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 خواننده گرامی

 

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

شور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر کمهندسین  رده و آن را جهت استفاده جامعهک« شهری

از شما خواننده گرامی  االت موضوعی نیست. از این روکایهام و اشمصون از ایرادهای مفهومی و فنی، ابهام، 

 ال، مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:کصمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ایراد و اش

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

 ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان کنید. -2

 ان، اصالحات مورد نظر را به منظور جایگزینی، ارسال نمایید.کدر صورت ام -3

 ر کنید.کاطالعات خود را به منظور تماس احتمالی ذ -4

ارشناسان این امر، نظرها و پیشنهادهای دریافتی را به دقت مطالعه کرده و اقدام مقتضی را معمول ک

 شود.گان محترم قدردانی میاری و دقت نظر خوانندکخواهند داشت. پیشاپیش از هم

 

 اطالعات تماس:
 

 ، وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران.دادمان دیعباس آباد، ساختمان شه ی، اراضقای، بلوار آفرنیآرژانت دانیمتهران، 
 1519660802د پستی: ک

 021-88878031-9تلفن: 
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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 یبه منظور طراح و مبنای مشخص مرجع واحدبه عنوان یک  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا

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

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

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

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

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

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

های راهنامه طراحی آیین»زرسانی روکاهش 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

« یهای شهرنامه 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 -

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

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

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

 نقل همگانی و خودروی شخصیوحمل دوچرخه،

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

 ایبه طراحان و جامعه حرفههای جدید طراحی معابر شهری آموزش روش -



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

و به عنوان بخشی از  «نامه طراحی معابر شهریآیین»عنوان  تحت« شهریهای راهنامه 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 استییر کرده و تا حدودی از بین رفتدر ادامه با فراگیر شدن مدرنیسم، تغ 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 ی برای جابجایی و حضور در درجه اول به داالن

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

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

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

 یوه سفر در شهرهای کشور شده است.موجب 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 وت ناشی از این شیوه طراحی، منجر به ظهور مباح  نوین حملمشکال

شبکه معابر  یطراحی، در زیرد برنامهیجد هایهای اخیر شده است. رویکردهای سفر در سالاولویت شیوه

ل همگانی در ونقحملاده، دوچرخه و یهای دوستدار پس 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 شهریه طراحی راهنامآیین»ها، موضوع بازنگری نقل 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.

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

ونقل وزارت راه و شهرسازی، کمیته فنی شورای عالی هماهنگی رشناسی و مدیریتی در حوزه معاونت حملکا

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

نامه مورد بررسی و نویس این آیینهای شهرهای مختلف، پیشدانشگاهی، 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 کمشن یارآمد در جهت حل اک یحل تواند راهیم

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

نامه طراحی معابر آیین»ان نسخه بازنگری شده با عنو ،دست آمد. در نهایته نامه 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  و سپس در جلسهشهرهای 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 آیین های اینبخش سایرکه مبنایی برای تدوین دستاوردها است 

 ، بخش جدیدیسفر همگانی مباح  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 سفاختصاص یافته است. الزم به ذکر است که با توجه به اهمیت شیوه های سفر پیاده و دوچرخهشیوه

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

های رخپالن و نیم»، «مبانی» با عناویننامه 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 آییندر بخشبر اساس مطالب ارائه شده 

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

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

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 بتدوین دستورالعمل از طرفی .شود کنندگان مختلف پوشش دادهایجاد 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 طرحمشاور عهدهطراحان و مهندسان  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، رحسازی، طهای آمادهطرح

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

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

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

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

 بینجامد.

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

وزارت  ییو روستا 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 «یشهرمعابر  یطراح نامهنییآ» هیدانشگاه تهران که در ته

 را از خداوند منان خواستارم. شانیافزون ا

 

 وریشهرام آدم نژاد غ                                                                                       

 

  



 «نامه طراحی معابر شهریآیین»سازمان اجرایی تهیه 

   مجری:

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران کرمانشاهیالدین شهاب

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه دانشگاه تهران علیرضا رامندی

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران نیامهدی بشیری

 ارشد راه و ترابری یکارشناس دانشگاه تهران علی اکبر لبافی

 کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران یم مؤمنیمر

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران انیرچینو حریم

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران یا آزادیمح

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه دانشگاه تهران اصفهانی انید شمعانیحم

 ارشد طراحی شهریکارشناسی  دانشگاه تهران یلیمارال اسماع

   

   دستگاه کارفرما:

 دکتری راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی محسن صادقی

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت راه و شهرسازی نژادقیسعید توف

 کارشناسی ارشد راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی حامد خرمی

 کارشناسی ارشد راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی مهدی شکرگزار

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت راه و شهرسازی زهره فدایی

   

   :دستگاه نظارت

 ریزی شهریدکتری برنامه وزارت راه و شهرسازی انیغالمرضا کاظم

 دکتری مدیریت راهبردی وزارت کشور پوریا محمدیان

 ونقلریزی حملارشد برنامهکارشناسی  وزارت کشور فرشاد غیبی

   

   

یی، آقای مهندس مهدی استادی رمقتدایخانم دکتر مهتا مین وسیله از زحمات آقای دکتر غالمرضا شیران، ه اب قدردانی:

ی که با ارائه نقطه حامد خسروجعفری، خانم مهندس مهسیما مقدسی، آقای مهندس یوسف ساجد و آقای مهندس 

 .شودقدردانی می ،نداهنامه کمک کردآیین نهمنظرات سازنده خود به قوام بخش 
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 اتیلک -1

به نحوی که تغییر در کاربری زمین، بر  ،با کاربری زمین قرار داردمتقابل طراحی معبر شهری در ارتباط 

 های اطراف آن دارد. توزیعهای معبر نیز تأثیر قابل توجهی بر کاربریعملکرد معبر تأثیر گذاشته و ویژگی

ها را کاهش دهد. برعکس، تراکم تواند تقاضای سفر در فواصل طوالنی و زمان سفریها، ممناسب کاربری

دور از آن، مسافت و زمان سفرها را  یامحدوده و استقرار جمعیت در فاصله کیهای جاذب سفر در کاربری

ل الزم است طراحی شبکه معابر در راستای شناسایی اثرات متقابل بین ین دلیرد. به همکطوالنی خواهد 

 .نامطلوب آن باشدکاهش اثرات  و ونقل و کاربری زمینحمل

مستقیم بر کاربری زمین تأثیر  م و غیرونقل به دو شیوه مستقیریزی حملحوزه برنامههای تصمیم

یرات غیر ثیابد. تأونقل اختصاص مییالت حملثیرات مستقیم شامل مقدار زمینی است که به تسهگذارد. تأمی

جدول پذیری و موقعیت مکانی توسعه مورد نظر و نحوه طراحی آن است. در مستقیم شامل میزان دسترس

 است. ارائه شدهونقل بر کاربری زمین ریزی حملای از اثرات مستقیم و غیر مستقیم برنامهنمونه 1-1

 ونقل بر کاربری زمینریزی حملاثرات برنامه -1-1جدول 

 بر کاربری غیر مستقیم اثر بر کاربری مستقیم اثر ونقلحمل ریزیبرنامه

 ونقلحملهای به زیرساخت زمیناختصاص  افزایش عرضه پارکینگ
 رویی شهریتشویق به پراکنده
 شخصینقلیه و استفاده از وسیله 

 توسعه شبکه معابر
 ونقلحملهای اختصاص زمین به زیرساخت
 های پیرامونیو افزایش ارزش زمین

 رویی شهریتشویق به پراکنده

 ونقل همگانیبهبود شبکه حمل
 ونقلحملهای اختصاص زمین به زیرساخت
 های پیرامونیو افزایش ارزش زمین

 دسترسیو بهبود افزایش 

 کاهش نیاز به توسعه شبکه معابر و پارکینگ گذاری معبرقیمت
 شخصینقلیه کاهش استفاده از وسیله 

 زیست محیطی هایشاخصارتقای و 

 

به معنای فراهم کردن امکان توسعه همزمان و هماهنگ معبر و  یاربرکیکپارچه شبکه معابر و  یحطرا

ل مناسب و هماهنگ با عملکرد معبر کبه ش یرامونیط پییکپارچه، مح یاطراف آن است. با طراح یهایاربرک

ط یمعبر در خدمت اهداف توسعه و نوسازی مح کیگیرد. در این روش، توسعه و تغییرات مورد استفاده قرار می

 شود.یی معبر حفظ می، کاراهابا تنظیم دسترسی به کاربریدر مقابل رار گرفته و ق یرامونیپ
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 ونقل موارد زیر مد نظر قرار گیرند:طراحی یکپارچه کاربری زمین و حمل به منظورشود توصیه می

معبر و  ی. بلکه طراحفرض شودمعبر و حاشیه ها نباید به صورت دو نوار در امتداد توسعه کاربری -

 دهنده اجزای آن است.ای یکپارچه است که معبر، ارتباطط اطراف آن به صورت مجموعهیمح

تواند جهت توسعه کالبدی شهر را تغییر داده و سبب گسترش تعریض و توسعه معابر اطراف شهرها می -

شهر برخالف برنامه مورد نظر شود. برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی باید ضوابط مربوط به 

وساز در اطراف شهرها قاطعانه اعمال شود. عالوه بر این، الزم است از تعریض و توسعه ل ساختکنتر

شهری های بروننشده معابر اطراف شهرها خودداری شده و از توسعه خطی شهر در امتداد راه مطالعه

 جلوگیری شود.جداً 

ی و محیط طبیعی شود. در این احداث معبر در شهرها نباید باع  از بین رفتن آثار تاریخی، فرهنگ -

های ارزشمند مجموعه و حفظموارد، طراحی معابر باید در راستای تسهیل دسترسی به این بناها 

 باشد.

الزم است معابر شهری عالوه بر برطرف کردن نیازهای دسترسی و جابجایی تمامی اقشار، امکان حضور  -

حضور اجتماعی شهروندان را تسهیل کنند.  های مختلف سفر را به شکلی ایمن ایجاد کرده وشیوه

های پیرامون آن پرداخته و با نقش ، به ارتباط بین کاربران معبر و کاربریمعابر نقش دسترسی

رنگ باشد، نقش دسترسی نیز  ارتباط مستقیم دارد. در معابری که نقش اجتماعی پرآن اجتماعی 

، کنندهای پیرامون معبر اهمیت پیدا میبریاهمیت باالیی دارد. از آنجا که در نقش دسترسی، کار

د. معبر باشبرای مورد نیاز  ها و ظرفیتدهنده نوع و میزان دسترسیتواند نشانها میمقیاس کاربری

در  یبندی معابر شهراز معیارهای طبقه یکی، به عنوان های پیرامونیمقیاس کاربری به این ترتیب،

 (.2-1جدول شود )نظر گرفته می

 یرامونیپ یهایاربرکبا  یمعابر شهر یبندارتباط طبقه -2-1جدول 

 مناسب یهایاربرکنمونه  ی پیرامونیهایاربرکاس یمق معبر یبندطبقه

 نیر پمپ بنزیه نظکالت شبیتسهگاهی و و باز سبز  یفضا بدون کاربری آزادراه

 بزرگراه
 یو مل یشهرفقط 
 منو ای مستقیم غیربا دسترسی 

 مراکز صنعتیوم، فرودگاه و یر استادیار بزرگ نظیز بسکمرا

 یو اقامت یونکمس، یفروشگاهدرمانی، ، ی، آموزشی، تجاریز ادارکمرا هاهمه مقیاس یانیشر

 هامدارس و درمانگاه یاهیناححداکثر  نندهکوپخش جمع

 کوچک یهایفروشو خرده یونکمس یواحدها یمحلحداکثر  یمحل
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ست. ا های پیرامونی آنمقیاس کاربریحداکثر تعیین برای شاخص اصلی  ،ظرفیت جابجایی یک معبر -

خودرو محور، در نظر گرفتن مجموع کل تعداد افراد فکر تمنظور از ظرفیت جابجایی، بر خالف طرز 

رو و پیادهبا های محلی )های مختلف سفر است. بر این اساس، خیابانو کاربران معبر با شیوه

نفر بر  5500دوچرخه و همگانی( با ظرفیت جابجایی کمتر از  ویژهروی کم عرض و بدون خط سواره

تر از مقیاس محله را نخواهند داشت. پس از های بزرگساعت، قابلیت ایجاد دسترسی برای کاربری

هزار نفر بر ساعت، برای دسترسی  12تا  5500وپخش کننده با ظرفیت حدود های جمعآن، خیابان

ا ب و شهر های بزرگ در مقیاس منطقههای حداکثر تا مقیاس ناحیه مناسب هستند. کاربریکاربری

های شریانی واقع شده و از آنها دسترسی داشته حاشیه خیابانتوانند در حجم کاربران زیاد، تنها می

ها با وجود خطوط ویژه همگانی و دوچرخه و همچنین این خیابانجابجایی ظرفیت باشند. چرا که 

 .استهزار نفر بر ساعت  12روی حداقلی(، بیشتر از روهای عریض )حتی با وجود سوارهپیاده

قط به عرض پوسته آن یا تأمین دسترسی وسایل نقلیه شخصی عملکرد شریانی یک خیابان شهری ف -

های پیاده، دسترسی افراد )با شیوهظرفیت وابسته نیست. در مفهوم عام دسترسی، خیابانی که بتواند 

شود. های شریانی تعریف میدوچرخه یا همگانی( را با کیفیت قابل قبول فراهم آورد، در طبقه خیابان

ونقل همگانی مناسب، فعال باشد های حملسیستم ،خیابانیک که در  بر این اساس در مواردی

توان آن را از باشد( می های شریانی کمنسایر خیاباآن در مقایسه با روی سواره)حتی اگر عرض 

ر د شهری وای های منطقهکاربریتلقی کرد. جانمایی  شریانی، خیابان دسترسی همگانیدیدگاه 

 ها بالمانع است.یاباناطراف این نوع از خ

متر( برای دسترسی به  800دقیقه )حدود  10روی در حدود پیادهاز آنجا که از نظر غالب مسافران،  -

یا در هایی که در طول آنها و راهقابل تحمل است، پیادهبر نقل همگانی انبوهوهای حملایستگاه

ر نظی) برونقل همگانی انبوههای حملایستگاهبه دسترسی  ، امکانی از آنهامتر 800فاصله حداکثر 

های شریانی ایجاد کرده ، ظرفیتی مشابه خیابانوجود دارد( اتوبوس تندرو ، تراموا وقطار شهریمترو، 

 بالمانع است. در حاشیه آنها بدون محدودیت مقیاس عملکردی ،هاکاربریانواع جانمایی و 
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 ریزی و طراحی محیط شهریبرنامه -2

 هاتعریف -2-1

تسهیل  با هدفریزی و طراحی شهری ای از برنامهشیوهریزی و طراحی شهری خودرو محور: برنامه

 .باالتر به جابجایی با این شیوه سفراولویت تخصیص و  دسترسی وسایل نقلیه شخصی

 .های سفر پیاده، دوچرخه و همگانیشیوه های سفر پایدار:شیوه

ک دو بخش ترافی افزایش ظرفیت آن، شامل ناشی از یک معبر افزایش سفرهای سواره در: القاییترافیک 

 .و تقاضای پنهان انتقالی

، فرس از تغییر در زمان سفر، مسیر ناشی فزایش سفرهای سواره در یک معبرقسمتی از ا: ترافیک انتقالی

 .های موجودنوع وسیله نقلیه یا مقصد سفر

ایجاد سفرهای جدید به دلیل ناشی از  معبر قسمتی از افزایش سفرهای سواره در یک: تقاضای پنهان

 فراهم شدن شرایط مناسب.

دچار ضعف  و حرکتی های جسمیدی که به طور موقت یا دائم از نظر تواناییافرا: افراد دارای معلولیت

 .دنباش

روی از ایستگاه تعداد ساکنین واقع در فاصله قابل قبول پیاده ونقل همگانی:پوشش شبکه حمل

 ونقل همگانی تقسیم بر جمعیت منطقه مورد مطالعه.حمل

های مختلف )مانند تجاری، اداری، مسکونی، فرهنگی و : ترکیب چند عملکرد از کاربریاختالط کاربری

 .محدوده مورد مطالعهآموزشی( در 

 

 اصول کلی -2-2

 محور خودرو توسعه هایآسیب از را شهر ابتدا باید شهری، محیط مطلوب طراحی و ریزیبرنامه منظور به

ای بر گانه زیرچهاراصول مند شد. ونقل پایدار، از مزایای آن بهرههای حملبا توسعه زیرساخت سپس، .کرد دور

 :شوندرعایت باید تحقق توسعه شهری پایدار 
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 رد خودرو محورکیر روییتغ -1

 حل راه ،وسایل نقلیه شخصی و افزایش ظرفیت ترافیک عبوری شهریمعابر درونتعریض به طور معمول 

ناشی از توسعه شبکه تردد وسایل  القایی. ترافیک استو ازدحام مدت برای حل معضل تراکم وکوتاه موقتی

ای و تقاض د()تغییر مسیر، زمان، شیوه یا مقصد در سفرهای موجو که شامل ترافیک انتقالیشخصی 

 اکمشرایط ترکوتاه پس از مدتی است، )ایجاد سفرهای جدید به دلیل فراهم شدن شرایط مناسب( پنهان 

 هیچ منفعتی ندارد، اما ترافیک معابرمعنی نیست که تعریض  امر بداند. البته این انگردباز می را به معابراولیه 

فرآیند برآورد  ،به بیان دیگر تواند منافع درازمدت حاصل از تعریض معابر شهری را کاهش دهد.می القایی

تقاضای آینده از طریق رشد تقاضای موجود و سپس افزایش عرضه متناسب با افزایش تقاضا، یک چرخه 

پذیری شهر ط زیستشرای ،مدتیاز کند، بلکه پس پایان است که نه تنها مشکالت ترافیک شهر را حل نمیبی

و  فکرت، طرز رویکرد در تغییر ریزی و طراحی محیط شهری،اول در برنامه بنابراین گامرا از بین خواهد برد. 

 .تاس پایدار سفر هایشیوه به سهم بیشتری از فضای خیابان اختصاص شهری در ریزانبرنامه و طراحان روش

 های پایدار باشد.به استفاده از شیوهتواند مشوق شهروندان ین ترتیب، طراحی میه اب

 

 داریسفر پا یهاوهیش رساختیکردن زفراهم  -2

فاده تواند استمی مطمئن و کاراونقل همگانی روهای با کیفیت، مسیر دوچرخه مناسب و شبکه حملپیاده

 های سفر پایدار را بیشتر کرده و سهم خودروی شخصی را از سفرهای روزانه کاهش دهد.از شیوه

وتاه های کترین روش جابجایی برای طی کردن مسافتترین و پاکترین، سالمترین، ارزانروی آسانپیاده

نونقل همگانی برای سفرهای درویکی از اجزای مهم و ضروری شبکه حملاین شیوه سفر است. همچنین، 

 های زیر باشد:روی خوب باید دارای ویژگیشهری است. یک شبکه پیاده

که دارای عرض مناسب، ایمن، است پیوسته ای شبکه ،روی ایمن و کاملپیاده شبکه: کامل ایمن و -

 دگانسالخور، کودکان و افراد دارای معلولیتشامل  ار مختلفشکیک شده و قابل استفاده برای اقتف

، وستهپیی روهاعالوه بر پیاده ،رویپیادهبرای شبکه ایمن و کامل  به منظور دستیابی به یک. باشد

کیلومتر  15مجاز حداکثر سرعت )با  با سوارهترک شمسیرهای م راه( و)پیاده مسیرهای ویژه پیاده

 .تواند مورد توجه قرار گیردمی، برای وسایل نقلیه(بر ساعت 
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فروشی، کافه و )مانند خردههای فعال روها از طریق جانمایی کاربریسرزندگی پیاده: سرزنده و فعال -

های اطراف از در طبقه همکف تأمین شده و ارتباط بین قلمروی عابر پیاده و ساختمانرستوران( 

رو باید مشخصات پیاده شود.طبقه همکف برقرار می یجاد نفوذپذیری فیزیکی در جدارهطریق ا

نها رو نباید احساس کنند امنیت آیادهکنندگان از پاحساس امنیت را به عابران پیاده القا کند. استفاده

 شود.از سوی افراد دیگر تهدید می

در طول مسیر حرکت عابر پیاده و  بانسایهدرخت و پوشش گیاهی، استفاده از : آسایش اقلیمی دارای -

 .کندتواند به تأمین آسایش اقلیمی پیاده کمک روها میپیادهدر امتداد 

حرکت و زیادی برای های سفر ارزان، سالم و پاک است که به فضای از شیوه دیگر سواری یکیدوچرخه

ما ا ونقل همگانی عمل کند.تواند به عنوان مکملی برای شبکه حملکه دوچرخه می ضمن آن ندارد.نیاز توقف 

هستند. بنابراین، تأمین ایمنی آنها و امنیت  در معابرپذیر سواران از جمله کاربران آسیبدر مقابل، دوچرخه

 پارکینگ دوچرخه بسیار اهمیت دارد.

رای تواند جایگزین مناسبی بونقل همگانی با قابلیت جابجایی تعداد قابل توجهی مسافر، میشبکه حمل

ه بکریزی و طراحی مناسب شهای طوالنی باشد. اما این مسئله مشروط به برنامهخودروی شخصی در مسافت

، انکارایی و اطمینونقل همگانی عالوه بر دارا بودن شبکه حملهای سفر است. و یکپارچگی آن با سایر شیوه

مبادی و ز روی اقابل قبول پیاده پیاده فراهم کرده و در فاصلهعابران باید دسترسی مناسب به ایستگاه را برای 

 قرار داشته باشد. مقاصد سفر

 

 بستهه معابر همکشب -3

که معابر بوده و شبهای شهری، کوچک و نفوذپذیر برای دستیابی به مسیرهای کوتاه و مستقیم باید بلوک

ی متعددی هاو روش ای مسیرها. چنین شبکهبست طراحی شودبنبدون بندی و جهتبدون بدون محدودیت، 

ها در چنین کاهد. به علت تعدد تقاطعآورد و از ازدحام ترافیک میرا برای رسیدن به یک مقصد فراهم می

سواران با سرعت کمتری حرکت کنند که موجب ارتقای ایمنی عابران پیاده و دوچرخه باید، خودروها ساختاری

 ه شود.مراجع« مبانی»نامه، آیین اولعابر به بخش برای اطالعات بیشتر در زمینه انواع ساختار شبکه م شود.می

تر باشد و شباهت کمتری به الگوی درختی بسته نزدیکهای شهری به الگوی همخیابان هر چه شبکه

لندترین بشود اندازه شود. توصیه میبیشتر میدر آن های سفر پایدار داشته باشد، تمایل به استفاده از شیوه

 .باشدمتر  150در حالت مطلوب، حدود  و متر 300 حداکثر، شهریبافت بلوک در طول 
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 اختالط کاربری -4

، بسیاری از های شهرهای مکمل در محلهها و فعالیتای از کاربریشده متعادل و کنترل سهمبا تأمین 

. به عالوه، وجود پذیر خواهد بودامکانبه صورت پیاده انجام سفرها کوتاه شده و  ،شهریسفرهای درون

روز تأمین های گوناگون و فعال در ساعات مختلف روز، امنیت و سرزندگی خیابان را در طول شبانهکاربری

برای  درصد نباشد. 50از  تربیش هر محدودهشود سهم کاربری غالب در کند. در حالت مطلوب، توصیه میمی

راهنمای ملی توسعه مبتنی بر »شهری به  هاییطریزی و طراحی محاطالعات بیشتر در زمینه اصول برنامه

 مراجعه شود. ایرانمعماری و شهرسازی شورای عالی ، مصوب «ونقل همگانیحمل
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 هایاربرک یکیتراف یاثرسنج -3

 هاتعریف -3-1

ه ها و ارائشناخت و تحلیل اثرات ترافیکی توسعه یا تغییر کاربری :مطالعات اثرسنجی ترافیکی

 .مرتبط با آنرفع اثرات نامطلوب های پیشنهاد

 .کنندمی ایجادخود سفر در ساعت اوج  100هایی که کمتر از توسعه :کوچک اریبس یهاتوسعه

 .نندکمی جادیا خود اوج ساعت در سفر 500 تا 100 نیب که ییهاتوسعه :کوچک یهاتوسعه

 .نندکمی جادیا خود اوج ساعت سفر در 1000 تا 500 نیب ی کهیهاتوسعه :متوسط هایتوسعه

 .نندکمی جادیا خودسفر در ساعت اوج  1000بیشتر از  ی کهیهاتوسعه :بزرگ هایتوسعه

 .هایکاربر از بردارینوع، مشخصات و افق بهرهای شامل برنامه: برنامه فیزیکی توسعه کاربری

 

 اهداف -3-2

جاد شده یا یاز سفرها یونقل، ناشحمل یهالفهؤم یابیارزابتدا ، یکیتراف یسنجمطالعات اثراز هدف 

 ظوربه من کاربریدهندگان ونقل و توسعهستم حملیبه گردانندگان س کمکسپس د و یجد یاربرک توسط

 یامونریو پ یه داخلکدر شب سفرمختلف  یهاوهیش یو راحت یمنیت ایالزم جهت حفظ و تقو یهان اقدامییتع

الزم  یاهشنهاد بهبودیتا پ توسعه یزیره برنامهیاول یهایاز بررس ید به مسائل متعددین مطالعات بایاست. ا

، یونقل همگان، حملیشخصهای مختلف سفر )وسایل نقلیه کاربران شیوهتردد  جهتمعابر اطراف  یبرا

 یابیار، عالوه بر ارزک نیا یز پاسخ دهد. برایونقل نمرتبط با حمل یطیمح ستیل زئو مساو پیاده(  دوچرخه

ز ین یرامونیه معابر پکرات شبییو تغاطراف  یهاتوسعه مشخصاتد ی، بادیجد یاربرکا توسعه یجاد و یاثرات ا

 ها ارائه شده است.مبانی انجام مطالعات اثرسنجی ترافیکی کاربری« پیوست الف»در  .شود یبررس
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 است: یر ضروریموارد ز یبرا )در سطوح مختلف( یکیتراف یمطالعات اثرسنج

 معبرروی سواره به یجاد دسترسیا -

 ها و مطالعات جامع شهرانجام اصالحات در برنامه -

رات زیادی ییط محدوده، تغیا شرایسال، گذشته و  2شتر از ین بیشیپ یه از مطالعات اثرسنجک یهنگام -

 .استرده ک

 

 ازیات مورد نیجزئ -3-3

از  یاتواند در بازهیممربوطه  یکیتراف یاثرسنج کاربری، مطالعات توسعهو اثرات ابعاد  بر اساس نوع،

 کی ،لمثا ی. براباشد متغیره گزارش جامع یو ته های جرئیزیتا آنال یارشناسکه نظرات و ارائ یلک ینیبازب

ن کمم ی،شهراس ید در مقیز خرکمر کیه ک یدر حال ،ستیل جامع نیازمند تحلین یونکمس کوچکتوسعه 

ف یر تعریبه صورت ز یاثرسنجها و سطوح مطالعات یاربرک یبندباشد. طبقه املکازمند مطالعات یاست ن

 شود:یم

بدون تأثیر  ،سفر بر ساعت( ـ نفر 100)کمتر از  کاندبسیار ایجاد سفر  با :کوچکار یبس یهاتوسعه

ب ن محل مناسییو تع یلکد یازمند بازدین ،های مسکونی معمولمشابه آپارتمان ،های مجاوربر تقاطع

 یدسترسبرای 

سفر بر ساعت(، بدون تأثیر بر معابر  ـ نفر 500تا  100با ایجاد سفر اندک )از  :های کوچکتوسعه

 ها و محل اتصال راه دسترسیمحدود بر تقاطع اثرگذاریمحدوده، با 

محدود  اثرگذاریبا سفر بر ساعت(، ـ نفر  1000تا  500با ایجاد سفر متوسط )از  :متوسط هایتوسعه

 اثرسنجی ترافیکی مطالعاتو نیازمند موارد تحلیلی در در فاصله کم  بر شبکه معابر اطراف

قابل توجه بر  اثرگذاری(، با سفر بر ساعتـ نفر  1000بیشتر از با ایجاد سفر زیاد ) :بزرگ هایتوسعه

ستفاده ا پیرامونی باونقل و طراحی سیستم حمل یبازنگر شبکه معابر اطراف در فاصله زیاد و نیازمند

 افزارهای مربوطهنرماز 

ابعاد  یبرا یکیتراف یاثرسنج اتمطالعاز در یمورد نات یاس و جزئیدرباره مق یشنهاداتیپ 1-3جدول در 

 .ارائه شده استو راهنما توسعه به عنوان نمونه  کیمختلف 
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 یشهر یهادر سطوح مختلف توسعه یکیتراف یاثرسنجمطالعات  یهایازمندین -1-3جدول 

 هایتوسعه اثرسنجی مطالعات یهاتیفعال
 بسیار کوچک

 هایتوسعه
 کوچک

 هایتوسعه
 متوسط

 هایتوسعه
 بزرگ

     و بررسی ح ات باری جلسرگزب

     ل وضع موجود در حوزه نفوذیتحل

    * ت معابر اطرافیموقع

     اطراف یهادر معابر و تقاطع کیوضع موجود تراف

   *  معابرشبکه بهبود و توسعه  یآت یهاطرح

    * یاربرک یکیآمار تصادفات در نزد

   *  اطراف یهاد و جذب سفر توسعهیتول

     های اطرافع سفریل توزیتحل

   *  موجودعبوری  کیرشد تراف

   *  اطراف یهاتقاطع یت آتیل وضعیتحل

  * *  کیتراف یسازآرام نیازسنجی

     جدید هایسفر و جذبد یبرآورد تول

    * سفرهای جدیدع یبرآورد توز

    * ین نقاط دسترسیت و فواصل بیتعداد، موقع یابیارز

     و طول صف پارکینگ یطرح دسترس یابیارز

     تیسا یداخل ترافیکان یجر یابیارز

  * *  بدون چراغ یهال فاصله از تقاطعیتحل

  *   دارچراغ یهار بر تقاطعیثأت یو بررس ینیبشیپ

  *   ونقل همگانیتحلیل دسترسی حمل

    * مالحظات پدافند غیر عامل

 ستمیارشناسان و گردانندگان سکاختیاری و وابسته به نظر »*«: 
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آن  یزان سفرسازید به میبا دیجدک توسعه ی یبرااثرسنجی مطالعات و جزئیات ن سطح ییمنظور تعبه 

، حدود ابعاد در شهر تهران با توجه به اطالعات موجود یکاربر چند نوع یبرا 2-3جدول در دقت کرد.  یکاربر

 شده است. هبه عنوان راهنما ارائ یکیتراف یاثرسنجمختلف مطالعات ح وسط یاز برایمورد ن یهاو اندازه

 تهران شهر مطالعات بر اساس یکیتراف یاثرسنجسطوح مختلف مطالعات  یاز برایحدود ابعاد مورد ننمونه  -2-3جدول 

 بزرگ متوسط کوچک ار کوچکیبس واحد ار سنجشیمع نوع کاربری

 25000 بیشتر از 25000تا  12500 از 12500تا  2500 از 2500کمتر از  مترمربع زیر بنا اداری

 25000بیشتر از  25000تا  12500 از 12500تا  2500 از 2500کمتر از  مترمربع زیر بنا بیمارستان

 0/15از  بیشتر 0/15تا  7/5 از 7/5تا  1/5 از 1/5کمتر از  هکتار مساحت و بوستان پارک

 2000بیشتر از  2000تا  1000 از 1000تا  200 از 200کمتر از  مترمربع زیر بنا بارمیدان میوه و تره

 4000بیشتر از  4000تا  2000 از 2000تا  400 از 400کمتر از  مترمربع زیر بنا درمانگاه

 7000بیشتر از  7000تا  3500 از 3500تا  700 از 700کمتر از  مترمربع زیر بنا پزشکان ساختمان

 6000بیشتر از  6000تا  3000 از 3000تا  600 از 600کمتر از  مترمربع زیر بنا رستوران

 1000بیشتر از  1000تا  500 از 500تا  100 از 100کمتر از  مترمربع زیر بنا فست فود

 6000بیشتر از  6000تا  3000 از 3000تا  600 از 600کمتر از  مترمربع زیر بنا ایزنجیره فروشگاه

 7000بیشتر از  7000تا  3500 از 3500تا  700 از 700کمتر از  مترمربع زیر بنا فرهنگسرا

 35000بیشتر از  35000تا  17500 از 17500تا  3500 از 3500کمتر از  مترمربع زیر بنا ورزشی مجموعه

 3000بیشتر از  3000تا  1500 از 1500تا  300 از 300کمتر از  مترمربع زیر بنا تاالر پذیرایی

 20بیشتر از  20تا  10 از 10تا  2 از 2کمتر از  هکتار زیر بنا مسکونی مجتمع

 3000بیشتر از  3000تا  1500 از 1500تا  300 از 300کمتر از  مترمربع زیر بنا مؤسسه آموزشی

 10بیشتر از  10تا  5 از 5تا  1 از 1کمتر از  هکتار زیر بنا هتل

 6000 شتر ازبی 6000تا  3000 از 3000تا  600 از 600کمتر از  مترمربع زیر بنا تجاری مجتمع

 2000بیشتر از  2000تا  1000 از 1000تا  200 از 200کمتر از  صندلی صندلی مجموعه سینمایی
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 هامدیریت تقاضای سفر کاربری -3-4

است که از طریق ایجاد تغییر  ها، خدمات و اقداماتدها، برنامهای از راهبر، مجموعهسفرمدیریت تقاضای 

د کند. در رویکرونقل کمک میحمل سیستمبه کارآمدی و پایداری  هاطول سفر، مسیر و ، تواتر، زماندر شیوه

 همچنین و آنمسافت پیموده شده با کاهش و به خودروی شخصی وابستگی مدیریت تقاضای سفر، کاهش 

روی و ونقل همگانی، پیادهمانند حمل های پایدار سفرهای شهری با شیوهاطمینان از هماهنگی توسعه

 .استمورد توجه سواری دوچرخه

 انتخاب شیوه سفر دارد. به خصوص تأثیر قابل توجهی بر طراحی محیط شهری و سفرمدیریت تقاضای 

 ظیرنتا از این طریق به مزایایی  باشدهای این رویکرد های شهری در هماهنگی با سیاستالزم است تا توسعه

و فضاهای ها سرزنده، خیابان هایها در محلهشمول، اختالط کاربریهای جذاب و همهبه خیاباندستیابی 

رای ب که شودو بهبود سالمت عمومی دست یافت. از این رو توصیه می های سفر پایدارشیوهدار همگانی دوست

به عنوان ضمیمه « فرسگزارش مدیریت تقاضای »مقیاس،  های بزرگبه ویژه توسعه های شهری جدیدتوسعه

طمینان ونقل شهری اتا از وجود ارتباط مناسب بین توسعه و شبکه حمل شودتهیه مطالعات اثرسنجی ترافیکی 

زارش گ» برای تهیه جزئیات پیشنهادی. جدید کاسته شود هایونقلی مخرب توسعهشده و از اثرات حملحاصل 

« ت بپیوس»ونقل شهر در گزارش توسط متولی حملو نمونه چک لیست کنترل این « سفرمدیریت تقاضای 

 ارائه شده است.
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 هایاربرکبه  یضوابط دسترس -4

 هاتعریف -4-1

 .مسیر ارتباط و دسترسی سواره کاربری به خیابان مجاور :دسترسیراه 

 در جهت عمود بر امتداد محور آن. معبرشیب سطح  :شیب عرضی

 امتداد محور آن. شیب سطح تمام شده و خط پروژه معبر در :شیب طولی

 رانکارب تمامی به علت ظرفیت جابجایی کم، دسترسی که شهری هایخیابان از ایدسته خیابان محلی:

 کنند.می فراهم محله، مقیاس حداکثر در هایکاربری را به

 با ظرفیت جابجایی متوسط، دسترسی که شهری هایخیابان از ایدستهوپخش کننده: خیابان جمع

 کنند.می فراهم ناحیه، مقیاس حداکثر در هایکاربری به را نکاربرا تمامی

اربران ک تمامی به علت ظرفیت جابجایی زیاد، دسترسی که شهری هایخیابان از ایدستهخیابان شریانی: 

 کنند.می فراهم ،و شهر منطقه مقیاس در هایکاربری را به

 کنترل شده است. در آن ممنوع و کامالً یموتور ریغ یهاقهیکه تردد و حضور کاربران طر یمعبر :تندراه

 .است رؤیت قابل نقلیه وسیلهراننده  برای معبر از نقطه هر در که ایفاصلهفاصله دید: 

خطی )خط پروژه( در صفحه قائم که مشخصات هندسی کف تمام شده معبر را نشان داده  نیمرخ طولی:

 و مبنای تعیین ارتفاع است.

 

 معرفی راه دسترسی -4-2

های اطراف با استفاده از راه دسترسی تأمین ها به شبکه خیابانکنندگان کاربریسواره استفادهدسترسی 

ر ه ز انواع مختلفی داشته ویدسترسی ن یهاراه ها،ابانیها و خیاربرکبا توجه به وجود انواع مختلف شود. می

نمونه یک راه  2-4شکل و در  موقعیت و تعریف راه دسترسی 1-4شکل دارند. در  یاژهیو یضوابط طراح ،کی

 نشان داده شده است.خیابان مجاور آن  بهدسترسی کاربری 
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 موقعیت و تعریف راه دسترسی -1-4شکل 

 

 
 (، تهرانتربیت مدرسکاربری )دانشگاه یک نمونه راه دسترسی  -2-4شکل 

 

 دسترسی یهاانواع راه -4-3

 . هراردد یبستگ یاربرکد و جذب سفر سواره یزان تولیمعبر و م یبندطبقهبه دو عامل  دسترسینوع راه 

اه رشتر باشد، یب یاربرکد و جذب سفر سواره یزان تولیباالتر و م یاربرکمعبر مجاور  یردکعمل طبقهچه 

به  ساسبر این ا. باشد داشته یتربیش و ظرفیتبرخوردار بوده  یترمطلوب یمشخصات هندس از دیبا دسترسی

 وجود دارد: دسترسینوع راه  پنج ،یلکطور 
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 .یژه سواریو و )ایجاد مزاحمت برای مسیر مقابل(م کبا عرض  کمشتر یو خروج ی: ورود1نوع 

 .یژه سواریو و )بدون ایجاد مزاحمت برای مسیر مقابل(اد یبا عرض ز کمشتر یو خروج ی: ورود2نوع 

 .یژه سواریم و وکبا عرض  متر( 3تا  1) ی دارای میانهمجزا یو خروج یورود: 3نوع 

 .یژه سواریبا عرض زیاد و و متر( 3تا  1) ی دارای میانهمجزا یو خروج یورود: 4نوع 

 .و امدادی ژه وسایل نقلیه سنگینیمجزا با عرض زیاد و و یو خروج یورود: 5نوع 

کینگ پار شرایط ومجاور بندی معبر بر اساس طبقهها پیشنهادی برای انواع کاربری دسترسی هایراهع انوا

 ارائه شده است. 1-4جدول در به عنوان راهنما  کاربری

 یاربرکنگ یکپار مجاور و شرایط بندی معبراساس طبقهبر  دسترسینوع راه  پیشنهاد -1-4جدول 

 مدت زمان استفاده
 کاربری نگیکاز پار

 معبر یبندطبقه
 کاربری مجاور

 )فضای پارک( کاربری نگیکپار ظرفیت

 600از  ترشیب 600تا  301 300تا  101 100تا  25 25متر از ک

 بلندمدت
 ساعت( 4)بیشتر از 

 یانیشر
 نندهکوپخش ا جمعی

 4نوع  4نوع  3نوع  2نوع  1نوع 

 - 3نوع  2نوع  1نوع  1نوع  یمحل

 مدتانیم
 ساعت( 4تا  2)

 یانیشر
 نندهکوپخش یا جمع

 4نوع  4نوع  3نوع  2نوع  2نوع 

 - 4نوع  3نوع  2نوع  1نوع  یمحل

 مدتوتاهک
 ساعت( 2)کمتر از 

 یانیشر
 نندهکوپخش یا جمع

 4نوع  4نوع  4نوع  3نوع  2نوع 

 - 4نوع  3نوع  2نوع  1نوع  یمحل

 های محلی، مجاز نیست.وسیله به خیابان 600های دارای ظرفیت بیشتر از دسترسی پارکینگ کاربری«: -»
 از همین جلد آمده است.« بارگیری و باراندازی»در بند  5ضوابط مربوط به استفاده از راه دسترسی نوع 

 

 قوس گوشهو شعاع راه دسترسی عرض  -4-4

شتر یبقوس گوشه چه شعاع  س دارند. هرکع ارتباطبا هم آن  قوس گوشهو شعاع راه دسترسی عرض 

 قسمتبهتر است عرض الزم است.  یمترکعرض گردش وسایل نقلیه با انحراف کمتری انجام شده و باشد، 

و حداقل  3-4شکل در هندسی راه دسترسی  اجزا و مشخصات متر نباشد. 6شتر از یبراه دسترسی  یورود

 ارائه شده است. 2-4جدول بر اساس شعاع قوس گوشه در  آنعرض قسمت ورودی 



 ونقل و کاربری زمینبخش نهم: حمل
 

 

 

16 
 

 
 اجزا و مشخصات هندسی راه دسترسی -3-4شکل 

 

 )بر حسب متر( جدول قوس گوشه و فاصله تاشعاع  اساسبر دسترسی راه  یورودقسمت عرض حداقل  -2-4جدول 

 جدول تا گردشیله یفاصله وس
 )متر(

 )متر( شعاع قوس گوشه

0/0 5/1 0/3 5/4 0/6 5/7 

 0/4 0/5 0/6 0/7 ـ ـ 0

 0/4 0/4 0/5 0/6 0/7 ـ 5/0

0/1 0/7 0/6 0/5 0/4 0/4 0/3 

5/1 0/6 5/5 5/4 0/4 0/3 0/3 

0/2 5/5 0/5 0/4 0/3 0/3 0/3 

 امکان ناپذیر«: -»

 

ر یمتفاوت است. مقاد ین و سواریه سنگیل نقلیوسا یابعاد عرض راه دسترسی و شعاع قوس گوشه برا

ر شعاع قوس گوشه د بر اساسکننده و میانه( )بدون احتساب جداعرض راه دسترسی کل مربوط به پیشنهادی 

 است.شده  ارائه 3-4جدول در  های متوسط و بزرگ مقیاسدر توسعه های مختلف عملکردیحالتانواع 
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 یردکعملهای حالت برای انواع شعاع قوس گوشهعرض راه دسترسی و مقادیر پیشنهادی  -3-4جدول 

 نوع
 راه دسترسی

 گوشهقوس شعاع  ردیکشرایط عمل
 )متر(

 عرض راه دسترسی
 )متر(

1 
 مکبا عرض  کمشتر یو خروج یورود

 )ایجاد مزاحمت برای مسیر مقابل(
 یژه سواریو و

0/0 0/7 

5/1 0/6 

0/3 0/5 

5/4 5/4 

2 
 ادیبا عرض ز کمشتر یو خروج یورود

 )بدون ایجاد مزاحمت برای مسیر مقابل(
 یژه سواریو و

0/0 5/11 

5/1 5/10 

0/3 5/9 

5/4 0/9 

0/6 5/8 

5/7 0/8 

5 
 مجزا با عرض زیاد یو خروج یورود

 )بدون ایجاد مزاحمت برای مسیر مقابل(
 ژه وسایل نقلیه سنگینیو و

0/3 5/19 

5/4 5/16 

0/6 5/13 

5/7 0/12 

0/9 5/10 

 

 عرضمجاز است. در صورتی که  ،یک راه دسترسیبرای دسترسی به هر پارکینگ از هر خیابان، تنها 

 دسترسیمین أت برایهای عمومی و موارد تجمیع قطعات( متر و بیشتر باشد )در پارکینگ 20 قطعه برابر با

رکینگ از قسمت ورودی پارابط  ایجاد. خواهد بودمجاز  راه دسترسی به یک خیابان، استفاده از دو پارکینگ

 .شودمحسوب نمیجزو فضای پارکینگ ساختمان  ،ورودی طراب لیو استبالمانع  ،فضای آزاد ساختمان

های بزرگ و متوسط با در نظر داشتن شرایط توسعه مطابق با موارد سواره در توسعه عرض راه دسترسی

هتوسعدر عرض راه دسترسی که  شودشود، اما توصیه میتعیین می 3-4جدول و  2-4جدول مطرح شده در 

 های بسیار کوچک وتوسعهدر نباشد. کمتر  متر 5/3 متر و 0/5 از به ترتیب وسطمت وهای بزرگ مقیاس 

 .در نظر گرفته شودمتر  5/2نباید کمتر از نیز عرض راه دسترسی سواره کوچک 
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 ابانیخ بهدسترسی راه  نحوه اتصال -4-5

 .اشته باشدد عبوری کیان ترافیجر بر قابل توجهی یر منفیثتأ دیابان مجاور نبایبه خ یاربرکال نحوه اتص

الزم  ن رو،ید. از انابان شویوارد خ یاربرکاز  املک یمنیو با ا ید به راحتنبتواند یبا ، رانندگانگرید یسواز 

ابان در یو خدسترسی محل برخورد راه مورد  در یمالحظاتعالوه بر رعایت شعاع و عرض،  ،یاست در طراح

 عابران یهاتین تداخل در فعالیمترکه ک طراحی شود یطورد یبا یاربرک یو خروج یورود .ه شودنظر گرفت

ت رعایبا خیابان دسترسی در طراحی هندسی محل تالقی راه  جاد شود.یه ایل نقلیو وسا سواران، دوچرخهادهیپ

 موارد زیر الزامی است:

 دسترسی سوارهایجاد متر باشد.  5حداقل باید تقاطع لبه از  ی جدیدهاسواره کاربری دسترسیفاصله  -

موجود در گوشه  هاییاربرکط یشرابا توجه به تقاطع ممنوع است. چنانچه گوشه  یا پخیدر قوس 

مانع بالیر ناگز و فاصله دید، یمنیسر نباشد، با در نظر گرفتن مالحظات ایماین ضابطه ت یرعا تقاطع،

 است.

ه ک یطیدرجه باشد. در شرا 90در حد امکان برابر با د یبابا خیابان مجاور  دسترسیراه برخورد ه یزاو -

 .درجه در نظر گرفت 105تا  75بین ه را ین زاویتوان این نباشد، مکمم آنن یتأم

در رو سواره یروساز لبه از ارتفاع بیشترمتر یسانت 4 به میزاندسترسی راه  دهانهارتفاع بهتر است  -

 ند.کآبرو عمل  کیبه عنوان ب یر شییباشد تا خط تغمحل اتصال 

درصد است. در  12 در شرایط خاص تادرصد و  9 دسترسیراه  یمطلوب برا یب طولیشحداکثر  -

اگر  .شودمحدود میدرصد  10ب به یثر شک، حدایطوالن یهاخبندان و زمستانیر با یمناطق سردس

درصد در  8حداکثر  درصد باشد، شیب طولی راه دسترسی 10وسایل نقلیه سنگین بیشتر از سهم 

 شود.نظر گرفته می

ه کد باش یبه مقدار دیبادر محل اتصال دسترسی راه  یب طولیبان و شایخ یب عرضین شیتفاوت ب -

 بر اساس میزان ترددن اختالف یمقدار مجاز احداکثر شوند.  یاربرکبتوانند وارد  یرانندگان به آسان

 یوه طراحیشنیز  4-4شکل و  5-4جدول در است.  ارائه شده 4-4جدول در و نوع خیابان مجاور 

 دهمشخص شب، یزان اختالف شیمعبر و م یبندابان بر اساس طبقهیبه خدسترسی محل برخورد راه 

طول آن بر اساس نوع قوس باشد،  دسترسی الزمدر محل اتصال راه قوس قائم  یاست. چنانچه طراح

 خواهد بود. 6-4جدول در  ارائه شدهر یب، مطابق مقادیر شییزان تغیو م
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 در محل اتصال دسترسیراه  یب طولیابان و شیخ یب عرضین شیثر اختالف مجاز بکحدا -4-4جدول 

 خیابان یبندطبقه
 یدسترسراه در زان تردد یم

 ادیز مک

 %6 %8 یانیشر

 %7 %9 نندهکوپخش جمع

 - %10 یمحل

 تردد در خیابان محلی، مجاز نیست. پرهای برای کاربریایجاد دسترسی «: -»

 

 ابانیخو دسترسی راه  تالقیمحل  یوه طراحیشپیشنهاد  -5-4جدول 

 خیابان یبندطبقه
 ابان ویخ یب عرضیاختالف ش

 در محل اتصال یدسترسراه  یب طولیش
 محل اتصال یطراح وهیش

 یانیشر
 ردنکگرد  مترکا یدرصد  4

 قوس قائم درصد 4از  ترشیب

 نندهکوپخش جمع
 ردنکگرد  مترکا یدرصد  8

 قوس قائم درصد 8از  ترشیب

 یمحل
 ردنکگرد  مترکا یدرصد  9

 قوس قائم درصد 9از  ترشیب

 

 

 
 ابانیخ ودسترسی راه  تالقیمحل  یطراح -4-4شکل 
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 )بر حسب متر( مورد نیاز در محل تالقی راه دسترسی و خیابانطول قوس قائم حداقل  -6-4جدول 

 یب طولیابان و شیخ یب عرضیاختالف ش
 )درصد( ی در محل اتصالدسترسراه 

 نوع قوس قائم مورد نیاز

 مقعر محدب

6 5/1 5/4 

8 5/2 0/6 

10 0/3 5/7 

 

 ابانیخ ودسترسی راه  یتالق تقاطع در محلایجاد  -4-6

راه  تالقیجاد شده، محل یا سواره یو حجم قابل توجه سفرها یاربرکل ابعاد یموارد به دل یدر برخ

ن حالت الزم یدر اشود. یم یچپگرد طراح یهاتکحر دارایتقاطع  کیابان مجاور به عنوان یخ ودسترسی 

اغ)چرترافیک نترل کو مالحظات مربوط به نحوه  مجاورهای تقاطعتا ، فاصله فواصل دید ،یاست طرح هندس

 .ردیا بدون چراغ( مد نظر قرار گیدار 

 

 پیاده و دوچرخه یرهایاتصال به مس -4-7

ها، یاربرک یالزم است در محدوده ورود اده،یسواران و عابران پبه منظور مشخص شدن حق تقدم دوچرخه

ه در کر دوچرخه یاز مس ییها(. قسمت5-4شکل ند )کدا یادامه پبدون تغییر رو ادهیژه دوچرخه و پیر ویمس

 مشخص شوند.مناسب،  یشکم و خطئد با عالی، باشدهها واقع یاربرک یمحدوده ورود

 
 یاربرک تالقی راه دسترسیرو در محل ادهیر دوچرخه و پیامتداد مس -5-4شکل 
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ر در دهد. ییرا تغ ر دوچرخهیرو و مسادهیابان، پیخ ید مقطع عرضینبا دسترسیراه  یمرخ طولین یاجزا

 روی خیابان باید بدون تغییرسوارهرو و صورت وجود اختالف ارتفاع بین خیابان و راه دسترسی کاربری، پیاده

 شیب در راه دسترسی جبران شود. ایجاد و همسطح حفظ شده و اختالف ارتفاع از طریقو به صورت یکنواخت 

 در« الف»)حالت  درصد در نظر گرفته شود 2رو با پیاده تالقیالزم است شیب طولی راه دسترسی در محل 

ه ک یریر باشد، مسیناپذر دوچرخه اجتنابیرو و مسادهیپ یو طول یر در مقطع عرضییچنانچه تغ(. 6-4شکل 

 یهابیم در شیو مال یجیر تدریید با تغیشود، بایسواران در نظر گرفته ماده و دوچرخهیپعابران عبور  یبرا

 یمن و راحت برایان تردد اکدار، امچرخ یصندل یدارا افرادت الزامات مربوط به عبور یو رعا یو عرض یطول

 ینااده بر مبیبراهه مخصوص عابران پین موارد از شیشود در ایشنهاد مید. پیاربران را فراهم نماکن دسته از یا

 8 با ابربر روتغییر ارتفاع سطح پیادهشیبراهه برای حداکثر شیب نه استفاده شود. ین زمیموجود در ا ضوابط

 .(6-4شکل  در« ب»)حالت  استدرصد 

 
 روادهیپو دسترسی راه های جبران اختالف ارتفاع در محل تالقی روش -6-4شکل 
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 گذرادهیپاتصال به  -4-8

در  رد.ک یریگمیگذر تصمادهیپ جانمایی ارهتوان دربیها میاربرکد و جذب سفر یزان تولیبر اساس م

 است: یگذر الزامادهیپ یو اجرا ی، طراحی زیرهایاربرک ا مجموعهی یاربرک محدوده

 یز آموزشکمرا -

 یو فراشهر یاس شهریبا مق یهایاربرک -

 یکو پزش یز درمانکمرا -

 یو فرهنگ یحیز تفرکمرا -

 معلولیتدارای افراد سالمندان و  یز نگهدارکمرا -

 سوارهاکو پار هاانهیپا -

 ر توجه شود:ید به موارد زیرها باگذادهیپ و جانمایی طراحیدر 

ن فاصله نسبت به ورودی و یترکیگذر در نزدادهی، الزم است محل پیروادهیاهش طول پکبه منظور  -

 رد.یها قرار گیاربرک یخروج

 ثقل زکد در مریگذر باادهی، محل پسفر در نزدیکی یکدیگر مولدجاذب و  یاربرکدر صورت وجود چند  -

 گیرد.آنها قرار 

ت حال یرعا یرو(، برابه سوارهگذر ادهیاز پر انتقال یمتر )نظیسانت 3از  ترشیب ارتفاعر ییتغصورت در  -

 8 یب طولیثر شکحدامتر و  2/1حداقل عرض آزاد  بابراهه یشطراحی دار، چرخ یصندل یداراافراد 

 .است یالزامدرصد 

 شود. جانماییهای شهری توصیه نمیاستفاده از پل عابر پیاده یا زیرگذر برای عبور عرضی خیابان -

ای باشد که عابران پیاده به های شهری باید به گونهخیابانمشخصات ها، طراحی تقاطع و کاربری

های بزرگ عبور کنند. در مواردی که کاربری ی شهریهاصورت ایمن و همسطح از عرض خیابان

د، به منظور نگیرهای شهری قرار میدر کنار تندراهوپخش کننده و جمعیا اتصاالت محلی مقیاس 

 شود.پیشنهاد می ، با رعایت مالحظات مربوطهو زیرگذر عابر استفاده از پل ،ایمنی حفظ
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 روادهیرو و پن سوارهیپل رابط ب -4-9

متر  5/2 برابر با دیه بایل نقلیوسا یدسترس یرو براادهیرو و پن سوارهیپل رابط ب یبرا حداقل عرض الزم

در خیابان  متر 2/1رابط به عرض حداقل پل د با استفاده از نصب یاده بایر عابر پیمس یوستگیپ ،به عالوهباشد. 

دار چرخ یصندل و د دارای معلولیتافراو  ادهیعابران پ یل دسترسیتسه یبرا هامتر در سایر خیابان 5/1محلی و 

ت. گذرها ضروری اسها و محل کلیه پیادهرو در گوشه تقاطعرو و پیادهبینی پل رابط بین سوارهپیش فراهم شود.

لغزنده و هموار باشد. برای اطالعات بیشتر در این زمینه به  های رابط باید از مصالح سخت، ثابت، غیرسطح پل

 مراجعه شود.« ازی و معماری برای افراد دارای معلولیتضوابط و مقررات شهرس»

دات الزم یها، تمهیاربرکبه  یدسترس های رابط راهپلاده و یپ رابط عابر یهااست در محل پل یرضرو

 ار گرفته شود.ک به یسطح یهاان آبیر جریاز انسداد مس یریجلوگ یبرا

 

 دید مثلث -4-10

یت مکحرابان مجاور یه در خک یشود و رانندگانیخارج م یاربرکه از ک یاراننده یبرا یافکد ین دیمأت

 ی مجاور، درختان و عناصر منظرسازیاهای، دیوار ساختماننظیر پارک حاشیه عوامل ی، ضرورت دارد. برخنندک

 .(7-4شکل ) ندیراننده به شمار آد هر دو ید یبرا یتوانند مانعیم

 
 دسترسید راه یدر مثلث د موانع فیزیکیقرار گرفتن  -7-4شکل 
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. برای این باشندرو نیز دید کافی داشته شوند باید نسبت به پیادهرانندگانی که از راه دسترسی خارج می

در صورت  بدون مانع باشد. 8-4شکل  با رو مطابقهای متوسط و بزرگ باید مثل  دید پیادهمنظور در کاربری

متر، بدون  0/2متر تا  5/0دسترسی، باید در حد فاصل ارتفاع  وجود پوشش گیاهی در محدوده مثل  دید راه

« هااطعتق»نامه، مثل  دید به بخش هفتم آیین زمینهاطالعات بیشتر در  برای باشد.متقابل برای دید مانع 

 مراجعه شود.

 
 در دهانه راه دسترسی رومثلث دید پیاده -8-4شکل 

 

 پدافند غیر عامل -4-11

رعایت موارد زیر به عنوان الزامات  ،های جدیدپذیری توسعهبه منظور افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب

ها ضروری است. برای اطالعات بیشتر در این زمینه به مبح  به کاربریاضطراری  دسترسیو پدافند غیر عامل 

دستورالعمل الزامات و مالحظات دفاعی و پدافند »و « پدافند غیر عامل»ان ایران، بیست و یکم مقررات ملی ساختم

 مراجعه شود. معماری ایرانشهرسازی و عالی  شورایمصوب  ،«های توسعه و عمران شهریغیر عامل در طرح

هر حت د بتوانند تیبا یانتظام یروی، آمبوالنس و نینشانآتش یهار خودروینظ یه اضطراریل نقلیوسا -

 ینشانتشه آیل نقلیوسا یبرا یه دسترسک یبرسانند. در صورت یاربرکبدون وقفه خود را به  یطیشرا

ل یوسا ین دسترسین، تأمیز فراهم خواهد بود. بنابراین یه اضطراریل نقلیر وسایسا یبرا فراهم باشد،

 یراب یدسترس ریانجام شود. عرض مس ینشانتیپ آتش ید با توجه به خودروهایبا یه اضطرارینقل

 5/4و  5/3ب، حداقل برابر با یهای افقی، به ترتم و قوسیمستق یرهایدر مس یه اضطراریل نقلیوسا

 شود.متر در نظر گرفته می
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عبور و  ید برایها( و راه دسترسی باه تقاطع و شعاع قوس گوشهیها )زاوتقاطع یهندس یطراح -

 مناسب باشد. یه اضطراریل نقلیوسا یابیریمس

ات دید تمهیا ممنوع شده است، بایه، محدود یل نقلیوسا یه دسترسکها راهادهیمانند پ ییدر فضاها -

 فراهم شود. ینشانآتش یخودرو یالزم جهت دسترس

د حداقل دارای یواحد(، با 200از  ترشیب یدارا یونکمس یهااس )نظیر مجتمعیبزرگ مق یهامجموعه -

 دیهای دسترسی بامناسب و دور از هم باشند. ابعاد راه فاصله ( بایـ خروج یدو راه دسترسی )ورود

ت عابران کاده در زمان بحران، در نظر گرفته شده و تداخل حریمتناسب با حجم تردد سواره و پ

ز ه در صورت بروکباشند  یاد به گونهیهای دسترسی باه به حداقل برسد. راهیل نقلیاده و وسایپ

 ه مسدود نشود.یل نقلیر تردد وسایمشکل، مس

اهش سرعت حذف، محدود کان، عوامل کت در مواقع بحران، الزم است تا در حد امکجهت سهولت حر -

 شوند. یسازا مناسبی

اقل رساندن تداخل میان حرکت مسیرهای دسترسی باید به نحوی طراحی شوند که عالوه بر به حد -

 رسانده و حرکت را تسهیل نمایند. ن پیاده و وسایل نقلیه، کارایی را به حداکثرعابرا

ای باشد که مسیریابی عابران پیاده و وسایل ها باید به گونهطراحی عناصر درون راه دسترسی کاربری -

 تسهیل شود. قع اضطراریانقلیه در شرایط بحران و مو

ش خطر اهبه منظور کدسترسی شود.  هایریزش آوار نباید موجب انسداد کامل راه ،در هیچ شرایطی -

ز بیشتر ا ،های شهرحداکثر ارتفاع ساختمانشود که توصیه میرسانی، ریزش آوار در مسیرهای امداد

 باشد.نمربوطه سه برابر عرض معبر 

 نوار فضای سبز تعبیه شود. ،مسیرهای سواره و پیادههمه در امتداد بهتر است  -

های واقع در لیه اضطراری به کاربریروز امکان دسترسی وسایل نقالزم است در تمام ساعات شبانه -

وجود داشته باشد. در صورت کم عرض بودن خیابان، ها نیز مشابه سایر خیابانهای تاریخی خیابان

کم  های تاریخیهای نوین و بهره گرفتن از وسایل نقلیه متناسب با خیابانباید با استفاده از روش

های غیر رسمی نیز که هایی مانند سکونتگاههای اضطراری تأمین شود. در بافتدسترسی ،عرض

 شود که از وسایل نقلیه با ابعادعرض معابر کم و عبور وسایل نقلیه اضطراری دشوار است، توصیه می

 ها جهت امدادرسانی استفاده شود.های این نوع بافتکوچک و متناسب با ویژگی
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 هزینه و مشخصات فنی راه دسترسی -4-12

کاربری است. نوع  مالکبر عهده  ها به شبکه معابری اتصال کاربریبرا الزم اقداماتهزینه انجام کلیه 

باید  ودشانجام میدر پوسته معابر شهری توسط مالک کاربری که  اقداماتیمصالح، کیفیت و مشخصات فنی 

ورد ربری مکا جدا نشدنی وباشد. این اقدامات جز مربوطهمنطقه شهرداری  یدتأیمشخصات فنی مورد با مطابق 

اقدامات مربوط به راه دسترسی تکمیل کلیه منوط به گواهی پایان کار ساختمان الزم است صدور و  بودهنظر 

 .باشدآن 
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 نگیکپار -5

 هاریفتع -5-1

 ی شهری.هادر حاشیه خیابانمحل توقف وسایل نقلیه  :ایپارکینگ حاشیه

 به صورتهای شهری محل توقف وسایل نقلیه در خارج از حاشیه خیابان :ایپارکینگ غیر حاشیه

 یا مکانیزه. طبقاتی ای،محوطه

 ا.هیک قطعه زمین روباز به منظور توقف وسایل نقلیه در خارج از حاشیه خیابان :ایمحوطه پارکینگ

ختیار داشته و در اناختصاص  مشخصیپارکینگی که استفاده از آن به افراد یا کاربری  :پارکینگ عمومی

 عموم مردم است.

ونقل همگانی جهت پارک وسایل نقلیه شخصی و های حملپارکینگ واقع در نزدیکی ایستگاه :سوارپارک

 .سفرونقل همگانی در ادامه استفاده از حمل

شخصی نقلیه  دقیقه( وسایل 5مدت )کمتر از سوارها برای توقف کوتاهفضایی در پارک :سوارـ  ادهیپ یفضا

 یا تاکسی جهت پیاده و سوار کردن مسافران.

 تابد )بر حسب لوکس(.مقدار نوری که به طور یکنواخت به واحد سطح می شدت روشنایی:

 

 یاهینگ حاشیکپار -5-2

متر عرض  2خیابان با توجه به انواع مختلف آن به طور متوسط به  حاشیهسواری پارک شده در  خودروی

ای برای در نظر گرفتن عرض وسیله و فضای باز شدن نیاز دارد. به همین دلیل، عرض خطوط پارکینگ حاشیه

در  ،ز خطوط پارکینگ به عنوان خط عبوردر صورتی که ناگزیر الزم باشد ا متر باشد. 5/2تا  0/2در، باید بین 

 متر در نظر گرفت. 0/3توان برابر با عات اوج ترافیک استفاده شود، این عرض را میسا

متر بوده و در دو سمت  5/2ای حداقل شود که عرض خط پارک حاشیهدر مراکز صنعتی، توصیه می

 و البته بهتر است هر واحد صنعتی فضای پارک مورد نیاز برای وسایل نقلیه سنگین .خیابان وجود داشته باشد

 سبک کارکنان و مراجعان خود را تأمین کند.
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کمک کرده و مانع از پارک  آنای به نظم و کارآمدی بیشتر کشی برای فضاهای پارک حاشیهوجود خط

، فضای بارگیری و باراندازی و ونقل همگانیحملنشانی، ایستگاه )مجاورت شیر آتش ر مجازیغدر فضاهای 

 نشان داده شده است. 1-5شکل ای در کشی پارک حاشیهشود. نحوه خطها( میحریم تقاطع

 
 ای موازیکشی پارک حاشیهخطنحوه  -1-5شکل 

 

 :ت شوندیرعا یاهینگ حاشیکپار یشکخط یبرا ریز مواردالزم است 

 متر 15 :«مطلقاً ممنوعتوقف »یا  «ممنوع توقف» یهام تابلویحر -

 متر 30 :ستگاه اتوبوسیم ایحر -

 متر 6 :گذرادهیپم یحر -

 متر 30 :یسکستگاه تایم ایحر -

 گذرادهیپمتر بعد از  15 :یاصل یهام تقاطعیحر -

 متر 1ها: دسترسی کاربریم یحر -

. مشکل (2-5شکل انجام شود )دار هیزاوا ی، مورب و ی، عمودید به صورت موازتوانیم یاهیحاش کپار

از فضای پارک  خروجدار، در مقایسه با پارک مورب و موازی، دید محدود در زمان اصلی پارک عمودی و زاویه

وپخش های محلی و جمعهای شریانی ممنوع بوده و در خیابانی غیر موازی در خیاباناپارک حاشیهاست. 

د به ای بایهای مجاز برای پارکینگ حاشیههای تاریخی، محدودهدر بافت شود.می به ندرت استفاده نیز کننده

 یابی شوند که آسیبی به بافت وارد نشود.نحوی مکان
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 ایانواع پارک حاشیه -2-5شکل 

 

ی پارک فضا دو ،یاهیحاش کپار خطمتر  500ا هر یو  یاهیحاش کپار یفضا 70هر  یبه ازاالزم است 

 در هر جهت دارای معلولیتپارکینگ مخصوص افراد  شود. در نظر گرفته دارای معلولیتافراد  ویژه ایحاشیه

 تدارای معلولیبرای اطالعات بیشتر در زمینه پارکینگ ویژه افراد درصد شیب داشته باشد.  2نباید بیشتر از 

عالی شهرسازی و معماری  مصوب شورای« ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت»به 

 ایران مراجعه شود.

ا هر یو  یاهیحاش کپار یفضا 30هر  یالزم است به ازادر معابری که تقاضای تردد دوچرخه وجود دارد، 

ها دوچرخهوسایل نقلیه به ی اهیپارک حاش یفضا کی ،یشهر یهاابانیدر خ یاهیحاش کمتر خط پار 250

در . (کرد جادیتوقف ادوچرخه، محل  8 حدود یبرا توانیخودرو م کی کپار یدر فضا) اختصاص داده شود

پارکینگ استفاده از دوچرخه وجود دارد،  یای وجود ندارد یا مجاز نیست، اما تقاضامواردی که پارک حاشیه

 روهای عریض طراحی شود.پیادهفضای از  یباید با اختصاص بخشدوچرخه 

 یآمدگشیاز پ یه بخشکشود، احتمال دارد یابان استفاده میه خیدر حاش یعمود که از پارک یزمان

از  توانیم ،لکن مشیرفع ا ی. برادنکم کو از عرض قابل استفاده آن  شدهرو ادهیه وارد پیله نقلیوس یجلو

 .ردکجدول استفاده لبه  یمتر 8/0اصله خودرو در ف یهانندهکمتوقف
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 یاهیحاش رینگ غیکپار -5-3

 یلکضوابط  -5-3-1

 د:ت شویرعار ید ضوابط زیبا یاهیاشح ریغ یهانگیکپار یدر طراح

نار راه که در ک ییخودرو رو ادامه دارد وادهیپ  تا لبهمعموالًروباز  یامحوطه یهانگیکپار محدوده -

با )نوار حائل سبز  کی ایجادشود.  د محسوبیمثل  ددر  یمانعتواند یمشده است،  کپار دسترسی

د را بهبود یتواند دیم یانگ محوطهیکرو و پارادهین پیب( متر 0/2یا بیشتر از  متر 5/0 ارتفاع کمتر از

 .(3-5شکل ) افزایش دهد راابان یخ یبصر ییبایو ز داده

 
 ای روبازدید رانندگان به کمک ایجاد نوار حائل سبز در لبه پارکینگ محوطهبهبود  -3-5شکل 

 

 داشته باشد.فاصله متر از تقاطع  150حداقل د یباهای عمومی نگیکپار یو خروج یورود -

فاصله گاز ل فشار یز تقلکگاز و مراپمپ  ن،یمتر از پمپ بنز 50های عمومی باید حداقل نگیکپار -

 داشته باشند.

 10به ترتیب برابر با  های عمومینگیکپارطرفه و دوطرفه برای دسترسی به یکابان یحداقل عرض خ -

 متر است. 12متر و 

ابان یخ ، بهتر استداشته باشد یدسترساز یک خیابان  ترعمومی به بیشنگ یکپاریک ه ک یدر صورت -

 .انتخاب شود یاصل دسترسیبه عنوان متر ک یب طولیش دارای
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 یابی شود که آسیبی به بافتبه نحوی مکان باید های تاریخیدر بافتای حاشیه پارکینگ غیرموقعیت  -

 وارد نشود. ارزشمند تاریخی

 0/6دوطرفه های ابطرمتر و  5/3 برابر با طرفهکیهای ابطعرض رحداقل ، یطبقات یهانگیکدر پار -

در متر  5/6، برابر با 5-5شکل و  4-5شکل مطابق با  ها نیزابطراین متر است. حداقل شعاع قوس 

 .شودیمنظر گرفته 

 
 های طبقاتینگیکپاردر طرفه کی هایابطرمشخصات هندسی  -4-5شکل 

 

 
 های طبقاتینگیکپاردر دوطرفه  هایابطرمشخصات هندسی  -5-5شکل 

 

در  هاابطب ریو ش 1-5جدول مطابق با  یطبقات یهانگیکاز در پاریمورد ن هایابطعرض و تعداد ر -

 .شوددر نظر گرفته می 2-5جدول مطابق با  های افقیقوسم و یمستق یهابخش
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 یطبقات یهانگیکدر پارمورد نیاز  هایابطتعداد و عرض ر -1-5جدول 

 های مورد نیازابطر )مترمربع(مساحت هر طبقه 

 یمتر 5/3طرفه یک رابط کی 500متر از ک

 یمتر 0/6دوطرفه  رابط کی 1000تا  500

 2000تا  1000
 ورود و خروج کیکبه تف یمتر 5/3 طرفهیک رابطدو 

 یمتر 0/6 طرفهدو رابط کیا ی

 ورود و خروج و دور از هم کیکبه تف یمتر 5/3 طرفهیک رابطدو  4000تا  2000

 و دور از هم یمتر 0/6 دوطرفه رابطدو  4000شتر از یب

 

 یطبقات یهانگیکپار ها درابطانواع ر برایمجاز طولی ب یثر شکحدا -2-5جدول 

 )درصد( طولی بیشحداکثر  ابطنوع ر

 15 میمستق

 12 درجه 90قوس دارای 

 10 درجه 180قوس دارای 

 

 دنونقل همگانی ایجاد شوحمل هایای در کنار ایستگاهمحوطه های عمومیشود پارکینگتوصیه می -

مکمل  های. به این منظور، بهتر است کاربریکنندسوار را تشویق پارک مشابهد عملکردی نتا بتوان

 د.ننیز در مجاورت آن در نظر گرفته شو (فروشیعمیرگاه، کارواش و خردهت نظیر)سوار پارک

 یجا کیخودرو،  کپار یجا 20هر  ید به ازایه بایله نقلیوس 40از  ترتیظرف پر یهانگیکدر پار -

ی برا توانیخودرو م کی کپار یدر فضا ها اختصاص یابد.دوچرخه پارکینگبه اختصاصی  کپار

 .کرد جادیدوچرخه، محل توقف ا 8 حدود

، شهر یهابخش ریسازه با سا نیو ارتباط ا یطبقات یهاگنیپارک یدر طراح یبیترک یهااز طرح استفاده

که در  یموارد نیترمهم است. افزایش دادهپناهگاه  برایمناسب  یهایاز کاربر یکیعنوان  را به آن تیقابل

 عبارتند از: شود،توجه  هاه آنب دیبا کارکرد پناهگاه در زمان بحران با یطبقات یهاگنیپارک یطراح

 متر 20از  ترشیب عمقبا  ینیرزمیصورت ز به یطبقات یهاگنیو احداث پارک یراحط -

 مجاور یطبقات یهاگنیبزرگ به پارکخدماتی  و مراکز هافروشگاه ایمن و مستقیم اتصال -

 یکاربر با یطبقات یهاگنیبه پارک بزرگ یخدمات مراکزها و فروشگاه نیریز یهااختصاص بخش -

 پناهگاه.
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 یمشخصات هندس -5-3-2

به ازای از ی، مساحت مورد ن6-5شکل از دارند. در ین یمتفاوت یبه فضا که پاریه بر حسب زاویل نقلیوسا

 ین مساحت، شامل مساحت فضایشده است. ا ارائه یاهیحاش ریغ هاینگیکدر پار یشخص وسیله نقلیه یک

 90تا  45 یهاهیوه مشخص است، در زاکطور  . همانشودنیز میمانور  ی، مساحت راهرو و مساحت فضاکپار

 نخواهد داشت. ین مساحت تفاوت چندانیدرجه، ا

 
 یاهیحاش ریغ یهانگیکدر پارشخصی ه یله نقلیوس به ازای یکاز یمساحت مورد ن -6-5شکل 

 

ردش گ منطبق بامانور بهتر و  یجاد فضایا ت ویش ظرفیافزا باع دار هیزاوبه صورت نگ یکپار طراحی

جاد یا یبرا محلن ی، بهترلیدر امتداد طول مستط ییراهروهال با کل شیمستط هایزمین. شودمیه یل نقلیوسا

درجه استفاده  90 که پاریزاوه راهروها دوطرفه باشند، بهتر است از ک ی. در صورتهستند هانگیکن نوع پاریا

. عالوه خواهد داشتبست وجود وتاه و بنک یان استفاده از راهروهاکراهروها، امصورت دوطرفه بودن شود. در 

شود.  طول مسیراهش کتواند منجر به یهر دو جهت وجود داشته و م در کان خارج شدن از پارکن، امیبر ا

اهش ک هیل نقلیاده با وسایل شده و تداخل عابر پیاده با توجه به عرض راهرو تسهیت عابران پکن، حریهمچن

و احتمال  کپار یبه فضا ورود هنگاماد یزگردش توان به یم نیز درجه 90 که پاریب زاویافت. از معایخواهد 

 رد.کاشاره  عبوری از راهروه یل نقلیش برخورد با وسایافزا

اهش که یل نقلیطرفه وجود داشته و احتمال برخورد وساکی هایدرجه، راهرو 90ر از یغپارک  یایدر زوا

ر یزمان مانور و تأخ ل شده،یتسه کپار یو خروج از فضا ورود یه برایل نقلیا، مانور وساین زوایابد. در اییم

 ریه بدون تداخل با سایل نقلیردن در عقب وساکان باز کن، امیابد. عالوه بر اییاهش مکه یل نقلیر وسایسا

 شده وجود دارد. کپار یخودروها
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های گردشی به علت توان به بیشتر شدن مسافت و حجم حرکتیمدرجه،  90ر از یغ یایب زوایاز معا

 یراهروها خالفه در جهت یل نقلیاز وسا ین، احتمال دارد برخی. عالوه بر اکردطرفه شدن راهروها اشاره یک

 ابد.یش ینند و احتمال تصادف افزاکت کطرفه حرکی

له یوس کی یپهلو ن الگو،یشود. در ایه نمیتوص 7-5شکل  یدار، استفاده از الگوهیزاو یهانگیکدر پار

توان ین راستا میابد. در اییش میگر قرار گرفته و احتمال برخورد افزایه دیله نقلیوس یه در مقابل جلوینقل

 رد.کستفاده ا 9-5شکل  یدوطرفه از الگو یراهروها یو برا 8-5شکل  یطرفه از الگوکی یراهروها یبرا

 
 ایغیر حاشیه نگیکپار یفضاها یطراحبرای نامناسب  یالگو -7-5شکل 

 

 
 طرفهکیهای دار با راهروهیزاو ایغیر حاشیه ینگکپار یفضاها یطراح برای مناسب یالگو -8-5شکل 

 

 
 دوطرفه هایدار با راهروهیزاو ایینگ غیر حاشیهکپار یفضاها یطراحبرای مناسب  یالگو -9-5شکل 
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های ابطو رن به محل راه دسترسی ین و همچنیزم ت و اندازهیبه موقع کپار یمناسب فضاهاچیدمان 

 :ت شودیرعا کپار یب قرارگیری فضاهاینوع و ترت طراحیر باید در یدارد. اصول ز یبستگورودی و خروجی 

ل یانگ میکه پارین، زاویشود. همچنیاستفاده نم یمواز کپار فضایاز  یاهیحاش ریغ هایینگکدر پار -

 یعمود کپار ی، فضاهابرای ایجاد پارکینگ ازیمتر باشد. از نظر سطح مورد نکدرجه  45د از ینبا

جود نداشته باشد، در یک ن ویاز نظر ابعاد زم یتین حالت، اگر محدودین بازده را دارند. در ایشتریب

 رینگ غیکپارنحوه چیدمان . دیآیدست مه بدرجه  90 کپار یفضا یشتری، تعداد بنیمساحت مع

 .نشان داده شده است 11-5شکل ل در یو ما 10-5شکل در  یعمود یاهیحاش

ان یجاد اخالل در جریو ا یاگوشه یه در فضاهایل نقلیمجاز وسا ریغ کاز پار یریبه منظور جلوگ -

ند، ریمورد استفاده قرار گ کپار ید به عنوان فضایه نباک یشود سطوحیه میت خودروها، توصکحر

د به صورت یشتر باشد، بایمتر ب 2/1ن سطوح از یاگر عرض االبته و مشخص شوند. کا سی یشکبا خط

 و ساخته شوند.کس

 

 
 یعمود یاهیحاش رینگ غیکپارچیدمان مطلوب برای  -10-5شکل 
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 لیما یاهیحاش رینگ غیکپارچیدمان مطلوب برای  -11-5شکل 

 

ا دوطرفه باشد. یطرفه و کیبه صورت تواند یم یعمود کپار یفضاها یهادر راهرو کیان ترافیجر -

، اگر این شرایطشوند. در  یطرفه طراحکیل، یما هایینگکپار در شود این راهروهایم هیولی توص

 هداشت ید بهتریه، دیل نقلیساعت باشد، رانندگان وسا یهات عقربهکجهت گردش، خالف جهت حر

 دهند.یص میله خود را بهتر تشخیت وسیردن، موقعک کو هنگام پار

شود. متر در نظر گرفته می 5/2متر و عرض آن  0/5ای، طول هر فضای پارک حاشیه گ غیردر پارکین -

 کپار یزیاد باشد، عرض فضا کودکا افراد دارای کالسکه یه استفاده افراد سالمند و ک یدر صورت

 های غیرمشخصات هندسی پارکینگ ،12-5شکل و  3-5جدول در شود. یشتر میمتر ب 5/0

 0/3حداقل برابر با طرفه عرض راهروهای یک ان شده است.یب کپار یه فضایای بر حسب زاوحاشیه

 شود.یدر نظر گرفته ممتر  0/6طرفه حداقل برابر با متر و دو
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 ایهای غیر حاشیهنگیکپار یتعریف مشخصات هندس -12-5شکل 

 

 کپارفضای ه یزاو ر اساسب ایهای غیر حاشیهنگیکپار یمشخصات هندس -3-5جدول 

 که پاریزاو
 )درجه(

A 
 )متر(

B 
 )متر(

C 
 )متر(

D 
 )متر(

45 30/5 00/3 84/8 

 50/3طرفه: یک -
 00/6دوطرفه:  -

60 58/5 00/4 92/9 

75 48/5 75/5 30/10 

90 00/5 00/6 00/10 

 

 زمینا عرض ی( و 13-5شکل توانند در امتداد طول )یراهروها م ل،کل شیمستط یهانگیکدر پار -

در  یاصل یه راهروهاکشود یه مین، توصیشتر از زمیرند. به منظور استفاده بی( قرار گ14-5شکل )

در  کپار یف فضایرد کیدهد، بهتر است ین اجازه میباشند. اگر ابعاد زم مستطیلامتداد طول 

 .وجود داشته باشد کپار یهروها فضارا در دو طرف همه تا ردینگ قرار گیکط پاریامتداد مح
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 فضای پارک( 96) نیدر امتداد طول زم یاصل ینحوه قرار گرفتن راهروهانمونه  -13-5شکل 

 

 
 فضای پارک( 83) نیدر امتداد عرض زم یاصل ینحوه قرار گرفتن راهروها نمونه -14-5شکل 

 

و بدون م یمستق یه طول امتدادهاکنگ، بهتر است یکپار یدر راهروها نترل سرعتکبه منظور  -

 .بیشتر نشودمتر  100راهروها از بازشدگی 

 100تا  80 خط ضخامت بازرد  یاد یسفعالئم  وکشی له خطیبه وس دیبا ایغیر حاشیه کپار یفضاها -

 .دنمشخص شومتر یلیم

ورودی یا  جهت کاربری مورد نظر، جهت راهروها عمود بر یامحوطه یهانگیکشود در پاریه میتوص -

کرده ت کاده در امتداد راهروها حرین حالت، عابران پی. در ا(15-5شکل ) باشد خروجی پارکینگ و

 و تداخل کمتری با وسایل نقلیه خواهند داشت.
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 ایمحوطه هایپارکینگورودی و خروجی  یابر کاربری مورد نظر جهت راهروها عمود بودن  -15-5شکل 

 

 یهانگیکع پاریوس یه در فضایل نقلیاز وسا ی، برخو در صورت خالی بودن پارکینگ در ساعات خلوت -

ننده خودرو ک ا متوقفینند. وجود جدول و کیت مکاد حریبه صورت مورب و با سرعت ز یامحوطه

، در شب ویژه بهرا یست. زیت نکن حریاز ا یریجلوگ یبرا یروش مناسب نیز کهای پارفین ردیب

 ین روش برایابد. بهترییاهش مکه یل نقلیوسا یمنین موانع وجود نداشته و اید مناسب به اید

 .است هافیرد نیدر فاصله ب یجاد باغچه و منظرسازی، اتکن حریاز ا یریجلوگ

 ودرصد  2 در حالت مطلوب،درصد و  1حداقل ، یسطح یهاآبه یبه منظور تخلد ینگ بایکسطح پار -

 ب داشته باشد.یش( کپار یدرصد )در امتداد فضا 8حداکثر  به منظور حفظ ایمنی،

ها و متر باشد، بدون آن که لوله 4/2های مسقف و ورودی آنها باید حداقل ارتفاع مفید پارکینگ -

 د.نهای تأسیساتی از ارتفاع مفید آن بکاهکانال

 

 دارای معلولیتافراد ژه یضوابط و -5-3-3

در نظر گرفته  افراد دارای معلولیت یبرا کپار یفضا یتعداد دی، بایامحوطه یهانگیکپار یامدر تم

 الزم است: این افرادژه یو کپار یفضاهات ین موقعییر در تعیت موارد زیشود. رعا

 .نندکرا قطع  ی پارکینگراهروها، ر خودیه در مسکد ناچار شوند ینبا دارای معلولیتافراد  -
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 د پله وجود داشته باشد.ینبا دارای معلولیتت افراد کر حریدر مس -

اده و یپ یرهایها، مسبراههی، شهابه آسانسور کید نزدیبا دارای معلولیتافراد  کپار یفضاها -

 .باشند کاربری مورد نظر یهایورود

 کپار هیل نقلیوسااز پشت به صورت همسطح  ر خودیمس ه درکد ناچار شوند ینبا دارای معلولیتافراد  -

 .عبور کنندشده 

 .قابل دسترس باشند دارای معلولیتافراد  یبرا ،یعموم یهاساختمان یهایاز ورود یمیحداقل نباید  -

 باید در اولین طبقه واقع شود. دارای معلولیتمحل توقف ویژه افراد  ،های طبقاتیدر پارکینگ -

 متر است. 5/3 دارای معلولیتافراد  ویژهحداقل عرض محل توقف  -

 درصد باشد. 2از  ترنباید بیش جهتدر هر معلولیت  دارایافراد  ویژهمحل توقف شیب  -

 د.نباش یورودی پارکینگ و تجهیزات پرداخت باید بدون نیاز به پیاده شدن راننده قابل دسترس -

 عبوران کداشته باشند تا امعرض متر  2/1د حداقل یها بانگیکرجدول موجود در پا هایبازشدگیهمه 

افراد  ی، براعابران پیادهت کر حریعمود بر مسعرضی و  یهابیدار از آنها وجود داشته باشد. شچرخ یصندل

به همین وجود دارد. برای آنها دار چرخ ینترل صندلکان از دست دادن کن بوده و امیآفر خطر دارای معلولیت

 (.16-5شکل استفاده شود ) 12به  1متر از ک یب عرضید از شی، بادلیل

 
 دارای معلولیتافراد  یمنیا یمناسب براعرضی ب یشحداکثر  -16-5شکل 

 

 یل فضاهاکاز  یتواند به صورت بخشیم دارای معلولیتافراد  برایاز یمورد ن پارک یتعداد فضاحداقل 

 (.4-5جدول )ن شود ییتع کپار
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 ایی غیر حاشیههانگیکدر پار دارای معلولیتافراد  یاز برایمورد نپارک  یحداقل تعداد فضا -4-5جدول 

 دارای معلولیتافراد  ویژه کپار یتعداد فضا ایظرفیت پارکینگ غیر حاشیه

 1 و کمتر 25

 2 50تا  26

 3 75تا  51

 4 100تا  76

 5 150تا  101

 6 200تا  151

 7 300تا  201

 8 400تا  301

 9 500تا  401

 نگیکت پاریل ظرفکاز  درصد 2 500از  ترشیب

 

 کپار یه فضاهاکشود یه میاجرا، توص ین سادگیو همچن دارای معلولیتافراد  ییجابجاتسهیل به منظور 

 ،فضای پارکضلع یک ه کن صورت یشوند. به ا یطراحرو و عمود بر پیادهبدار یبه صورت ش این افرادژه یو

د یرو باادهیو پ کپار ین فضاینگ در نظر گرفته شود. بیکپار یگر، همسطح راهرویو ضلع د روپیادههمسطح 

 .(17-5شکل ) باشدرو ادهیه به داخل پیله نقلیز وسقرار داده شود تا مانع تجاو یاجدول برجسته

است.  یها الزامبراههیدار در شهای چرخاز سر خوردن صندلی یریبراهه جهت جلوگیاستفاده از ترمز ش

ف و کارتفاع متر یسانت 3/0متر عرض، یسانت 7متر طول، یسانت 30ن ترمزها عبارتند از: یمشخصات هندسی ا

 (.18-5شکل ارتفاع تاج )متر یسانت 3/0
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 افراد دارای معلولیتژه یو کپار یفضا یات طراحیجزئ -17-5شکل 

 

 
 دارای معلولیتویژه افراد  براههیترمز شهندسی  مشخصات -18-5شکل 
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خص مش« ویژه معلولین و جانبازاننگ یکپار» یباید با تابلو دارای معلولیتژه افراد یو کپار یفضاها

اربران که توج ای باشد تا بتواندد به گونهیبا هاو محیط اطراف آن، اندازه، نورپردازی هاتابلوشوند. موقعیت نصب 

ثر کز حروف بر حسب حدایبزرگ نوشته شوند. حداقل سا با اندازهد یلمات باکند. کجلب  را از فاصله مناسب

متر  5هر  یحروف به ازابرای متر ارتفاع یلیم 10ت یشود. رعاین مییخواندن تابلو تع یمناسب برا فاصله

 است. یالزام تابلوفاصله از 

شود. سفید و آبی استفاده می کشیخطاز  دارای معلولیتفضاهای پارک ویژه افراد مشخص کردن برای 

 دار استفاده کرد.توان در روسازی فضای پارک از عالمت افقی صندلی چرخهمچنین می

 

 یمنظرساز -5-3-4

موارد  بوده وموثر ر و جذب حرارت یزان سطوح نفوذناپذیمدر کاهش ، یامحوطه یهانگیکپار یمنظرساز

 رند:ینظر قرار گ د مدیباجهت طراحی آنها ر یز

 یازمنظرس یبرا یاهیحاش ،اطراف یهانیمعبر و زم پوسته ای،نگ محوطهیکپار ین فضایاست ببهتر  -

 .شودیه میتر توصم 3تا  2ن ینگ، بیکه، بسته به وسعت پارین حاشیدر نظر گرفته شود. عرض ا

را در  عابران پیادهر یتوان مسی، میارکدرخت یهافیرد یب مناسب برایبا در نظر گرفتن ترت -

در  از شدت تابش آفتاب یارکرد. به عالوه، درختک و مجزا مشخص ،بزرگ یعموم یهانگیکپار

 .ندکیتر مآسان را یروادهیرده و پک یریجلوگ روزهای گرم

صله داشته متر فا 7/0حداقل  ،کپار یجدول فضااز لبه امل، کت رشد ید در وضعیباها درخت تنه -

 .ت شودیز رعاین گرید عمودی و هر مانع هاچراغ هیدر مورد پا دیبا فاصلهن یباشد. ا

، پارکینگ نیاز سطح زممتر  0/2تا متر  5/0ن یب ارتفاعد یبا مخروط دید مناسببه منظور حفظ  -

 .ر موانع در نظر گرفته شودیو سا اهییپوشش گ از یعار

ن یآنها است. ا یاز طراح یبخش مهم یاهیحاش ریغ یهانگیکپار یهاردیف یره در انتهایوجود جز -

ه معابر که، هندسه بهتر اتصال راهروها به شبیل نقلیوسا کم پاری، به تنظیر، عالوه بر منظرسازیجزا

 .(20-5 شکل و  19-5شکل ) نندکیم کمکن راهروها یه بینقل لیل گردش وسایو تسه داخلی
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 درجه 90 ایغیر حاشیه نگیکپارهای ردیف یانتهادر ره یجزهندسی دو نمونه مشخصات  -19-5شکل 
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 درجه 60ای نگ غیر حاشیهیکهای پارردیف یره در انتهایمشخصات هندسی دو نمونه جز -20-5شکل 

 

 ییروشنا -5-3-5

 رد:کر توجه یات زکبه ن دیبا یاهای محوطهنگیکپار یین روشنایتأم به منظور

 شود.یه میس توصکلو 10حدود  یین شدت روشنایانگیم -

 شود.یم هیس توصکلو 7/1حدود  ییحداقل شدت روشنا -
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 شود.یه میمتر توص 15حداقل با ارتفاع بلند  یهابزرگ، استفاده از چراغ یعموم یهانگیکدر پار -

 شود. جدول نصب از لبهمتر  7/0حداقل  و با فاصلهحائل  یهارهید در جزیبا ی روشناییهاه چراغیپا -

 .مزاحمت ایجاد نکندمجاور  هایکاربری براینگ یکپار یهاه نور چراغکرد کد توجه یبا -

 

 و رانندگی ییم راهنماعالئ یطراح -5-3-6

 یم افقاخباری و عالئ ،م عمودی انتظامی، اخطاریای، از انواع عالئحاشیه های غیرگینکپار یدر فضا

 شود:یر، استفاده میبه اهداف ز یابیدست یبرا

 و رفتار راننده کینترل ترافک -

 نگیکپار یهافضا یگذارنشانه -

 ورود و خروج یرانندگان برا یینماراه -

 مختلف یهااده به بخشیپ عابران ییراهنما -

 ر در صورت بروز خطراعالم هشدا -

 ر است:یای شامل موارد زهای غیر حاشیهپارکینگ یاربرد در فضاک پر یانتظام یهااز تابلو یانمونه

 «مجاز سرعتحداکثر » یتابلو -

 «حق تقدمرعایت » یتابلو -

 «ستیا» یتابلو -

 
 ایهای غیر حاشیهاربرد در پارکینگک نمونه تابلوهای انتظامی پر -21-5شکل 
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و  دهشنان نصب یو سرنشرانندگان حفظ سالمت  ی، برایمنیت اصول ایبه منظور رعا اخطاری یتابلوها

ن تابلوها یا نصبفاصله محل  ر است.یدر مس یاخطار به رانندگان در مورد خطرات احتمال ها،آناز نصب هدف 

وقع م ه، رانندگان بهیل نقلیسرعت مجاز وسا ت تردد ویکه با توجه به وضعباشد  یاد به گونهیمحل خطر با تا

 یاته باشند. نمونهواکنش مناسب داشو انجام  یریگمیتصم یبرا یآگاه شده و فرصت کاف یاز خطرات احتمال

 ر است:یای شامل موارد زهای غیر حاشیهپارکینگ یاربرد در فضاک اخطاری پر یهااز تابلو

 «گذرگاه عابر پیاده» یتابلو -

 «اهکسرعت»تابلوی  -

 «تقاطع» یتابلو -

 
 ایهای غیر حاشیهاربرد در پارکینگک نمونه تابلوهای اخطاری پر -22-5شکل 

 

د کاربر پراخباری نگ از جمله عالیم یکورود به پار یراهنما یی و تابلوخروج یرهایمس یراهنما یتابلو

نار کها، بهتر است در ینگکت در پاریوضع یارات لحظهییای هستند. بنا بر تغحاشیه های غیردر پارکینگ

 به منظورها ینگکپار یها در فضان تابلویشود. از از استفاده یر نیمتغ نمای امیپ یثابت از تابلو یاخبار یتابلو

ه دیگر استفاد یاربردکو ارائه اطالعات  یخال یش تعداد فضای، نمایخال کپار یرانندگان به فضا ییراهنما

 شود.یم

رانندگان و  تیهدام تردد، اعالم هشدار و یمنظور تنظفضای پارکینگ به  هاییشکم افقی و خطعالئ

 ییا به تنهایو  یو رانندگ ییراهنما یمل تابلوهاکتوانند به عنوان میها میشکرود. خطیار مکه ب پیاده عابران

 ر است:یای شامل موارد زهای غیر حاشیهاربرد در پارکینگک پرعالئم افقی  رند.یمورد استفاده قرار گ

 ادهیعبور عابران پ یعرض یهایشکخط -

 توقف وسایل نقلیه یفضاها یشکخط -

 هاانکیپ -
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« یشهر ابرمع در یافق یکیتراف عالئم دستورالعمل»برای اطالعات بیشتر در زمینه عالئم افقی و عمودی به 

، مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور «عمودی در معابر شهریترافیکی دستورالعمل عالئم »و 

 مراجعه شود.

 

 سوارکپار -5-4

ز ا یهدف اصل. نگ هستندیکت عرضه پاریریسفر و مد یت تقاضایریمد یارا براک یرها ابزارسواکپار

 آن دسته یاز سفر، برا یدر بخش یونقل همگاناستفاده از حمل یط مناسب برایجاد شرایسوار، اکاحداث پار

سوار کگر، اگر پاریان دینند. به بکیاستفاده م یشخص یخود از سوار سفرطول  یه در تمامکاز افراد است 

از سفر خود )معموالً در بخش  ی، بخشسفرطول  یدر تمام یشخص یاستفاده از سوار یجا باع  شود افراد به

 انجام یونقل همگانم( با حملکترا و پر یزکو ادامه آن را )معموالً در بخش مر یشخص یم( را با سوارکترا مک

ر یتوان در دو مورد زیسوار را مکج مطلوب احداث پاریقابل قبول داشته است. نتا یردکسوار عملکدهند، پار

 رد:ک یبندجمع

 یونقل همگانبه حمل یش دسترسیافزا -

 شهرها یزکدر محدوده مر یشخص یاهش سهم سفر با سوارک -

 سوارکپار یفضاها یمعرف -5-4-1

 عبارتند از: سوارهاکپار در یاصل یهافضاها و بخش

 اصلی یونقل همگانخطوط حمل یوکانتظار و س یفضا -

 فرعی یونقل همگانخطوط حمل یوکستگاه و سیا -

 نگ دوچرخهیکپار -

 افراد دارای معلولیتژه ینگ ویکپار -

 یه سواریل نقلینگ وسایکپار -

 رگاهیارواش و تعمکخرد،  یهار فروشگاهینظمل و سازگار کم یهایاربرک -



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

49 
 

 یرساناطالعنترل و ک، یادار یفضاها -

 و دوچرخه( ی، سواریقل همگانونحمل یمجزا برا به صورتان ک)در صورت ام یو خروج یورود -

 افراد دارای معلولیتاده و یپعابران دورها و معابر تردد یرک -

 سوارـ  ادهیپ یفضاها -

ای( سوار دروازه)پارکهای ورودی شهرها دروازهممکن است در  رد و نوع تقاضاکسوارها بر حسب عملکپار

 مشخص یهایژگین دو دسته، بنا بر ویدام از اک. هرسوار داخلی( جانمایی شوندو یا در داخل حریم شهر )پارک

 یسوارهاکت پاریبه عنوان نمونه، با توجه به موقعشوند.  لیکتش یمتفاوت ن است از اجزایک، ممو محلی

ر ه دک ید است. در صورتیکدر آنها مورد تأ یونقل همگانانه حملیشنهاد احداث پایشهر، پ یدر مباد یادروازه

از  .دکرفراهم  یانیستگاه میا کی یرا با طراح همگانیستگاه یبه ا یتوان دسترسی، میداخل هایسوارکپار

متفاوت باشد. در  یداخل یسوارهاکتواند با پاریم یادروازه یسوارهاکمل در پارکم یهایاربرکگر ید ییسو

ز مشاهده یس نیو دفاتر پل کوچک یهااحداث استراحتگاه، دفاتر پست، درمانگاه یادروازه یسوارهاکپار

 ش داده شده است.ینمابه عنوان نمونه  سوارکپار کی یاصل یهافضاها و بخش 23-5شکل در  .شودمی

 
 به عنوان نمونه سوارکپاریک  یاصل یهافضاها و بخش -23-5شکل 
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 فضای توقف وسایل نقلیه سواریمسیر و طراحی  -5-4-2

. تمامی است تأثیرگذارت آن یظرف برداشته و  ین بستگیل زمکبه ابعاد و ش سوارهاکپارجزئیات  یطراح

در خصوص مشخصات  ایهای غیر حاشیهبند پارکینگهای ارائه شده در العملها و دستورضوابط، راهنمایی

م عمودی و و عالئ روشنایی ،سازی، ضوابط منظری معلولیتداراویژه افراد ضوابط  ،هندسی، ورودی، خروجی

 قرار گیرند. توجهیز باید مورد سوارها ندر طراحی فضای توقف وسایل نقلیه سواری در پارک افقی

 

 دوچرخه ستگاهیر و ایمس یطراح -5-4-3

 یدسترس یط را برای، شرایسوارالت دوچرخهیتسه یتوان با طراحیسفر م یت تقاضایریمد یدر راستا

زم الت دوچرخه مستلیاز تسه یبردارو بهره ی، طراحیزیر. برنامهداد بهبودونقل همگانی ستگاه حملیافراد به ا

دوچرخه است.  یرهایسواران در مستردد دوچرخه یمنیل مربوط به او مسائ یکی، ترافیفن یهایژگیاز و یآگاه

نامه، بخش یازدهم آیینهای دوچرخه به و توقفگاه هاریمسانواع  یطراح در زمینهاطالعات بیشتر  برای

 مراجعه شود.« مسیرهای دوچرخه»

 

 یونقل همگانحمل ستگاهیا یطراح -5-4-4

خه، چراده، دویپ مختلف یهاباید به روش برونقل همگانی انبوهحمل یهاستگاهیافراد به ا یان دسترسکام

به  کیسفر در فواصل نزد یت تقاضایریدگاه مدیاز دفراهم باشد.  یه شخصیله نقلیو وس یسک، تااتوبوس

ونقل حمل یهاستمیبا س یدار، دسترسیتوسعه پا ی. در راستااستتر اده و دوچرخه مطلوبیپ یستگاه، دسترسیا

ل یبه وسا نسبت یت باالتریبر، از اولوهستم انبویس یهاهستگایبه ا یسکو تامعمولی ر اتوبوس ینظ یهمگان

نسبت به  مراکز تولید و جذب سفرت یموارد با توجه به موقع ین در برخیبنابرا برخوردار است. یشخص

نقل واتصال مناسب حمل یطین شرایستگاه رساند. در چنیبه ا یل همگانیتوان مسافران را با وسایسوار، مکپار

ط یحم یدر طراح یافکازمند دقت ین امر نیاست. ا یضرور برهمگانی انبوهستگاه یا یبه ورود معمولی همگانی

 آن است. یهایساختمان و ورود ییو جانما یه داخلکسوار، شبکپار

 انه و محلیسوار به پاکپار یاز فضا یبخش الزم است برآورد شده، یمواقع متناسب با تقاضا یدر برخ

 ن فضاها عبارتند از:یا یدر طراح مهم موارد. اختصاص یابدها یسکها و تاتوقف اتوبوس
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 مسافران یمن برایمناسب و اپناه و و سرکس -

 یمنطق یروادهیفاصله پ -

 سواره کیبا حداقل تداخل با تراف مناسب یروادهیر پیمس -

سوار، کارپ یبر در داخل فضاستم انبوهیه سیتغذ یبرا یرانیسکو تا یانه اتوبوسرانیپا یدر صورت طراح

 ت دارد:یاهم زیر یلک تهکن دوتوجه به 

 برانبوهستگاه یاانه به یپا بودن کینزد -

 یه شخصیل نقلیوسامسیر از  یه همگانیل نقلیر وسایمس تفکیک -

خش بسوار به کنقلیه همگانی در پار های وسایلر و توقفگاهیمس یطراح در زمینهاطالعات بیشتر  برای

 مراجعه شود.« ونقل همگانیحمل»نامه، هشتم آیین

 

 ادهیتردد عابران پ ریمس یطراح -5-4-5

نند، کیت مکحر یونقل همگانحمل ستگاهینگ و ایکن پاریه بکیسوار زمانکپار از نندگانکاستفادهتمام 

 ،انکودکخصوص  اده و بهیه عابران پک شودته توجه کن نید به ایسوارها باکپار ی. در طراحهستنداده یعابر پ

هم م موضوعدو  سوارکط پاریدر محت عابران یامنایمنی و ن یمأده شوند. تیتوسط رانندگان د یبه خوب همواره

 اده است.یتردد عابران پ یرهایمس یدر طراح

 ظوربه منداشته باشند.  یا ناامنید ی، احساس تهدد در طول زمان حضوریسوار نباکنندگان از پارکاستفاده

 یهاباجه ،نظارت تصویری یهانیمناسب، استفاده از دورب ییروشنا کردنت و آرامش، فراهم یجاد احساس امنیا

 ار مؤثریدهنده با ظاهر مناسب و لباس مشخص، بسسیطور حضور افراد سرو نیو هم یتماس اضطرار تلفن

ل ز از جمله عوامیط نیداشتن مح ز نگهیمناسب و تم یزات در فواصل زمانین تجهیاز ا یر و نگهداری. تعماست

 رگذار است.یثت تأیجاد احساس امنیه در اکاست  یار مهمیبس

ت، کحر یاز برایمورد ن یاده، فضایپ عابرانو تردد  یدسترس یفضا ییو جانما یطراح یمعموالً چگونگ

هر  یسوار، براکپار از نندگانکدهنده به استفادهسیزات سرویالت و تجهینار تسهکخودرو در  کمانور و پار

 یدیلکته کآن منحصر به فرد خواهد بود. اما در هر صورت دو ن یهاتیها و محدودیژگیت با توجه به ویسا

 :کردن توجه ه آط مختلف بید در شرایه باکوجود دارد 
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 د.نشو یرها طراحیر مسینسبت به سا ید همواره در سطح باالتریاده بایپ عابرانتردد  یهاریمس -

، دوچرخه، یه شخصیل نقلی، وسایونقل همگانتردد مربوط به حمل یهاریها و مسیه دسترسیلک -

 شده و مجزا در نظر گرفته شود. کیکد به صورت تفیان باکحد ام دراده یپ عابرانموتور و 

د زات باشیر تجهیص و مجزا از ساید به وضوح قابل تشخیسوارها باکدر پارپیاده  عابرانتردد  یرهایمس

 یاگونه د بهیها بایه دسترسیلک یطراح .شودمتر کمتر  2/1د از ینبادر هیچ یک از مقاطع د آن یو عرض مف

برای  .ز فراهم باشدین دارصندلی چرخت با کحرامکان و  دارای معلولیتافراد  یاستفاده از آن براامکان ه ک باشد

« مسیرهای پیاده»نامه، اطالعات بیشتر در زمینه طراحی مسیرهای تردد عابران پیاده به بخش دهم آیین

 مراجعه شود.

 

 
 سواردر پارک ادهیپ انتردد عابر یمجزا برا یرهایمس یطراح -24-5شکل 

 

 سوار ـ ادهیپ یفضا یطراح -5-4-6

سوار شده و توقف بلندمدت نخواهند وارد پارک ،مسافر ردنکیا سوار  ادهیپ یبراتنها ، بخشی از خودروها

 آن یقه است و تقاضایدق 5سوار، معموالً کمتر از  ـاده یسفر پ وهیش یبراسوار ک. زمان توقف در پارداشت

 یانستگاه همگیا یکیمن در نزدیا ییفضا شود کهمیه یتوصن رو یابد. از اییش میروز افزا اوجمعموالً در ساعات 

 .شودفراهم  مسافرانردن کاده و سوار یپ یبرا
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د شنهایند. اما پکه سوار استفادکموجود در پار یخال کپار یتواند از فضایمپیاده ـ سوار سفر  وهیش

 ، تنهاهیل نقلیه وساک یاابد، به گونهیالت اختصاص ین تسهیسوار به اکپار یدر فضا ییمجزا شود محلیم

 ییم راهنماعالئ کمکن فضاها، الزم است به یا رد مناسبکعمل به منظورمدت در آن باشند. وتاهکمجاز به توقف 

 شود. یریجلوگدر آنها ه یل نقلیبلندمدت وسا یهاز توقفا ،و نظارت

 

 تحلیل طول صف پارکینگ -5-5

های جاذب ای )به ویژه کاربریهای غیر حاشیهبه منظور کاهش اثرات منفی تشکیل صف در پارکینگ

ای و شهری(، الزم است در مرحله طراحی، طول صف محتمل، برآورد شده و فضای مورد سفر با مقیاس منطقه

ت یل صف بر اساس ظرفیکتش یاز برایحداقل ظرفیت مورد ن 5-5جدول بینی شود. در نیاز برای آن پیش

تر توصیه ای و بزرگهای با مقیاس منطقهنگ و نوع ورود و خروج آن ارائه شده است. البته برای کاربرییکپار

 سازی برای تحلیل طول صف استفاده شود.شود از نرم افزارهای شبیهمی

 

 ل صف بر اساس ظرفیت پارکینگیکتش یاز برایمورد ن انبارهحداقل  -5-5جدول 

 نگیکت پاریظرف
 موجود در صف برایتعداد وسیله نقلیه 

 ورود و خروج یکنواخت در طول روز
 تعداد وسیله نقلیه موجود در صف برای

 ای در ساعت اوجورود و خروج ضربه

 2 2 50کمتر از 

 3 2 60تا  50

 3 3 75تا  60

 4 3 100تا  75

 5 4 150تا  100

 6 5 200تا  150

 «ظرفیت اضافه 70به ازای هر  1»+  6 «ظرفیت اضافه 100به ازای هر  1»+  5 200بیشتر از 
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 یو بارانداز یریبارگ -6

 یریبارگ کمبود یا عدم وجود فضاهایشهرها،  یزکمر ی، به خصوص در نواحیکیل ازدحام ترافیاز دال یکی

له ئبرای حل مس یمناسب روشبه ساعات خلوت شب،  یو بارانداز یریردن زمان بارگکاست. محدود  یو بارانداز

 یت آنها در اوقات خلوت شب، آلودگکرده و حرکجاد یا یقابل توجه ین، سروصدایه سنگینقل لیست. وساین

 یاز واحدها یاریار بسکط یدر ساعات شب با شرا یو بارانداز یری، بارگبه عالوهبه همراه خواهد داشت.  یصوت

 .ردیمورد استفاده قرار گ ،یدائم حل تواند به عنوان راهین عمل نمین، ایست. بنابرایسازگار نکار و فعالیت 

ه کن شبیارتباط مناسب ب یمرتبط با آن و برقرار تجهیزاتجاد ی، ایو بارانداز یریوه بارگین شیمدترآارک

 است.تجهیزات ن یها و اابانیخ

 

 ابانیخ حاشیهدر  یو بارانداز یریبارگ -6-1

 اشیهحاستفاده از  نسبت بهباالتری ت یاولو ،ابانیخ یخارج از فضا یو بارانداز یریبارگتجهیزات جاد یا

ان ابیخ حاشیهتوان از ین، میوجود ندارد. بنابراتجهیزات ن نوع یجاد ایان اکام گاهین حال، یدارد. با ا خیابان

 رند:ید مد نظر قرار گیر باین صورت موارد زیرد. در اکاستفاده  یو بارانداز یریبارگ یبرا

به  مربوطه کاربریه کر است یپذانکام یدر صورت یانیشر یهاابانیخحاشیه در  یو بارانداز یریبارگ -

 یابان محلیخ آن نیز یمتر 50نداشته و در فاصله  یدسترس یمحلوپخش کننده و جمع یهاابانیخ

 .وجود نداشته باشد یو بارانداز یریبارگ یبرا یوچه مناسبکو 

 اربریکفاصله یابد که اختصاص می یو بارانداز یریبه بارگ یاهیحاش کاز خط پار یقسمتدر صورتی  -

ن آنها تقاطع یا بیو  باشدمتر  50بیشتر از موجود،  یو بارانداز یریبارگ ین فضایترکیاز نزد مربوطه

 .وجود داشته باشد

ل ه در طوکاختصاص داد  یو بارانداز یریرا به بارگ یاهیحاش کاز خط پار یتوان قسمتیم یدر صورت -

 انجام شود. یو بارانداز یریبارگ بار 10روز حداقل شبانه

مختص یک کاربری خاص نبوده و توسط ، مشخص شده در حاشیه خیابان یو بارانداز یریبارگ فضای -

 ،یو بارانداز یریدر صورت عدم فعالیت بارگ ،های پیرامونی قابل استفاده است. به عالوههمه کاربری

 از آن استفاده کنند. ایبه عنوان پارکینگ حاشیهتوانند ه مییلل نقیوسا
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ها همانند خط پارک شود که استفاده از فضای بارگیری و باراندازی در حاشیه خیابانتوصیه می -

 .گذاری شودروز و مدت استفاده قیمتای بر مبنای ساعات شبانهحاشیه

تصاص اخ یاندازو بار یریروز به بارگتواند به صورت موقت و تنها در ساعاتی از شبانهحاشیه خیابان می -

د. در این صورت، تنها در ساعات مشخص شده، توقف سایر وسایل نقلیه در آن فضاها ممنوع وداده ش

 .خواهد بود

 ریغ کارنند. پک توقفحاشیه خیابان  در فضای بارگیری و باراندازی ید به صورت موازیه بایل نقلیوسا -

 .باشد، ممنوع استمطالعه شده  مشخصبه طور ه موضوع ک ی، مگر در مواردوسایل باری یمواز

. شودین مییه باری تعیل نقلیبا توجه به نوع وسادر حاشیه خیابان  یزو باراندا یریبارگ یطول فضا -

ر متک، یچ حالتیدر هبوده و ه یله نقلیشتر از طول وسیمتر ب 2ن طول حداقل یه اکشود یه میتوص

 .در نظر گرفته نشودمتر  9از 

 5/2تا  0/2)ای خیابان، برابر با عرض خط پارک حاشیهحاشیه عرض فضای بارگیری و باراندازی در  -

توان عرض این است. در صورتی که بارگیری و باراندازی در تمام طول خیابان انجام شود، می متر(

 متر افزایش داد. 0/3را تا  خط

دول ن، جی. عالوه بر اکردتابلو مشخص  ید باا را باهابانیه خیواقع در حاش یو بارانداز یریبارگ یفضا -

 شود.یم مشخصبا رنگ زرد  یو بارانداز یریه محل بارگیواقع در حاش

 

 ابانیخ یخارج از فضا یو بارانداز یریبارگ -6-2

ه تبه همراه داش یمانند ازدحام و شلوغ یالتک، مشابانیخ حاشیهدر  یو بارانداز یریرگبا هایانجام فعالیت

ریق طد از یبا یو بارانداز یریبارگ یبه نواح یابان انجام شود. دسترسیخ یه در خارج از فضاکمطلوب است  و

 نیسنگ هیل نقلیها، مناسب وسارو و تقاطعسواره ،یهندس مشخصات ،یه از نظر روسازکن شود یتأم یبرمعا

 .است یمالزاها ن محدودهیدر ا یو بارانداز یریمرتبط با بارگ ین، وجود عالئم و تابلوهایباشند. عالوه بر ا

و عاد د متناسب با ابیبافضای توقف و انتظار وسایل نقلیه باری همچنین باراندازی و و  یریبارگ یفضا

 یتدر صور شود. یطراحو باراندازی  یریبارگ هایو مدت زمان مورد نیاز برای انجام فعالیت هیل نقلیوساتعداد 

طول ا انتظار ی یضاافته و به فیاهش ک یو بارانداز یرید، زمان بارگوجود داشته باش یافکتجهیزات و  ه فضاک

 .از خواهد بودین یمترک صف
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 یانبیخدمات پشتد ی، باوسایلتردد حجم  متناسب با ،بار یهاانهیپاو باراندازی و  یریبارگ یفضاهادر 

 .ر نظر گرفته شودد (اقامتگاهارواش و کرگاه، ین، تعمی، پمپ بنزیفروشر خردهی)نظمناسب 

ه ه را داشتیل نقلیر وساید حداقل تداخل با سایباو باراندازی  یریبارگ یفضاها یو خروج یر ورودیمس

 یشود. طراحیها در نظر گرفته مونیامک یدسترس یبرا یار جداگانهی، معموالً مسیز مهم تجارکباشد. در مرا

استفاده از  به یه سواریل نقلیوسا ش راحت وسایل نقلیه سنگین،من گردض هکباشد  ید به نحویر باین مسیا

 ق نشوند.یآن تشو

 

 ازیمورد ن یفضا -6-2-1

 تمدتعداد و تا الزم است  ،خارج از خیابانتعیین فضای مورد نیاز برای بارگیری و باراندازی  به منظور

 یاربرکنوع چند  یبرا یو بارانداز یریاطالعات بارگ 1-6جدول در زمان توقف وسایل نقلیه باری مشخص شود. 

 .شده است ارائه به عنوان نمونه

 از چند کاربری نمونه ربنایمتر مربع ز 100هر  یبه ازا ونیامکتعداد توقف روزانه  -1-6جدول 

 نیانگیم راتییبازه تغ یاربرک

 20/0 24/0تا  14/0 یادار یهامجتمع

 45/0 67/0تا  18/0 کپوشا یفروشخرده یهامجتمع

 25/0 37/0تا  14/0 یارهیزنج یهافروشگاه

 30/0 60/0تا  19/0 مبلمان یفروشخرده یهامجتمع

 60/3 10/6تا  70/2 هارستوران

 10/0 20/0تا  03/0 هاهتل

 50/0 68/0تا  35/0 هایدیتول

 50/0 53/0تا  33/0 انبارها

 

منظور از  .شده است ارائه 2-6جدول در  به عنوان نمونه یاربرکبرای چند نوع  یو بارانداز یریزمان بارگ

و مابقی  شودعملیات بارگیری و باراندازی می صرف سهم زمان مفید در این جدول، بخشی از زمان است که

 شود.سپری میوسایل نقلیه در صف برای مانور یا انتظار زمان 
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 برای چند کاربری نمونه یو بارانداز یریبارگ یه در فضایل نقلیوسا توقفمدت زمان  -2-6جدول 

 )درصد( دیسهم زمان مف قه(ی)دق زمان توقف نیانگیم یاربرک

 90 30 یادار

 65 30 خارج از مرکز شهر یتجار

 70 25 ز شهرکمر یتجار

 75 50 یصنعت

 

ل یوسا ترددزمان اوج  یبرا یافکش یه گنجاکشود  یطراح ید به نحویبا یو بارانداز یریبارگ یفضا

(، 1-6ل جدوبا در اختیار داشتن تقاضای توقف در فضای بارگیری و باراندازی )نظیر  .ه وجود داشته باشدینقل

توان می (2-6جدول )نظیر بارگیری و باراندازی زمان مورد نیاز برای مدت وسایل نقلیه و متوسط رسیدن زمان 

به عنوان بینی کرد. را پیش بارگیری و باراندازی و همچنین انتظار وسایل نقلیه باریبرای  فضای مورد نیاز

بر اساس های اداری، تجاری و صنعتی کاربریبرای تعداد فضای بارگیری و باراندازی  ،3-6جدول در نمونه 

 است. ارائه شده مساحت

 در چند کاربری نمونه یو بارانداز یریبارگ جهیزاتت برایاز یمورد ن یفضاتعداد  -3-6جدول 

 ی کاربریربنایمساحت ز یاربرک
 )متر مربع(

 انتظار یتعداد فضا یو بارانداز یریبارگ یتعداد فضا

 یادار

 0 1 هزار 3متر از ک

 1 1 هزار 10تا  3

 «هزار متر مربع 10هر  یبرا 1»+  1 «عهزار متر مرب 10هر  یبرا 1»+  1 هزار 10از  ترشیب

ز کمر یتجار
 شهر

 0 1 هزار 1متر از ک

 1 1 هزار 3تا  1

 1 2 هزار 8تا  3

 1 «هزار متر مربع 8هر  یبرا 1»+  2 هزار 8از  ترشیب

خارج از  یتجار
 مرکز شهر

 0 1 هزار 1متر از ک

 1 2 هزار 3تا  1

 2 3 هزار 8تا  3

 «هزار متر مربع 8هر  یبرا 2»+  2 «هزار متر مربع 8هر  یبرا 1»+  3 هزار 8از  ترشیب
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 ی کاربریربنایمساحت ز یاربرک
 )متر مربع(

 انتظار یتعداد فضا یو بارانداز یریبارگ یتعداد فضا

 یصنعت

 0 1 500متر از ک

 1 1 هزار 3تا  5/0

 1 2 هزار 5تا  3

 1 3 هزار 10تا  5

 1 «هزار متر مربع 10هر  یبرا 1»+  3 هزار 10از  ترشیب

 

 مشخصات هندسی -6-2-2

نگ یکپار یمانور، فضا ی، فضادسترسیابان، شامل راه یخ یدر خارج از فضا یو بارانداز یریبارگ تجهیزات

 .شودمی یو بارانداز یریبارگ یوکو س

 یه از فضاک یاهیل نقلیورود و خروج وسا ید برایبادسترسی  یهاراهگوشه در عرض و شعاع قوس 

 5/7ون و یامک یمتر برا 0/5شود از شعاع قوس یه مینند، مناسب باشد. توصکیاستفاده م یو بارانداز یریبارگ

وجب م یکلچ باهمراه قوس ا یب کمر یهااستفاده شود. استفاده از قوسدسترسی در دهانه راه  یلیتر یمتر برا

 و در صورتی که فضای کافی در خیابان وجود نداشته باشدالبته  .خواهد شداز ین مورد نیدر زم ییجوصرفه

خطوط  ازبا در نظر داشتن مالحظات ایمنی توان ، میودشتردد وسایل نقلیه سنگین با تواتر کم در روز انجام 

 1-6ل شکدر دسترسی راه  در قوس گوشهه یله نقلیوسیک نحوه گردش مجاور برای گردش استفاده کرد.  عبور

 .نشان داده شده است

 
 دسترسیدر دهانه راه  هیله نقلیوسیک ت کر حریمس -1-6شکل 
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 2-6شکل مطابق با د یباارتفاع آزاد  ،باری و حفظ ایمنیه ینقل لیااز برخورد وس یریبه منظور جلوگ

 ت شود.یرعا

 
 دسترسیراه طولی ب یر شییاهش ارتفاع آزاد به علت تغک -2-6شکل 

 

ون ن صورت، بدی. در اهستندساختمان  یرونیوار بیبا د راستا هم، یو بارانداز یریبارگ یوهاکشتر سیب

. (3-6شکل فراهم خواهد شد ) یو بارانداز یریبارگ یبرا یاده و بستهیسرپوش یون، فضایامکمحصور شدن 

 باشد. یآمدگشیبه صورت پمتر و  5/3با حداقل ارتفاع  بانهیسا یو داراکبهتر است س

 
 ساختمان یرونیوار بیبا د هم راستابان و دارای سایه یو بارانداز یریبارگ یفضا -3-6شکل 

 

. اغلب تر استمدتر و راحتآارکآن  یسه با پهلویه، در مقایله نقلیوس یاز قسمت عقب یو بارانداز یریبارگ

اس یمق کوچک یهاه و در ساختمانیله نقلیوس یاز بخش عقب یاربرک کاس و تیمق بزرگ یهاساختمان یبرا

 .شودیانجام م یو بارانداز یریرگبا ،هیله نقلیوس یاز پهلو
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(. 4-6شکل ون از سمت چپ باشد )یامکد متناسب با عقب رفتن یبا یو بارانداز یریبارگ یفضا یطراح

ها ونیامکمانور  یت دارند. فضاکدر هنگام حر ید بهتریرده و دکنه بغل استفاده ین صورت، رانندگان از آیدر ا

 .باشدوجود داشته مجدد ردن کعقب و جلو ه بدون یله نقلیت وسکان حرکه امکباشد  یاد به اندازهیبا

 
 یو بارانداز یریبارگدر فضای  برای قرار گرفتنون یامکت کر حریمس -4-6شکل 

 

از دارد، ین عقب،نسبت به حرکت رو به  بیشتری ی، به فضاجلوت کامیون به سمت که حرکن یبا توجه به ا

 (.5-6شکل ) شودمیمحاسبه ت رو به جلو کبا توجه به حربا در نظر گرفتن موانع، مانور مورد نیاز برای  یفضا
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 یو بارانداز یریبارگ تجهیزاتهای مختلف حالتها در ونیامکمانور  یفضا -5-6شکل 

 

طور طول  نیو هم یو بارانداز یریبارگ یوکو عرض س شکلها به ونیامکمورد نیاز برای مانور  یفضا

نند کیه از آن استفاده مک یاهیل نقلیت و وسایهر سا یهایژگین، الزم است ویون وابسته است. بنابرایامک

 نینو همچ یو بارانداز یریبارگ یوکس ن شود.ییه تعیل نقلیمانور وسا یاز برایمورد ن یمشخص شده و فضا

ابان یخ ردکابان بوده و در عملیخ ید خارج از فضایباباری نقلیه انواع وسایل  و مانور فضای مورد نیاز برای توقف

 .(6-6شکل  ) ندکجاد نیا اخاللروها ادهیو پ

 
 ایجاد فضاهای مورد نیاز برای بارگیری و باراندازی بر اساس نوع وسیله نقلیه باری -6-6شکل 
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 یه وجود نداشته باشد، از الگویل نقلیوسا یدمان عمودیچ یبرا یافکتوقف و مانور  یه فضاک یدر صورت

، فضای مورد نیاز برای در صورت چیدمان موربشود. یاستفاده م یو بارانداز یریبارگ یبراو مورب  یادندانه

ن حالت، یدر اشود. توقف و مانور کاهش یافته و در مقابل، در یک طول مشخص، تعداد سکوها کمتر می

 (.7-6شکل ) دنشویمم یگرد تنظجهت پادساعت و درطرفه کیبه صورت  یدسترس راهروهای

 
 یو بارانداز یریبارگ تجهیزاتانواع ابعاد مشخصات هندسی و  -7-6شکل 

 

بر اساس زاویه و عرض  یلیون و تریامک یو بارانداز یریبارگ یفضا یاز برای، ابعاد مورد ن4-6جدول  در

مانور آزاد برای  یمتر هستند که یک فضا 18 ین ابعاد، متناسب با شعاع گردش خارجیسکو ارائه شده است. ا

ود گاه خیه به صورت منظم در جایل نقلیر وسایه ساک یطیوجود آورده و حتی در شراه ل بار بانواع وسایل حم

 رد.کجاد نخواهد یا یلکقرار نگرفته باشند، مش
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 بر اساس نوع وسیله، زاویه و عرض سکو یو بارانداز یریبارگ تجهیزاتابعاد  -4-6جدول 

 وکه سیزاو هیله نقلیوس
 )درجه(

 طول فضای توقف
 )متر(

 وکعرض س
 )متر(

 مانور یفضاطول 
 )متر(

 کل فضای مورد نیازطول 
 )متر(

 ونتیامک

90 2/9 

0/3 0/18 2/27 

5/3 5/17 7/26 

0/4 0/17 2/26 

60 0/8 

0/3 0/10 0/18 

5/3 0/9 0/17 

0/4 5/8 5/16 

45 4/6 

0/3 5/7 9/13 

5/3 5/6 9/12 

0/4 5/5 9/11 

 ونیامک

90 1/12 

0/3 5/18 6/30 

5/3 0/17 1/29 

0/4 5/16 6/28 

60 5/10 

0/3 0/12 5/22 

5/3 5/10 0/21 

0/4 5/9 0/20 

45 6/8 

0/3 0/9 6/17 

5/3 0/8 6/16 

0/4 0/7 6/15 

 یلیتر

90 8/16 

0/3 5/23 3/40 

5/3 0/21 8/37 

0/4 0/19 8/35 

60 7/14 

0/3 5/16 2/31 

5/3 0/14 7/28 

0/4 0/12 7/26 

45 9/11 

0/3 5/11 4/23 

5/3 0/10 9/21 

0/4 5/9 4/21 

 

 یاهیله نقلیمتناسب با نوع وس و،کمتر بوده و ارتفاع س 0/4تا  0/3ن یب یو بارانداز یریبارگ یوکعرض س

 شود.یمتر در نظر گرفته م 3/1تا  1/1ن یند، بکیآن استفاده م ه معموالً ازک
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نحوه قرار ، وجود شیب ن باشد. در صورتیتواند خطرآفریم یو بارانداز یریبارگ یب در فضایوجود ش

ه در یله نقلیت وسکو حر یریو پس از بارگ بودهب یر شیتحت تأث ،یریدر زمان بارگ دمان بارهایگرفتن و چ

ب انجام یدر سطح صاف و بدون ش یرین، الزم است بارگید. بنابرادهیست مخود را از د ییاراکسطح صاف، 

 شود.

ن یه سنگیل نقلیوساو انتظار پارک  یبرا ییاز، فضای، متناسب با نیو بارانداز یریبارگ یمعموالً در فضاها

با  کپار ی، فضاهاینگکپارردن و خارج شدن از ک کسهولت پار یشود برایه میشود. توصیدر نظر گرفته م

ن شود. مشخصات ییطرفه تعکیبه صورت راهروها  جهت حرکت دررند و یدرجه نسبت به راهرو قرار گ 45ه یزاو

 نشان داده شده است. 9-6شکل ها در یلیترپارکینگ و  8-6شکل ها در ونیامکنگ یکپار یهندس

 

 
 ونیامکنگ یکپار یفضا یمشخصات هندس -8-6شکل 
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 یلینگ تریکپار یفضا یمشخصات هندس -9-6شکل 

 

 ییروشنا -6-2-3

وار محل نصب آن شروع شود. یاز د یی، پخش نور چراغ روشنایو بارانداز یریبارگ یبهتر است در نواح

 یوره تابش طیزاو یشود. انتهاتعیین می یو بارانداز یریبارگ یبا توجه به عرض فضا ییچراغ روشناارتفاع 

 ییروشنا یها(. چراغ10-6شکل ند )کجاد نیا یگکنندهریل خکه مورد نظر، مشیه فراتر از ناحکشود یم میتنظ

ن یرند. در ایاطراف قرار گ یهاو ساختمان یو بارانداز یریبارگ ین فضایبواقع شده در وار یدروی توانند بر یم

م یظتنمجاور وار تا ساختمان ین دیب یدوم تا دو سوم فضا کیفاصله  درد یشروع تابش نور بانقطه صورت، 

 (.11-6شکل شود )



 ونقل و کاربری زمینبخش نهم: حمل
 

 

 

66 
 

 
 ییارتفاع مناسب برای نصب چراغ روشنا -10-6شکل 

 

 
 اطراف یهاو ساختمان یو بارانداز یریبارگ ین فضایوار بید یبر رو یینصب چراغ روشنا -11-6شکل 

 

 مزاحمتایجاد و  یگکنندهریخمشکل  دارایوار ساختمان، معموالً ید ینصب شده بر رو ییمنابع روشنا

 هک یواریو شروع تابش نور از د یمنبع نور به صورت عمود یریگ. با جهتهستندمجاور  یهاساختمان یبرا

خواهد ماند. به منظور حل  یمجاور باق یهاساختمان یبرا ینندگکرهیخل کچراغ بر آن نصب شده است، مش

ارآمدتر کدرجه باشد،  90متر از که تابش آنها یزاو یه انتهاک ییروشنا یها، استفاده از چراغینندگکرهیل خکمش

 (.12-6شکل ط اطراف خواهند داشت )یبر مح یمترکر یبوده و تأث
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 یو بارانداز یریبارگ یدر نواح ییم چراغ روشنایتنظ -12-6شکل 
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 های حمل باراستفاده از چرخ -6-3

های ز چرخا ،ه باری وجود نداردیل نقلیتوقف وساان که امک ییهاو در محلمرکزی شهرها  در محدوده

در  ،رای دورتفاصلهوسایل نقلیه باری در  یبارانداز و بارگیریمعموالً در این شرایط د. شویحمل بار استفاده م

ه ب های موتوردارسه چرخه برقی و چرخچرخ دستی، های حمل بار نظیر چرخوسیله ه کاال بو  شدهپایانه انجام 

 کند.سواران کمک میاین شیوه به افزایش ایمنی عابران پیاده و دوچرخه شود.می مقصد نهایی منتقلمبدأ و 

 های حمل بار در مراکز تجاری شهرها به موارد زیر توجه شود:گیری از چرخشود در بهرهتوصیه می

 حمل بارهای سازی معابر برای حرکت چرخمناسب -

 تقاضا در معابر پر حمل بارهای چرخبرای ای و غیر حاشیه ایهای انتظار حاشیهطراحی محل -

 حامل بارهای چرخافزارها برای ساماندهی های نوین و نرماستفاده از فناوری -

 هادار کردن چرخپالکیی و شناسا -

 جوز فعالیت افراد برای حمل بارصدور م -
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 انجام مطالعات اثرسنجی ترافیکی مبانی: الف پیوست

 ندیفرآ -1-الف

دات مرتبط شنهایها و ارائه پیاربرکر ییا تغیتوسعه  یکیل اثرات ترافیونقل، شناخت و تحلات حملیدر ادب

 یهایررساز ب ید به مسائل متعددین مطالعات بایاشود. شناخته می یکیتراف یسنجمطالعات اثربا آن به عنوان 

ونقل ، حملیونقل شخصمعابر اطراف جهت تردد حمل یالزم برا یهاشنهاد بهبودیتوسعه تا پ یزیره برنامهیاول

 یز پاسخ دهد. برایونقل نملمرتبط با ح یطیمحستیموارد مسائل ز یاده، دوچرخه و در برخی، عابر پیهمگان

رات ییاطراف و تغ یهاد مشخصات توسعهید، بایجد یاربرکا توسعه یجاد و یاثرات ا یابیار، عالوه بر ارزکن یا

نشان  1-لفشکل ادر  یلکبه صورت  یکیتراف یشود. مراحل مطالعات اثرسنج یز بررسیرامونی نیه معابر پکشب

 داده شده است.

 

 رین افق طرح و محدوده تحت تأثییتع -2-الف

ت ید، شناخت وضعیجد یهاتوسعه یکیتراف یگام اول در مطالعات عارضه سنج 1-شکل الف با مطابق

شناخت  ید است. برایدر محدوده توسعه جد یآت یهات موجود و سالیونقل در وضعحمل یعرضه و تقاضا

ر ی، در ابتدا الزم است افق طرح و محدوده تحت تأثیت موجود و آتیت محدوده مورد مطالعه در وضعیوضع

م ستینده گردانندگان سیننده طرح و نماکه ید توسط تهیافق طرح باشود.  یید شناسایجد یهاتوسعه

 ینزما یهامختلف آن و افق یا فازهایخ افتتاح توسعه مورد نظر یارن شود. تییشهر تع کیونقل و ترافحمل

 ن افق طرح باشد.ییتع کتواند مالیم یباالدست یهابرنامه

رد کت توسعه در نظر گرفته شده و عملیی به ابعاد و ماهکیتراف یمطالعه اثرسنج یر برایسطح تحت تأث

د تواند در حیر میمحدوده تحت تأث ،اسیمق کوچک یهاتیسا یدارد. برا یونقل منطقه بستگستم حملیس

 یسفرها ریتحت تأث یشتریها و معابر بتقاطع ،اسیبزرگ مق یهاترین تقاطع خالصه شود. اما در توسعهکینزد

به  دیجد یهار توسعهین محدوده تحت تأثییه تعکد توجه داشت یخواهند بود. با یاربرکایجاد شده توسط 

 از دارد.یونقل محدوده مورد مطالعه نستم حملیشناخت سق و یدق یارشناسکقضاوت 

 

 



 ونقل و کاربری زمینبخش نهم: حمل
 

 

 

72 
 

 
 یکیتراف یمراحل انجام مطالعات اثرسنج -1-شکل الف
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 ونقل در محدودهحمل یشناخت عرضه و تقاضا -3-الف

 و یمعابر، مقاطع عرض یبندها، جهت، تقاطعیابانی، شبکه خیونقل همگانحمل یهاستمیاطالعات س

ات انجام مطالع یشوند. برایونقل شناخته مه حملکه به عنوان عرضه شبکهستند  ین اطالعاتیترجیعالئم، را

 ید در وضع موجود و آتیر توسعه جدیونقل در محدوده تحت تأثه حملکد اطالعات عرضه شبیبا یاثرسنج

 ن شود.ییتع

ه کعبور در شب یحدوده توسعه، شناخت حجم تردد و تقاضاونقل در محمل یهاستمینار عرضه سکدر 

ت الیت تسهیفاک یمنظور بررس است. به یها ضروررد معابر و تقاطعکعمل لیر، در تحلیمعابر تحت تأث

 است. یالزام یو آت یط فعلیو مبدأ و مقصد سفرها در شرا یکیاحجام تراف یونقلی، بررسحمل

 

 سفر یو برآورد تقاضا یشناخت توسعه آت -4-الف

ها ن اقدامیتراز مهم یکی، دیونقل به توسعه جدحمل یهاوهیش مناسب همه یردن دسترسکفراهم  یبرا

برآورد  یابر ازین مورد یوروداطالعات  ،هایاربرکتوسعه  یکیزیبرنامه فد است. یسفر کاربری جد یبرآورد تقاضا

 یرهایشده، انواع متغ ینیبشیپ هاییاربرک، اطالعات مربوط به نوع یکیزیبرنامه فدر . استسفر  یتقاضا

، ین، تعداد واحد آپارتمانیر مساحت ناخالص، مساحت خالص، تعداد شاغلینظ یاربرکمستقل متناسب با نوع 

 شود.ین مییتعو ...  یمارستانیتعداد تخت ب

فر، د و جذب( سیجاد )تولیتعیین اشامل چهار مرحله  یکیزیسفر با استفاده از برنامه ف یبرآورد تقاضا

 .است کیص ترافیله و تخصیع سفر، انتخاب وسیتوز

 د و جذب سفریبرآورد تول -1-4-الف

 ، استفاده ازیکیتراف یها در مطالعات اثرسنجیاربرکد و جذب سفر یروش مورد استفاده در برآورد تول

 یهایراربکاز انواع مختلف  یدانیم یهاا است. بر اساس برداشتهیاربرک ینرخ سفرساز یج محلیاطالعات و نتا

 ها را تعیین کرد.یاربرکنگ یکپار یو تقاضا یزان سفرسازیتوان اطالعات مموجود می

مطالعه شده در شهر تهران ارائه شده  یهایاربرک یج سفرسازیخالصه نتا 1-جدول الف برای نمونه، در

زان ین و...( مین، شاغلینکر مستقل )مساحت، تعداد سایر متغیو مقاد یاربرکار داشتن نوع یاست. با در اخت

 شود.ین مییتع یاربرک یسفرساز
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ران و یشرفته مورد توجه مدیپ یشورهاکه در کاست  یها و برآورد آنها موضوعیاربرک یمقدار سفرساز

و  یروزرسانها همواره در حال بهسفرسازی کاربری گاه دادهیقرار دارد. در این کشورها پا یزان شهریربرنامه

 یبرآورد شده برا یهاها و نرخه مدلکن یاد، عالوه بر یجد یهاش تعداد نمونهیش تعداد نمونه است. با افزایافزا

ر اثر افته جامعه، دیر ییات تغیها و خصوصیژگین جامعه هستند، ویانگیاز م یها، معرف بهتریاربرک یسفرساز

( TRICS(، انگلستان )ITEا )کیآمر یشورهاکشود. راهنمای موجود در یز در برآوردها وارد میگذشت زمان ن

 جمله این موارد است.( از RTAا )یو استرال

ه یوصشور، تکمختلف  یل سفر در شهرهایو انتخاب وسا یزان سفرسازیدر م یرفتار یهابا توجه به تفاوت

در شهر خود اقدام  یاطالعات سفرساز که بانیها نسبت به تهیونقل در شهرداران امر حملیشود متولیم

 ند.ینما
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 بر اساس اطالعات شهر تهران یاربرکجاد سفر برای ساعت اوج تعدادی ینرخ ا -1-جدول الف

 جاد سفرینرخ ا متغیر مستقل  نوع کاربری
 سفر بر متغیر مستقل(ـ )نفر 

 نوع روز هفته

 اداری
 یعاد 4/0 مترمربع زیر بنای کل 100

 یعاد 1/0 ارمندانکتعداد 

 یعاد 45/0 مترمربع زیر بنای کل 100 بانک

 بیمارستان
 آخر هفته 3/5 مترمربع زیر بنای کل 100

 آخر هفته 3/2 تعداد تخت

 آخر هفته 0/8 لکمترمربع مساحت  100 و بوستان پارک

 بارمیدان میوه و تره

 آخر هفته 59/0 تعداد غرفه

 آخر هفته 53/7 لکمترمربع مساحت  100

 آخر هفته 57/9 مترمربع زیر بنای کل 100

 یعاد 25/0 مترمربع زیر بنای کل 100 درمانگاه

 یعاد 14/6 مترمربع زیر بنای کل 100 پزشکان ساختمان

 آخر هفته 16/9 مترمربع زیر بنای کل 100 رستوران

 آخر هفته 104/5 مترمربع زیر بنای کل 100 فست فود

 آخر هفته 18/5 مترمربع زیر بنای کل 100 ایزنجیره فروشگاه

 آخر هفته 15/4 مترمربع زیر بنای کل 100 فرهنگسرا

 آخر هفته 0/6 تعداد صندلی سینمایی مجموعه

 آخر هفته 3/0 مترمربع زیر بنای کل 100 ورزشی مجموعه

 تاالر پذیرایی
 آخر هفته 34/3 مترمربع زیر بنای کل 100

 آخر هفته 1/0 تعداد صندلی

 مسکونی مجتمع
 یعاد 0/5 مترمربع زیر بنای کل 100

 یعاد 1/0 تعداد واحد

 مؤسسه آموزشی

 یعاد 31/3 مترمربع زیر بنای کل 100

 یعاد 0/6 تعداد دانش آموز

 یعاد 31/1 السکتعداد 

 هتل
 یعاد 0/7 تعداد اتاق

 یعاد 0/9 مترمربع زیر بنای کل 100

 هتل آپارتمان
 یعاد 1/2 تعداد اتاق

 یعاد 1/1 مترمربع زیر بنای کل 100

 تجاری مجتمع

 آخر هفته 15/5 مترمربع زیر بنای کل 100

 آخر هفته 11/8 تعداد واحد

 آخر هفته 36/1 مترمربع مساحت قابل اجاره 100
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 ع سفریبرآورد توز -2-4-الف

د مشخص شود نحوه یکاربری جدید در ساعات اوج، با یو خروج یورود یزان سفرهاین مییپس از تع

 هکشب یو خروج یورود یع سفرها در مبادین توزییدام جهت است. تعکن سفرها به محدوده از یورود و خروج ا

د یدج یهایاربرکع سفر یله توزئحل مس یبرا ت است.یحائز اهم یشنهادیپ یهایرد دسترسکعمل یابیدر ارز

 شود:یشنهاد میر پیمختلف ز یهاروش

 ا استفاده ازیت موجود و یاز وضع ییهابرداشت نمونه: با استفاده از یع فعلیتوز یاستفاده از الگو -

دست ه را ب یت فعلیع سفرها در وضعیتوان توزیشهر م کیونقل و ترافاطالعات طرح جامع حمل

 آورد.

ج مطالعات طرح جامع یافق طرح از نتا یسفرها یه الگوک ی: در صورتیع آتیتوز یاستفاده از الگو -

 ار برد.کز به ید نیجد یهایاربرک ین الگو را برایتوان ایباشد، مونقل شهر قابل استخراج حمل

جاد شده در یا یع سفرهایشود توزین روش تالش می: در ایشهر ینواح یبندمیاستفاده از تقس -

د. در ریانجام پذ یارشناسکاز قضاوت  یریگو بهره یارکابت یهاتوسعه با استفاده از روش یهاتیسا

توان یاطراف آن م یت نواحیو جمع یاربرک ییایت جغرافیر موقعینظ ییپارامترها ن حالت، بر اساسیا

 د را برآورد نمود.یبه توسعه جد یمنته یع سفرهایتوز

 ه مختلفیل نقلیبرآورد سهم وسا -3-4-الف

ن یترونقل است. مهمحمل یزیرند برنامهیها در فرآن گامیاز دشوارتر یکیله یحل مسئله انتخاب وس

ه، یلله نقیهای مختلف سفر عبارتند از: هدف سفر، مالکیت وسرگذار در تعیین سهم شیوهیتأث یپارامترها

 یکیتراف یند اثرسنجیمسافر. در فرآ یـ اجتماع یاقتصاد یهایژگینگ، و ویکو پار یگذارمتیق یهااستیس

مشابه )در حد امکان در همان محدوده( مورد توجه  یهاج برداشت نمونهین مسئله، نتایل ایتحل یها برایاربرک

 رد.یگیقرار م

 سفر به وسیله نقلیه ـ تبدیل تقاضای نفر -4-4-الف

 ساعت رده ک یاهینقل لیوسا تردد حجم به توانیم ل مختلف،یوسا اشغال بیضرسهم و  گرفتن نظر در با

 شده یبارگذار ،ه معابر محدودهکشب یرو ،ادامهحجم تردد در این . افتی دست د،نشویم جذب ای دیتول ،اوج

 .خواهد شدده ید سنجیجد یهاتوسعه یو خروج یورود یه در اثر سفرهاکشب یر پارامترهاییزان تغیو م
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 یه معابر داخلکشب یطراح -5-الف

نگ یکراه دسترسی ساده به پار کیتواند از یم یه داخلکد، شبیو توسعه جد یاربرکبسته به نوع و ابعاد 

ر باشد، ته ابعاد توسعه بزرگکزان یر باشد. به هر میت متغیه معابر در داخل ساکشب یتا طراح یا محوطه ورودی

ه معابر کشب یل و طراحیاده در آن مهمتر خواهد بود. هدف از تحلیسواره و پ یه داخلکشب یمسئله طراح

ن یترن اساس، مهمیبر ااست.  یاربرک یهازهنندگان از درواکمن و راحت استفادهیت توسعه، انتقال ایسا یداخل

ها، معابر و تقاطع یت ضوابط هندسیرعاهای جدید شامل کاربری یه داخلکشب یاثرگذار در طراح یپارامترها

 یو طراح یه امدادیل نقلیوسا ی، مالحظات دسترسیسازو آرام یمنیاده، مالحظات ایمالحظات تردد عابران پ

 است. های مورد نیازو پارکینگ یونقل همگانالت حملیتسه

 

 
 نمونه شبکه معابر داخلی یک کاربری بزرگ مقیاس )نمایشگاه بین المللی تهران( -2 -شکل الف
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 های دسترسیطراحی راه -6-الف

ورود و ه کن گردد یمأت ید به نحویبا ، راه دسترسییشهر یهاطید در محیجد یهایاربرکتوسعه  در

 سر شود.یبر معابر اطراف م یمنف ریثأن تیمترکبا  خروج

ه و دهندد مورد قبول توسعهیه باکاست  یدیلکم یتصم کیت، یسا دسترسیهای ت راهیتعداد و موقع

ارا، به ک یدهخدمت یاز برایمورد ن دسترسیهای باشد. تعداد راه یصدور مجوز دسترس یربط برایذ ینهادها

ها و یراربک(، ابعاد یو هندس یکیزیف یهایژگیو و کیتعداد خطوط ترافات آنها )یمعابر و خصوصبندی طبقه

 ین پارامترهایترن اساس، مهمیبر ادارد.  یبستگ یمنیآن، سطح خدمت مورد قبول معبر و ا کیاحجام تراف

 کاهش(، یمناسب هندسط ی)شرا یسهولت در دسترستوسعه،  یهاتیسا دسترسیهای راه یاثرگذار در طراح

 است. یمنیت مالحظات ایه معابر اطراف و رعاکبر شب ات منفیاثر

 

 دیتوسعه جدونقلی حملل اثرات یتحل -7-الف

نه بر حسب تعداد یپس زم ید و تقاضایجد یاربرکاز احداث  یناش ین، عرضه و تقاضایشیپ یهادر گام

نسبت  ص داده شده ویه معابر افق طرح تخصکبه شب ن تقاضاین بخش، مجموع ای. در اشدن ییوسایل نقلیه تع

 د.شوید اقدام میل اثرات توسعه جدیه و تحلکشب یابیبه ارز

 

 کیص ترافیتخص -1-7-الف

ت. ه معابر اسکهای انواع وسایل نقلیه به شبص سفریسفر، تخص ین مرحله از مراحل برآورد تقاضایآخر

شود. مشخصات یع میر ممکن و موجود، توزین مسین چندیزوج مبدأ و مقصد، ب کی یهامرحله، سفر نیدر ا

ه از در مرحلیمورد ن یها( و مشخصات تقاضا، اطالعات ورودمعابر و تقاطع یو هندس یکیزیف یهایژگیعرضه )و

و  یاوتو قض یلیتواند به صورت تحلیم کوچکهای یاربرک یص ترافیک برایص هستند. مرحله تخصیتخص

 باشد. یسازهیو شب یافزارتواند به صورت نرمیا متوسط میبزرگ  یهاتوسعه یبرا

 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

79 
 

 هات معابر و تقاطعیل ظرفیتحل -2-7-الف

ا نسبت حجم به یو  (LOS)با عنوان سطح خدمت  ییهای شبکه معابر در قالب شاخصکیرد ترافکعمل

 انجام یسازهیا شبیافزار نرم کمکت به یل ترافیک سایه تحلک یشود. در مواردیگزارش م (V/C)ت یظرف

ها شود. شاخصیافزار انجام منرم یهایاطراف نیز از طریق خروج یهات معابر و تقاطعیل ظرفیشود، تحلیم

 ار، توافق شوند.کش از شروع ید بر اساس مراجع، در جلسات پیارهای ارزیابی شبکه معابر بایو مع

 

 سترسیهای دت راهیل وضعیتحل -3-7-الف

ت یل وضعیر کاربری مورد مطالعه و تحلیسفر در محدوده تحت تأث یمجموع تقاضا یپس از بارگذار

 شود. دریم یابیت توسعه ارزیهای دسترسی سات راهین مرحله وضعیها، در ات معابر و تقاطعی، ظرفیمنیا

ه ص دادیاطراف توسعه جدید، مناسب تشخ یهاه معابر و تقاطعکرد شبکهای دسترسی و عمله راهک یصورت

ش طول خط اختصاصی گردش به یا افزایجاد و یهای دسترسی )مانند اها و راهتقاطع یات طراحی، جزئشود

د مشخص یها، باضیچراغ( و در صورت لزوم تعر یبندو زمان یر در فازبندییا گردش به راست و تغیچپ، 

 شوند.

 یمنیاظ ابه لح یرد نامطلوبکد، عملیه معابر اطراف توسعه جدکی و شبطرح دسترس یابیج ارزیچنانچه نتا

شده و در صورت لزوم اصالح  یبه همراه داشته باشد، الزم است طرح دسترسی مجدداً بررس کیان ترافیا جری

ترل نکند ید اقدام شده و فرآیص دوباره تقاضا با توجه به طرح جدید شود. در ادامه، نسبت به تخصیا تجدی

ن مرحله تا حصول طرح راه دسترسی مناسب یرد. ایپذیت راه دسترسی انجام میها، معابر و در نهات تقاطعیظرف

 شود.یرار مکت

ر اطراف ه معابکشتر از عرضه شبیار بینه بسیپس زم ید و تقاضایجد یهایاربرک یموارد، تقاضا یدر برخ

 یهاعر در معابر و تقاطیش تأخیم و افزاک، ترایکیترافالت کجاد مشیه منجر به اکت در افق طرح خواهد بود یسا

 یات منفاهش اثرکجه، یاهش تقاضا و در نتکبه منظور  یکیزیر برنامه فیی، تغیطین شرایشود. در چنیاطراف م

و  یگ، طراحنیکپار یسفر، تقاضا یند برآورد تقاضای، فرآیکیزیر برنامه فییه اطراف الزم است. با تغکبر شب

 شود.یرار مکمجدداً ت کیص ترافیهای دسترسی و تخصراه ی، طراحیه داخلکل شبیتحل
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 سفرپیوست ب: گزارش مدیریت تقاضای 

 محتویات گزارش -1-ب

احی نو توضیحاتی از وضعیت موجود توسعه، به طور کلی، شاملمدیریت تقاضای سفر محتوای گزارش 

وع این ندر ای از فهرست مطالب . نمونهاست هابرای بهبود وضعیت آن توسعه و پیشنهادهای مدیریتیاطراف 

 است: زیر به صورتها گزارش

 معرفی سایت -1

 موقعیت مکانی سایت -1-1

 تیسادر  موجود یهایکاربر -1-2

 سفرمدیریت تقاضای برای های موجود بررسی فرصت -2

 در محدوده سایتونقل غیر موتوری حمل وونقل همگانی حمل بررسی -2-1

 و طراحی کاربری تراکم، تنوعاز نظر ساخت در اطراف سایت  بررسی محیط انسان -2-2

 سفرمدیریت تقاضای  برای اقدامات پیشنهادی -3

 یو طراح یزیربرنامه -3-1

 هایو اختالط کاربر ساختمانی تراکمتغییر  -3-1-1

 مانیتهای ساخشبکه معابر و ابعاد بلوک یطراحتغییر  -3-1-2

 یسوارو دوچرخه یروادهیپ -3-2

 ادهیعابر پ یعرض هایگذرگاهو  روهاادهیپبهبود  -3-2-1

 دوچرخه ژهیو نگیو پارک ریمسایجاد  -3-2-2

 یونقل همگانحمل -3-3

 یونقل همگانحمل هایستگاهیبه ا یدسترسبهبود  -3-3-1

 یونقل همگانحمل یهاستگاهیا و امکانات یمیاقل شیآسابهبود  -3-3-2

 نگیپارک -3-4

 ایحاشیه غیر یهانگیپارک به تأمین الزامکاهش  -3-4-1

 یاز واحد مسکون نگیپارکبرداری احداث و بهره نهیجدا کردن هز -3-4-2

 سازی استفاده از آنهاو بهینه یاشتراک هاینگیپارکایجاد  -3-4-3
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 یخودرو و دوچرخه اشتراک -3-5

 یاشتراک یهاخودروبرای  ستگاهیناوگان و اتعیین  -3-5-1

 یاشتراک هایدوچرخهبرای  ستگاهیناوگان و اتعیین  -3-5-2

 سفر یزیربرنامه -3-6

 سفر یهاوهیشو زمان حرکت  ،ریمس بهبود -3-6-1

 و مدیریت سفر یابیریمس یافزاهانرم وتابلوها استفاده از  -3-6-2

 مشوق یآموزش و اعطا -3-7

 سفر یتقاضا تیریآموزش مفهوم مد -3-7-1

 یخودرو و دوچرخه اشتراک یهادر طرح تیعضوو تشویق برای فرصت  ایجاد -3-7-2

 پس از اجرای پیشنهادها ی سواره نامطلوبمیزان کاهش تعداد سفرهاتخمین  -4

 سازی پیشنهادهاجرایی برای پیادهارائه طرح ا -5

 پیشنهادیارائه نحوه کنترل و ارزیابی اقدامات  -6

 

 اقداماتچک لیست کنترل  –2-ب

ای تنوع زیادی داشته و با توجه به شرایط زمینه سفر،های مرتبط با مدیریت تقاضای اقدامات و سیاست

استفاده از خودروی  شدنمد یی از این اقدامات، به منظور کارآها، نمونه1-جدول بهر پروژه، متفاوت است. در 

های دوچرخه و پارکینگ، استفاده از سیستممدیریت  ،رویسواری، پیادهدوچرخه ونقل همگانی،شخصی، حمل

 شده است. ارائهها ریزی کاربری زمین، آموزش و معرفی مشوقریزی سفر، برنامهخودروی اشتراکی، برنامه
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 سفراقدامات مدیریت تقاضای لیست چک  نمونه -1 -جدول ب

 اقدام دسته
کامل اجرا 

 شده
نیمه اجرا 

 شده
 اجرا

 نشده

 یتمحدود
 شخصیخودروی 

    آلودگی هوا محدودهگذاری ازدحام یا قیمت

    بستهو الگوی شبکه هم کامل هایخیابان ایجاد

 سواریدوچرخه

    دوچرخهخطوط ویژه شبکه  ایجاد

    هاکاربریپارکینگ دوچرخه در ایجاد 

    هاخیابان حاشیه دردوچرخه پارکینگ ایجاد 

    به شبکه دوچرخه هااتصال مناسب کاربری

 رویپیاده

    روهای جذاب، ایمن و امنپیادهایجاد 

 نیمکت، نظیرپیاده  انعابرویژه تسهیالت  ایجاد
 روشنایی و منظرسازی

   

    رسامد مناسب برایمسیر پیاده  ایجاد

    سازی ترافیکهای آراماجرای سیاست

 ونقل همگانیحمل

    همگانی )وجود خط ویژه(ونقل اولویت دادن به حمل

 ونقل همگانی مقبولوجود شبکه حمل
 های سفرو یکپارچه با سایر شیوه

   

    هاایستگاهدر  و امکانات مورد نیاز ایجاد آسایش اقلیمی

    هادسترسی مناسب پیاده به ایستگاهایجاد 

    پارکینگ دوچرخه در ایستگاه یا نزدیکی آنایجاد 

    رسانی به مسافراناطالع ابزارهای مختلف توسعه

 پارکینگ

    تر از حداقل تعداد الزام شدهمین پارکینگ بیشعدم تأ

    جدا کردن هزینه پارکینگ از ساختمان

    اشتراکی هایوجود پارکینگ

 هایکاهش تعداد پارکینگ برای کاربری
 ونقل همگانیایستگاه حملبه نزدیک 

   

    های زمانیپارکینگ و اعمال محدودیت گذاریقیمت

و دوچرخه  خودرو
 اشتراکی

    وجود تسهیالت خودروی اشتراکی

    وجود تسهیالت دوچرخه اشتراکی

 ریزی سفربرنامه
    ریزی سفربرنامه هایافزارها و نرمابزار توسعه

    وجود تابلوهای مسیریابی به سمت مراکز جاذب سفر

آموزش و اعطای 
 مشوق

    سفرآگاهی شهروندان از مدیریت تقاضای 

 آگاهی شهروندان از نحوه عضویت
 های دوچرخه و خودروی اشتراکیدر طرح
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 انگلیسی به فارسی واژگان

 Mixed Use اختالط کاربری

 Road and Traffic اداره راه و ترابری
Authority (RTA) 

 Disabled People افراد دارای معلولیت

 Mode Choice انتخاب وسیله

 Unloading باراندازی

 Loading بارگیری

 Expressway بزرگراه

 On-Street Parking ایپارک حاشیه

 Angle Parking دارپارک زاویه

 degree Parking 90 پارک عمودی

 Parallel Parking پارک موازی

 Diagonal Parking پارک مورب

 Park and Ride سوارپارک

 Shared Parking پارکینگ اشتراکی

 Off-Street Parking ایحاشیه پارکینگ غیر

 Parking Lot ایپارکینگ محوطه

شبکه جمعیتی پوشش 
 ونقل همگانیحمل

People Near Transit 
(PNT) 

 Pedestrian Street راهپیاده

 Sidewalk روپیاده

 Walking رویپیاده

 Crosswalk گذرپیاده

 Trip Assignment تخصیص سفر

 Density تراکم

 Paradigm Shift تغییر نگرش

 Demand تقاضا

 Travel Demand تقاضای سفر

 Trip Distribution توزیع سفر

 Auto-Oriented توسعه خودرو محور
Development 

 Trip Production تولید سفر

 Trip Attraction جذب سفر

 Traffic Volume حجم تردد

 Transportation ونقلحمل

 Public Transport ونقل همگانیحمل

 Marking کشیخط

 Collector Street وپخش کنندهخیابان جمع

 Arterial Street خیابان شریانی

 Local Street خیابان محلی

 Driveway راه دسترسی

 Lighting روشنایی

 Market-Based Approach رویکرد بازار محور

 Conventional Approach رویکرد سنتی

 Parking Management پارکینگرویکرد مدیریت 
Approach 

 Parking Requirement الزام تأمین پارکینگ

سامانه اطالعات نرخ 
 سفرسازی

Trip Rate Information 
Computer System 
(TRICS) 

 Level of Service سطح خدمت

 Dendritic Network شبکه درختی

 Highways & Streets شبکه معابر
Network 

 Interconnected Network بستههمشبکه 
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 Grade شیب طولی

 Cross Slope شیب عرضی

 Ramp / رابط شیبراهه

 Travel Mode شیوه سفر

 Sustainable Modes های سفر پایدارشیوه

 Urban Design طراحی شهری

 Integrated Design طراحی یکپارچه

 Supply عرضه

 Setback نشینیعقب

 Sight Distance فاصله دید

 Drop and Ride or Kiss and فضای پیاده ـ سوار
Ride 

 Public Space فضای همگانی

 Land Use کاربری زمین

 Sight Triangle مثل  دید

 Traffic Impact Study مطالعات اثرسنجی ترافیکی
(TIS) 

 Highway & Street معبر

 Landscape منظر

موسسه مهندسین 
 ونقلحمل

Institute of Transportation 
Engineers (ITE) 

 Social Role نقش اجتماعی

 Travel Mobility نقش جابجایی

 Access Control نقش دسترسی

 Emergency Vehicles وسایل نقلیه اضطراری
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  فارسیبه  یانگلیس واژگان

90 degree Parking پارک عمودی 

Access Control نقش دسترسی 

Angle Parking دارپارک زاویه 

Arterial Street خیابان شریانی 

Auto-Oriented 
Development توسعه خودرو محور 

Collector Street وپخش کنندهخیابان جمع 

Conventional Approach رویکرد سنتی 

Cross Slope شیب عرضی 

Crosswalk گذرپیاده 

Demand تقاضا 

Dendritic Network شبکه درختی 

Density تراکم 

Diagonal Parking پارک مورب 

Disabled People افراد دارای معلولیت 

Driveway راه دسترسی 

Drop and Ride or Kiss and 
Ride 

 سوارفضای پیاده ـ 

Emergency Vehicles وسایل نقلیه اضطراری 

Expressway بزرگراه 

Grade شیب طولی 

Highway & Street معبر 

Highways & Streets 
Network شبکه معابر 

Institute of Transportation 
Engineers (ITE) 

موسسه مهندسین 
 ونقلحمل

Integrated Design طراحی یکپارچه 

Interconnected Network بستهشبکه هم 

Land Use کاربری زمین 

Landscape منظر 

Level of Service سطح خدمت 

Lighting روشنایی 

Loading بارگیری 

Local Street خیابان محلی 

Market-Based Approach رویکرد بازار محور 

Marking کشیخط 

Mixed Use اختالط کاربری 

Mode Choice انتخاب وسیله 

Off-Street Parking ایحاشیه پارکینگ غیر 

On-Street Parking ایپارک حاشیه 

Paradigm Shift تغییر نگرش 

Parallel Parking پارک موازی 

Park and Ride سوارپارک 

Parking Lot ایپارکینگ محوطه 

Parking Management 
Approach رویکرد مدیریت پارکینگ 

Parking Requirement الزام تأمین پارکینگ 

Pedestrian Street راهپیاده 

People Near Transit 
(PNT) 

شبکه جمعیتی پوشش 
 ونقل همگانیحمل

Public Space فضای همگانی 

Public Transport ونقل همگانیحمل 

Ramp رابط شیبراهه / 

Road and Traffic 
Authority (RTA)  ترابریاداره راه و 
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Setback نشینیعقب 

Shared Parking پارکینگ اشتراکی 

Sidewalk روپیاده 

Sight Distance فاصله دید 

Sight Triangle مثل  دید 

Social Role نقش اجتماعی 

Supply عرضه 

Sustainable Modes های سفر پایدارشیوه 

Traffic Impact Study 
(TIS) مطالعات اثرسنجی ترافیکی 

Traffic Volume حجم تردد 

Transportation ونقلحمل 

Travel Demand تقاضای سفر 

Travel Mobility نقش جابجایی 

Travel Mode شیوه سفر 

Trip Assignment تخصیص سفر 

Trip Attraction جذب سفر 

Trip Distribution توزیع سفر 

Trip Production تولید سفر 

Trip Rate Information 
Computer System 
(TRICS) 

سامانه اطالعات نرخ 
 سفرسازی

Unloading باراندازی 

Urban Design طراحی شهری 

Walking رویپیاده 

 

 






