 4/17 

2/4 8/25 8/16 

8/4 2/25 8/16 

0/6 0/24 8/16 

2/7 8/22 8/16 

4/8 6/21 8/16 

6/9 4/20 8/16 

8/10 2/19 8/16 

0/12 0/18 8/16 

 

گی بازشدها به عنوان وسیله نقلیه طرح در نظر گرفته شوند، طراحی ها و تریلیدر صورتی که کامیون

 (.3-5جدول ) گیردصورت می متر 23ا استفاده از شعاع کنترلی ب میانه
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 متر 23میانه برای گردش به چپ کامیون و تریلی با شعاع کنترلی  حداقل طول بازشدگی -3-5جدول 

 عرض میانه
 )متر(

 حداقل طول بازشدگی میانه
 )متر(ای شکل با انتهای دایره

 حداقل طول بازشدگی میانه
 )متر(ای شکل با انتهای دماغه

2/1 8/43 6/36 

8/1 2/43 3/36 

4/2 6/42 6/33 

0/3 0/42 2/31 

6/3 4/41 4/29 

2/4 8/40 6/27 

8/4 2/40 4/26 

0/6 0/39 4/23 

2/7 8/37 6/21 

4/8 6/36 5/19 

6/9 4/35 0/18 

8/10 2/34 2/16 

0/12 0/30 7/14 

0/18 0/27 3/13 

0/24 0/21 2/13 

0/30 0/15 2/13 

 

 در بازشدگی میانه تأثیر زاویه تقاطع -5-2-2

، تحت تأثیر مایل بودن زاویه معابر شده برای انواع وسایل نقلیه طرح های کنترلی در نظر گرفتهشعاع

در  .میانه برای انجام حرکت چپگرد زیاد خواهد شد یافته و در نتیجه، میزان حداقل بازشدگی افزایشمتقاطع، 

برای  آنو شکل انتهای  عرض میانهزاویه تقاطع، ، مقادیر حداقل طول بازشدگی میانه بر اساس 4-5جدول 

ای بودن شکل انتهای میانه دایرهنیز در صورت نیم ی مایلهادر تقاطع است. شده ارائه ترم 15شعاع کنترلی 

 ایخواهد بود. به همین جهت، استفاده از شکل دماغه بازشدگی الزمبیشتری برای در محل بازشدگی، طول 

 تر است.انتهای میانه مناسب برای
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 عبر اساس زاویه تقاط متر 15ی میانه برای شعاع کنترلی حداقل طول بازشدگ -4-5جدول 

 زاویه تقاطع
 )درجه(

 عرض میانه
 )متر(

 طول بازشدگی
 )متر(ای دایرهنیم

 طول بازشدگی
 )متر(ای متقارن دماغه

 طول بازشدگی
 )متر(ای نامتقارن دماغه

 ایشعاع دماغه
 )متر( نامتقارن

90 

3 27 19 - - 

6 24 17 - - 

9 21 17 - - 

12 18 17 - - 

80 

3 32 24 23 21 

6 28 17 17 20 

9 25 17 17 20 

12 21 17 17 19 

15 18 - - - 

70 

3 39 30 - 29 

6 35 24 20 28 

9 31 19 14 26 

12 26 17 12 25 

15 23 17 12 23 

18 18 - - - 

60 

3 48 40 32 42 

6 43 32 23 39 

9 38 26 17 36 

12 34 22 13 33 

15 27 18 12 30 

18 24 15 12 27 

50 

3 60 52 35 63 

6 55 43 27 58 

9 49 37 20 53 

12 43 30 15 47 

15 37 26 12 42 

18 32 23 12 36 
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 مستقیم و دوربرگردان چپگرد غیر -5-3

. ستامستقیم  قابل استفاده به منظور تأمین گردش به چپ، طراحی چپگرد به طور غیر هایروشیکی از 

تواند عالوه بر تأمین دسترسی به جهت مقابل، امکان انجام گردش به چپ را نیز به ها میطراحی دوربرگردان

محل های گردشی در حرکتهمه حد امکان  درشود توصیه میالبته . (6-5شکل ) مستقیم فراهم کند طور غیر

 شود.خودداری و چپگرد غیر مستقیم د و از طراحی دوربرگردان نتقاطع انجام شو

 
 ضیعر انهیم یدارا ابانیدوربرگردان در خ از طریق میمستق ریچپگرد غ -6-5شکل 

 

های مناسب، نیازمند عرض میانه قابل توجه است. ایجاد چپگردهای غیر مستقیم طراحی دوربرگردان

حجم کم چپگرد در خیابان اصلی و  ،که دارای حجم زیاد حرکت مستقیم قابل استفاده استهایی تقاطع برای

داد های حول میانه، تعچپگرد غیر مستقیم با استفاده از دوربرگردان حجم کم در خیابان متقاطع فرعی هستند.

 دهد.نقطه کاهش می 16نقطه به  32نقاط برخورد تقاطع را از 

 :، توجه به موارد زیر ضروری استدوربرگردان حول میانه در طراحی

 .شودتعیین میوسیله نقلیه طرح مشخصات  بر اساسدوربرگردان  رضشعاع و ع -

سرعت و انباره وسایل نقلیه در صف بر اساس حجم ترافیک و  تغییر وطخط به منظورطول مناسبی  -

 شود.مینحوه کنترل دوربرگردان در نظر گرفته 
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و نسبت به خط اختصاصی گردش  متر 200برابر با  مجاوردوربرگردان نسبت به تقاطع حداقل فاصله  -

 .استمتر  30به چپ برابر با 

گردش وسایل نقلیه سنگین کافی نباشد، فضای برای تأمین  روسوارهدر صورتی که عرض میانه و  -

 محل دور زدن ضروری است.در سمت راست جهت مقابل  رویسواره تعریض

 ضروری است. در تقاطعممنوعیت چپگرد  استفاده از تابلوهای راهنما جهت اعالم وجود دوربرگردان و -

ی و هماهنگ مورد نیاز، تأمین طول انباره ییدر صورت کنترل دوربرگردان توسط چراغ راهنما -

 .دار مجاور، ضروری استهای چراغبا تقاطع آنبندی زمان

طراحی دوربرگردان در های گردشی و عدم تداخل با جریاناولویت تردد عابران پیاده  توجه به مسیر و -

 ضروری است.

ی مانور دور زدن وسیله نقلیه تأمین فضا به منظورو میانه  برای معبرعرض مناسب  در نظر گرفتن -

 ضروری است. طرح

توانند در محل متر، وسایل نقلیه سواری می 9با عرض حداقل دارای میانه در یک خیابان چهارخطه 

از خط مجاور میانه گردش کرده و به خط مجاور میانه در جهت  دوربرگردان، بدون تجاوز به سایر خطوط،

متر(، وسایل نقلیه  9تا  5تر )در صورت وجود میانه کم عرض .(7-5شکل  در «الف»)حالت مقابل وارد شوند 

 «ب»)حالت سواری پس از دور زدن، از خط مجاور میانه خارج شده و به خط سمت راست تجاوز خواهند کرد 

متر هم کمتر باشد، وسایل نقلیه سواری پس از دوربرگردان، مجبور به  5اگر عرض میانه از  .(7-5شکل  در

 .(7-5شکل در « ج»)حالت  ای یا شانه معبر خواهند شدعبور از خط پارک حاشیه

 خطوط مستقیم جریان ترافیک تداخل حرکت گردشی بابه دلیل  7-5شکل در « ج»و « ب» هایحالت

به همین دلیل . شود هاتصادفانواع تواند باعث کاهش ظرفیت یا افزایش احتمال بروز می ،خیابان اصلی در

 5-5جدول در شود. های شهری توصیه نمیدر خیابانمتر  9ها با عرض میانه کمتر از دوربرگردان طراحی

، 7-5شکل گانه موجود در های سهحالتهر یک از حداقل عرض میانه مورد نیاز برای طراحی دوربرگردان در 

 ارائه شده است.
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 دوربرگردان بر اساس عرض میانه محل های مختلف دور زدن وسایل نقلیه ازحالت -7-5شکل 

 

 یل نقلیهاوس انواعدور زدن برای ( M)مورد نیاز میانه حداقل عرض  -5-5جدول 

 وسیله
 نقلیه

 حداقل عرض میانه برای
 )متر(گردش بدون تداخل 

 حداقل عرض میانه برای گردش
 )متر(با تجاوز به خط مجاور 

 حداقل عرض میانه برای گردش
 )متر( دو خط مجاوربا تجاوز به 

 2 5 9 سواری

 12 15 18 تریلی

 12 15 19 کامیونت

 12 16 19 اتوبوس

 16 19 23 کامیون
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 میدان -6

های متقاطع، ظرفیت ها به عواملی نظیر موقعیت میدان، سرعت طرح در خیابانطراحی میدانضوابط 

های وسایل نقلیه طرح و سایر ویژگیمشخصات ، دسترس، تعداد و ترکیب خطوط عبور ، فضای درمورد نیاز

 بستگی دارد. محدوده مورد مطالعهبه  مربوط

کاهش دهند.  شهریهای شوند که سرعت وسایل نقلیه را در خیابانطراحی می طوری معموالًها میدان

 در صورت لزوم رعایت شود.باید گردش وسایل نقلیه سنگین شعاع های الزم برای حداقلبا این حال، 

، حداکثر در صورت امکانکه شود . توصیه میکاهدمییی آن ااز کارشاخه  4از  تربیش دارایمیدان  یحاطر

 میدان در نظر گرفته شود. رایب ورودی 3

کارایی خود های موجود، که میدانکنترل شوند. در صورتی  یینباید با چراغ راهنمادر حد امکان ها میدان

 ییای استفاده از چراغ راهنماتوان آن را بررا به دلیل افزایش حجم تردد از دست بدهند، با تغییر طرح تقاطع می

 .سازی کردمناسب

 

 قابلیت دید -6-1

د. از ایناز فاصله کافی داشته باشنرا میدان نزدیک شدن به رانندگان وسایل نقلیه، باید قابلیت تشخیص 

شود برای محاسبه فاصله توصیه میرعایت شود. نیز ها برای میدان ،هاهای فواصل دید در تقاطعرو، باید حداقل

 ، منجر به باال رفتن سرعتزیاد های کم استفاده شود، چرا که در نظر گرفتن فاصله دیددید در میدان از سرعت

 دهانه ورودی میدانهر دو سمت چپ و راست در باید خواهد شد. عالوه بر این،  میدانورودی وسایل نقلیه به 

 قابل رؤیت باشد. عاری از مانع و ،فواصل کافی تا

 :میدان قابل رؤیت باشدروی دور سوارهمتری قبل از ورود به محدوده  15از فاصله  بایدنقاط زیر 

 1وسیله شماره  برای Aمحدوده )ترین شاخه ورودی در سمت چپ راننده روی نزدیکانتهای سواره -

 (.1-6شکل در 

وسیله شماره  برای Bمحدوده )ترین شاخه خروجی در سمت راست راننده روی نزدیکسوارهانتهای  -

 (.1-6شکل در  2
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، دور میدان حرکت میانیلبه جزیره خط ممتد متر از  2به عالوه، برای وسایلی که با فاصله حداقل 

(. 2-6شکل شان قابل رؤیت باشد )ترین شاخه خروجی در مسیر حرکتروی نزدیککنند، باید انتهای سوارهمی

 متر کافی است. 50متر بیشتر بود، تأمین فاصله دید تا  50رو از اگر فواصل مذکور در امتداد محور سواره

 
 به میدان ورودیتأمین فاصله دید برای رانندگان  -1-6شکل 

 

 
 تأمین فاصله دید برای رانندگان داخل میدان -2-6شکل 
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 مشخصات هندسی -6-2

میدان با توجه به نحوه استقرار  میانیشکل جزیره  دهد.ها را نشان می، اجزای هندسی میدان3-6شکل 

طیل توان از بیضی، مربع، مستمی ،شود. عالوه بر دایرهمی مسیرهای منتهی به آن و الگوی جریان ترافیک تعیین

 .(5-6شکل و  4-6شکل )های نامتقارن برای جزیره میانی استفاده کرد شکلانواع و یا  گردگوشه

در شرایطی که دو خیابان، با حجم ترافیک تقریباً معادل، یکدیگر را با زوایای تقریباً مساوی قطع کنند، 

در صورتی که در تقاطع  ولی شود.استفاده می 4-6شکل  در «الف»حالت با ای، مطابق دایره میانیاز جزیره 

 دخواهد شباشد، از جزیره مربعی گردگوشه استفاده  بیشتر ت مستقیماجهیکی از ها، تردد در این خیابان

 .(4-6شکل  در «ب»)حالت 

های در تقاطع (4-6شکل  در «د»و  «ج» هایحالت)گردگوشه از جزایر میانی بیضوی و یا مستطیلی 

در بعضی  آورد.وجود میه طول زیادی را برای حرکات تداخلی اصلی باین نوع طراحی، مایل استفاده شده و 

ن برای جزیره میانی های نامتقاررسند، از شکلورودی به تقاطع می 4از  ترها به ویژه در شرایطی که بیشتقاطع

 (.4-6شکل  در« ـه»شود )حالت استفاده می

 
 اجزای هندسی میدان -3-6شکل 
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 هامیانی در میدان یرههای جزانواع شکل -4-6شکل 
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 هانی در میدااجزایر میانی غیر دایرهواقعی از های نمونه -5-6شکل 

 

 های تداخلیمیدان -6-2-1

گونه  طراحی برخی از اجزای هندسی این دهد.های تداخلی را نشان مییدان، اجزای هندسی م6-6شکل 

 ، باید سرعت آن در مقایسهتداخلی ها به سرعت طرح بستگی دارد. به منظور کنترل ابعاد طراحی میدانمیدان

کیلومتر بر ساعت در  30این سرعت برابر با  که شودهای متقاطع کمتر باشد. توصیه میابانبا سرعت طرح خی

 نظر گرفته شود.



 هابخش هفتم: تقاطع
 

 

 

90 
 

 

 
 های تداخلیاجزای هندسی میدان -6-6شکل 

 

ل سرعت وسایایمن کاهش  باعثمیدان تداخلی، به منظور تأمین ایمنی، باید  به یک شعاع مسیر ورودی

شعاع در نظر گرفته شود. بهتر است متر  20تا  15 این شعاع برابر با که شودتوصیه می براین،بنا نقلیه شود.

همچنین، . باشدبرابر شعاع قوس ورودی  0/2تا  5/1های تداخلی تر میدانتخلیه سریع به منظور قوس خروجی

شعاع که شود ، توصیه میو کاهش سرعت وسایل نقلیه ورودیش در حال گرد جریانبرای اولویت دادن به 

 برابر شعاع مسیرهای ورودی به آن در نظر گرفته شود. 3/1 تداخلی میدان میانیجزیره 

نسبت طول به عرض  ارائه شده است. 1-6جدول حداقل طول ناحیه تداخلی بر حسب سرعت طرح در 

 .در نظر گرفته شود 1به  4باید حداقل برابر با  های تداخلیمیداندر ناحیه تداخلی 

 حداقل طول ناحیه تداخلی میدان -1-6جدول 

 سرعت طرح
 )کیلومتر بر ساعت(

 حداقل طول ناحیه تداخلی
 )متر(

30 30 

40 45 
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د است، بای تداخلیکه فاقد جریان  دور میدان مسیر گردشی هایی ازقسمت ، عرض7-6شکل مطابق با 

شود باشد. توصیه می تداخلیهای قسمت تر ازعرض کمو به طور کلی  ترین دهانه ورودی میدانبرابر با عریض

 .میدان باشدبیشتر از عرض دهانه ورودی  تداخلی به میزان یک خط عبوریان های دارای جرعرض قسمتکه 

 60توان حدود بیشتر باشد. زاویه ورودی را می زاویه ورود به میدان از زاویه خروج از آن ،شودتوصیه می

 درجه در نظر گرفت.

 
 های تداخلیدر میدان بدون تداخلناحیه دهانه ورودی، ناحیه تداخلی و  معرفی -7-6شکل 

 

 های تقدمیمیدان -6-2-2

خطه و میدان توان بر اساس ابعاد و عملکرد به سه دسته میدانچه، میدان تکهای تقدمی را میمیدان

 شده است. ارائه 2-6جدول ها در چندخطه تقسیم کرد. مشخصات کلی هر یک از این میدان

 

 ی تقدمیهاانواع میدان کلیمشخصات  -2-6جدول 

 چندخطهمیدان  خطهمیدان تک میدانچه مشخصات

 50تا  40 40تا  30 30تا  25 )کیلومتر بر ساعت(سرعت طرح ورودی 

 75تا  40 45تا  25 25تا  15 )متر( دایره محاطیقطر 

 غیر قابل عبور برآمده غیر قابل عبور برآمده قابل عبور نوع جزیره میانی

 60تا  25 30تا  15 10تا  3 )متر( میانیقطر جزیره 

 2حداقل  1حداکثر  1حداکثر  های ورودیشاخهتعداد خطوط 
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 ها، حجم تردد وسایل نقلیه است. بهمیدان گونه این کننده در تعیین تعداد خطوط عبورعامل تعیین

 کم باشد.سرعت وسایل نقلیه همچنان  لیوبوده ای که جریان ترافیک ورودی به میدان روان گونه

ساعت باشد،  بروسیله  1300برابر با حداکثر مجموع ترافیک ورودی و تداخلی در میدان در صورتی که 

ساعت باشد، میدان به  بروسیله  1800خطه و در شرایطی که این مقدار حداکثر برابر با میدان به صورت تک

شود مسیر ، توصیه می، برای جلوگیری از تداخلخطهچندهای در میدان شود.خطه طراحی میچندصورت 

 کشی تفکیک شود.به وسیله خط حداقل ،های ترافیکیعبور هر یک از جریان

های و بر اساس محدودیت قطر جزیرهبا توجه به  میدان میانیجزیره اطراف  یروعرض سوارهحداقل 

 ریمقاد شود.میتعیین  3-6جدول مطابق با  هندسی گردش وسایل نقلیه )بدون در نظر گرفتن حجم تردد(

رو به منظور حفظ هر دو طرف سوارهدر خنثی  یمتر فاصله جانب 5/0 فرض وجودجدول با  نیارائه شده در ا

 .استایمنی وسایل نقلیه در حال گردش 

برابر عرض  2/1نباید از تقدمی روی دور میدان به منظور حفظ عملکرد ایمن و مناسب، عرض سواره

 همچنین عرض خطوط عبورها کمتر باشد. ترین دهانه ورودی بیشتر و از عرض دهانه هیچ یک از ورودیعریض

ورودی به میدان باید برابر با مقادیر حداقل مجاز در نظر گرفته شود تا سرعت وسایل نقلیه در محدوده میدان 

 کنترل شود.

ها و تأمین ایمنی عابران ، جلوگیری از تداخل جریانهای تقدمیبندی ترافیک میدانجریان به منظور

های ورودی به میدان استفاده کرد. کننده در ابتدای شاخههای جداتوان از جزیرهمی ،سوارانپیاده و دوچرخه

مساحت آنها باید حداقل برابر گذر و متر در محل پیاده 0/2ل برابر با در این صورت عرض این جزایر باید حداق

 متر مربع باشد. 5با 
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 بر اساس مالحظات هندسی گردش وسایل نقلیه های تقدمیی دور میدانروحداقل عرض سواره -3-6جدول 

 میانیقطر جزیره 
 )متر(

 روی مورد نیازحداقل عرض سواره
 )متر(

15 7/6 

20 3/6 

25 9/5 

30 8/5 

35 6/5 

40 4/5 

45 2/5 

50 1/5 

55 9/4 

60 8/4 

 

 غیر موتوری نندگانکهاستفادمالحظات مربوط به  -6-3

تردد افراد دارای اختالالت بینایی برای تسهیالت ویژه  کردنترین اقدامات در میدان، فراهم یکی از مهم

های زیادی در میدان ممکن است با چالش هستند، وابستهها است. این افراد چون به اطالعات شنیداری و نشانه

 مگذر و استفاده از تجهیزات و عالئوسایل نقلیه در محدوده پیادهداشتن سرعت . بنابراین پایین نگهشوندمواجه 

 ؤثر است.این افراد م یراد پیاده در ایمندهنده در مسیر افهشدار

 کیلومتر بر ساعت( 40تا  30خطه )های تکسرعت حرکت وسایل نقلیه در میدان محدود بودنبا توجه به 

باالتر با اولویت  3درجه  مسیرتوانند به صورت می هامیدان این ،به سرعت دوچرخهسرعت  نزدیک بودن اینو 

های دوچرخه نباید بدون مسیر ،چندخطه های. اما در میداناستفاده شوندسایر وسایل نقلیه  دوچرخه نسبت به

. برای اطالعات بیشتر در زمینه طراحی کنندمیدان عبور روی سوارهفیزیکی از داخل محدوده  جداکننده

 مراجعه شود.« مسیرهای دوچرخه» ،نامهآیین یازدهمها به بخش مسیرهای دوچرخه در میدان
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 هاکنترل تقاطع -7

های مختلف، سهم بر اساس شرایط هندسی، تعداد معابر متقاطع، حجم تردد جریانها معموالً تقاطع

چراغ یر های مختلفی نظروشبا استفاده از فاصله دید و ایمنی، تأخیر، وسایل نقلیه مختلف، تاریخچه تصادفات، 

ت رعای» یا تابلوی« ایست» یتابلو ،زن، چراغ چشمکت(بندی هوشمند یا ثاب)با زمان هماهنگدار مجزا یا زمان

 شوند.کنترل می «حق تقدم

شود که هر تقاطع بدون توجه به دار مجزا به حالتی اطالق میهای زمانکنترل تقاطع با استفاده از چراغ

د. از شوگیری شده در همان تقاطع کنترل میهای مجاور و فقط بر مبنای پارامترهای اندازهتقاطع کنترلنحوه 

 و یا عوامل باشدزیاد  ،های مجاوراز تقاطعمورد نظر که فاصله تقاطع شود استفاده می در شرایطیاین شیوه 

تأثیر  ،های مجاورایی تقاطعایجاد پراکندگی در جریان ترافیک آنقدر قوی باشند که عملکرد چراغ راهنم

 .محسوسی بر عملکرد تقاطع مورد نظر نداشته باشند

ای باشد که عملکرد آنها بر یکدیگر تأثیر قابل توجهی های مجاور به اندازهدر صورتی که فاصله تقاطع

ک ت، یکند. با سبز شدن چراغ در تقاطع باالدسها حالت نوسانی پیدا میداشته باشد، جریان ورودی تقاطع

د. اگر نرسوسایل نقلیه با یکدیگر به حرکت درآمده و تقریباً به صورت گروهی به تقاطع بعدی می از دسته

کاهش  هاز باشد، مجموع تأخیرها و توقف، چراغ مسیر مربوطه در این تقاطع سبهمزمان با رسیدن این گروه

نترل دار با که این هدف، از روش چراغ زمانیابد. برای دستیابی بچشمگیری یافته و کارایی تقاطع افزایش می

 شود.هماهنگ استفاده می

تواند بر اساس یک تقاضای دار مجزا یا هماهنگ، برنامه زمانی چراغ میهای زماندر هر دو حالت چراغ

پیش فرض، به صورت از پیش تعیین شده و ثابت باشد و یا در هر بازه زمانی با توجه به تقاضای موجود در آن 

 دارهای زمانچراغ ، به صورت هوشمند تغییر یابد.شودمیازه که از طریق تعدادی شناسگر تشخیص داده ب

هوشمند به دلیل در نظر گرفتن تقاضا و طول چرخه متغیر، کارایی بیشتری داشته و عملکرد شبکه معابر را 

ه شبکدار غیر اشباع در چراغ هایدر حد امکان در تقاطعکه شود کنند. به همین دلیل توصیه میتقویت می

 شهری از چراغ هوشمند استفاده شود. معابر

های چراغتوسط  آنهاعبور و مرور در هستند که های شهری ای از تقاطعهای بدون چراغ بخش عمدهتقاطع

 د.نشوکنترل می «رعایت حق تقدم»تابلوی و  «ایست»ی زن، تابلوچشمک
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ها بر اساس نوع معابر متقاطع ی کلی برای انتخاب نحوه کنترل تقاطعبه عنوان یک راهنما 1-7جدول 

 شود.می پیشنهاد

 ها بر اساس نوع معابر متقاطعکنترل تقاطعراهنمای نحوه  -1-7جدول 

 بزرگراه شریانی کننده وپخشجمع محلی نوع معبر

 غیر مجاز تابلو تابلو بدون کنترل محلی

 غیر مجاز دارچراغ زمان زنچراغ چشمک تابلو کننده وپخشجمع

 دارچراغ زمان دارچراغ زمان دارچراغ زمان تابلو شریانی

 دارچراغ زمان دارچراغ زمان غیر مجاز غیر مجاز بزرگراه

 

، معیارهای زیر در تعیین نحوه کنترل یک تقاطع اهمیت داشته و باید مورد توجه قرار عالوه بر جدول باال

 گیرند:

 شکل و مشخصات هندسی تقاطع -

 تعداد نقاط برخورد در تقاطع و هابندی شاخهجهت -

 هاتعداد خطوط عبور شاخه -

 تصادفاتسابقه  -

 های ترافیکیحجم ترافیک ساعت اوج جریان -

 نسبت حجم ترافیک خیابان اصلی به خیابان فرعی -

 سهم وسایل نقلیه سنگین -

 وسایل نقلیهورودی سرعت  -

 سرفاصله زمانی بین وسایل نقلیه عبوری و فرصت عبور عرضی -

 سالخوردگانو  معلولیتافراد دارای آموزان، حجم تردد عابران پیاده به ویژه دانش -
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 ، مثلث دید و قابلیت رؤیت عالئمفاصله دید -

 ونقل همگانیهای حملایستگاه موقعیت و تعداد -

 ونقل همگانیموقعیت خطوط ویژه حمل -

 توقف وسایل نقلیه در محدوده تقاطع و ایجاد محدودیت دید -

 های مجاورفاصله تا تقاطع -

 ت.ارائه شده اس به عنوان راهنما و پیشنهاد تعیین نحوه کنترل تقاطعمعیارهای کمی « الفپیوست »در 
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 هاسطح خدمت تقاطع تحلیل -8

شهری  هایتقاطعرد کل عملیتحل یبرا« سطح خدمت»ترین معیار در تعیین مهم ،معیار تأخیر تقاطع

ن یهترمعرف ب Aشود. سطح خدمت یان میب Fتا  A یسیحروف انگل کمکسطح خدمت به شود. شناخته می

های اصلی برای گام فصلدر این  است. التیتسه یردکت عملین وضعیمعرف بدتر Fت و سطح خدمت یوضع

شتر یب اطالعات یارائه شده است. برانحوه کنترل آنها شکل و به تفکیک های شهری تعیین سطح خدمت تقاطع

، «نقطعالت میتسه»ت معابر، یظرفن ییتع یراهنما از کتاب ها، به جلد سومن سطح خدمت تقاطعیینه تعیدر زم

 مراجعه شود.

 

 دارچراغ هایتقاطع -8-1

ن روش ینشان داده شده است. در ا 1-8شکل  دار درچراغ یهاتقاطع سطح خدمتل یروش تحل یهاگام

ر تقاطع بر اساس یتأخ ین وزنیانگین مقدار مییاز تقاطع و تع شاخههر  هایحرکتر یبا محاسبه مقدار تأخ

 1-8جدول ، از کل ریدار تأخن مقییشود. پس از تعیتقاطع برآورد مکل ر ی، مقدار تأخهر حرکتحجم تردد 

 شود.ین سطح خدمت استفاده مییتع به منظور

 دارچراغ یهادر تقاطع یسفر وسیله شخص وهیش سطح خدمت -1-8جدول 

 تقاطع ریتأخ
 له(یه بر وسی)ثان

 سطح خدمت 

 A مترکا ی 10

 B 20تا  10

 C 35تا  20

 D 55تا  35

 E 80تا  55

 F 80شتر از یب
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 دارچراغ یهاتقاطع در یشخص وسیلهسفر  وهیشسطح خدمت ل یروش تحل -1-8شکل 
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 در دو جهت «ستیا» یتابلو یدارا یهاتقاطع -8-2

نشان  2-8شکل در دو جهت در  «ستیا» یتابلو یدارا یهاتقاطعسطح خدمت ل یروش تحل یهاگام

 ین وزنیانگین مقدار مییو تع یابان فرعیخ یهاتکر حرین روش با محاسبه مقدار تأخیداده شده است. در ا

ر، از ین مقدار تأخییشود. پس از تعیر تقاطع برآورد میها، مقدار تأختکر تقاطع بر اساس حجم تردد حریتأخ

 شود.ین سطح خدمت استفاده مییبه منظور تع 2-8جدول 

 در دو جهت« ستیا» یتابلو یدارا یهاتقاطعشیوه سفر وسیله شخصی در سطح خدمت  -2-8جدول 

 ر تقاطعیتأخ
 له(یه بر وسی)ثان

 سطح خدمت 

 A مترکا ی 10

 B 15تا  10

 C 25تا  15

 D 35تا  25

 E 50تا  35

 F 50شتر از یب
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 در دو جهت «ستیا» یتابلو یدارا یهاتقاطعشیوه سفر وسیله شخصی در سطح خدمت  لیتحل روش -2-8شکل 
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 در همه جهات «ستیا» یتابلو یدارا یهاتقاطع -8-3

نشان  3-8شکل در همه جهات در  «ستیا» یتابلو یدارا یهاتقاطعسطح خدمت ل یروش تحل یهاگام

ن یانگین مقدار مییاز تقاطع و تع شاخههر در ر خطوط عبور ین روش با محاسبه مقدار تأخیداده شده است. در ا

ار ن مقدییشود. پس از تعیتقاطع برآورد مکل ر یر تقاطع بر اساس حجم تردد خطوط، مقدار تأخیتأخ یوزن

 شود.ین سطح خدمت استفاده مییتع به منظور 3-8جدول ر، از یتأخ

 
 در همه جهات «ستیا» یتابلو یدارا یهاتقاطعشیوه سفر وسیله شخصی در سطح خدمت  لیتحل روش -3-8شکل 
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 در همه جهات «ستیا» یتابلو یدارا یهاتقاطعسطح خدمت شیوه سفر وسیله شخصی در  -3-8جدول 

 ر تقاطعیتأخ
 له(یه بر وسی)ثان

 سطح خدمت 

 A مترکا ی 10

 B 15تا  10

 C 25تا  15

 D 35تا  25

 E 50تا  35

 F 50شتر از یب

 

 هادانیم -8-4

ن روش با محاسبه ینشان داده شده است. در ا 4-8شکل دان در یمسطح خدمت ل یروش تحل یهاگام

دان بر اساس حجم تردد یر میتأخ ین وزنیانگین مقدار مییدان و تعیاز م شاخهر خطوط عبور هر یمقدار تأخ

ن ییتع به منظور 4-8جدول ر، از یقدار تأخن مییشود. پس از تعیدان برآورد میمدر ر یتأخکل خطوط، مقدار 

 شود.یسطح خدمت استفاده م

 هادانیسطح خدمت شیوه سفر وسیله شخصی در م -4-8جدول 

 ر میدانیتأخ
 له(یه بر وسی)ثان

 سطح خدمت 

 A مترکا ی 10

 B 15تا  10

 C 25تا  15

 D 35تا  25

 E 50تا  35

 F 50شتر از یب
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 هادانیمشیوه سفر وسیله شخصی در  سطح خدمت لیروش تحل -4-8شکل 
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 کنترل تقاطع با چراغ راهنمایی نحوه پیوست الف: معیارهای تعیین

بررسی شده است. در این  MUTCDها بر اساس دستورالعمل در این بخش نحوه کنترل تقاطع

های معابر متقاطع و جریان ع نیازمند بررسی مواردی مانند ویژگیدستورالعمل، انتخاب نحوه کنترل تقاط

های سواران در تعداد زیادی از تقاطعتردد و نیازهای عابران پیاده و دوچرخه حجمترافیک است. با بررسی 

 :ن نحوه کنترل تقاطع تعیین شده استبرای تعییزیر معیار  9 ،دارای چراغ و بدون چراغ

 ساعته 8 ترددحجم  -1

 ساعته 4 تردد حجم -2

 ساعت اوج تردد حجم -3

 ادهیتردد عابر پ حجم -4

 آموزاندانش یعرض عبور -5

 ییراهنما هایهماهنگ چراغ ستمیس -6

 تصادفات آمار -7

 معابر شبکه -8

 یلیبه تقاطع همسطح ر بودن کینزد -9

تقاطع با استفاده  شود کهمیپیشنهاد ، باشدمعیار فوق برقرار  9از  ییکحداقل در در صورتی که شرایط 

 شده است. ارائهدار کنترل شود. در ادامه، نحوه محاسبه و بررسی هر معیار از چراغ راهنمایی زمان

 

 ساعته 8 ترددحجم  -1-الف

در صورتی که حجم زیاد وسایل نقلیه در تقاطع دلیل بررسی امکان استفاده از چراغ راهنمایی در آن 

های اصلی و فرعی تقاطع بررسی شده و در صورتی که بیشتر از ساعته در خیابان 8 ترددتقاطع باشد، حجم 

 ود.شباشد، از چراغ راهنمایی در این تقاطع استفاده می 1-جدول الفمقادیر ارائه شده در 
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 زیاد ترددهای با حجم برای در نظر گرفتن چراغ راهنمایی در تقاطع ساعته 8تردد حداقل حجم  -1-جدول الف

 تعداد خطوط عبور

 خیابان اصلیدر 

 تعداد خطوط عبور

 خیابان فرعیدر 

 حداقل مجموع حجم تردد در دو جهت

 )وسیله بر ساعت( خیابان اصلی

 حجم تردد در جهت شلوغحداقل 

 )وسیله بر ساعت( خیابان فرعی

1 1 500 150 

 150 600 1 یا بیشتر 2

 200 600 یا بیشتر 2 یا بیشتر 2

 200 500 یا بیشتر 2 1

 

زیاد در خیابان اصلی و تأخیر زیاد در خیابان فرعی دلیل بررسی امکان استفاده  تردددر صورتی که حجم 

شده و در صورتی که بیشتر از  تعیینساعته در این دو خیابان  8 تردداز چراغ راهنمایی در تقاطع باشد، حجم 

 باشد، الزم است از چراغ راهنمایی استفاده شود. 2-جدول الفمقادیر 

 های با تأخیر زیادمایی در تقاطعبرای در نظر گرفتن چراغ راهن ساعته 8تردد حداقل حجم  -2-جدول الف

 تعداد خطوط عبور

 خیابان اصلیدر 

 تعداد خطوط عبور

 خیابان فرعیدر 

 حداقل مجموع حجم تردد در دو جهت

 )وسیله بر ساعت( خیابان اصلی

 حداقل حجم تردد در جهت شلوغ

 )وسیله بر ساعت( خیابان فرعی

1 1 750 75 

 75 900 1 یا بیشتر 2

 100 900 یا بیشتر 2 یا بیشتر 2

 100 750 یا بیشتر 2 1

 

 ساعته 4 تردد حجم -2-الف

تفاده از چراغ راهنمایی در های متقاطع دلیل اصلی بررسی امکان اسخیابان تردددر صورتی که حجم 

. در صورتی که نقطه در نظر گرفتهای اصلی و فرعی ساعته را در خیابان 4 ترددتوان حجم باشد، می تقاطع

موجود  دار(، باالتر از نموترشلوغخیابان اصلی )مجموع دو جهت( و خیابان فرعی )در جهت  ترددتالقی حجم 

 چراغ راهنمایی در نظر گرفته شود. ،قرار بگیرد، الزم است تا در تقاطع 1-شکل الف در
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 ساعته 4 ترددمعیار حجم  -1-شکل الف

 

 ساعت اوج تردد حجم -3-الف

تأخیر قابل  ،، در خیابان فرعی یک تقاطععادیدر صورتی که برای مدت حداقل یک ساعت از یک روز 

شود. این معیار معموالً در صورت وجود ساعت اوج استفاده می ترددتوجهی وجود داشته باشد، از معیار حجم 

 بررسی ،دکننترافیک قابل توجهی ایجاد می ،وتاهبزرگ مقیاس که در بازه زمانی مشخص و ک هایکاربری

 شود:از چراغ راهنمایی استفاده می ،وجود داشته باشد صورتی که هر سه شرط زیر در تقاطعدر  شود.می

خطه برای خیابان یکو بیشتر وسیله ـ ساعت  4با خیابان فرعی برابر  شلوغتأخیر در جهت  مجموع -1

 برای خیابان دوخطه باشد.و بیشتر وسیله ـ ساعت  5و 

خطه برای خیابان یک و بیشتر ساعت بروسیله  100 باخیابان فرعی برابر  شلوغجهت  در ترددحجم  -2

 برای خیابان دوخطه باشد.و بیشتر ساعت  بروسیله  150و 

 بروسیله  800راه و های سهبرای تقاطعو بیشتر ساعت  بروسیله  650با تقاطع برابر  ترددحجم کل  -3

 های چهارراه باشد.برای تقاطعو بیشتر ساعت 

را بررسی  2-شکل الفتوان نمودار سه شرط فوق در تقاطعی وجود نداشته باشند، میهر در صورتی که 

های اصلی و فرعی باالی نمودار قرار گیرد، از چراغ راهنمایی در تقاطع استفاده کرد. اگر حجم ترافیک خیابان

 فاده کرد.است ،دی از روز که شرایط فوق وجود ندارزن چراغ در ساعاتتوان از حالت چشمکشود. میمی
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 ساعت اوج ترددمعیار حجم  -2-شکل الف

 

 ادهیتردد عابر پ حجم -4-الف

خیابان اصلی زیاد بوده و تأخیر قابل توجهی در عبور عرضی  ترددهایی که حجم این معیار در تقاطعاز 

، وجود داشته باشد که یکی از دو حالت زیر در تقاطع شود. در صورتیکند، استفاده میعابران پیاده ایجاد می

 الزم است از چراغ راهنمایی در آن تقاطع استفاده شود:

خیابان اصلی )مجموع دو جهت( و حجم  ترددحجم نقطه تالقی ساعته از یک روز عادی،  4در بازه  -1

 قرار گیرد. 3-شکل الفباالتر از نمودار  ،عابران پیادهعرضی تردد 

حجم تردد خیابان اصلی )مجموع دو جهت( و حجم نقطه تالقی ساعته از یک روز عادی،  1در بازه  -2

 قرار گیرد. 4-شکل الفباالتر از نمودار  ،عابران پیادهعرضی تردد 

 
 ساعته عابر پیاده 4معیار حجم تردد  -3-شکل الف
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 ساعت اوج عابر پیادهمعیار حجم تردد  -4-شکل الف

 

 آموزانشدان یعرض عبور -5-الف

شود. استفاده می ،خیابان اصلی عبور کنندعرض آموزان از دانش ،هایی که الزم استاز این معیار در مکان

خیابان اصلی برای عبور عرضی دانش کیتراف انیدر جر ی مناسب ایجاد شدههاتعداد فاصلهدر صورتی که 

( قهیدر هر دقمناسب فاصله  کیآن بازه باشد )به طور متوسط  قیبرابر با تعداد دقا ،یبازه زمان کیدر آموزان 

 .شود، از چراغ راهنمایی استفاده میآموز در ساعت باشددانش 20 برابر با یعبور عرض یتقاضاو حداقل 

 ستیا یکه با تابلو ییهاتقاطع ایدار چراغ یهاتقاطع ی ازمتر 90در فاصله کمتر از که الزم به ذکر است 

 .مجدد الزم نخواهد بود ییچراغ راهنما شوند،یکنترل م

 

 ییراهنما هایغهماهنگ چرا ستمیس -6-الف

، الزم است تا در در طول یک مسیر راهنمایی هایسیستم هماهنگ چراغ به منظور ایجادگاهی اوقات 

 .ادامه یابد وسایل نقلیه ایچراغ راهنمایی نصب شود تا حرکت دستهمیانی خلوت نیز  هایتقاطع
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 آمار تصادفات -7-الف

آمار تصادفات و شدت آنها زیاد باشد، لزوم نصب چراغ راهنمایی بررسی  یک تقاطعدر صورتی که در 

 شود. وجود هر سه شرط زیر برای توجیه نصب چراغ راهنمایی الزم است:می

 تصادفات نداشته باشد.تعداد بر کاهش  یریتأث ،یاقدامات نظارت -1

 دجایکه اوجود داشته باشد، به نحوی  شتریب ایتصادف  5تعداد در سوابق تصادفات یک سال گذشته،  -2

 .شودآنها وقوع احتمال موجب کاهش  ییچراغ راهنما

درصد حجم تردد  80حداقل ایو « ساعته 8 ترددحجم »در معیار  تردددرصد حجم  80حداقل  -3

 وجود داشته باشد.در تقاطع  ،«هحجم تردد عابر پیاد»در معیار  ادهیپعابران 

 

 شبکه معابر -8-الف

ویژگی زیر  دواز  دارای حداقل یک ویژگیشود که خیابان اصلی این معیار تنها در صورتی بررسی می

 باشد:

 شهر باشد.ورودی معابر  ای یااز معابر حومه یبخش -1

 شهر مشخص شده باشد. یاصل یهاابانیاز خ یکیبه عنوان  آینده توسعه یهادر طرح -2

وجود داشته باشد، چراغ راهنمایی در  زیرهای فوق، در صورتی که یکی از شرایط در خیابانی با ویژگی

 شود:نظر گرفته می

 ندهیسال آ 5ساعت )ساعت اوج( بوده و تا  بر لهیوس 1000تقاطع تردد حجم کل  ،عادیروز  کیدر  -1

« ساعت اوج ترددحجم » یا« ساعته 4 ترددحجم »، «ساعته 8 ترددحجم » یارهایاز مع یکیحداقل 

 .شودبرقرار 

 بر ساعت باشد. لهیوس 1000حداقل  یکار ریروز غ کیساعت از  5تقاطع در  ترددحجم  -2
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 یلیبه تقاطع همسطح ر بودن کینزد –9-الف

ب نص لزومداشته باشد،  تالقییک تقاطع، مسیر ریلی با خیابان فرعی از متر  40اگر در فاصله کمتر از 

های اصلی و فرعی خیابان ترددحجم  ،شود. در صورتی که در ساعت اوجچراغ راهنمایی در تقاطع بررسی می

خطه و دو)برای خیابان فرعی  6-شکل الفو خطه( خیابان فرعی یک)برای  5-شکل الفباالتر از نمودارهای 

 قرار گیرد، الزم است تا نسبت به نصب چراغ راهنمایی در تقاطع اقدام شود.بیشتر( 

 
 خطهکرعی یبه تقاطع همسطح ریلی برای خیابان ف معیار نزدیک بودن -5-شکل الف

 

 
 بیشتر وبه تقاطع همسطح ریلی برای خیابان فرعی دوخطه  معیار نزدیک بودن -6-شکل الف
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اند. در صورتی که تعداد قطارها بیشتر یا کمتر از قطار ترسیم شده 4نمودارهای فوق با فرض عبور روزانه 

شده و سپس نمودارهای فوق  اصالح 3-جدول الفخیابان فرعی با استفاده از  تردداین مقدار باشد، حجم 

 شوند.بررسی می

 عبوریتعداد قطار  فرعی بر اساسخیابان تردد اصالح حجم ضرایب  -3-جدول الف

 حجم اصالحضریب  در روزعبوری تعداد قطار 

1 67/0 

2 91/0 

 00/1 5تا  3

 18/1 8تا  6

 25/1 11تا  9

 33/1 و بیشتر 12

 

خیابان  دروسایل نقلیه سنگین درصدی برای  10اتوبوس و سهم با فرض عدم عبور  ی این معیارنمودارها

خیابان ن در ای تردد، حجم خیابان فرعی در صورت عبور وسایل نقلیه سنگین و اتوبوس از. اندترسیم شده فرعی

 شود.می اصالح 5-جدول الفو  4-جدول الفموجود در با استفاده از ضرایب 

 

 اتوبوسسهم  خیابان فرعی بر اساس تردد اصالح حجمضرایب  -4-جدول الف

 اصالح حجمضریب  )درصد( اتوبوسسهم 

 00/1 2کمتر از 

 09/1 4تا  2

 19/1 6 تا 4

 32/1 و بیشتر 6
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 خیابان فرعی بر اساس سهم وسایل نقلیه سنگین تردد اصالح حجمضرایب  -5-جدول الف

 سهم وسایل نقلیه سنگین

 )درصد(

 (Dفاصله تقاطع تا ریل )

 بیشتر ومتر  20 متر 20کمتر از 

 50/0 50/0 و کمتر 5/2

 75/0 75/0 5/7تا  5/2

 00/1 00/1 5/12تا  5/7

 15/1 30/2 5/17تا  5/12

 35/1 70/2 5/22تا  5/17

 64/1 28/3 5/27تا  5/22

 09/2 18/4 5/27بیشتر از 
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 واژگان فارسی به انگلیسی

 Traffic Calming سازی ترافیکآرام

 Freeway آزادراه

 Safety ایمنی

 Median Opening بازشدگی میانه

 Expressway بزرگراه

 On-Street Parking ایپارکینگ حاشیه

 Right-of-way پوسته

 Crosswalk گذرپیاده

 Sign تابلو

 Stop Sign تابلوی ایست

 Yield Sign تابلوی رعایت حق تقدم

 Intersection Delay تاخیر تقاطع

 Urban Utilities تاسیسات شهری

 Traffic Control Devices کنترل ترافیک تجهیزات

 Encroachment تخطی و تجاوز

 Opposing Traffic ترافیک مقابل

 Intermediate Semitrailer تریلی

 Pedestrian Facilities تسهیالت پیاده

 Bicycle Facilities تسهیالت دوچرخه

 Fatal Crash تصادف فوتی

 Flared Intersection تعریض شده تقاطع

 Channelized Intersection بندی شدهتقاطع جریان

 Signalized Intersection دارچراغ تقاطع

 Multileg Intersection چندراهتقاطع 

 Four- Leg Intersection تقاطع چهارراه

 Three- Leg Intersection راهتقاطع سه

 Urban Intersection شهری تقاطع

 Controlled Intersection شده تقاطع کنترل

 Skewed Intersection تقاطع مایل

 At-Grade Intersection تقاطع همسطح

  Single-Lane خطهتک

 Highway تندراه

 Curb جدول

 Curb and Gutter جدول آبرو

 vertical curb جدول قائم

 Free Flow جریان آزاد

 Traffic Flow جریان ترافیک

 Turning Traffic Volume جریان ترافیک گردشی

 Through Traffic Volume جریان ترافیک مستقیم

 Conflicting Movement تقاطعی جریان

 Crossing Movement جریان تقاطعی

 Merging Movement جریان همگرایی

 Diverging Movement جریان واگرایی

 Island جزیره

 Safety Island جزیره ایمنی

 Raised Island جزیره برآمده

 Splitter Island جزیره جداکننده

 Channelizing Island بندیجزیره جریان
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کننده/ جزیره هدایتجزیره 
 Directional Island بندیجریان

 Traversable Island های قابل عبورجزیره

های آوری و تخلیه آبجمع
 Drainage سطحی

 Flashing Traffic Signal زنچراغ چشمک

 Traffic Signal ییچراغ راهنما

 Fixed Time Traffic Signal ثابت چراغ راهنمایی زمان

 Smart Traffic Signal راهنمایی هوشمندچراغ 

  Multi-Lane چندخطه

 Roadside حاشیه معبر

 Buffer حائل

 Traffic Volume حجم ترافیک

 Minimum Turning Radius حداقل شعاع گردش

 Left-Turn Maneuver حرکت چپگرد

 Right-Turn Maneuver حرکت راستگرد

 Turning Movement حرکت گردشی

 Through Movement حرکت مستقیم

 Main Lane اصلی خط

 Acceleration Lane خط افزایش سرعت

 Speed Change Lane خط تغییر سرعت

 Lane عبور خط

 Deceleration Lane خط کاهش سرعت

 Auxiliary Lane خط کمکی

 Turning Lane خط گردش

 Left-Turn Lane خط گردش به چپ

 Right-Turn Lane خط گردش به راست

 Bike Lane ویژه دوچرخه خط

 Marking کشیخط

 Exclusive Turn Lane خطوط اختصاصی گردش

 Collector Street وپخش کنندهخیابان جمع

 Two-Way Street خیابان دوطرفه

 Arterial Street خیابان شریانی

 Local Street خیابان محلی

 Inscribed Circle دایره محاطی

 Bicyclist سواردوچرخه

 U-Turn دوربرگردان

 Pavement روسازی

 Lighting روشنایی

 Approach رویکرد

 Angle of Intersection زاویه تقاطع

 Turn Angle زاویه گردش

 Decision Time گیریزمان تصمیم

 Perception Time زمان درک

 Reaction Time العملزمان عکس

 Traffic Signal Timing ییراهنمابندی چراغ زمان

 Peak Hour ساعت اوج

 Operation Speed یسرعت عملکرد

 Speed Limit سرعت مجاز

 Follow-up Gap رویفاصله دنبالهسر

 Time Gap فاصله زمانیسر

 Level of Service سطح خدمت



 هابخش هفتم: تقاطع
 

 

 

116 
 

 Roadway روسواره

 Leg شاخه تقاطع

 Shoulder شانه

 Accident Severity شدت تصادف

 Corner Radius شعاع قوس گوشه

 Control Radius شعاع کنترلی

 Turning Radius شعاع گردش

 Grade شیب طولی

 Cross Slope شیب عرضی

 Travel Mode شیوه سفر

 Wheelchair دارصندلی چرخ

 Cycle Length طول چرخه

 Capacity ظرفیت

 Actual Capacity ظرفیت واقعی

 Pedestrian عابر پیاده

 Economic Factors عوامل اقتصادی

 Human Factors عوامل انسانی

 Traffic Considerations عوامل ترافیکی

 Physical Elements عوامل فیزیکی

 Offset فاصله از لبه

 Critical Gap فاصله بحرانی

 Braking Distance فاصله ترمزگیری

 Lateral Offset فاصله جانبی

 Sight Distance فاصله دید

 Stopping Sight Distance فاصله دید توقف

 Maneuver Distance فاصله مانور

 Queue-Storage Distance فضای توقف / طول انباره

 Light Rail Transit (LRT) قطار شهری سبک

 Horizontal Curve قوس افقی

 Simple Curve قوس ساده

 Three Center Curve قوس سه مرکزی

 Crest Vertical Curve قوس قائم محدب

 Sag Vertical Curve قوس قائم مقعر

 Compound Curve قوس مرکب

 Land Use کاربری

 Single-Unit Truck (Three کامیون
Axle) 

 Single-Unit Truck کامیونت

 Left Turn گردش به چپ

 Bottleneck گلوگاه

 Taper لچکی

 Urban Furniture مبلمان شهری

 Sight Triangle مثلث دید

 Functional Intersection محدوده عملکردی تقاطع
Area 

 Physical Area محدوده فیزیکی تقاطع

 Cone of Vision مخروط دید

 Shared Use Bicycle Path مسیر اشتراکی دوچرخه

 Commercial Area مناطق تجاری

 Industrial Area مناطق صنعتی

 Median میانه

 Mid-Block قطعه یامیانه بلوک 
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 Bullet Nose Median ایمیانه دماغه

 Semi-circular Median ایدایرهنیم میانه

 Roundabout میدان

 Conflict Area ناحیه تقاطعی

 Saturation Flow Rate نرخ جریان اشباع

 Rumble strips لرزاننده هاینوار

 Longitudinal Profile نیمرخ طولی

 Cross Section نیمرخ عرضی

 Motor Vehicles وسایل نقلیه موتوری

 Design Vehicle وسیله نقلیه طرح
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 واژگان انگلیسی به فارسی

Acceleration Lane خط افزایش سرعت 

Accident Severity شدت تصادف 

Actual Capacity ظرفیت واقعی 

Angle of Intersection زاویه تقاطع 

Approach رویکرد 

Arterial Street خیابان شریانی 

At-Grade Intersection تقاطع همسطح 

Auxiliary Lane خط کمکی 

Bicycle Facilities تسهیالت دوچرخه 

Bicyclist سواردوچرخه 

Bike Lane ویژه دوچرخه خط 

Bottleneck گلوگاه 

Braking Distance فاصله ترمزگیری 

Buffer حائل 

Bullet Nose Median ایمیانه دماغه 

Capacity ظرفیت 

Channelized Intersection بندی شدهجریان تقاطع 

Channelizing Island  بندیجریانجزیره 

Collector Street وپخش کنندهخیابان جمع 

Commercial Area مناطق تجاری 

Compound Curve قوس مرکب 

Cone of Vision مخروط دید 

Conflict Area ناحیه تقاطعی 

Conflicting Movement تقاطعی جریان 

Control Radius شعاع کنترلی 

Controlled Intersection  شده کنترلتقاطع 

Corner Radius شعاع قوس گوشه 

Crest Vertical Curve قوس قائم محدب 

Critical Gap فاصله بحرانی 

Cross Section نیمرخ عرضی 

Cross Slope شیب عرضی 

Crossing Movement جریان تقاطعی 

Crosswalk گذرپیاده 

Curb جدول 

Curb and Gutter جدول آبرو 

Cycle Length طول چرخه 

Deceleration Lane خط کاهش سرعت 

Decision Time گیریزمان تصمیم 

Design Vehicle وسیله نقلیه طرح 

Directional Island 
کننده/ جزیره جزیره هدایت

 بندیجریان
Diverging Movement جریان واگرایی 

Drainage 
های آوری و تخلیه آبجمع

 سطحی

Economic Factors اقتصادی عوامل 

Encroachment تخطی و تجاوز 

Exclusive Turn Lane خطوط اختصاصی گردشی 

Expressway بزرگراه 

Fatal Crash تصادف فوتی 

Fixed Time Traffic Signal ثابت چراغ راهنمایی زمان 
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Flared Intersection تعریض شده تقاطع 

Flashing Traffic Signal زنچراغ چشمک 

Follow-up Gap رویفاصله دنبالهسر 

Four- Leg Intersection تقاطع چهارراه 

Free Flow جریان آزاد 

Freeway آزادراه 

Functional Intersection 
Area محدوده عملکردی تقاطع 

Grade شیب طولی 

Highway تندراه 

Horizontal Curve قوس افقی 

Human Factors عوامل انسانی 

Industrial Area مناطق صنعتی 

Inscribed Circle دایره محاطی 

Intermediate Semitrailer تریلی 

Intersection Delay تاخیر تقاطع 

Island جزیره 

Land Use کاربری 

Lane عبور خط 

Lateral Offset فاصله جانبی 

Left Turn گردش به چپ 

Left-Turn Lane خط گردش به چپ 

Left-Turn Maneuver حرکت چپگرد 

Leg شاخه تقاطع 

Level of Service سطح خدمت 

Light Rail Transit (LRT) قطار شهری سبک 

Lighting روشنایی 

Local Street خیابان محلی 

Longitudinal Profile نیمرخ طولی 

Main Lane اصلی خط 

Maneuver Distance فاصله مانور 

Marking کشیخط 

Median میانه 

Median Opening بازشدگی میانه 

Merging Movement جریان همگرایی 

Mid-Block قطعه یا میانه بلوک 

Minimum Turning Radius حداقل شعاع گردش 

Motor Vehicles وسایل نقلیه موتوری 

Multi-Lane  چندخطه 

Multileg Intersection تقاطع چندراه 

Offset  لبهفاصله از 

On-Street Parking ایپارکینگ حاشیه 

Operation Speed یسرعت عملکرد 

Opposing Traffic ترافیک مقابل 

Pavement روسازی 

Peak Hour ساعت اوج ترافیک 

Pedestrian عابر پیاده 

Pedestrian Facilities تسهیالت پیاده 

Perception Time زمان درک 

Physical Area  فیزیکی تقاطعمحدوده 

Physical Elements عوامل فیزیکی 
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Queue-Storage Distance فضای توقف / طول انباره 

Raised Island جزیره برآمده 

Reaction Time العملزمان عکس 

Right-of-way پوسته 

Right-Turn Lane خط گردش به راست 

Right-Turn Maneuver حرکت راستگرد 

Roadside  معبرحاشیه 

Roadway روسواره 

Roundabout میدان 

Rumble strips لرزاننده هاینوار 

Safety ایمنی 

Safety Island جزیره ایمنی 

Sag Vertical Curve قوس قائم مقعر 

Saturation Flow Rate نرخ جریان اشباع 

Semi-circular Median ایدایرهنیم میانه 

Shared Use Bicycle Path اشتراکی دوچرخه مسیر 

Shoulder شانه 

Sight Distance فاصله دید 

Sight Triangle مثلث دید 

Sign تابلو 

Signalized Intersection دارچراغ تقاطع 

Simple Curve قوس ساده 

Single-Lane  خطهتک 

Single-Unit Truck کامیونت 

Single-Unit Truck (Three 
Axle) کامیون 

Skewed Intersection تقاطع مایل 

Smart Traffic Signal چراغ راهنمایی هوشمند 

Speed Change Lane خط تغییر سرعت 

Speed Limit سرعت مجاز 

Splitter Island جزیره جداکننده 

Stop Sign تابلوی ایست 

Stopping Sight Distance فاصله دید توقف 

Taper لچکی 

Three Center Curve مرکزی قوس سه 

Three- Leg Intersection راهتقاطع سه 

Through Movement حرکت مستقیم 

Through Traffic Volume جریان ترافیک مستقیم 

Time Gap فاصله زمانیسر 

Traffic Calming سازی ترافیکآرام 

Traffic Considerations عوامل ترافیکی 

Traffic Control Devices کنترل ترافیک تجهیزات 

Traffic Flow جریان ترافیک 

Traffic Signal ییچراغ راهنما 

Traffic Signal Timing ییبندی چراغ راهنمازمان 

Traffic Volume حجم ترافیک 

Travel Mode شیوه سفر 

Traversable Island های قابل عبورجزیره 

Turn Angle زاویه گردش 

Turning Lane خط گردش 

Turning Movement حرکت گردشی 
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Turning Radius شعاع گردش 

Turning Traffic Volume جریان ترافیک گردشی 

Two-Way Street خیابان دوطرفه 

Urban Furniture مبلمان شهری 

Urban Intersection شهری تقاطع 

Urban Utilities تاسیسات شهری 

U-Turn دوربرگردان 

vertical curb  قائمجدول 

Wheelchair دارصندلی چرخ 

Yield Sign تابلوی رعایت حق تقدم 

 

 






