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 یونقل وزارت راه و شهرسازمعاونت حملکننده: تهیه
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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 روکاشمصون از ایرادهای مفهومی و فنی، ابهام، ایهام و 

 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.کامدر صورت  -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.م قدردانی میاری و دقت نظر خوانندگان محترکخواهند 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: 
 

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

آیین نامه طراحی معابر شهری

با سالم و احترام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

معماري ارائه خواهد کرد.

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

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

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



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

 

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

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

 یابیو ارز 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 حملهای نی مفاهیم، رویکردها و شیوهروزرسابه -

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

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

ه، مختلف سفر شامل پیاد یهاوهینه از شیبه شهرها و استفاده 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 کرمانشاهی الدینشهاب

 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

   

   

با ارائه نقطه نظرات سازنده  که مهندس پیام معینیآقای  دکتر محسن فالح زواره وین وسیله از زحمات آقای ه اب قدردانی:

 .شودقدردانی می ،نداهنامه کمک کردآیین دوازدهمخود به قوام بخش 
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 اتیلک -1

 هاتعریف -1-1

 .شوداستفاده میسازی معبر برای کاربران ایمن تجهیزاتی که به منظورتجهیزات ایمنی: 

رو جانبی تا لبه جدول، حفاظ طولی یا خط ممتد لبه سوارهترین مانع عمودی فاصله نزدیک: یجانب فاصله

 )در صورت عدم وجود جدول و حفاظ(.

و در شده رو شروع معبر که از لبه سواره هبدون مانع و قابل عبور در کنار یاهیناحاز مانع:  یه عاریناح

ادامه  ی(روانیش بیسرعت طرح و ش ،ترددبر اساس حجم ) یجهت عمود بر معبر تا عرض مشخص

 .ابدییم

خارج شده از مسیر در صورت عدم واژگونی و عدم برخورد با  رانندهدر آن، ای که ناحیهناحیه بازیابی: 

 تواند کنترل وسیله را در اختیار گرفته و به مسیر برگردد یا متوقف شود.می ،موانع

حساس ا ،از وجود مانع هینقل لیکه رانندگان وسا یرو به طورسواره انع از لبهوم یفاصله جانب آرامش: فاصله

 به حرکت خود ادامه دهند. ریمس رییخطر نکرده و بدون کاهش سرعت و تغ

ونقل ستگاه حملی، ایاهیحاش کپارخط  شاملرو رو و سوارهادهین پیبای ناحیه: روناحیه حائل پیاده

 و سطل زباله. یسبز، مبلمان شهر ی، فضاییروشنا ، چراغیهمگان

 لهیوس برخورد( که در صورت پل پایه)مانند  یمصنوع ای)مانند درخت(  یعیطب عارضه :نیمانع خطرآفر

 .افتدیبه خطر م نانیسرنش یمنیبا آن، ا هینقل

ا ی برمعاز  وسیلهج وم با آن، مانع از خرکنسبتاً  هیه با زاویله نقلیه در صورت برخورد وسک یابزار حفاظ:

 د.شویم مقابلبه جهت  آن انحراف

 .متفاوتو سطح مقطع  یسخت بامحل اتصال دو نوع حفاظ  :یانتقال هیناح

 .شودیمعبر نصب م هکنار و طول ی که درحفاظ :یکنار یطول حفاظ

 .شودیمعبر نصب م انهیم و طول ی که درحفاظ: یانیم یطول حفاظ

 د.شوهای فوالدی سوار میبر روی پایه کههای فوالدی از کابلتشکیل شده نوعی حفاظ  حفاظ کابلی:
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 به وسیله نقلیه. و کاهش ضربهانرژی انتقال  حفاظ، هیپا تیبه منظور تقو یاقطعه :لقمه

 .ی معبرروسواره لبه طولی از حفاظفاصله گرفتن  :نشکل شد یبال

از  یآن، صدمات ناش یجیتدر که و استهالیله نقلیوس یجنبش یکه با جذب انرژتجهیزاتی گیر: ضربه

 .دهدیبرخورد را کاهش م

 دهشها نصب پل هیها و پا، تقاطعیخروج یهارابط دماغهه در کلن یاتیاز جنس پل یزاتیتجهتانک:  کاشن

 یاصل ریرا به مس لهیوس ایحاصل از برخورد را مستهلک کرده و  ی، انرژهینقل لهیبرخورد وس هیزاو بنابرو 

 گرداند.می باز

به منظور خطر  لیپتانس یدارا یهامحدودهدر که  یزاتیتجه: سازی و هشداردهندهآشکار زاتیتجه

 .شودیاستفاده مهشدار به رانندگان  و تیرؤ تیقابل یارتقا

 

 رویکرد سیستم ایمن -1-2

سنتی  رویکرددر شوند. رویکرد سنتی و رویکرد نوین تقسیم می کردهای مدیریت ایمنی به دو دستهروی

 به همین دلیل،ترین عامل در وقوع تصادف شناخته شده و ، عامل انسانی به عنوان اصلیمدیریت ایمنی

 شامل داشته و، غالباً بر انسان و اشتباهات انسانی تمرکز آن تلفات ناشی ازراهکارهای کاهش تصادفات و 

 .استاعی های اجتمپویش ، اعمال قانون توسط پلیس وآموزش

وده یک رویکرد مبتنی بر سیستم ب ،بر خالف رویکرد سنتییریت ایمنی رویکرد نوین مددر طرف مقابل، 

عی قطو مسبب  اصلی های انسانی، نه تنها خطای انسان را به عنوان عاملو ضمن پذیرش خطا با توجه ویژگی

ل داند. به بیان دیگر، با پذیرش اصمی را نتیجه خطای سیستم فوت یا جراحت شدیدشناسد، بلکه حادثه نمی

که خطای انسانی منجر به فوت یا جراحت  کردای فراهم رایط را به گونهشتوان الخطا بودن انسان، مینممک

 یکرد سیستم ایمن نامیده شده است.، رودر مدیریت ایمنیاین رویکرد  شدید نشود.

د بر پیشگیری از تلفات و جراحات شدید تأکی ،در رویکرد سیستم ایمن، به جای پیشگیری از وقوع تصادف

 پیشگیری از تلفات ناشی از تصادفات،زمینه مسئول در ها و نهادهای شود. در این رویکرد، همه سازمانمی

کاربر  تنها بر دوشهای مشخص و یکپارچه بوده و مسئولیت وقوع یک حادثه ترافیکی دارای وظایف و مسئولیت

 ل وقوع و تشدید تصادف خواهد بود.، مسئوها و نهادهای مربوطهر کنار ارگانکاربر دنیست؛ بلکه  معبر
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با  ندیع ناخوشایره وقایه زنجکد شویحادثه ناگوار م کیمنتج به  یزمان ،ستمیبالقوه در س یخطاها

، معبرر اربک یاز سو نباید نتیجه بروز خطامن یستم ایسیک در به عبارت دیگر،  ل شود.یمکت خطاهای دیگر

 خاطیاربر ک و از کردهرا جبران  خطان یا ،ستمیس یبعد یهاهیالالزم است  بلکه ،د باشدیا جراحت شدیمرگ 

با  دهماهنگی اجزای سیستم در این سطح، نیازمند یک مدیریت واحد و منسجم بوده تا بتوان د.نیمحافظت نما

یی سیستم ایمن یعنی پیشگیری از هدف نها ها و نهادهای مسئول،ایجاد یک همکاری کارآمد میان سازمان

 .سازدتلفات و جراحات شدید را محقق 

معابر  منای ، طراحیکه بر کاهش تلفات ناشی از تصادفات تأثیرگذار استسیستم ایمن  هایمؤلفهیکی از 

 حیطرا ،د تا به این ترتیبنالزم است در طراحی معابر، اصول مربوط به ایمنی پایدار مد نظر قرار گیراست. 

 ،معبر به لحاظ ایمنی ،در این صورت .و صدمات جدی ناشی از تصادفات شودمعبر منجر به کاهش تلفات  ایمن

 آید.می شماریک معبر پایدار به 

 استوار است: ،اصل 5ایمنی پایدار بر 

معابر: معبر باید تنها یک عملکرد داشته باشد و الزم است تمام  مشخص و منحصر به فرد عملکرد -1

 بندیتهدسبر اساس  برامعداشته باشند. عملکرد  معبرآن تصور یکسانی از عملکرد نفعان ان و ذیکاربر

 شود.مشخص می هاآن

، جهت حرکت و ترکیب وسایل نقلیه عملکردی بر به لحاظ سرعتاهمگن بودن معابر: الزم است مع -2

شود. ایجاد میبر اهمگن بودن معسبب کاهش  ،در سرعت یا جهت حرکت . تغییردنباشهمگن 

معابر به لحاظ ترکیب وسایل نقلیه،  ی( با هدف افزایش همگنیا همگانی مسیرهای ویژه )دوچرخه

 سبب کاهش شدت تصادفات خواهد شد.

ر بینی قطعات بعدی معبای باشد که امکان پیشبر: الزم است طراحی معبر به گونهارف بودن معاعتم -3

رف بودن معبر کمک اعتها به مکشیاستفاده صحیح از عالئم و خطبرای کاربر وجود داشته باشد. 

 کند.می

ای طراحی شوند که در صورت بروز خطا از سوی کاربر، به گونه برامعبخشنده بودن معابر: الزم است  -4

 ،ای شدید نشود. استفاده از حفاظ یا ایجاد شانه برای معابرهوقوع تصادف منجر به تلفات یا جراحت

 ی از بخشنده بودن معبر است.یاهنمونه

های ناییتواو وسیله نقلیه شرایط  ،کاربر از شرایط معبر، شرایط محیطآگاهی آگاهی کاربر از شرایط:  -5

این مورد به صورت  شود.، منجر به کاهش تلفات و صدمات جدی ناشی از تصادفات میشخصی

 .نداردبر ارتباط امستقیم با طراحی مع
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 یشهر یهاابانیدر خ یمنیا -1-3

و ر دوچرخه یمس ،یاهینگ حاشیکرو، پارادهینند پما یعناصر ل وجودیبه دل یشهر یهاابانیخدر 

با  هیل نقلیوسات کو حر بوده هاتر از تندراهنییپا هیل نقلیت وساکسرعت حر اده،ین پن تردد عابرایهمچن

 یرگیمیجاد فاصله الزم جهت تصمید و ایفاصله د، بهبود یمنیبه منظور حفظ ان رو یاز ارو است. ت روبهیمحدود

متر ک استفاده از حفاظ شده ودر نظر گرفته  یانع عمودوتا م یجانب فاصله کی، معموالً العمل رانندگانسکعو 

روها و ادهینگ و دوچرخه، پیکخطوط پارسبز،  یفضا جدول، از معموالً یشهر یهاابانیاست. در خمرسوم 

 شود.یاستفاده ممناسب  یجاد فاصله جانبیا یبرا یمبلمان شهر

 جدول -1-3-1

، استفاده از جدول یشهر یهاطیدر محاده و سواره یپ یهاریردن مسکجدا  یبرا متدوال یهااز روش یکی

 ریه در صورت انحراف از مسیل نقلیلومتر بر ساعت، وسایک 40ت سرعت یمحدود یدارا یهاابانیخ یبرااست. 

 40ز ا ترشیه بیل نقلیه سرعت وساک ییهاابانیخ. در گردندبرمیه یر اولیبه مسو برخورد با جدول، مجدداً 

ن یچن در ند.شویمرانندگان استفاده  ییراهنما یبرا یبه عنوان ابزارها تنها ، جدوللومتر بر ساعت استیک

 یناش در مقابل خطرات ادهیعابران پاز محافظت  به منظور سبز یفضا و یجو عالوه بر جدول از ییهاابانیخ

 .شوداستفاده میه یل نقلیاز انحراف وسا

 لقاب یها. جدولکرد یبندطبقه به دو نوع قابل عبور و غیر قابل عبور نتوایما رو رلبه سواره یهاجدول

 .ردک عبور آنها یرو از توانیم یسادگ به یبدار جانبیسطح ش به توجه با و داشته یمترک ارتفاع عبور،

 معبرز ا له نقلیهیسج وز خرومانع ا ،شتریبارتفاع  و با معبربه صورت عمود بر سطح  عبور قابل ریغ یهاجدول

شود؛ یستفاده مرو اادهیرو و پسواره نندهکاز جدول به عنوان ابزار جدا یشهر یهاابانیشوند. معموالً در خمی

ت پرتگاه در مجاور ، قرار گرفتنیب طولیاد بودن شین، زیه سنگیل نقلیبودن سهم وسا زیاده به علت ک آن مگر

 باشد. ی، نصب حفاظ الزامبروز حادثه ا وجود سوابقی

آوری جمع به منظورمتر یسانت 15با ارتفاع  از جدول یشهر یهاابانیخ یطراح درکه شود یشنهاد میپ

 بخش به هاجدول نهیشتر در زمیاطالعات ب ی. برااستفاده شودرو ادهیرو از پسواره یو جداساز های سطحیآب

 .مراجعه شود «یعرض یهامرخین یاجزا» نامه،سوم آیین

 برابر یانع عمودوجدول تا م لبه یجانب حداقل فاصله ،یشهر یهاابانیخ یطراح درکه شود یه میتوص

 :خواهد داشتر را به دنبال یاثرات ز ین فاصله جانبیجاد ایامتر در نظر گرفته شود.  5/0 با
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 روسوارهاز خروج وسایل نقلیه از  کاهش اثرات نامطلوب ناشی -

 ید افقیبهبود فاصله د -

 انع عمودیوبا م بنه و دریه مانند آیله نقلیوس یبرخورد اجزا احتمالکم شدن  -

 شانه -1-3-2

 کی کردن، فراهم آنجاد یه هدف از اکهستند  مسطحشانه  کی یدارا یشهر یهاابانیخاز  یاریبس

از  یبخش ،یسطح یهاآب یآورل جمعی. شانه عالوه بر تسهاست معبر هیحاش ورو ن سوارهیب یه انتقالیناح

 رد وکعمل ابان، نوعیخ یکیمشخصات تراف عرض شانه بسته به .شودیمحسوب م از مانع یه عاریعرض ناح

 نامه،نسوم آیی بخش به ،شانه ینه طراحیشتر در زمیاطالعات ب یر باشد. برایتواند متغیم موجود عرض پوسته

 .مراجعه شود« یعرض یهامرخین یجزاا»

 روادهیحائل پ -1-3-3

اده را به خطر یپ عابران یمنیتواند ایرو مسواره مجاورتدر  یروادهیالت پیتسه رو وادهیگرفتن پقرار 

رای به حائل یناحجاد یا، یشهر یهاابانیه خیحاشدر اده یتردد عابران پ یسازمنیا یارهاکاز راه یکی ندازد.یب

ونقل ستگاه حملی، ایاهیحاش کپار د شاملتوانیم و جاد شدهیارو رو و سوارهادهین پیه، بین ناحیاست. ا روادهیپ

ئل ه حایشود عرض ناحیشنهاد میپ. باشدو سطل زباله  یسبز، مبلمان شهر ی، فضاییروشنا چراغ ،یهمگان

 .(1-1ل کشنظر گرفته شود )متر در  0/1 حداقل برابر با روادهیپ

 

 رواستفاده از فضای سبز به عنوان ناحیه حائل پیاده -1-1ل کش



 بخش دوازدهم: تجهیزات ایمنی
 

 

 

6 
 

 یسوارهالت دوچرخیتسه -1-3-4

رو ادهیرو و پن سوارهیب یفاصله جانب کیابان، یژه دوچرخه در سمت راست خیو ریجاد مسیتوان با ایم

ر یسه از میل نقلیاز خروج وسا یناش ی، از خطرات احتمالید افقیجاد شده با بهبود فاصله دی. حائل اکردجاد یا

ه از مانع ب یعار هیاز ناح یعنوان بخش ژه دوچرخه بهیر ویه مسکر است کد. الزم به ذینمایم یریجلوگ یاصل

 نامه،یازدهم آیین بخشبه  ،ژه دوچرخهیو یرهایمس ینه طراحیشتر در زمیاطالعات ب یبرا د.یآیمحساب 

 .مراجعه شود« دوچرخه یرهایمس»

 یاهیحاش کپار -1-3-5

اهش کجه یرو و در نتاهش عرض سوارهکمنجر به  یشهر یهاابانیدر خ یاهیحاش کپاروجود خط 

 ،هیل نقلیورود و خروج وسا هایحرکت ن استکگر ممید یاز سوولی . شودو کاهش تصادفات میسرعت 

 در یمنیش ایور افزابه منظ رو نی. از ااهش دهدکابان را یخ یمنیبه دنبال داشته و شاخص ا یخطرات

ت یاولو دارو زاویه به موربنسبت  یمواز کپارخطوط در آنها مجاز است،  یاهیه توقف حاشک ییهاابانیخ

 .رساندیورود و خروج را به حداقل م هایحرکت خطر ابان،یه خیه در حاشیل نقلیوسا یمواز کپاردارد. باالتری 

 یمبلمان شهر -1-3-6

در ا یرو نار سوارهکه در کاست ومتر کو پار ییزات روشنایزباله، تجه ت، سطلکمینشامل  یمبلمان شهر

توانند عالوه بر ایجاد فاصله بین عابران پیاده و وسایل نقلیه، در این اجزا می. دنریگیرو قرار مادهیمحدوده پ

جاد یاتقاطع  یکیدر نزد یمبلمان شهرچنانچه رو به عنوان حفاظ عمل کنند. ولی صورت خروج وسایل از سواره

باشد  یاه گونهب یمبلمان شهر یاجزا ییشود جانمایه میتوصد رانندگان باشد. ید یبرا یتواند مانعی، مشود

 .ابدیش یرو افزااز سواره یان شهرفاصله مبلم انکحد ام در هک

 یعمودو تأسیسات زات یتجه -1-3-7

ل یساو یبرا یخطر به عنوان ،و ارتباطات در حاشیه معبررو یسات انتقال نیتأسو تجهیزات  قرار گرفتن

، یزات عمودیتجه برخورد با خطراهش ک یهااز راه یکید. یآیبه شمار م منحرف شده از مسیر اصلی هینقل

 ساتیأست یتمام یار براکن یه اکاست. البته واضح است  یعمود یرهایو حذف ت ینیرزمیسات زیاستفاده از تأس

 :دنریر مد نظر قرار گیز یارهایمع یزات عمودیتجه ییشود در جانمایه میتوص، یلکست. به طور یر نیپذانکام
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 رواز سواره زاتیتجه این بودن دور -

 هیل نقلیرانندگان وسا ید برایت دیجاد محدودیعدم ا -

 های افقی )در صورت امکان(بخش داخلی قوسقرار گرفتن در  -

 ابانیسمت خ کیزات در یه تجهیلکن قرار گرفت -

 یدرختان و عناصر منظرساز -1-3-8

ها، چمن و بوته. درختان، شودیمار گرفته کبه  یاز منظرساز ی، نوعیشهر یهاابانیثر خکدر امتداد ا

ه یاشدر ح یسازتوان منظریم .هستند یشهر یسازار رفته در منظرکه از عناصر ب ییهانمونه ینیتزئ یهاسنگ

در  الزم است ن حالیدر نظر گرفت. با ا رواز سواره روادهیپ یجداساز را به عنوان عاملابان یخ یروسواره

 شود.ته ه در نظر گرفینقلل یت وساکحر یمنیا الزاماتابان یمنظر خ یطراح

 هیقلل نیرانندگان وساد ید، محدود شدن دیآیوجود مه ب یبه واسطه منظرسازمعموالً ه ک یاز مسائل یکی

در امتداد  ن ویاز سطح زممتر  0/2تا  5/0در ارتفاع  یبدون مانع شود محدودهیه میبه همین دلیل، توصاست. 

 شود. یرید رانندگان جلوگیشدن د مسدودتا از  باشدوجود داشته ها ها و تقاطعابانیخ یتمام

 

 یشهر یهادر تندراه یمنیا -1-4

ه از ن دستیدر ا یمنیا مسئلهها، ابانیسه با خیدر مقا یشهر یهاتندراه درشتر بودن سرعت یبه علت ب

 لیخروج وسا از یاثرات نامطلوب ناش ها،تندراه یالزم است در طراح. برخوردار است یشتریت بیمعابر از اهم

 .برسده حداقل ب یمنیدات ایو تمه یبا استفاده از ضوابط طرح هندس یر اصلیه از مسینقل

، یر اصلیه از مسیله نقلیانحراف وسن است در صورت کاز مانع قرار دارند و مم یه عاریه در ناحک یعوارض

عوارض طبیعی و عوارض مصنوعی  جاد تصادف شوند، به دو دستهیاربران را به خطر انداخته و باع  اک یمنیا

ه ک هستنداچه یدر ورودخانه  ،سنگ، پرتگاه ،درهصخره،  ،وهکر درخت، ینظ یعیعوارض طب شوند.یم میتقس

های شوند و عبارتند از پایه چراغعوارض مصنوعی به دست انسان ایجاد می ان حذف آنها وجود ندارد.کامتقریباً 

روشنایی، تجهیزات عمودی انتقال نیرو و ارتباطات، پایه تابلوها، عالئم ایمنی و کنترل ترافیک، پایه، کوله و 

های لت های سطحی،آوری آبهای طولی و عرضی جمعدیوارهای حائل، آبروها، سازههای روگذر، دیوار پل

 .هاها و شیروانیاختمانی، ترانشههای سخاکی، نخاله
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 یبه نواح یابیو دست ه تندراهیحاش یسازمنیها و اقدامات به منظور ایاز بررس یاالزم است مجموعه

 ر خطوطینظ معبر یاجزا یاصول یه تندراه، طراحیحاش یسازمنیش از ایپ ن گامیاول از مانع انجام شود. یعار

به  رانهیشگیاقدامات پ ن اجزا در دستهیا یاصول یاست. طراح یکیتراف یو تابلوها ، میانهها، شانهقوسعبور، 

 رد.یگیقرار م یر اصلیه از مسیل نقلیانحراف و خروج وسا از یحذف خطر ناشمنظور 

 به همین .وجود دارد یاصولمناسب و  یط طراحیدر شرا یحت یر اصلیه از مسیل نقلیان انحراف وساکام

 از مانع یه عاریناحموجود در موانع  کردنننده کشا ی ییق حذف، جابجایاز طر تندراه هیحاش ،الزم است دلیل

نصب  الزم است با ،ف شدهیت تعریب اولویاقدامات فوق به ترتان انجام کدر صورت عدم ام شود. یسازمنیا

ا ی شدهحذف  یر اصلیه از مسینقل لیااز انحراف و خروج وس یمناسب، خطر ناش یارهاکراه یاجراحفاظ و 

 .(2-1ل کش) یابداهش ک

 

 تندراه هیحاش یازسنمیا ندیفرآ -2-1ل کش
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بر وجود  یاند و ضرورتاز مانع رها شده یعار هیه در ناحک یشده و موانع یتندراه بررس هیالزم است حاش

 یهاوپهکها و برداشتن قطعات بزرگ سنگ، حذف گودال ،نمونه یست، حذف شوند. برایه نین ناحیآنها در ا

 یچند تابلو، نصب یر ضروریغ ی، حذف تابلوهاکاجسام صلب و خطرنا هیلکاز  معبر هیحاش یسازک، پاکخا

 یهابی، اصالح شپل بدنه یها و نصب آنها رومجاور پل یباالسر ی، حذف تابلوهاهیپا کی یمختلف بر رو

و  یمنیزات ایت تجهیموقع و اصالح یسطح یهاو انتقال آب یآورجمع یها، اصالح آبروها و سازهیبحران

 شوند.یاقدامات محسوب ماین ، از جمله یکیتراف

 یاا انتقال آن به داخل محدودهیاز مانع  یه عاریردن مانع، انتقال آن به خارج از ناحکمنظور از جابجا 

. باشد یا عرضی ین است در جهت طولکمم یین جابجایشود. ایفظت ماحم یمنیزات ایه توسط تجهکت اس

 هادماغه رابطها و قوس یخارج ها در لبه، نصب آنمعبرنار کدر هنگام نصب تابلوها در  یالت اساسکاز مش یکی

بدون کاهش دید و  تابلوها الزم است یطین شرایدر چن. دهدیش میرا افزاه احتمال برخورد با آنها کاست 

 رند.یقرار گ یمنیا یهار پشت حفاظد و جابجا شده ،خوانایی

ه احتمال برخورد کاز مانع  یعار هیناح واقع در یهاتابلوها، عالئم و چراغ هیو ساخت پا یالزم است طراح

 این ترتیب به. سته شوندکش هیل نقلیدر هنگام برخورد وسا هکباشد  یابه گونه ،ه با آنها وجود داردیل نقلیوسا

 .کردنظر از نصب حفاظ برای آنها صرف توان یم

 :زیر وجود داردچهار دسته علت  ،ه از تندراهینقل لیخروج وسا یبرا

 یعلل انسان -

 ط اطراف آنیو مح معبرعوامل مربوط به  -

 هیله نقلیمربوط به وس عوامل -

 ر عواملیسا -

ل یبه دل یافک یاریو عدم هوش یآلودگ و خواب یخستگ ،از سرعت مجاز ی، تخطبه جلو یافکعدم توجه 

عوامل  هستند. معبر یر اصلیه از مسیل نقلیخروج وسا ین علل انسانیتریل از اصلکمصرف دارو، مواد مخدر و ال

 و یرساناطالع یهاستمیس در نقصدر تندراه شامل  یر اصلیه از مسیل نقلیرگذار بر انحراف وسایتأث یطیمح

ت الکو مش، شرایط جوی نامناسب یت روسازیفیکبودن  ر، نامطلوبیمس یارسازکآش نقص درهشداردهنده، 

 شود.یمعبر م یمربوط به طرح هندس
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ها، نقص کیالست یق و فرمان، ضعف و فرسودگیستم تعلیه شامل نقص سیله نقلیعوامل مربوط به وس

و  یاصل ریه از مسیل نقلیرگذار بر خروج وسایعوامل تأثر یخودرو است. سا ییستم روشنایستم ترمز و سیس

 رانندگان با یناگهان ر رانندگان، مواجههیسا یر اصولیغ یرو عبارتند از: رانندگانحراف آنها به خارج از سواره

 ه مقابل.یل نقلیننده وساکرهیموانع در سطح معبر و نور خ

ا یه از تندراه یل نقلیاز خروج وسا یریجلوگ یتوان برایه مک یاز اقدامات مهم یبه برخ 1-1جدول در  

ه یلله نقیعلت خروج وس کیکارها به تفکن راهیاز آن انجام داد، اشاره شده است. ا یاهش اثرات نامطلوب ناشک

ر، یه از مسیل نقلیاهش خطر خروج وساکا یبه منظور حذف  یاز اقدامات اصل یکی اند.ارائه شده یر اصلیمساز 

، نتوان حذف یلیاز مانع را به هر دل یعار هیه موانع موجود در ناحک یر است. در صورتیگا ضربهینصب حفاظ 

ر یگا ضربهین موانع، حفاظ یمنحرف شده با اه یل نقلیاز برخورد وسا یریجلوگ ید برای، باکردننده کا شیجابجا 

 .شودمناسب نصب 

 جاد خطریبر اساس علت ا یر اصلیه از مسیل نقلیاز خروج وسا یاهش خطر ناشکا یحذف  یارهاکراه -1-1جدول 

 خطراهش کا یار حذف کراه جاد خطریاعلت  فیرد

 راننده یآلودگ و خواب یخستگ 1
 روه سوارهیدر حاش لرزاننده یاستفاده از نوارها -
 ریمس یدر طراح ینواختکیعدم  -

 نیمانند دورب ییق ابزارهاینترل و نظارت بر سرعت از طرک - از سرعت مجاز یتخط 2

 سیتوسط پل ین رانندگینترل سالمت رانندگان در حک - به جلو یافکو توجه  یاریعدم هوش 3

4 
 یهاستمیدر س نقص
 دهندهو هشدار یرساناطالع

 مناسب یهاانکدر م یافکاستفاده از تابلو و عالئم  -

 ریمس یارسازکنقص در آش 5
 عالئم برجسته و تجهیزات مسیرنمااستفاده از  -
 ل وقوع حادثهیپتانس یدارا یهاتینصب چراغ در موقع -
 هانما در قوسجهت تجهیزاتاستفاده از  -

 یت سطح روسازیفیکنقص در  6

 یاز روساز یمنظم نگهدار یهابرنامه ین و اجرایتدو -
 هایها و رفع ناهمواریم خرابیترم -
صورت زیاد سطح معبر به خصوص در  یمقاومت لغزندگ یاینترل و احک -

 ریاحتمال انحراف از مسبودن 
 یسطح یهات دفع آبینترل قابلک -
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 خطراهش کا یار حذف کراه جاد خطریاعلت  فیرد

 یکیتراف یهایژگیمعبر و توجه به و یت طرح هندسیفیک یارتقا - معبر یضعف در طرح هندس 7

 یطیعلل مح 8

ل  یپتانس  یدارا یهاتیر در موقعیگر و شن یر، بادگیگبرف ینصب حصارها   -
 وقوع حادثه

 ریگدر نقاط مه یینصب روشنا -
 سطح معبر یزدگخیاز  یریجلوگ یرانه برایشگیاقدامات پ -

 هیله نقلیعلل مربوط به وس 9
 هیل نقلید وسایدر زمان تول یفیک ینترل استانداردهاک -
 هیل نقلیوسا ینه فنیمعا -

 ه مقابلیله نقلینور وس یگکنندهریخ 10
 و برگشت رفت یرهایمس یجداساز -
 مناسب در معابر جدا شده یانیم یهانصب حفاظ -
 معابر جدا شده انهین در مکنورش ینصب حصارها -

 

 انتخاب نوع حفاظ -1-5

 :ه شوددر نظر گرفتد یبار یانتخاب حفاظ مناسب موارد ز یبرا

 شرایط ترافیکی -

 شرایط فیزیکی -

 شرایط محیطی -

 هزینه نصب و نگهداری -

است. با افزایش سرعت و سهم  مختلفسهم وسایل نقلیه توزیع شرایط ترافیکی معبر شامل سرعت و 

تر نیاز هایی با مقاومت باالزایش یافته و به حفاظوسایل نقلیه سنگین، شدت برخورد وسایل نقلیه با حفاظ اف

 تأثیرگذار باشد.تواند در تعیین نوع حفاظ است. سوابق مربوط به تصادفات نیز می

ود خاکریزی و خاکبرداری و وج شیروانی، شیب معبر یا روسوارهانع از وشرایط فیزیکی معبر شامل فاصله م

از  یاشن یزان تغییر شکل جانبیه مکباشد  یاد به اندازهیاز حفاظ باانع وفاصله م. استهای قائم و افقی قوس

 .کندسیله نقلیه با مانع جلوگیری از برخورد و و دادهله نقلیه با حفاظ را پوشش یبرخورد وس
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 های موجود توجه شود.حفاظنوع منظرآرایی و  ،، زیباییظ به شرایط جویالزم است در تعیین نوع حفا

 ژه دریحفاظ به ونوع مهم در انتخاب  یاز پارامترها ییر ظاهر حفاظ بر منظرآرایتأث و نحوه ییبایمالحظات ز

ب یآن منجر به آس یارسازکه آشکد دقت شود یاست. در انتخاب نوع حفاظ با یونکمس یو نواح یمعابر شهر

به  دید بایجد یهاحفاظه حفاظ وجود دارد، ک ییهامعبر نشود. در محل انهیا میه یحاش ییبایزدن به منظر و ز

 د.نمن به آنها متصل شویا یو به نحوداشته  یخوانموجود هم یهاه با حفاظکانتخاب شوند  ینحو

در انتخاب نوع حفاظ  یتعمیر و نگهدار یهانهیه شامل ساخت و نصب حفاظ و همچنین هزیاول یهانهیهز

رخه چدر نه یل هزیتحل یهااقتصادی، از روششود برای انتخاب حفاظ مناسب از منظر مؤثر هستند. توصیه می

 عمر استفاده شود.

ها با توجه به نوع و از برای حفاظیردی مورد نکسطح عمل ،NCHRP-350شنهاد گزارش یبر اساس پ

 شود.تعیین می 2-1جدول وسایل نقلیه، به کمک  کیب ترافیکسرعت طرح معبر و تر

 

 مورد نیاز تعیین سطح عملکردی و نوع حفاظ -2-1جدول 

 پیشنهاد اولیه مشخصات ترافیکی معبر سطح عملکردی

 عدم نیاز به حفاظ کیلومتر بر ساعت و کمتر 40سرعت  1

 فیضع هایهیپا موجی بار دو یپذانعطاف یسپر کیلومتر بر ساعت 60تا  40سرعت  2

3 
 کیلومتر بر ساعت 60سرعت بیشتر از 

 بدون تردد وسایل نقلیه سنگین
 یقو هایهیپا موجی بامه صلب دو ین یسپر

4 
 کیلومتر بر ساعت 60سرعت بیشتر از 

 معبرهمراه با تردد کامیون در 
 شده اصالح موجیمه صلب سه ین یسپر

 مترسانتی 81به ارتفاع  یو حفاظ بتن

5 
 کیلومتر بر ساعت 60سرعت بیشتر از 

 همراه با تردد تریلی در معبر
 مترسانتی 107به ارتفاع  یبتنحفاظ 

6 
 کیلومتر بر ساعت 60سرعت بیشتر از 

 همراه با تردد تانکر در معبر
 ژهیحفاظ و یطراح
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 حفاظ نواعا -2

 یریپذفانعطا میزان بر اساس یبندطبقه -2-1

 :شوندیم میبه سه گروه تقس یریپذانعطافها بر اساس حفاظ

 ریپذفانعطا -1

 مه صلبین -2

 صلب -3

در  یپارامتر سخت د.نمه صلب و صلب دارین هاینسبت به حفاظ یمترک یسخت ،ریپذانعطاف یهاحفاظ

فاظ ح چه سختیرگذار است. هر یثتأ ه با آنهایل نقلیوسا ها در هنگام برخوردحفاظ یل جانبکر شییزان تغیم

اظ به جنس، مشخصات و نحوه نصب حف سختیزان یشود. میمتر مکآن  یجانب لکر شییزان تغیاشد، مشتر بیب

 دارد. یبستگ

 

 یرسانتخدم مدت زمانبر اساس  یبندطبقه -2-2

 شوند:یم میبه دو گروه تقس ،رسانیمدت زمان خدمت بر اساس ،هاحفاظ

 موقت یهاحفاظ -1

 یدائم یهاحفاظ -2

 :استفاده شود زیر یاربردهاک یبرا ی موقتهاشود از حفاظیه میتوص

 یارگاهکدر مناطق  کیان ترافیجرت یهدا -

 و شانه ی، روسازیمنیزات ایعالئم و تجه یم و نگهداریات ترمیانجام عمل -

از  ینوع خاص ایاده یپ عابراننگ، تردد یکپار یبرا معبراز  ییهاا بخشی یکیتراف یرهایمس یجداساز -

 هیل نقلیوسا
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 معابر عرضدر  رییجاد تغیا -

 معبراز  ییهاردن موقت بخشکمسدود  -

زیادی ت یاهم از آنهاآسان  یآور، نصب و جمعییجابجاسهولت در موقت،  یهااربرد حفاظکبا توجه به 

به عنوان حفاظ موقت استفاده  کسب یا فلزی یکیپالست یهاحفاظمعموالً از ل، ین دلی. به همبرخوردار است

 .(1-2ل کش) شودیم

 

 موقت یهااز حفاظ ییاهنمونه -1-2ل کش

 

 از تصادفات یناش یهاش خسارتیاز افزا یریاربران و جلوگک یمنیحفظ ا به منظور های دائمیاز حفاظ

 یدائم یهان انواع حفاظیتراز مهم یو بتن یفلز یهاحفاظشود. استفاده می معابر یرساندر طول عمر خدمت

 .(2-2ل کش) هستند

 

 یدائم هایحفاظ از یانمونه -2-2ل کش
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 بر اساس جنس یبندطبقه -2-3

 رد:ک یبندتوان در چهار گروه دستهیرا از لحاظ جنس م هاحفاظ

 (یابلکو  یاورقه، ایلوله) یفلز -1

 یبتن -2

 یکیپالست -3

 یبیکتر -4

معموالً از دو  یفلز یهاحفاظ دارند. هاحفاظ انواعان یدر ماربرد را کن یشتریب یو بتن یفلز یهاحفاظ

ساخته ل کش Iا ی ی با مقطع ناودانالًعمومها از جنس فوالد نرم و هیشوند. پایل میکه و نرده تشیپا یقسمت اصل

ه شامل کاست  ین آنها نوع سپریترشوند. پر استفادهیم میتقس اصلیگروه  به سه یفلز یهاشوند. حفاظیم

مه یا نیر یپذ تواند انعطافیها مهیپا حفاظ با توجه به مشخصات و فاصلهنوع  نیخم خورده است. ا یورق فوالد

 افانعط یهاحفاظ گروه دره ک است یابلکو موسوم به حفاظ  یابل فوالدکگر، از جنس یصلب باشد. گروه د

به عنوان بیشتر  ای است که از آنهای فلزی، حفاظ لولهدسته سوم حفاظ (.3-2ل کشرد )یگیقرار مر یپذ

 شود.حفاظ پل استفاده می

 

 یابلک یفلز یهاحفاظ از یانمونه -3-2ل کش
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 برخورد هیه زاوک یصورت دهند. دریل نمکر شییو در اثر ضربه تغ ساختار صلب بوده یدارا یبتن یهاحفاظ

شود. یم کلمسته هیله نقلیق وسیستم تعلیتوسط س حاصل از برخورد یانرژ ،م باشدکحفاظ  با هیله نقلیوس

. دخواهد ش کمستهله یله نقلیوس یفلز له شدن بدنهجابجا شدن و  با ین انرژی، اتربزرگ یایدر برخورد با زوا

 رد.یگر مورد توجه قرار گیدکیاتصال آنها به  ها، الزم است نحوهحفاظ نان از صلب بودنیاطم به منظور

 ند.کنرا کمتر مختل میه یل نقلیتردد وساو  داشتهی کم یر و نگهداریات تعمیعمل ،یبتن یهاحفاظ

 انهیم اراید کیپر تراف معابررفت و برگشت در  یرهایمس کیکتف به منظور یبتن یهااز حفاظ شودیه میتوص

 جهت یبتن یهااز حفاظ توانیم ،پرتگاه قرار دارند ته در مجاورک یدر معابر نیهمچنشود.  استفاده عرضم ک

 .کرداستفاده  مسیراز ه به خارج یل نقلیاز پرت شدن وسا یریجلوگ

 

 یبتن هایحفاظ از یانمونه -4-2ل کش

 

متفاوت و در ابعاد مختلف ساخته  یهابه روش لن بوده،یاتیمعموالً از جنس پل ی پالستیکیهاحفاظ

 یریذپ شود. انعطافیا ماسه پر می، داخل آنها با آب یکیپالست یهاحفاظ ییاراکش وزن و یافزا یشوند. برایم

ن نوع یا یایع از مزایم آسان و سریت ترمیض و قابلی، نصب، تعوییجابجام، کار یباال در زمان برخورد، وزن بس

از  یریو جلوگمعابر  یباسازیند بر زنتوایم وبوده  یمختلف یهارنگ یدارا یکیپالست یهااست. حفاظ حفاظ

 .(5-2ل کش)د نمؤثر باش خسته شدن چشم رانندگان

مختلف ساخته  یهامختلف آنها از جنس یهاه بخشکهستند  ییها، حفاظیبیکتر یهامنظور از حفاظ

 اند.شده
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 یکیپالست یهاحفاظ از یانمونه -5-2ل کش

 

 اربردکبر اساس  یبندطبقه -2-4

 :کردم یدسته تقسدو آنها به  ت استفادهیتوان بر اساس موقعیها را م، حفاظیلکبه طور 

 یطول یهاحفاظ -1

 یعرض یهاحفاظ -2

ند هایی هستحفاظ ینارک یطول یهاحفاظشوند. کناری و میانی تقسیم می به دو دسته ،های طولیحفاظ

 ورهسوار هیحاش در واقع یمصنوع و یعیطب موانع ه بایل نقلیاز برخورد وسا یریجلوگ به منظور که از آنها

مای است که به صورت هخطوط ویژه تفکیک ها،شود. یکی دیگر از کاربردهای این دسته از حفاظاستفاده می

ورد احتمال برخد تا رو نصب شونسواره از لبه یفاصله مناسبدر  یطول یهاالزم است حفاظ .کنندجهت عمل می

 کیتراف کیکبه منظور تف ،انهیم هیدر حاش یانیم یطول یهااز حفاظ .ه با آنها به حداقل برسدیل نقلیوسا

تفاده اسمقابل ر یبه مسه یل نقلیاوس انحرافاز  یریجلوگ وجهت  خالفخطوط ویژه  ،رفت و برگشت یرهایمس

 .شودمی

اربرد کخاص در شرایط و  گرفتهه قرار یل نقلیت وساکحر یدر جهت عمود بر راستا یعرض یهاحفاظ

 یهای، خروجیارگاهکدر مناطق  هان نوع حفاظیاز ا .به عرض معبر دارد یبستگ یعرض یهاابعاد حفاظ دارند.

مسدود شده  معابرو  کمتحر یها، پلیلیر یها، گذرگاهیراهسه یهاانه، تقاطعیم یهای، بازشدگیاضطرار

 .دشویاستفاده م
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 های طولی کناریحفاظ -3

 .شده استارائه  1-3جدول در  با توجه به میزان انعطاف پذیری ینارک یطول یهاانواع حفاظ

 یریپذ زان انعطافیبر اساس م ینارک یطول یهاانواع حفاظ -1-3جدول 

 حفاظنوع  یریپذ انعطافزان یم

 ریپذ انعطاف

 غلتکی

 یابلک

 فیضع یهاهیبا پا یدو موج یسپر

 مه صلبین

 یقو یهاهیدار با پالقمه یدو موج یسپر

 یقو یهاهیدار با پالقمه یسه موج یسپر

 اصالح شده یسه موج یسپر

 یبتن صلب

 

 غلتکی حفاظ -3-1

را به انرژی چرخشی تبدیل کرده و وسیله وسیله نقلیه حاصل از برخورد انرژی جذب شده  ،این نوع حفاظ

های رؤیت آن در شب توسط رانندگان، از مزایای حفاظ گرداند. نصب آسان و امکانمینقلیه را به مسیر اصلی باز 

. جزئیات طراحی (1-3ل کش) کردبه عنوان حفاظ میانی نیز استفاده توان میهای غلتکی از حفاظ غلتکی است.

 نشان داده شده است. 2-3ل کشهای غلتکی در حفاظ

 

 به عنوان حفاظ طولی کناری غلتکی استفاده از حفاظ -1-3ل کش
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 های غلتکیحفاظجزئیات طراحی  -2-3ل کش

 

 یابلک حفاظ -3-2

 ییتواناآن،  و بسته به نوع شده لیتشک فیضع هیپا کی یبر رو یکابل فوالد سهاز ن نوع حفاظ، یا

 فیط یمناسب برا یم و اثرگذارکنسبتاً  هیاول هنیدارد. هز راتن  0/2تا  8/0 با وزن هینقل لیوسا برگرداندن

 تیو قابل کمشتاب نسبتاً  کاهندهی روین است. یابلک یهاحفاظ یهایژگیاز و ،هینقل لیاز وسا یاگسترده

ن نوع یا یایگر مزایاز د ،ماسه ایبرف  انباشته شدنعدم  لیبه دل یاهماس ای زیخعملکرد باال در مناطق برف

 در صورتاز حفاظ  یادیطول ز ضیلزوم تعو به توانیم یابلک یهاحفاظقابل توجه  بیاست. از معا حفاظ

اشاره  ی افقیهاقوس در کاربرد کم آن وشکل  رییتغ علت به ادینسبتاً ز یفضانیاز به ، هیله نقلیوس برخورد

 دهد.یرا نشان م یابلک یهامشخصات حفاظ 3-3ل کش .کرد

 

 یابلک هایحفاظ جزئیات طراحی -3-3ل کش
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 فیضع یهاهیبا پا یدو موج یحفاظ سپر -3-3

از آن ید نمور یجه فضایو در نت یل جانبکر شییتغ یول ،است یابلک حفاظمشابه  نوع حفاظ،ن یا ردکعمل

ارتفاع  ن الزم استیبنابرا ن حساس است.یزم یهایو بلند یپست ن نوع حفاظ نسبت به ارتفاع ویمتر است. اک

یسانت 220 برابر با ن نوع حفاظیا یانعطاف جانبنه یشیشود. ب حفظ یسپر برای در طول حفاظ متریسانت 61

 .شوددر نظر گرفته می مترسانتی 400تا  200، یدو موج حفاظ سپریها در هیفاصله پااست. متر 

 

 فیضع یهاهیپا با یموج دو یسپرحفاظ  جزئیات طراحی -4-3ل کش

 

 یقو یهاهیدار با پالقمه یدو موج یسپرحفاظ  -3-4

ه یقلله نیوس یختگی، احتمال از هم گسیه و سپریان پایمواقع در  فلزی )لقمه(قطعه  ،ن نوع حفاظیدر ا

ه با حفاظ به یله نقلیرساند. اگر شدت برخورد وسیحفاظ را به حداقل م یها و پرت شدن از روهیتوسط پا

 یسپره کشود  یطراح یاها وجود داشته باشد، الزم است حفاظ به گونههیان خم شدن پاکه امکباشد  یحد

حفاظ )با  ن نوعیا یانعطاف جانب نهیشی. بکندان آن عبور یه از میله نقلیخته شده و وسیدر هنگام برخورد گس

شود. الزم یمتر در نظر گرفته مسانتی 400تا  200ها معموالً هیفاصله پامتر بوده و یسانت 80احتساب لقمه( 

 امکش استحیسبب افزا ،حفاظ یبان درطراحیصفحه پشت یریارگکها و بههیش تعداد پایه افزاکر است کبه ذ

 دهد.یرا نشان م یقو یهاهیدار با پالقمه یدو موج یسپر یهامشخصات حفاظ 5-3ل کششود. یآن م
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 یقو یهاهیپا با دارلقمه یموج دو یسپر حفاظ جزئیات طراحی -5-3ل کش

 

 یقو یهاهیبا پا دارلقمه یسه موج یسپر حفاظ -3-5

 یپرشتر سیل ارتفاع بیه به دلکن تفاوت یدار است؛ با القمه یامالً مشابه حفاظ دو موجک نوع حفاظن یا

 هیل نقلیده و در مقابل وساید یمترکب یمتر آن، حفاظ در هنگام برخورد آسک یریپذ ن انعطافیو همچن

دهد. یدار را نشان ملقمه یسه موج یسپر یهامشخصات حفاظ 6-3ل کش .دارد یترثرؤرد مکعمل ،نیسنگ

ها در این نوع حفاظ پایه اصلهف شود.میدر نظر گرفته  متریسانت 85ن یاز سطح زم یسپر ییارتفاع لبه باال

 .متر استسانتی 200حداکثر 

 

 یقو یهاهیپا با دارلقمه یموج سه یسپر حفاظ جزئیات طراحی -6-3ل کش
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 شده اصالح یسه موج یحفاظ سپر -3-6

 ،یسپر نییپا به هنگام برخورد، لبه شودباع  میه کل ذوزنقه است کلقمه به ش کی یحفاظ دارانوع ن یا

 یه از رویله نقلین امر، احتمال پرتاب شدن وسیا .ماندب ین باقیعمود بر زم هیله نقلیوس و سطح سپر شدهخم 

 هفاصل دهد.یاصالح شده را نشان م یسه موج یسپر یهامشخصات حفاظ 7-3ل کش دهد.یاهش مکرا  حفاظ

 .شودیدر نظر گرفته م متر یا کمترسانتی 200 ن نوع حفاظیدر ا هیدو پا نیب

 

 شده اصالح یموج سه یسپر حفاظ جزئیات طراحی -7-3ل کش

 

 یبتن حفاظ -3-7

د، یشد یبه هنگام برخوردهان است کممبندی شده و های صلب دستههای بتنی در گروه حفاظحفاظ

 شده یآرماتوربند ل مناسبکبه ش هااظن نوع حفین الزم است ایبنابرا شوند. یختگیا از هم گسی یدچار واژگون

 ه مشخصات آنهاک وجود داردن نوع حفاظ یا برای استانداردمقطع دو د. نن داشته باشیبا زم یافک یرداریو گ

 یک حفاظ بتنی نوع ارائه شده است.( دو)حفاظ بتنی نوع  9-3ل کشو  (یک)حفاظ بتنی نوع  8-3ل کشدر 

 یواره سیل نقلیوساو سرعت سهم ه ک یدر معابربه نیوجرسی معروف است.  دو حفاظ بتنی نوع شکل و Fبه 

 شود.یه میتوص یک نوع یبتن یها، استفاده از حفاظاد استینسبتاً ز

ان وجود دارد کن امیدر نظر گرفته شود، ا متریسانت 81ن یاز سطح زم یه ارتفاع حفاظ بتنک یدر صورت

بازگردند. اگر  یر اصلیتن است، در صورت برخورد با حفاظ به مس 18ثر وزن آنها که حداک یاهیل نقلیه وساک

 .خواهد داشتوجود نیز ها ونیامکان بازگرداندن کابد، امیش یمتر افزایسانت 107تا  بتنی ارتفاع حفاظ
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 شکل( F) یک نوع یبتن حفاظ جزئیات طراحی -8-3ل کش

 

 

 )نیوجرسی( دو نوع یبتن حفاظ جزئیات طراحی -9-3ل کش
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 پل حفاظ -3-8

ها از لشود. برای پیا آبرو استفاده میپل  ه از لبهیل نقلیاز سقوط وسا یریجلوگ یاز حفاظ یا نرده پل برا

ر ییتغدون و بد یشد خسارتایجاد بدون  ،ه منحرف شدهیله نقلیبازگرداندن وست یقابل باصلب  یهای طولحفاظ

تر میا مالیدرجه  45 هیپل در صورت آزاد بودن، با زاو نرده که ابتدای. الزم است شوداستفاده می یل جانبکش

ل کشپل و در  یهاانواع حفاظ 2-3جدول در  .ابدیاهش که یله نقلینصب شود تا احتمال ورود آن به داخل وس

 .آنها ارائه شده است جزئیات طراحی 16-3ل کشتا  3-10

 پل یهاانواع حفاظ -2-3جدول 

 هاویژگی نوع حفاظ

 یاسه لوله یفلز
 رووارهس لبه تا آفرین خطر انعومکم  فاصله ای زیاد نیسنگ هینقل لیبا سهم وسا معابر یمناسب برا -
 یفلز و یبتن یهالپ یرو نصب قابل -
 قبل و بعد از پل یطول حفاظ به اتصال یبرا رابط قطعه ازمندین -

 یاسه لوله یفلز
 اصالح شده

 رووارهس لبه تاآفرین  خطر انعومکم  فاصله ایزیاد  نیسنگ هینقل لیبا سهم وسا معابر یمناسب برا -
 (یاحفاظ سه لوله به نسبت مترک عرض به ازین) یفلز و یبتن یهالپ یرو نصب قابل -
 قبل و بعد از پل یطول حفاظ به اتصال یبرا رابط قطعه ازمندین -

 سه موجی

 تارین آف خطر انعومکم  فاصله ایزیاد  نیسنگ هینقل لیبا سهم وساادف، صکم ت معابر یمناسب برا -
 روسواره لبه
 یفلز و یبتن یهالپ یرو نصب قابل -
 قبل و بعد از پل یطول حفاظ به اتصال یبرا رابط قطعه ازمندین -

 لیسوپر ر
 زیاد نیسنگ هینقل لیسهم وسا دارای مهم یهاپل ها وتندراه یبرا مناسب -
 یفلز و یبتن یهالپ یرو نصب قابل -
 رابط و لیتبد قطعه به ازین بدون پل از بعد و قبل واقع در یطول حفاظ به اتصال قابل -

 یکبتنی نوع 
 رووارهس لبه تاآفرین  خطر انعومکم  فاصله ایزیاد  نیسنگ هینقل لیبا سهم وسا معابر یمناسب برا -
 یبتن یهالپ یرو نصب قابل -
 (یطول حفاظ وجود عدم صورت در) پل بعد از و قبل مورد نیاز طول با امتداد قابل -

  دو نوع یبتن
 رووارهس لبه تاآفرین  خطر انعومکم  فاصله ایزیاد  نیسنگ هینقل لیبا سهم وسا معابر یمناسب برا -
 یبتن یهالپ یرو نصب قابل -
 (یطول حفاظ وجود عدم صورت در) پل بعد از و قبلمورد نیاز  طولبا  امتداد قابل -

 یفلز و یبتن ترکیب
 رووارهس لبه تاآفرین  خطر انعومکم  فاصله ایزیاد  نیسنگ هینقل لیبا سهم وسا معابر یمناسب برا -
 یبتن یهالپ یرو نصب قابل -
 (یطول حفاظ وجود عدم صورت در) پل بعد از و قبلمورد نیاز  طولبا  امتداد قابل -
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 برای پل یالوله سه یفلز حفاظ جزئیات طراحی -10-3ل کش

 

 

 برای پل شده اصالح یالوله سه یفلز حفاظ جزئیات طراحی -11-3ل کش
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 برای پل یموج سه حفاظ جزئیات طراحی -12-3ل کش

 

 

 برای پل لیر سوپر حفاظ جزئیات طراحی -13-3ل کش
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 برای پل یکنوع  یبتن حفاظ جزئیات طراحی -14-3ل کش

 

 

 برای پل دونوع  یبتن حفاظ جزئیات طراحی -15-3ل کش
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 برای پل (یقوط لیر با یبتن) یبیکتر حفاظ جزئیات طراحی -16-3ل کش
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 یانیم یطول یهاحفاظ -4

و جلوگیری از  راهتنددر  رفت و برگشت یرهایمس کیردن ترافکجدا  به منظور یانیم یاز حفاظ طول

، یانیه با حفاظ میل نقلیدر صورت برخورد وسا شود.یاستفاده م برخورد وسایل نقلیه با موانع واقع در میانه

 شود.می یریجلوگ ر روبرویانحراف آن به مس بازگشته و از یر اصلیله مجدداً به مسیوس

(، الزم است حفاظ میانی به صورت ییپل یا عالئم راهنما انه )نظیر پایهیدر صورت وجود موانع صلب در م

 استفادهنیمه صلب انعطاف پذیر یا حفاظ از (. اگر 1-4ل کشد )واجرا ش دارای مهار انتهایی یدو حفاظ مواز

ب باید بیشتر از میزان تغییر شکل جانبی حفاظ در هنگام برخورد باشد. اگر از شود، فاصله حفاظ تا جسم صل

ها را در مجاورت حفاظحتی توان فاصله دو حفاظ موازی را کاهش داده و های صلب استفاده شود، میحفاظ

ا ببودن سهم وسایل نقلیه سنگین و وجود احتمال برخورد آنها  زیاددر صورت  البته جسم ثابت نصب کرد.

 د.نفاصله داشته باشکمی  ،ثابتجسم  ازهای صلب نیز حفاظ بهتر استحفاظ، 

 

 انهیدر م ثابتط وجود مانع یدر شرا یانیحفاظ م یطراح -1-4ل کش

 

 فیضع یهاهیبا پا یدو موج سپریحفاظ  -4-1

جود و جانبی لکر شییتغ یبرا یافک یه فضاکپهن و مسطح  انهیهای دارای متندراه یبرا نوع حفاظن یا

 ه در حالت معمول،ین دو پایو فاصله ب متریسانت 68 برابر با فاظحنوع  نیا یپرس ارتفاعدارد، مناسب است. 

 ها، انعطاففاصله بین پایهشدن کمتر  در صورت .(2-4ل کش) شودمتر در نظر گرفته مییسانت 400تا  200

 ردکاستفاده  فیضع یهاهیبا پا یدو موج یانیفاظ ماز ح توانتنها در صورتی می د.یابکاهش میپذیری حفاظ 

 .متر باشدسانتی 150 حداقل برابر با تغییر شکل جانبی حفاظ فضای موجود برای که
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 فیضع یهاهیپا با یموج دو یانیم حفاظ جزئیات طراحی -2-4ل کش

 

 یقو یهاهیبا پا دارلقمه یدو موج سپریحفاظ  -4-2

ن یا نسبتاً کم باشد،در صورتی که شدت برخورد م عرض مناسب است. ک یهاانهیم یحفاظ برانوع  نیا

 ماند.خواهد  یقابل استفاده باق پس از برخورد نیز حفاظ

 

 یقو یهاهیبا پا یدو موج یانیای از حفاظ منمونه -3-4ل کش
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الزم است  و است متریسانت 55نصب،  محل از یقو یهاهیبا پا یدو موج یانیحفاظ م سپر نصب ارتفاع

 حفاظ هیپا دو نیب هفاصل (.4-4ل کشباشد ) متریسانت 74 نیزم تا سپر ییبااللبه  ارتفاع نصب حفاظ، از پس

 .شوددر نظر گرفته می مترسانتی 400تا  200عموالً م

 

 یقو یهاهیپا با یموج دو یانیم حفاظ جزئیات طراحی -4-4ل کش

 

 یقو یهاهیپابا  دارلقمه موجیسه  یحفاظ سپر -4-3

اربرد دارد. نوع اصالح شده این حفاظ کعرض  کم یهاانهیم یبرا یقو یهاهیبا پاموجی سه  یحفاظ سپر

در مقایسه با حالت معمولی آن، مقاومت بیشتر و تغییر شکل کمتری خواهد داشت. ( شکل لقمه ذوزنقهدارای )

جزئیات طراحی این نوع حفاظ میانی را به ترتیب برای دو حالت معمولی و اصالح شده  6-4ل کشو  5-4ل کش

در نظر گرفته  متریسانت 200 برابر بامتوالی  هیپا دو نیب فاصله حداکثر دهد. برای این نوع حفاظ،نشان می

 .شودمی
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 یقو یهاهیپا با یموج سه یسپر یانیم حفاظ جزئیات طراحی -5-4ل کش

 

 

 شده اصالح یموج سه یسپر یانیم حفاظ جزئیات طراحی -6-4ل کش
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 یحفاظ بتن -4-4

و  شکل( F) یکطراحی نوع  2دارای  شده وبندی صلب دستههای های بتنی میانی در گروه حفاظحفاظ

)نیوجرسی( هستند. در صورتی که سهم وسایل نقلیه سواری عبوری از معبر قابل توجه باشد، استفاده  دونوع 

ن نوع از حفاظ در هنگام برخورد بدون تغییر شکل باقی یشود. چون اپیشنهاد می یکاز حفاظ بتنی نوع 

 ه وجود دارد.یل نقلیپرت شدن وسا تند، احتمال برخورد هیرعت باال و زاودر سولی ماند، می

 

 یبتن یانیم حفاظ از یانمونه -7-4ل کش

 

 ی که قرار است از آنها استفاده شود،به صورت پیش ساخته بوده و یا در محل یبتن یهاحفاظممکن است 

 حد امکان در شودیه میتوص متر است و 3ش ساخته یل طول قطعات پحداق. (درجا)روش بتن  ساخته شوند

ش ین قطعات پیرا ب یکوچک قطعهتوان یسان باشد. در موارد خاص مکیمعبر  کیه شده در یطول قطعات تعب

 شیپ قطعاتا روش بتن درجا از نظر ابعاد و اندازه بقطعات ساخته شده به . کردساخته به صورت درجا اجرا 

 د.نندار ساخته تفاوت

 :شودگر از یکی از سه روش زیر استفاده مییدکی بهحفاظ بتنی  قطعات اتصال یبرا

 (8-4ل کش) نیپ و حلقه از استفاده با اتصال -1

 (9-4ل کش) زبانه و امک جادیا و قالب از استفاده با اتصال -2

 (10-4ل کش) ییشوک مفصل از استفاده با اتصال -3
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 نیپ و حلقه از استفاده با قطعات حفاظ بتنی اتصال -8-4ل کش

 

 

 ام و زبانهکجاد یبا استفاده از قالب و ا قطعات حفاظ بتنی اتصال -9-4ل کش

 

 

 ییشوک مفصلبا استفاده از  قطعات حفاظ بتنی اتصال -10-4ل کش
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 نصب حفاظ ضوابط -5

 1-5جدول در  هامعابر و ضوابط مربوط به نصب حفاظ برای آن از موانع معمول موجود در حاشیه یبرخ

 .ستشده ا ارائه

 معبر حاشیهموجود در موانع انواع ر قابل عبور و یغ هیحاش یضوابط نصب حفاظ برا -1-5جدول 

 ضابطه نصب حفاظ مانع فیرد

 حفاظتبه الزام  نرده یانتهاوله و که پل، یپا 1

 ت جسم ثابت و احتمال برخوردیبر اساس ماه یریگمیقضاوت و تصم درشت یهالوخه و سنگک 2

 ت جسم ثابت و احتمال برخوردیبر اساس ماه یریگمیقضاوت و تصم پناه پل و آبروواره و جانید 3

 عدم نیاز به حفاظت ترانشه صاف یروانیش 4

 بر اساس احتمال برخورد یریگمیقضاوت و تصم ناصافترانشه  یروانیش 5

 ردنکده یق سرپوشیاز طرعبور  یتقابلایجاد  یانال طولک 6

 احتمال برخورد از جلووجود  در صورتالزام به حفاظت  یانال عرضک 7

 یزیرکب خایبر اساس ارتفاع و ش یریگمیقضاوت و تصم زیرکخا 8

 برخورده یوار و زاویبر اساس صاف بودن د یریگمیقضاوت و تصم حائل وارید 9

 الزام به حفاظت در صورت عدم وجود قابلیت شکست پایه ییروشنا یهاهیعالئم و پا 10

 گیرنیاز به حفاظت با اولویت استفاده از ضربه ییراهنما چراغ هیپا 11

 طیط محیبر اساس شرا یریگمیمقضاوت و تص درخت 12

 طیط محیبر اساس شرا یریگمیمقضاوت و تص نیروانتقال  ه سیستمیپا 13

 ینیو احتمال خطرآفر، عمق آب بر اساس شرایط یریگمیقضاوت و تصم آب یاد و دائمیز جریان 14
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در  یرناکحفاظ  یرونیرو از سطح بسواره راننده بهتر است فاصله لبه یو راحت یمنیش ایبه منظور افزا

له ه فاصکرو سواره شود فاصله مطلوب حفاظ از لبهطور کلی توصیه می. به سان باشدکیطول معبر  یتمام

شانه معبر قرار گیرد. برای تعیین  لبه سمت راستدر حداقل  ،، به نحوی انتخاب شود که حفاظنام داردآرامش 

 شود.استفاده می 2-5جدول ، از هاروی تندراهاز لبه سواره پیوسته فاصله حفاظ کناری

 ی تندراهروسواره از لبه پیوسته ینارکفاصله حفاظ  -2-5جدول 

 )متر(حداقل فاصله  لومتر بر ساعت(یک)سرعت طرح 

80 0/2 

90 2/2 

100 4/2 

110 8/2 

120 2/3 

 

استفاده م کانع با طول وفظت در برابر ماحم یه براک ی)حفاظ کوتاهول ط های دارایدر نصب حفاظ

 ن شود.ییتع 3-5جدول  د مطابق بایآرامش با هفاصل ،(شودمی

 وتاهکحفاظ  یحداقل فاصله آرامش برا -3-5جدول 

 )متر( حداقل فاصله لومتر بر ساعت(یک) یردکسرعت عمل

50 00/1 

60 25/1 

70 50/1 

80 00/2 

90 25/2 

100 50/2 

 

اظ دارد. فاصله مانع از حف یبستگل حفاظ پس از برخورد کر شییزان تغیمانع به م ومناسب حفاظ  فاصله

ن یه را پوشش دهد. ایله نقلیاز برخورد وس یناش یزان تغییر شکل جانبیمحداقل ه کباشد  یاد به اندازهیبا

 یهاحفاظ یمتر و برا 5/1تا  5/0 از مه صلبین هایحفاظ یمتر، برا 5/0 برابر با صلب هایحفاظ یفاصله برا

 متر است. 5/1از  ترشیر بیپذانعطاف
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 لبه تاپشت حفاظ در متر فضا یسانت 60ن ی، تأمداربیش زیرکل وجود خایدر صورت نصب حفاظ به دل

 کدر خاحفاظ موجود ه یو عمق پا کن فاصله به نوع خای(. البته ا1-5ل کشند )کیت میفاک یروانیش ییباال

ح سطلبه فوق و قرار گرفتن حفاظ در  ن فاصلهیا عدم تأمی کدارد. در صورت سست بودن خا یبستگز ین

 .یابدش یمتر افزایسانت 30، حداقل حفاظه یدار، الزم است عمق پابیش

 

 داربیش سطح لبه به نسبت حفاظ تیموقع -1-5ل کش

 

تر میمالرو و سوارهحفاظ  بینب فضای یها، بهتر است شرد مطلوب حفاظکحفظ عمل ی، برایلکبه طور 

در صورت کرد ولی ز نصب ین 5به  1تر از میمال یهابیز با شیرکتوان حفاظ را در خاباشد. البته می 10به  1از 

از  یکیرد حفاظ در نظر گرفته شود. کز بر عملیرکب خایر شی، الزم است تأثییهابین شینصب حفاظ در چن

 ینروایب شانه و شیتفاوت ش در اثره کاست  وسیله نقلیه برخورد ش ارتفاع نقطهیافزا احتمالموارد مهم، 

ن محدوده ینصب حفاظ در ا وجود داشته ودار بیاز سطح ش یادر محدوده احتمالن ی. افتدااتفاق می یزیرکخا

 خاکریزی بیو ش متر 0/3 آسفالتی شانه یک نمونه با یبرا محدودهن یا طول ،به عنوان مثال شود.یه نمیتوص

 .(2-5ل کشمتر خواهد بود ) 6/3برابر با  ،6به  1

 

 داربیش سطح در حفاظ نصب یبرا نامناسب محدوده از یانمونه -2-5ل کش
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 ییباال حفاظ در امتداد لبه یرونیب د لبهی، با5به  1تندتر از  یهابیبه نصب حفاظ در ش الزامدر صورت 

 (.3-5ل کشبرابر با ارتفاع مورد قبول باشد ) یروانیش بوده و ارتفاع حفاظ از سطح لبه یروانیش

 

 تند یهابیش در حفاظ تیموقع -3-5ل کش

 

 :ه شوددر نظر گرفتد یبار یموارد ز شود،یجدول انجام محفاظ با ه نصب ک یطیدر شرا

 ابد.یا در پشت آن امتداد ی باشد راستا با حفاظ هم یگذارالزم است جدول -

)منطبق  یسپر کی یبه جا یاستفاده از دو سپر با ایها و هیاهش فاصله پاکبا  حفاظ یسخت الزم است -

 .ه شودش دادیهم( افزا با یا موازیبرهم و 

 

 شیروانی خاکبرداریبا توجه به  ینارک نصب حفاظ -5-1

ل کشر ارائه شده د تمی، مطابق الگورخاکبرداری یهایروانیش یکناری برا ند تعیین لزوم نصب حفاظیآفر

ایمن بوده و نیازی  معبررد. در صورت عدم وجود خاکبرداری در ناحیه عاری از مانع، حاشیه یگیصورت م 5-4

یب در شمانع ثابت  وجود شود. در صورتوجود مانع صلب ثابت بررسی می ،به اقدام نیست. در غیر این صورت

. در غیر این صورت شود سازی حاشیه کناری معبر انجامالزم است اقدامات مقتضی جهت ایمن ،خاکبرداری

هموار بودن بدنه خاکبرداری، الزم است ضرورت نصب شود. در صورت ناهموار بودن بدنه خاکبرداری کنترل می

ری ، شیب خاکبرداسپسحفاظ بر اساس بازرسی محلی، پیشینه تصادفات و قضاوت مهندسی تعیین شود. 

 تعیینو قضاوت مهندسی میدانی باشد، لزوم نصب حفاظ بر اساس بازرسی  3به  1شده و اگر تندتر از  بررسی

 حاشیه معبر ایمن بوده و نیاز به اقدام نیست. ،3به  1تر از مدر صورت وجود شیب مالی شود.می
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 معبر کناری در حاشیه یبردارکخا یهابیش یبرا حفاظ نصب لزوم یبررس تمیالگور -4-5ل کش

 

باشد و یا در شرایطی  3به  1 تر ازتندآن نیز ناهموار بوده و شیب خاکبرداری، در صورتی که بدنه شیب 

سازی حاشیه معبر مانع صلب ثابت مشاهده شود، اقدامات مقتضی جهت ایمن 3به  1تر از که در شیب تند

. این اقدامات شامل ارزیابی اقتصادی در خصوص تعیین نوع اقدام اصالحی و انتخاب نوع الزامی خواهد بود

 حفاظ است.
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 خاکریزیشیروانی با توجه به  ینارک نصب حفاظ -5-2

های به منظور بررسی لزوم نصب حفاظ برای شیروانی 5-5ل کشالزم است از الگوریتم ارائه شده در 

ن لزوم نصب حفاظ در ییمؤثر بر تع یعوامل اصلکناری معبر استفاده شود.  خاکریزی واقع در حاشیه

ز است و برای بررسی الزام نصب حفاظ بر اساس این دو یرکخا یب جانبیهای خاکریزی، ارتفاع و ششیروانی

شود. در صورتی که لزوم نصب حفاظ بر اساس ارتفاع و شیب خاکریز تأیید شود، ستفاده میا 6-5ل کشمعیار از 

. این اقدامات شامل ارزیابی اقتصادی در گیردسازی حاشیه معبر انجام الزم است اقدامات مقتضی جهت ایمن

 دهندهنشان ،ارتفاعدر صورتی که بررسی شیب و  م اصالحی و انتخاب نوع حفاظ است.خصوص تعیین نوع اقدا

سازی ، باید برای ایمنوجود داشته باشدولی مانع ثابتی روی خاکریز یا اطراف آن  باشدنصب حفاظ  الزامعدم 

 .حاشیه معبر اقدام شود

 

 معبر یکنار هیحاش در یزیرکخا یهابیش یبرا حفاظ نصب لزوم یبررس تمیالگور -5-5ل کش
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 های خاکریزی بر اساس شیب و ارتفاعبرای شیروانی حفاظ نصب لزومبررسی  -6-5ل کش

 

تقاطع معبر مورد نظر با  یاست. این نوع خاکریزی برا یز عرضیرکنوع خاصی از شیروانی خاکریزی، خا

های خاکریز روانیینسبت به ش ی عرضیهایروانیشود. شمیجاد یهای مجاور ابه کاربری یمعابر یا دسترسسایر 

، ه خارج شده از مسیر با بدنه شیروانییل نقلیان برخورد وساکرا امیز کنند.ایجاد میتری ط خطرناکیشراطولی 

این شود در صورت امکان، اثرات شیروانی خاکریز عرضی، پیشنهاد می به منظور کاهشرو وجود دارد. از روبه

های زیاد )نظیر تندراه ترددتر اجرا شود. برای معابر با سرعت و حجم یا مالیم 10به  1شیروانی با شیب نوع 

 . برای معابرودشنصب حفاظ  تا الزم استباشد،  6به  1شهری(، در صورتی که شیب خاکریز عرضی بیشتر از 

از نصب حفاظ توان مینیز های تندتر برای شیبحتی های محلی(، تر )مثل خیابانهای عملکردی پایینبا رده

 .کردصرف نظر 
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 موانع صلب ثابت ینصب حفاظ برا -5-3

در بررسی لزوم نصب حفاظ برای موانع صلب ثابت، ابتدا الزم است قرار داشتن مانع در داخل ناحیه عاری 

ت ایمن اس معبراز مانع بررسی شود. در صورتی که مانع در داخل ناحیه عاری از مانع قرار نداشته باشد، حاشیه 

م تحلیل هزینه به فایده بر اساس ضوابط و و نیازی به اقدام نیست. در غیر این صورت، الزم است نسبت به انجا

 بر و انتخاب نوع حفاظ اقدام شود.مع هیحاش یسازمنیا یهاروش

 

 انهینصب حفاظ در م -5-4

ر با عرض بیشتهای دهد. برای میانهیانه را نشان میدر م ن ضرورت نصب حفاظییتم تعیالگور 7-5ل کش

، الزم است ضرورت یا کمتر متر 9های مسطح با عرض . برای میانهنیست نصب حفاظ میانی الزامی، متر 9از 

. الزم به ذکر است (8-5ل کش)( تعیین شود ADTس عرض میانه و متوسط ترافیک روزانه )نصب حفاظ بر اسا

. در صورتی که بر اساس آیددست میه بساله  5بینی از یک دوره که متوسط ترافیک روزانه بر اساس پیش

سازی منمسطح ضروری باشد، الزم است اقدامات مقتضی جهت ای معیارهای مذکور، نصب حفاظ برای میانه

میانه انجام شود. این اقدامات شامل ارزیابی اقتصادی در خصوص تعیین نوع اقدام اصالحی و انتخاب نوع حفاظ 

 است.

نصب حفاظ، الزم است میدانی و قضاوت مهندسی در مورد ، در صورت نیاز به بررسی 8-5ل کشمطابق 

ضرورت نصب حفاظ بر اساس بازرسی محلی، پیشینه تصادفات در محل و قضاوت مهندسی تعیین شود. در 

نصب  نیاز بهعدم  دهندهنشان 8-5ل کشی مسطح بر اساس هامیانهصورتی که بررسی لزوم نصب حفاظ برای 

سازی در صورت وجود مانع، اقدامات مقتضی برای ایمن شده وحفاظ باشد، باید وجود مانع در میانه بررسی 

 میانه انجام شود.

باشد، ضرورت نصب حفاظ بر  دار(غیر مسطح )شیبمتر، از نوع  20در صورتی که میانه با عرض کمتر از 

عر انه مقی)م یکشامل مقطع نوع  انواع مقاطع میانه شود.تعیین می آن و میزان شیب نوع مقطع میانه اساس

متفاوت( و مقطع نوع  یرو با ترازهاسواره دون یب اقع درو یاانه پلهی)م دو(، مقطع نوع یطول یا همراه با آبروی

 .استانه محدب( ی)م سه
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 انهیم در حفاظ نصب لزوم یبررس تمیالگور -7-5ل کش

 

 

 معبر بر اساس عرض میانه و حجم تردد مسطح یهاانهیم در حفاظ نصب ضرورت بررسی -8-5ل کش
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 یکمقطع نوع میانه دارای  -5-4-1

دو تندتر باشد، الزم است در هر  10به  1هر دو طرف میانه از در در صورتی که شیب ها در این نوع میانه

 10به  1از  تندترشیب دارای (. اگر تنها یک طرف میانه 9-5ل کش)قسمت الف از  طرف حفاظ نصب شود

 یشود برایه می(. توص9-5ل کش شود )قسمت ب ازظ تنها برای همان سمت از میانه انجام میباشد، نصب حفا

هر ر دنصب شود. اگر شیب  یانیم ینرده در قسمت گود یا لبه آبرو که از آبرو، ییل نقلیاز عبور وسا یریجلوگ

ر وسط دزان تغییر شکل مناسب با میتوان تنها از یک حفاظ میانی باشد، می ترمالیم 10به  1از میانه دو طرف 

 (.9-5ل کش )قسمت ج از کردمیانه استفاده 

 

 دارهای شیبیک برای میانهمقطع نوع  -9-5ل کش

 

 مقطع نوع دومیانه دارای  -5-4-2

در است قابل عبور باشد، الزم  یبوده ول 10به  1از  تندترز یرکب خایدر صورتی که شها در این نوع میانه

قابل عبور  ریب غی. اگر ش(10-5ل کش)قسمت الف از به شانه حفاظ نصب شود  کیب نزدیش یقسمت باال

ن، حفاظ نصب شود. اگر در قسمت ییالزم است در هر دو قسمت باال و پا ،گ(صخره و تخته سن یباشد )دارا

 ساخته شود یتند به صورت حفاظ بیوار باید ی، سطح خارجاستشده وار حائل استفاده یب از دین شیپای

در وسط  یانیحفاظ م کیباشد، باید  10به  1تر از ب میانه مالیمی. در صورتی که ش(10-5ل کش)قسمت ب از 

 (.10-5ل کش)قسمت ج از میانه نصب شود 
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 دارهای شیبدو برای میانه نوع مقطع -10-5ل کش

 

 مقطع نوع سهمیانه دارای  -5-4-3

حفاظ  کیهموار و قابل عبور باشند، الزم است  ،های دو طرفبیدر صورتی که شها ع میانهاین نودر 

ها قابل عبور نباشند، نصب حفاظ بیاگر ش ولی (.11-5ل کش )قسمت الف ازس میانه نصب شود أدر ر یانیم

 (.11-5ل کش)قسمت ب از  خواهد بوددر هر دو طرف میانه الزامی 

 

 

 دارهای شیبسه برای میانه نوع مقطع -11-5ل کش
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 میمستق قطعاتدر  حفاظنصب  یطول الزم برا -5-5

. تعریف دشویتعیین م 1-5رابطه  طریق از معبرم یقطعات مستق یطول بخش اصلی حفاظ براحداقل 

مربوط به این شکل شامل دو قسمت ارائه شده است.  12-5ل کش قالب درمتغیرهای موجود در این رابطه 

 .است فاقد میانهبر امع ومیانه  دارایمعابر 

 

 

 حفاظ طولحداقل  تعیین یبرا الزم یرهایمتغ -12-5ل کش
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X 1-5رابطه  =

Min(LA, LC) + (
b

a
) L1 − L2

b

a
+

Min(LA,LC)

LR

 

X  = متر( حفاظطول حداقل( 

AL متر( یا مانع محدوده خطر دورترین نقطهرو تا = فاصله لبه سواره( 

CL  =متر( عرض ناحیه عاری از مانع( 
b

a
 شدن حفاظشکل = نسبت بالی  

1L  متر( یا مانع حفاظ قبل از محدوده خطر مستقیم= طول قسمت( 

2L  متر( حفاظ لبهرو تا لبه سواره= فاصله( 

RL  = متر( توقف وسایل نقلیهطول پارامتر( 

 

طولی از حفاظ است که برای  با برابر Xدر حالت الف، مقدار  مشخص است، 12-5ل کشطور که از همان

در حالت ب، مقدار محاسبه شده برای ولی شود. جهت تأمین میجلوگیری از برخورد وسایل نقلیه ترافیک هم

X ، ست.اجهت مقابل در فاظ برای جلوگیری از برخورد وسایل نقلیه ترافیک مقدار طول مورد نیاز حبرابر با 

وسیله عبارت است از طول مورد نیاز برای توقف  1-5رابطه در  (RL) توقف وسایل نقلیهطول پارامتر 

 دحجم تردمیانگین و  طرح معبر سرعت بر اساس پارامتراین مقادیر رو خارج شده است. که از سواره اینقلیه

ان که معبر، امیط حاشیبه شرا (2L)رو حفاظ از لبه سواره یفاصله جانب رائه شده است.ا 4-5جدول  در روزانه

 .داشته و مطابق نظر کارشناسی طراح مربوطه تعیین خواهد شد یبستگت مانع ینصب حفاظ و موقع

 .اشدب داشته ینیعقب نشرو به صورت تدریجی، تواند در طول خود نسبت به لبه سوارهمیی کنار حفاظ

 ناسبالعمل نامعکسخطر کاهش ریسک باع  تواند می ، بالی شکل شدن نام داشته واین تغییر شکل حفاظ

 شدن. در صورت عدم بالی یک حفاظ به حفاظ دیگر شودراننده در هنگام نزدیک شدن به حفاظ یا اتصال 

 شود.صفر در نظر گرفته می با برابر 1L پارامتر و (aبه  b) نسبت بالی شکل شدن انتهای حفاظ، مقادیر

به  .ابدییم شیافزا با حفاظ نقلیه ایلبرخورد وسو شدت  هی، زاوشدن حفاظشکل نسبت بالی  شیافزا با

سبت ن آن تینوع حفاظ و موقع ،ح معبرسرعت طر بر اساس حفاظ شدن شکل نسبت بالیحداکثر همین دلیل 

جدول ر دمعبر  ینارک یهاردن حفاظک شکل یبال نسبتثر مقدار کحدا. شودتعیین میشانه  یرونیبه لبه ب

 ارائه شده است. 5-5
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 متر(بر حسب ) (RL) وسایل نقلیه توقفطول پارامتر ر یمقاد -4-5جدول 

 حسرعت طر
 )کیلومتر بر ساعت(

 بر روز()وسیله نقلیه حجم تردد روزانه  میانگین

800کمتر از  2000تا  800  6000تا  2000  و بیشتر 6000   

110 110 120 135 145 

100 100 105 120 130 

90 85 95 105 110 

80 75 80 90 100 

70 60 65 75 80 

60 50 55 60 70 

50 40 45 50 50 

 

 نوع حفاظبر اساس سرعت طرح و  ینارک هایحفاظ شدن شکل بالینسبت ثر کحدا -5-5جدول 

 طرحسرعت 
 لومتر بر ساعت(یک)

 واقع در شانه حفاظ
 شانه خارج از حفاظ

 مه صلبین یهاحفاظ صلب یهاحفاظ

110 1:30 1:20 1:15 

100 1:26 1:18 1:14 

90 1:24 1:16 1:12 

80 1:21 1:14 1:11 

70 1:18 1:12 1:10 

60 1:16 1:10 1:8 

50 1:13 1:8 1:7 

 

در  قابل محاسبه است. 2-5رابطه از طریق  یروساز از لبه حفاظشروع  نقطه یجانب ینینشمقدار عقب

الزم  ،داشته باشداحتمال برخورد وجود  و گرفتهداخل ناحیه عاری از مانع قرار  حفاظ صورتی که نقطه انتهایی

 به انتهای حفاظ اضافه شود. گیریا ضربه یک سیستم مهارکه است 
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Y 2-5رابطه  = Min(LA, LC) −  
Min(LA, LC)

LR
 X 

Y متر(نقطه شروع حفاظ  یجانب ینینش= عقب( 

X  متر( حفاظ= طول( 

RL  = متر( توقف وسایل نقلیهطول پارامتر( 

CL  =متر( عرض ناحیه عاری از مانع( 

AL  =متر( یا مانع محدوده خطر دورترین نقطهرو تا فاصله لبه سواره( 

 

 افقی یهاقوسدر  حفاظنصب  یطول الزم برا -5-6

ن یا .شودفاده میم معبر استیمستق قطعاتن طول حفاظ در ییتع به منظور قبلبند روش ارائه شده در 

ت یها نیز قابل استفاده است. نکات مذکور با در نظر گرفتن موقعدر قوس زیر و تغییرات اتکت نیبا رعا روش

 ا در خارج از آن به شرح زیر است.ی افقی در داخل قوسبه تفکیک مانع  یامحدوده خطر 

 اب مطابق ،برای تعیین طول حفاظ دیبا ،قوس یخارجلبه مانع در محدوده خطر یا صورت قرار گرفتن در 

قابل عبور  با فرض هموار و ،RL پارامتر ن مقدارییتع یبرا با این تفاوت که عمل شود. م معبریمستق قطعات

 و مماس شده یقوس افق یروبه لبه سواره یخط ،یا مانع خطر محدوده یرونیب ی، از انتهامعبره یبودن حاش

 شودین مییتع یقوس افق طولخطر در  محدوده تا یمحل تالق فاصلهشود. سپس یمشخص م یمحل تالق

ن مقدار در روابط استفاده یا از باشد، 4-5جدول  مقادیر ارائه شده درمتر از کن طول ی. چنانچه ا(13-5ل کش)

 .خواهد شداستفاده  4-5جدول از شتر باشد، یب 4-5جدول  مقادیر موجود درن مقدار از یشود. اگر ایم

 
 یافق قوس یخارجلبه  در خطر محدوده قرار گرفتن صورتدر  RL مقدار پارامتر نییتعروش  -13-5ل کش
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رو بر سواره یا مانع محدوده خطر یرونیب یانتهاقوس، خطی از  یداخللبه در صورت قرار گرفتن مانع در 

محل برخورد این خط با شود. ، خط دیگری بر خط ترسیم شده عمود میهمان محلو سپس از  شدهعمود 

 RL به عنوان طول این خطرو، دورترین نقطه خطرساز برای خروج احتمالی وسایل نقلیه را نشان داده و سواره

 (.14-5ل کششود )یم گرفتهدر نظر 

 
 یافق قوس یداخللبه  در خطر محدوده گرفتن قرار صورت در RL مقدار پارامتر نییتعروش  -14-5ل کش

 

در صورتی که بخشی  در قطعات واقع در قوس نیز RL مقدار پارامتر در فرآیند تعیینکه الزم به ذکر است 

 محدوده خطرعرض (، به جای CL ازتر بزرگ ALاز مانع قرار گیرد ) یه عاریاز محدوده خطر در خارج از ناح

 .شدخواهد استفاده ناحیه عاری از مانع  یا مانع از عرض

 

 یانتقال ینواح یازسنمیا -5-7

ی انتقال ناحیهدارند،  یمتفاوت یهایژگیو ،ا سطح مقطعی یسخته از لحاظ ک دو نوع حفاظمحل اتصال 

 .شودمیاتصال دو نوع حفاظ مختلف  در محل یپارچگکین یمتأ منجر به ،یه انتقالیایجاد ناح .دشونامیده می

 دهد.انتقالی را نشان می ای از اتصال دو نوع حفاظ مختلف و ایجاد ناحیهنمونه 15-5ل کش



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

51 
 

 

 یبتن و یفلز هایحفاظ نیب یانتقال هیناح از یامونهن -15-5ل کش

 

لیه ، از گیر کردن وسیله نقیسخت یجیه ضمن انتقال تدرکباشد  یاد به گونهیبا یانتقال هیناح یطراح

ه در هر نقطه از طول آن یا نفوذ حفاظ به وسیله نقلیب زدن یمنحرف شده در محل اتصال و همچنین از آس

دادن طول حفاظ مه صلب، ادامه یر و نیپذانعطاف یها. برای نمونه در محل اتصال حفاظجلوگیری شود

م بر یخط مستق کیه در امتداد کمنحرف شده  شود که وسیلهمه صلب باع  مییحفاظ ن یر تا رویپذانعطاف

 مه صلب ادامه دهد.یحفاظ ن ین حفاظ به لغزش بر رویا یند، در انتهاکیت مکر حریپذحفاظ انعطاف یرو

 :به شرح زیر است یه انتقالیضوابط کلی مربوط به ناح

 تر باشد.یشتر از حفاظ قویتر و بفیمتر از حفاظ ضعکد ین دو حفاظ نبایب یه انتقالیناح یرندگبازدا -

 ،آن از یشار ناششش و فک ،وارد شدهه در اثر ضربه کم باشد کمح ید به قدریدو حفاظ بامحل اتصال  -

 دچار گسیختگی نشود.

ه منحرف یله نقلیردن وسکر یه احتمال گکباشد  یاد به گونهیبا در ناحیه انتقالی و اتصال ینحوه طراح -

 (مقابلدر حال تردد در جهت  )هم وسایل نقلیه در حال تردد در جهت مورد نظر و هم وسایلشده 

 برسد.به حداقل  در محل اتصال،

همراه  یقو یهااز حفاظشود توصیه میصلب،  هایحفاظر یا سای نرده پل کیت انتقال به یدر وضع -

ه یله نقلیردن وسکر یها و گهیه با پایله نقلیاز برخورد وس یری. لقمه باع  جلوگاستفاده شودبا لقمه 

دن رکر ینان از عدم گیاطم ین برایریز یکمکنرده  کیهمچنین در نظر گرفتن  شود.یدر حفاظ م

 ار مطلوب است.یحفاظ بس یهاهیه در پایله نقلیوس
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در هنگام برخورد، تغییر شکل جانبی قابل توجهی در یک  باید به میزانی باشد که یانتقال طول ناحیه -

دو حفاظ  یل جانبکر شییبرابر اختالف تغ 12تا  10 حداقل دیه باین ناحی. طول اطول کوتاه رخ ندهد

 گر باشد.یدکیمتصل به 

معموالً  نظوراین م به. دبین دو حفاظ تغییر کن ،وستهیو پ یجید به صورت تدریبا یه انتقالیناح یسخت -

 کمکنرده حفاظ به  یسازه، مقاومیش سطح مقطع پایها، افزاهیاهش فاصله پاکمانند  ییهااز روش

شود. یور استفاده مکمذ یهااز روش یبیک( و تریگریدر داخل د یکیهم قرار دادن دو نرده ) یرو

برای  است. ارائه شده 17-5ل کشو  16-5ل کش در یه انتقالیناح یاجرا یهااز انواع روش ییهانمونه

(، یانتقال یو نواح ییانتها یها )اجزا، نواححفاظ پیت یهانقشهاطالعات بیشتر در این زمینه، به 

 مراجعه شود. (267-4 هینشر)ها راه یمنیا نامهنییجلد چهارم آ ،«ییاجرا یراهنما»

تأثیر رد آن کعمل بر ،یه انتقالیدر ناح اهیجو ز ویآبر یهاچهیآب مانند درت یهدا یهاوجود سازه -

 .منفی دارد

 باشد. 10به  1شتر از ید بینبا یه انتقالیدر ناح حفاظ یرونیرو تا لبه بن لبه سوارهیبعرضی ب یش -

 

 تقویت شده موجیمعمولی و حفاظ دو موجی بین حفاظ دو  یانتقال هیناح طراحیمشخصات  -16-5ل کش

 

 

 و حفاظ نیوجرسی یا نرده پلموجی  بین حفاظ دو یانتقال هیناح طراحیمشخصات  -17-5ل کش
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 حفاظ یابتدا یسازنمیا -5-8

منیا نقاط شروع حفاظ که الزم است ،نانیسرنش ه ویل نقلیوسا یبرا ایجاد خطربه منظور جلوگیری از 

 شده در معابر نصب یهاتمام حفاظ ید برایحفاظ، با ییابتدا هایبخش یسازمنیابه همین دلیل  شود. یساز

 ر است:یپذانکام های زیرروش از طریق هاحفاظ ابتدای یسازمنیا انجام شود. شهری

 از مانع یه عاریناححفاظ تا خروج از  یعقب بردن ابتدا -

 نیفرو بردن حفاظ در زمحفاظ و  ابتدای کردنبالی شکل  -

 معبر یروانیحفاظ در ش یفرو بردن ابتدا -

 یبتن یهاحفاظ یابتدا ردنکدار بیش -

 یجاذب انرژ ابتدایی یو مهارها یاستفاده از سر سپر -

 حفاظ یر در ابتدایگنصب ضربه -

طرفه که امکان انحراف وسایل جهت مقابل به مسیر مورد نظر وجود است که در مسیرهای دوالزم به ذکر 

 سازی شود.دارد، الزم است انتهای حفاظ نیز بر اساس ضوابط تشریح شده برای ابتدای حفاظ، ایمن

 از مانع یه عاریناححفاظ از  یابتدا خارج کردن -5-8-1

 شود.یم مکآن  اه بیل نقلیاحتمال برخورد وسا از مانع، یه عاریحفاظ در خارج از ناح یابتداقراردادن  با

 زا استفاده ولی ،ستپذیر نیانکام معموالً روش نیا از استفاده ،شهری فضا در معابر یهاتیمحدود به توجه با

 تا حفاظ بردن عقب بیترتاگر به هر . قرار گیرد حفاظ یابتدا یسازمنیا یهاروش اول تیاولو در دیبا آن

 .شود بررسی یسازمنیا یهاروشسایر د یبا نباشد، ریپذانکام از مانع یه عاریناح از خروج

 حفاظ یابتدا کردنبالی شکل  -5-8-2

لبه  حفاظ نسبت به یابتدا یجیتدر ینینشو فرو بردن حفاظ در زمین، عقب کردنل کش یمنظور از بال 

ل کش) ه معبر استین حاشیارتفاع و مهار آن در داخل زم یجیاهش تدرکمناسب، همراه با  یلکبا ش روسواره

 یراهنما» ،هاحفاظ پیت یهانقشهها، به ظحفا کردنبرای اطالعات بیشتر در زمینه بالی شکل  (.5-18

 مراجعه شود. (267-4 هینشر)ها راه یمنیا نامهنییجلد چهارم آ ،«ییاجرا



 بخش دوازدهم: تجهیزات ایمنی
 

 

 

54 
 

 

 نیزم در حفاظ یابتدا بردن فرو و ردنک لکش یبالای از نمونه -18-5ل کش

 

 یروانیحفاظ در ش یابتدافرو بردن  -5-8-3

به  یبردارکاز خا معبره ک هاییمحلا در یها( )ترانشه معبرشده  یبردارکموارد، در مقاطع خا یدر برخ

 .(19-5ل کش) مدفون شود یروانیحفاظ در ش یابتداه کشود یان فراهم مکن امیشود، ایل میز تبدیرکخا

 عبارتند از: در استفاده از این روش اصلیمالحظات 

 ند.که حفاظ خط آبرو را قطع ک یتا زمان معبر یب طولیحفظ ارتفاع حفاظ نسبت به ش -

 از مانع بر اساس سرعت طرح یه عاریحفاظ در داخل ناح یابتداردن مناسب کل کش یبال -

 ر باشد.یپذه حفاظ انعطافک یدر صورت ،یروانیبه ش کیت نزدیحفاظ در موقع یسخت یجیش تدریافزا -

ثر توان کحدابا حفاظ در هنگام برخورد  ه نردهک یبه نحو یروانیدر داخل ش حفاظردن کم کمح -

 ند.کمقاومت  یششک

 باشد. 4ه ب 1شتر از ید بیمهار نبا یکیرو و حفاظ در نزدن سوارهیبعرضی ب یش -
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 یروانیش در حفاظ بتدایاکردن  مهارای از نمونه -19-5ل کش

 

 یبتن حفاظ یابتداردن کدار بیش -5-8-4

ه ک هاییمحللومتر بر ساعت و در یک 60متر از کبا سرعت  معابردر  یبتن یهاحفاظ یبرا از این راهکار

 شودی، استفاده موجود نداشته باشداز مانع  یه عاریدر خارج از ناح یحفاظ بتن یابتداان قرار گرفتن کام

شتر ید بیدار نبابین سطح شیا یمتر است. انتها 12تا  6 بین داربین سطح شی. طول مطلوب ا(20-5ل کش)

 متر ارتفاع داشته باشد.یسانت 10از 

 

 یبتن حفاظ یابتدا ردنک داربیشای از نمونه -20-5ل کش
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 یجاذب انرژ و مهار یسپراستفاده از سر -5-8-5

 جاذب ییابتدامن و مهار یا یاستفاده از سرسپرسازی ابتدای حفاظ، ایمنبرای های متدوال یکی از روش

ه ک ییهاا در محلیل شده( کش یا بالیم ی)مستق ینارک یهامعموالً در ابتدای حفاظ روشاست. از این  یانرژ

 استفاده شده در این روش ییشود. مهار ابتدای، استفاده مداردوسایل نقلیه قرار  یدر معرض برخورد احتمال

به طور  و داشتهه یل نقلیو هدایت وسا ر جهتییتغ یبرا ینارکاستاندارد  یهاحفاظبا  ی مشابهیهایژگید ویبا

ترین آنها شامل مهار سه کابلی، دارند که مهمهای ابتدایی انواع مختلفی مهار م شود.کمتصل و مح ،مناسب

 مهار با قابلیت عبور و هدایت، مهار جذبی بالی شکل و مهار جذبی باریک است.

ت عبور یبا قابل ییمهار ابتدا (.21-5ل کشاربرد دارد )ک یابلک سه یهاحفاظ یبرا یابلکسه  ییمهار ابتدا

 کین مهار شامل یبرخوردار است. ا یت جذب انرژیل اجرا و از خاصکش ی، در ابتدای حفاظ بالتیو هدا

 یچوب یهاهیاصالح شده و پا یهای، سپرییه ابتداین دو پای، بست و اتصاالت بیابلکمهار  کیلغزان،  یسپرسر

از مانع در پشت مهار  یقابل عبور و عار هیقابل عبور، وجود ناح یمهارها یاست. همانند تمامف شده یضع

 کیه شامل کاست  یت جذب انرژیبا خاص ییمهار ابتدا کی، یجذب یی(. مهار ابتدا22-5ل کشاست ) یضرور

 (.23-5ل کششود )دو موجی اصالح شده می یسپر کیمخصوص نصب شده در ابتدای  یسپر

 استانداردت ی، رعایاجرا و نگهدار یهانهیهز و یعالوه بر تجربه محلمناسب،  ییابتداانتخاب مهار  یبرا

EN1317 ا موارد بیان شده در گزارش یNCHRP350 یه ازدییالزم به ذکر است که اخذ تأ است. یضرور 

نا به و ب یاری، اختییکردن مهار ابتدا شکل یبال ولیاست  یالزام یاستفاده از سرسپر یصالح برایمراجع ذ

ر ب شدن مجازشکل کردن، حداکثر نسبت بالی  شکل یاز به بالیشود. در صورت نید طراح انجام مید صالح

متر یسانت 1524طول  ین حالت برایدر ا نشینی حفاظ قبزان عی. مشودتعیین می 5-5جدول اساس مقادیر 

 .متر استیسانت 45سپر متعارف(،  3متر )یسانت 1143 طول یمتر و برایسانت 61سپر متعارف(،  4)

 

 یابلک سه حفاظ ییابتدا مهار -21-5ل کش
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 تیهدا و عبور تیقابل با ییابتدا مهار -22-5ل کش

 

 

 یجذب ییابتدا مهار -23-5ل کش

 

 حفاظ یابتدا در ریگضربه نصب -5-8-6

برای اطالعات بیشتر گیر است. ها، استفاده از ضربهسازی ابتدای حفاظهای مرسوم برای ایمنیکی از روش

ین در هم «گیرهاضربه» فصلبه  گیرضربهانواع  لهیوسه ب ابتدای حفاظ یسازمنیا نحوهو  الزامات در زمینه

 مراجعه شود.نامه بخش از آیین
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 رهایگضربه -6

 احیهن داخل رواقع د ابتث وانعم اشده ب نحرفم هیقلن لیساو رخوردب زا هک هستند یزاتیجهت هاریگضربه

 رخوردب زا یاشن دماتآن، ص یجیدرت کستهالو ا هیقلن لهیسو ینبشج ینرژا ذبج او ب ردهک یریلوگ، جیابیازب

 د.نهدمی اهشک ار

 

 هاریگضربه کاربرد -6-1

غالباً ابت، ا جسم ثی معبر ینارکحفاظ  مهار نشده یا انتهایابتدا ه به یله نقلیاز برخورد وس یتصادفات ناش

 دایی یاابت ن، برخورد با قسمتیبه دنبال دارد. افزون بر ا یجد صدمات ،هیقلله نیل توقف ناگهانی وسیبه دل

نجر به ا می شده و هیله نقلیا منجر به فرو رفتن نرده حفاظ به داخل وسی، یحفاظ طول کی مهار نشده ییانتها

یم شینان خودرو به شدت افزایدن سرنشیب دیب، احتمال آسین ترتیه اشود. بیآن م یو واژگون یداریناپا

 .خواهد بودد و مؤثر یار مفین موارد بسیدر ا ارهیگابد. استفاده از ضربهی

 یها و مطالعات، مستعد برخوردهایه بر اساس بررسک ییهادر محلرا  رهایگضربه توانمی یلکبه طور 

 .کرداند، نصب از مانع قرار گرفته یه عاریبوده و در داخل ناح معبره منحرف شده از یل نقلیم وسایمستق

 شوند:یم یبندرد در دو گروه طبقهکرها از نظر عملیگضربه

 ت مجددیت هدایقابل های دارایریگضربه -1

 ت مجددیت هدایبدون قابل هایریگضربه -2

ت یاهد یر اصلیو به مس کرده ه را در تصادف مهاریله نقلیت مجدد، وسیت هدایقابل های دارایریگضربه

 جددم قادر به بازگرداندن یول ،دنکنمی ه را مهاریله نقلیت مجدد، وسیت هدایبدون قابل هایریگد. ضربهننکیم

 (.1-6ل کش) ندستین یر اصلیبه مس آن

 یرژان یشود، دارایر اصلی خارج مینترل نشده از مسکه به صورت سرگردان و یله نقلیه وسک یهنگام

 ه مانعه بیله نقلیقبل از برخورد وس ین انرژیا تدریجیا پخش یر، جذب یگاست. نقش ضربه زیادی یجنبش

ده را قبل ه منحرف شیله نقلیوس یجنبش یای از انرژد بتواند قسمت عمدهیر بایگن است. ضربهیآفر خطر صلب

 .کندجذب و مستهلک  ،از برخورد به مانع
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 هاریگضربه انواع ردکعمل یچگونگ -1-6ل کش

 

 رد:یگیر صورت میدو اصل ز یریارگکبا به رهایگجنبشی توسط ضربه یجذب انرژ

 نیسنگ یایبه اش یجنبش یانتقال انرژ -1

 یافتهل کر شییا تغیشده  یمتالش اشیایتوسط جنبشی  یجذب انرژ -2

اگر بر اساس اصل جذب  و یر وزنیگند، ضربهک عمل یجنبش یاساس اصل انتقال انرژ ر بریگاگر ضربه

 .شوده میدنامی یگیر جذب، ضربهندکعمل  یجنبش یانرژ

 :کردهای زیر استفاده گیرها در محلتوان از ضربهمی

 هایخروج دماغه -

 یهاهیپا ها،پل هیمانند پا یابیباز منطقه درون در ییجابجا قابل ریغ منفرد و صلب موانعمجاورت  -

 وارهاید شروع و متریسانت 10 از ترشیب قطر با اندرخت ،یکیتراف یتابلوها و عالئم نکنش

 یانیم و ینارک یطول یهاحفاظ شروع نقطه -
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 به منظور کنترل ترافیک معابر داخل ای مجاور یارگاهک یهامحوطه -

 عوارض اخذ هایمحل -

 

 هاگیرانواع ضربه -6-2

کمستهل ر ابتدایییگکاربردترین آنها عبارتند از ضربه های مختلفی دارند که برخی از پرگیرها نمونههضرب

ماسه.  هایکاشن تانک و بشکهاربرد، کباز یر جذبیگوادگارد، ضربهک یرهایگ، ضربه350 یجذبر یگضربهننده، ک

 ینایم یهاحفاظابتدای  یو برا بودهل کش یه بالیو فاقد ناح یجاذب انرژ ،نندهککمستهلابتدایی  هایریگضربه

 یهاحفاظ برای ابتدای هاریگضربهن نوع ید. اگر از انرویار مکو ثابت به  کیا حفاظت از موانع باریل یگاردر

 خواهد بود. یضرور ،و بتن هاریگن ضربهیب یه انتقالیناح یاستفاده شود، طراح یبتن یانیم

 

 نندهککمستهل ابتدایی ریگضربه -2-6ل کش

 

 نی. ادارندننده کش ساختاری ه بوده ویل نقلیت مجدد وسایت هدایبدون قابل 350 یجذب هایریگضربه

قطعه مخصوص دماغه و مجموعه اتصاالت اجزا به یک شوند، یه از آب پر مک ییاجزا گیرها شاملنوع ضربه

 .هستندگر یدکی
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 350 یجذب ریگضربه -3-6ل کش

 

ب ت جذیبا قابل یاختصاص یرهایگو ضربهابتدایی  یاز مهارهاای واد گارد شامل مجموعهک یرهایگضربه

. در دارند یات مشابهیخصوص ،یو طراح ییاراکه از نظر ک هستنده یل نقلیت مجدد وسایت هدایو قابل یانرژ

دار در بر گرفته موج یفوالد یهایو سپر هاصفحهله یبه وس یجاذب انرژ یهارها، سلولیگضربه نمونه ازن یا

 د.انشده

 

 گارد وادک ریگضربه -4-6ل کش
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باال  یگاللن با چیاتیپل استوانهف یرد کیشامل  یجاذب انرژ ییمهار ابتدا کیاربرد، کباز یر جذبیگضربه

 یم فوالدیس شامل دو رشتهنیز  یابل مهارکستم یاست. س یفوالد یلغزش یهالیر یمتر رو 9/0به قطر 

 است. یگاههیکو مجموعه ت یزات انتقالیجلو و عقب، تجه یستم مهاربندین در هر طرف، سیسنگ

 

 اربردکباز یجذب ریگضربه -5-6ل کش

 

ها نصب پل هیپا ها و، تقاطعیخروج هایرابط محل ه درکلن است یاتیاز جنس پل یزاتیتجهکاشن تانک 

گیر به صورت جذبی عمل کرده و انرژی ضربهرو، روبه از وسیله نقلیه با کاشن تانکشود. در صورت برخورد یم

ده را ه منحرف شینقل هلیوس گیرضربه و در صورت برخورد ضربه از پهلو، کندحاصل از برخورد را مستهلک می

 دهد.ای از کاربرد کاشن تانک در معابر را نشان مینمونه 6-6ل کش ند.کیم تیهدا مسیر اصلیبه 

 

 استفاده از کاشن تانک در محل رابط خروجی -6-6ل کش
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 ییاراکها و موانع منفرد هستند. دماغه یمناسب برا گیرها بوده کهترین نوع ضربهمتدوال ،ماسه یهاهکبش

دارد. از این نوع از  یدمان آنها بستگیبه تعداد و چ گیرهای وزنی هستند،ماسه که از نوع ضربه یهاهکبش

استفاده  معبرانه یا میه یحاشاجسام ثابت در  وسیله نقلیه در برابر برخورد با منظور حفاظت از بهگیرها، ضربه

های ماسه برای جلوگیری از برخورد وسایل نقلیه با مانع را نشان ای از چیدمان بشکهنمونه 7-6ل کش شود.می

« های ماسهسیستم بشکه»های ماسه، به بند دهد. برای اطالعات بیشتر در زمینه تعیین نحوه چیدمان بشکهمی

 مراجعه شود.

 

 گیربه عنوان ضربه ماسه یهاهکبش استفاده از -7-6ل کش

 

 هاریگضربه و آشکارسازی نصب -6-3

جه، یاند. در نتش شدهیو آزما ین هموار طراحیزم یابتدایی، بر رو یرها و مهارهایگاز ضربه یاریبس

خی و ممکن است در بر بوده ینیبشیر قابل پی، غشوندمینصب  هموارهای غیر زمین یه بر روک ییهاستمیس

رند و یسطح نسبتاً هموار قرار بگ یبر رو ابتدایی یرها و مهارهایگر مؤثر عمل کنند. اگر ضربهیغ موارد حتی

منظور ه برد. کار مؤثر عمل خواهد یستم بسیس این وجود نداشته باشد، یا ناهمواریمانع  ،ریگو ضربه معبرن یب

 کمکه ک یالدر حو خود  یعید در ارتفاع طبیه بایله نقلیر، وسیگضربه هایستمینه سیرد بهکعمل دستیابی به

 .کندر برخورد یگا منبسط نشده باشد، با ضربهیآن فشرده  یفنرها
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 ت شود:یرعا ریزات کد نیرها بایگ، در نصب ضربهیلکبه طور 

ی آنها را بر رود یبا نیعملکرد مؤثری داشته باشند. بنابرا های سالصلد در تمام فیرها بایگضربه -

ه باشد، ه را داشتیل نقلیاز عبور وسا یناش یهاه لرزشیلکو تحمل وزن  ییه تواناکم کستحم یبستر

 رد.کمستقر 

متر فاصله وجود یسانت 60ن، حداقل یرها و مانع خطرآفریگمتشکل از ضربه ن مجموعهیالزم است ب -

 اشد.سر بیر میگاز اطراف ضربه برامع ینگهدارتعمیر و ن ارگران و مأموراکتا عبور آزادانه داشته باشد 

د یوقوع حوادث در گذشته وجود دارد، با ار محتمل است و یا سابقهیه وقوع تصادف بسک یدر موارد -

الت حر و بازگرداندن به یسرعت قابل تعم بهه پس از تصادف به آسانی و ک شودانتخاب  یریگضربه

 اول باشد.

 ند.کتجاوز  و محل تردد معمول وسایل نقلیه رورها به سوارهیگمتشکل از ضربه نباید مجموعه -

 ید. در جلونشو حذف هاریگاستقرار ضربه از محوطهباید ل، ین قبیاز ا یانداز و موانعدست ،جدول -

 باشد.متر یسانت 10شتر از ید ارتفاع جدول بیچ وجه نبایبه ه هاریگضربه

اهش که را یل نقلیردن وساکر یه احتمال گکباشد  یلکبه شد یباوارها یها و دپل ر با نردهیگاتصال ضربه -

 دهد.

 جهته باشد.ب تند و دویش ید داراینباگیرها ضربهبستر استقرار  -

 امالً مسطح باشد.کد یبا هاریگضربه یجلو محوطه -

 رد.یه قرار گیل نقلیاوساحتمالی د در طول خط انحراف یبا هاریگضربه یمحور طول -

ها با هدف کاهش شدت تصادفات )و نه با هدف کاهش حفاظ ییابتدا یرها و مهارهایگچه ضربه اگر

رخورد هدف ب ،ررکر خاص به طور میگضربه کیگیرند، لیکن اگر احتمال وقوع تصادفات( مورد استفاده قرار می

، خطیگذارود. عالمتمشخص ش ی مکرربرخوردهااین دالیل تا رد، الزم است یقرار گ یه عبوریل نقلیوسا

 رها ویگاهش دهد. ضربهکتواند تعداد تصادفات را در چنین مواردی یم معبر ریابی دریا بهبود مسی یشک

ها و ریگضربه شوند، در مقایسه باان مییاستاندارد نما یهابا عالئم و بازتاب یه به خوبک ییابتدا یمهارها

گیرها رند. آشکارسازی ضربهیگیه قرار میل نقلیمتر مورد اصابت وساکارساز، کفاقد عالئم آش ییابتدا یمهارها

 ار مؤثر است.ینامساعد، بس ییوهواط آبیژه در شب و در شرایبه و
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 ماسه یهاهکستم بشیسچیدمان  -6-4

رابطه ) «تکاندازه حر یقانون بقا» اساس رابطه، ابتدا بر ماسه یهاهکدمان بشیچ نحوه تعیین به منظور

له ی، سرعت وسیبعد یبرخوردها یبرا سپس د.یآیمدست ه ن برخورد بیاول بعد از هیله نقلی، سرعت وس(6-1

ه کد یابیمادامه  ییسرعت تا جا محاسبهاین  شود.یآمده است، محاسبه م 2-6رابطه  ه درک یه به صورتینقل

متر بر  4) لومتر بر ساعتیک 16متر از کبه های ماسه ام بشکه-nپس از برخورد با ردیف ه یله نقلیسرعت وس

ه یخواهد بود. توص nبرابر با مورد نیاز  ماسه یهاهکبش یهافیتعداد رد حداقلب، ین ترتیه ابرسد. ب ثانیه(

به ز اضافه شود. ین لوگرمیک 1920 وزنه با کف بشیرد کی، دست آمدهه ب هکف بشیرد n انتهای بهکه شود یم

لومتر یک 100با سرعت طرح  یمعبر های ماسه درچیدمان بشکه تعیین نحوه محاسبات مربوط بهعنوان نمونه، 

ها را بر اساس نتایج محاسبات چیدمان بشکه نحوه 8-6ل کشهمچنین  شده است.ه ارائ 1-6جدول در بر ساعت 

 .دهدنشان میبه عنوان نمونه کیلومتر بر ساعت  100معبر با سرعت طرح یک مربوط به 

 

MV V0 1-6رابطه  = MV V1 +  M1 V1 

VM  =لوگرم(یک)طرح ه یله نقلیوس وزن 

0V  =(هیبر ثان )متر گیربا ضربه قبل از برخورد هیله نقلیسرعت وس 

1M  =لوگرم(یکف اول )یرددر ماسه  یهاهکبش وزن 

1V  =ه(ی)متر بر ثان ردیف نیاول با برخورده بعد از یله نقلیسرعت وس 

 

Vn 2-6رابطه  =

MV V
n−1

MV + Mn
 

nV با ه بعد از برخوردیله نقلی= سرعت وس n-ه(ی)متر بر ثان ین ردیفام 

VM  =لوگرم(یک)طرح ه یله نقلیوس وزن 

nM  =ف یرددر ماسه  یهاهکبش وزنn-لوگرم(یکم )ا 
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 تنی 2و وسیله نقلیه  لومتر بر ساعتیک 100 معبر با سرعت طرح یک برای ی ماسههاهکبش چیدمان تعیین -1-6جدول 

 شماره
 فیرد

 هابشکهوزن 
 لوگرم(یک)

 سرعت پس از برخورد
 )متر بر ثانیه(

 متوسط شتاب
 فیرد یبرا

 زمان برخوردمدت 
 ه(ی)ثان

1 90 6/26 31/3 037/0 

2 90 4/25 04/3 038/0 

3 180 3/23 22/5 041/0 

4 320 1/20 13/7 046/0 

5 640 2/15 79/8 057/0 

6 1280 3/9 44/7 082/0 

7 1280 7/5 77/2 134/0 

8 1280 5/3 03/1 219/0 

 

 

 ساعت بر لومتریک 100 طرح سرعت با معبر یک یبرا ماسه یهاهکبش دمانیچ نحوه -8-6ل کش

 

 ی، براتعیین شدلومتر بر ساعت یک 100معبر با سرعت طرح یک  یبرا دمانیچ نحوهکه  ترتیب همانبه 

 نحوه 2-6جدول . در خواهد بودچیدمان قابل انجام  این محاسبات و تعیین نحوهز ین مقادیر سرعت طرحر یسا

 (تنی 2)برای وسیله نقلیه طرح  لومتر بر ساعتیک 120تا  50 از طرح یهاسرعت یبراپیشنهادی دمان یچ

غییر وزن وسیله نقلیه طرح(، امکان ت تغییر)مثالً  مسئله الزم به ذکر است که با توجه به شرایط است. ارائه شده

 وجود دارد.نیز های ماسه وزن بشکه

 د:ضوابط زیر باش با ، مطابقکیان ترافیها با توجه به مشخصات مانع و جرهکدمان بشیچ الزم است نحوه

به  ماسه، بسته یهاهکدمان بشیچ نحوه الزم است معبر قرار گرفته باشد، انهیه مانع در مک یدر صورت -

 .در نظر گرفته شود 9-6ل کشو ب از  الفهای ، مطابق با قسمتکیان ترافیجهت جر

از  شتریب یزکمعبر با خط مره یه حاشیرو، نباید زاوسواره هنارکماسه در  یهاهکدر صورت نصب بش -

 (.9-6ل کشدرجه باشد )قسمت ج از  10
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ه ا در شرایطی کیبر اثر ضربه وجود دارد و  یین انتهایسنگ یهاهکبش یه احتمال واژگونک یدر موارد -

 هابشکه واقع در قسمت انتهایی چیدمان یلوگرمیک 960ه کسواری، با بش یرود خودرواحتمال می

( 9-6ل کشاز  دتر گذاشته شود )قسمت کسب هایهکبش ،مانع ینارکه ید در حاشیبرخورد کند، با

 (.9-6ل کشاز  ـهدرجه داشته باشد )قسمت  15ه یزاو کیان ترافیدمان با جریچ یا محور طولیو 

 معبر سرعت طرح بر اساسماسه  یهاهکدمان بشیچ نحوه -2-6جدول 

 سرعت طرح
 لومتر بر ساعت(یک)

 ماسه یهاهکدمان بشیچ نحوه

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

100 

 

110 

 

120 
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 در معبر بر اساس موقعیت مانع ماسه یهاهکبش دمانیچ نحوه -9-6ل کش

 

 ت شود:ید رعایز بایر نیات زکن ماسه هایهکبش سیستم یدر نصب و نگهدار

 شود.یه نمیدرجه توص 10شتر از یمانع ب یزکها با خط مرهکبش یزکمحور مربین ه یزاو -

 درصد باشد. 5از  ترشی( بیو عرض یب )طولیش یداراد یرد، نبایگیآن قرار م یه بر روکه بشک یسطح -

 ضیخص شود تا در صورت تعوبا دوام مش یگذارن با عالمتیزم ید رویبا ماسه یهاهکمحل و وزن بش -

 نشود. مشکل ایجاددر نصب آنها  هاهکبش

تم سیس مجموعه فاصله همچنینها از یکدیگر و هکن بشیها به فاصله بالزم است در نصب بشکه -

 توجه شود. مربوطهثابت  مانعر و یگضربه
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برابر ه ماساین نوع  یا معادل آن پر شوند. چگالیز از نوع شسته شده یو تم کد با ماسه خشیها باهکبش -

 شود.یعب در نظر گرفته مکلوگرم بر متر میک 1600با 

 ود.ش یریها جلوگهکن بشیر و بیگضربه ید از انباشته شدن برف در جلویبا -

 ها استفاده شود.هکردن بشکپر  یبرا کخا یحت یگریر از ماسه از ماده دید به غیچ عنوان نبایبه ه -

 به آن اضافه شود. کدرصد نم 10تا  5د یسرد، با یوهواخ زدن ماسه در آبیاز  یریجلوگ یبرا -

مواد  ایم بسته شوند تا از ورود آب کار نصب، محکد درپوش داشته باشند و بعد از اتمام یها باهکبش -

 شود. یریجلوگبه داخل آنها زائد 

درجه دارند،  120ه نسبت به هم زاویه کچ یپ 3ن از یها به زمهکبش اتصال محکم کردن برایالزم است  -

 استفاده شود.

صفحه مین کیها، نیییاپدر سر یکیتراف یهانوسان ها به واسطههکت بشکاز حر یریباید به منظور جلوگ -

 رد.یآنها قرار گ یدر جلو یفوالد

متر  7/0ف عقب، حداقل یرند. بنابراین باید سه ردیدر بر بگ ین را به خوبید مانع خطرآفریها باهکبش -

د یز بایها نهکف بشین ردین و آخرین مانع خطرآفریداشته باشند. ب یآمدگشینسبت به لبه مانع پ

 (.10-6ل کشآزاد در نظر گرفته شود ) یمتر، فضا 5/0متر و در حالت مطلوب  3/0حداقل 

 

 

 مانع به نسبت ماسه یهاهکبشسه ردیف آخر  تیموقع -10-6ل کش
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 آشکارسازی و هشداردهندهتجهیزات  -7

جهیزات های ارتجاعی، تبازتابنده، استوانه غیربرخی از تجهیزات ترافیکی نظیر عالئم برجسته بازتابنده و 

های کارگاهی و هشدار دادن مسیر حرکت یا محدوده کردننما، به منظور مشخص مسیرنما و ابزارهای جهت

گیرند. از برخی دیگر از تجهیزات ترافیکی نظیر رو مورد استفاده قرار میبه رانندگان در خصوص خطرات پیش

 فیک وسایل نقلیه استفادهی نیوجرسی( صرفاً جهت تفکیک مسیرها و جریان ترابتنی )مین هایجداکننده

 شود.می

ای پتانسیل خطر و همچنین های دارقابلیت رؤیت محدوده کننده به منظور ارتقایاز تجهیزات هدایت

بازتابنده  ریغ شود. این تجهیزات شامل عالئم برجسته بازتابنده و عالئم برجستهبه رانندگان استفاده می هشدار

 .هستند

شده است. معموالً ارائه  1-7جدول به صورت خالصه در بازتابنده نده و غیر برجسته بازتابکاربرد عالئم 

. مفهوم عالئم برجسته سفید و شوندطراحی میآبی  وعالئم برجسته به یکی از چهار رنگ سفید، زرد، قرمز 

اعالم مسیر اشتباه به کار  های سفید و زرد است. عالئم برجسته قرمز رنگ به منظورکشیزرد همانند خط

نشانی و برای مشخص کردن محل شیرهای آتشدر مناطق شهری نیز عالئم برجسته آبی رنگ از د. رومی

 شود.استفاده می

 

 غیر بازتابنده برجستهعالئم  -7-1

به رانندگان از طریق ایجاد صدا در اثر عبور چرخ وسیله  ، هشداربرجسته غیر بازتابنده کارکرد اصلی عالئم

 که در دسته میخدهد. گلعالئم را نشان می ای از ایننمونه 1-7ل کشاز روی عالئم و لرزش خودرو است. قلیه ن

بردهای دارای کارد، معموالً از جنس فلز، پالستیک یا سرامیک بوده و گیرغیر بازتابنده قرار می جستهعالئم بر

 :زیر است

 محدوده گذرگاهی عابر پیاده کردنمشخص  -

 راننده لوگیری از انحراف به چپ یا راستج -

 هدایت در طول مسیر -
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 بر اساس نوع عملکرد عالئم برجسته بازتابنده و غیر بازتابنده مشخصات انواع -1-7جدول 

 رنگ نوع عملکرد ردیف

1 
 جهتعبور همخطوط  کنندهجدا

 منقطع یا ممتد()
 سفید طرفهبازتابنده یکیک ردیف 

2 
 کننده مسیرهای رفت و برگشتجدا

 سبقت مجاز
 سفیدیا زرد  طرفهبازتابنده دویک ردیف 

3 
 کننده مسیرهای رفت و برگشتجدا

 سبقت ممنوع
 *زرد و سفید طرفهبازتابنده دو دو ردیف

4 
 روسواره مشخص کردن خط حاشیه

 (میانهچپ )در سمت 
 زرد یا سفید طرفهبازتابنده یکیک ردیف 

5 
 روسواره مشخص کردن خط حاشیه

 سمت راستدر 
 قرمز طرفهبازتابنده یکیک ردیف 

6 
 ایاشیهخطوط حمشخص کردن 
 های ترافیکیبرای جزیره

 طرفهبازتابنده یکیک ردیف 
 زرد در سمت چپ جریان ترافیک
 قرمز در سمت راست جریان ترافیک

7 
 ایمشخص کردن خطوط حاشیه

 هادماغه رابطبرای 
 سفید طرفهبازتابنده یکیک ردیف 

8 
 ایمشخص کردن خطوط حاشیه

 داخل تونل
 طرفهبازتابنده دویک ردیف 

 سفید در سمت چپ جریان ترافیک
 قرمز در سمت راست جریان ترافیک

9 
 محل قرار گرفتنمشخص کردن 

 شیرهای آتشنشانی
 آبی طرفهبازتابنده دویک ردیف 

ممنوع باشد، ردیف سمت  جهتاگر سبقت تنها برای یک  شود.استفاده میدو ردیف زرد رنگ از ممنوع باشد،  هر دو جهتسبقت برای  اگر *
 .شودمی در نظر گرفتهسفید  و ردیف سمت سبقت مجاز به رنگرنگ سبقت ممنوع، زرد 

 

 

 بازتابنده ریغ برجسته عالئم از یانمونه -1-7ل کش



 بخش دوازدهم: تجهیزات ایمنی
 

 

 

72 
 

 بازتابنده برجستهعالئم  -7-2

ین اشود. قسمت بازتابنده از عالئم برجسته بازتابنده به منظور افزایش توانایی دید در شب استفاده می

رد. باید گیقرار می عالئم در قسمت پوسته اکریلیکی یا پالستیکی که کف آن تخت یا النه زنبوری است،

بر اند، از جنس شیشه یا پالستیک مقاوم در براای تشکیل شدههای شیشهای که از کرههای عالئم بازتابندهنگین

 داده شده است.نشان  2-7ل کشبازتابنده در از عالئم برجسته  هاییباشد. نمونه سایش

 

 از عالئم برجسته بازتابنده یایههنمون -2-7ل کش

 

 مهاریعالئم  -7-2-1

استفاده از عالئم برجسته بازتابنده مهاری در معابر با حجم ترافیک سنگین و معابری که کیفیت آسفالت 

 دهد.عالئم را نشان مینوع از این ای نمونه 3-7ل کششود. ، توصیه میی ندارندمناسبروسازی 

 

 برجسته بازتابنده مهاریای از عالئم نمونه -3-7ل کش
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 )چشم ببری( درجه 360عالئم  -7-2-2

وسایل  ببری، به منظور بهبود بازتاب نوردرجه یا چشم  360بازتابنده شود از عالئم برجسته توصیه می

ن عالئم ای های افقی و قائم استفاده شود.نقلیه در هنگام بارندگی در شب و هدایت بهتر وسایل نقلیه در قوس

که طرح هندسی ضعیفی دارند، بسیار مناسب هستند. همچنین استفاده از این عالئم در هایی برای قوس

 ها با عملکرد مطلوبی همراه خواهد بود. برخی از مزایای این عالئم به شرح زیر است:میدان

 شود.بازتاب نور توسط این عالئم مستقل از زاویه تابش نور انجام می -

 خراشیدگی مقاوم است. سطح این عالئم سخت و در برابر -

 و طول عمر باالیی دارند. بودهمقاومت این عالئم در برابر ضربه زیاد  -

 د.این عالئم قابلیت بازتابندگی دارتمام قسمت برآمده  -

 گیرند.این عالئم به دلیل سطح صافی که دارند، گرد و غبار به خود نمی -

 

 (یببر چشم) درجه 360 برجسته عالئم از یانمونه -4-7ل کش

 

 افشان نورعالئم  -7-2-3

به منظور بهبود دید در شب کاربرد دارند. استفاده از این عالئم به ویژه در شرایط افشان  نورعالئم برجسته 

هایی شود در محلهمچنین پیشنهاد می شود.رسد، توصیه میوهوایی بد که کارایی عالئم افقی به حداقل میآب

فشان شود. روشنایی عالئم برجسته نور ازینه است، از این عالئم استفاده که تأمین روشنایی مسیر مشکل یا پر ه

 .(5-7ل کش) شود( فراهم میLED توسط دیودهای نور افشان )الًعموم
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 افشاننور برجسته عالئم از یانمونه -5-7ل کش

 

 نماتو جه تجهیزات مسیرنما -7-3

 ارتجاعی استوانه -7-3-1

ه بهای ارتجاعی موقت، شوند. استوانهموقت، ثابت و جدولی تقسیم می های ارتجاعی به سه دستهاستوانه

محدوده نواحی کارگاهی مورد  کردنرو، انسداد موقت مسیر و مشخص اخطار در خصوص خطرات پیش منظور

مجزا با سرعت کم و همچنین  کننده مسیرهای عبورهای ثابت به عنوان جداز استوانهگیرند. ااستفاده قرار می

های ارتجاعی جدولی نیز مانند شود. استوانههای میانی عابر پیاده استفاده میوان آشکارساز در جزیرهبه عن

د. گیرنمورد استفاده قرار می معابرمسیر حرکت و تعیین مرز حاشیه  کردنهای ثابت جهت مشخص استوانه

 دهد.های ارتجاعی را نشان میانهای از انواع استونمونه 6-7ل کش

 

 های ارتجاعیای از انواع استوانهنمونه -6-7ل کش
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شوند. روی این ساخته میاورتان پلیرنگ نارنجی بوده و از جنس  دارایهای ارتجاعی معموالً استوانه

ن پذیر باشد. همچنیها نوارهای بازتابنده نور چسبانده شده تا رؤیت آنها در شب برای رانندگان امکاناستوانه

ر بهای ارتجاعی استوانه ارتفاعاین تجهیزات به صورت ارتجاعی عمل کرده و قابلیت خم و راست شدن دارند. 

 و این تجهیزات در شب ولی به صورت کلی باید ؛متر(سانتی 100تا  45) اساس نوع کاربرد آنها متفاوت است

 متری قابل رؤیت باشند. 300از فاصله 

مقاوم بوده و دچار تغییر رنگ نشوند.  تغییرات دماو  های ارتجاعی در برابر اشعه خورشیدالزم است استوانه

درجه و  90مقاوم بوده و از قابلیت انعطاف مکرر تا و خم شدگی در مقابل ضربه  همچنین این تجهیزات باید

 بازگشت به حالت اولیه برخوردار باشند.

 رد یائمد هاینندهکداج باید به عنوانو ن قرار داشته بورع ابلق موانع در دسته ،یرتجاعا یهااستوانهانواع 

 وانعممحدوده و  هاماغهد حلم رد یرتجاعا یاهستوانهاز ا ستفادهرند. ایگ رارق ستفادها وردم مدوآفتر رپ عابرم

 د.شویمن هیوصت ،ندادهش انیمان مناسب یمودو ع یفقا معالئ اب هک یکیزیف

 

 ترافیکی و بشکه مخروط -7-3-2

مشخص و  هارو، انسداد موقت مسیرمسیرنماها به منظور هشدار دادن در خصوص خطرات پیشاین نوع از 

ای آشکارسازهای بشکه گاهی به شکلتجهیزات مسیرنما این شود. واحی کارگاهی استفاده مین محدوده کردن

 .(7-7ل کش) گیرندنیز مورد استفاده قرار می

 

 از تجهیزات مسیرنما یایهنمونه -7-7ل کش
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 90پذیر باشند. حداقل ارتفاع این تجهیزات ای باید وزن کمی داشته و انعطافآشکارسازهای بشکه

های متر است. مخروطسانتی 60و  45 برابر با به ترتیب آنهاینی و پایهای باالیی متر بوده و قطر بخشسانتی

سد. در ، آسیبی به وسیله نقلیه نرشوند که در صورت برخورد وسیله نقلیه با آنهاترافیکی به نحوی ساخته می

ها نباید کیلومتر بر ساعت، ارتفاع مخروط 50 حداکثر صورت استفاده از این تجهیزات در معابر با سرعت مجاز

کیلومتر بر ساعت باشد، حداقل ارتفاع  60تر باشد. در صورتی که محدودیت سرعت معبر متر کوتاهسانتی 45از 

این تجهیزات  کیلومتر بر ساعت، حداقل ارتفاع 60معابر با سرعت مجاز بیشتر از  متر و برایسانتی 70مخروط، 

 متر است.سانتی 90

د رانندگان بوده و فرصت یای باشد که این تجهیزات در محدوده دنصب تجهیزات مسیرنما باید به گونه

روز وجود داشته نههای مختلف از شباو در زمان یطیط مختلف محیالعمل راننده در شراجهت عکس یکاف

 استاندارد ثابت انتخاب و نصب شوند. کاساس ی نواخت و برکزات باید به صورت ییتجه یتمام باشد.

 

 و صفحات عمودی تیرک راهنما -7-3-3

ه استفاد حاشیه معابرندی مسیر حرکت و مرزب کردننظور مشخص نما به مجهت هایبه طور کلی از ابزار

 اینمونه های راهنما.شوند: صفحات و عالئم عمودی و تیرکدسته تقسیم میبه دو نما جهت ابزارهاید. شومی

 نشان داده شده است. 8-7ل کشنما در جهت ابزارهایاین نوع از 

 

 نماتای از ابزارهای جهنمونه -8-7ل کش
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ابه تا در شب نیز مش کنندهای بازتابنده، نور را منعکس تابلوها و صفحات عمودی باید با استفاده از ورقه

متر بوده و به سانتی 15تا  10روز به آسانی قابل رؤیت باشند. این تجهیزات شامل نوارهای شبرنگ با پهنای 

درجه  45شوند. نوارها به صورت یک در میان سفید و نارنجی بوده و با زاویه متر ساخته میسانتی 60ارتفاع 

 گیرند.قرار می

روی یک پایه نصب شده و ارتفاع این تجهیزات بسته به سرعت عملکردی معبر،  بر های راهنما بایدتیرک

های راهنما الزم است تیرکبه منظور مشخص کردن مرز محدوده معبر متر متغیر است. سانتی 120تا  70از 

 متری از حاشیه بیرونی شانه نصب شوند.سانتی 240تا  60در فاصله 

 

 یوجرسین ینیم -7-3-4

در معابر دارای حجم ترافیک نسبتاً زیاد که سرعت عملکردی آنها  یوجرسین ینیمکننده بتنی یا جدا

ه ک ودشد توجه ید. بانگیرمورد استفاده قرار می نندهکبه عنوان جدا تنها کیلومتر بر ساعت است، 50حداکثر 

زیکی ده فیو صرفاً به عنوان جداکنن نداشته ییاراکآن، به عنوان حفاظ  کوچکنیوجرسی به علت ابعاد  مینی

اتصال  نظوربه من قطعات آنها فاصله وجود نداشته باشد. یوسته بوده و بید پیها بایوجرسیکند. اتصال نعمل می

ه کژه در معابری یها و به ودر تندراه یوجرسین ینیشود. استفاده از میاز لوله استفاده ممعموالً زات ین تجهیا

 هندسی مشخصات، ممنوع است. وجود داردر اوج یهای غر ساعتسرعت تردد وسایل نقلیه د زیاد بودناحتمال 

 .ارائه شده است 9-7ل کشنیوجرسی در  مینی

 

 (یوجرسین ینیم) کننده بتنیجدا هندسی مشخصات -9-7ل کش
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 واژگان فارسی به انگلیسی

 Delineator استوانه ارتجاعی

 Traffic Barrel ایآشکارساز بشکه

 Sustainable Safety ایمنی پایدار

 Sand-Filled Barrel بشکه پر شده با ماسه

  On-Street Parking ایپارک حاشیه

 Sidewalk روپیاده

 Reflective Post تیرک راهنما

 Curb جدول

های آوری و تخلیه آبجمع
 Drainage سطحی

 Buffer حائل

 Barrier حفاظ

 Flexible Barrier پذیرحفاظ انعطاف

 Concrete Barrier حفاظ بتنی

 Permanent Barrier حفاظ دائمی

 Three Stand Cable Barrier حفاظ سه کابلی

 Rigid Barrier حفاظ صلب

 Longitudinal Barrier حفاظ طولی

 Roller Barrier حفاظ غلتکی

 Steel Barrier حفاظ فلزی

 Cable Barrier حفاظ کابلی

 Roadside Barrier حفاظ کناری

 Temporary Barrier حفاظ موقت

 Median Barrier حفاظ میانی

 Semi-Rigid Barrier حفاظ نیمه صلب

 Bicycle Lane خط دوچرخه

 Light Emitting Diode افشاندیود نور 

 Safe System Approach رویکرد سیستم ایمن

های سپری دو موجی با پایه
 Weak-Post W-Beam ضعیف

دار با سپری دو موجی لقمه
 Blocked-Out W-Beam های قویپایه

سپری سه موجی اصالح 
 Modified Thrie-Beam شده

دار با سپری سه موجی لقمه
 Blocked-Out Thrie- Beam های قویپایه

 Shoulder شانه

 Slope شیروانی

 Backslope شیروانی خاکبرداری

 Foreslope شیروانی خاکریزی

 Vertical Panel صفحه عمودی

 Crash Cushion گیرضربه

 گیر ابتداییضربه
 کنندهمستهلک

Crash Cushion 
Attenuating Terminal 

 Absorb 350 Crash 350گیر جذبی ضربه
Cushion 

-Reusable Energe گیر جذبی بازکاربردضربه
Absorbing Crash Cushion 

 Quad Guard Crash گیر کواد گاردضربه
Cushion 

 Retro-Reflective Raised عالئم برجسته بازتابنده
Pavement Markers 
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 Non-Reflective Raised عالئم برجسته غیر بازتابنده
Pavement Markers 

 Shy-Line Offset فاصله آرامش

 Lateral Offset فاصله جانبی

 Sight Distance فاصله دید

 Horizontal Curve قوس افقی

 Cushion Tank کاشن تانک

 Obstacle مانع

 Urban Furniture مبلمان شهری

 Average Daily Traffic متوسط ترافیک روزانه

 Traffic Cone مخروط ترافیکی

 Landscape منظرسازی

مهار ابتدایی با قابلیت عبور 
 و هدایت

Redirective Gating End 
Terminal 

 Flared Terminal مهار ابتدایی بالی شکل

 Energy-Absorbing مهار ابتدایی جاذب انرژی
Terminal 

 Three-Strand Cable مهار ابتدایی سه کابلی
Terminal 

مهار ابتدایی فرو رفته در 
 یشیروان

Buried-in-Backslope 
Terminal 

 Transitional Area ناحیه انتقالی

 Recovery Zone ناحیه بازیابی

 Pedestrain Buffer Area ناحیه حائل پیاده

 Clear Zone ناحیه عاری از مانع
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 واژگان انگلیسی به فارسی

Absorb 350 Crash 
Cushion 

 350گیر جذبی ضربه

Average Daily Traffic متوسط ترافیک روزانه 

Backslope شیروانی خاکبرداری 

Barrier حفاظ 

Bicycle Lane خط دوچرخه 

Blocked-Out Thrie- Beam 
دار با سپری سه موجی لقمه

 های قویپایه

Blocked-Out W-Beam 
دار با سپری دو موجی لقمه

 های قویپایه

Buffer حائل 

Buried-in-Backslope 
Terminal 

مهار ابتدایی فرو رفته در 
 یشیروان

Cable Barrier حفاظ کابلی 

Clear Zone ناحیه عاری از مانع 

Concrete Barrier حفاظ بتنی 

Crash Cushion گیرضربه 

Crash Cushion 
Attenuating Terminal 

 گیر ابتداییضربه
 کنندهمستهلک

Curb جدول 

Cushion Tank کاشن تانک 

Delineator استوانه ارتجاعی 

Drainage 
های آوری و تخلیه آبجمع
 سطحی

Energy-Absorbing 
Terminal 

 مهار ابتدایی جاذب انرژی

Flared Terminal مهار ابتدایی بالی شکل 

Flexible Barrier پذیرحفاظ انعطاف 

Foreslope شیروانی خاکریزی 

Horizontal Curve قوس افقی 

Landscape منظرسازی 

Lateral Offset فاصله جانبی 

Light Emitting Diode دیود نور افشان 

Longitudinal Barrier حفاظ طولی 

Median Barrier حفاظ میانی 

Modified Thrie-Beam 
اصالح  سپری سه موجی

 شده

Non-Reflective Raised 
Pavement Markers 

 عالئم برجسته غیر بازتابنده

Obstacle مانع 

On-Street Parking  ایپارک حاشیه 

Pedestrain Buffer Area ناحیه حائل پیاده 

Permanent Barrier حفاظ دائمی 

Quad Guard Crash 
Cushion 

 گیر کواد گاردضربه

Recovery Zone ناحیه بازیابی 

Redirective Gating End 
Terminal 

مهار ابتدایی با قابلیت عبور 
 و هدایت

Reflective Post تیرک راهنما 

Retro-Reflective Raised 
Pavement Markers 

 عالئم برجسته بازتابنده

Reusable Energe-
Absorbing Crash Cushion 

 گیر جذبی بازکاربردضربه

Rigid Barrier حفاظ صلب 

Roadside Barrier حفاظ کناری 
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Roller Barrier حفاظ غلتکی 

Safe System Approach رویکرد سیستم ایمن 

Sand-Filled Barrel بشکه پر شده با ماسه 

Semi-Rigid Barrier حفاظ نیمه صلب 

Shoulder شانه 

Shy-Line Offset فاصله آرامش 

Sidewalk روپیاده 

Sight Distance فاصله دید 

Slope شیروانی 

Steel Barrier حفاظ فلزی 

Sustainable Safety ایمنی پایدار 

Temporary Barrier حفاظ موقت 

Three Stand Cable Barrier حفاظ سه کابلی 

Three-Strand Cable 
Terminal 

 مهار ابتدایی سه کابلی

Traffic Barrel ایآشکارساز بشکه 

Traffic Cone مخروط ترافیکی 

Transitional Area ناحیه انتقالی 

Urban Furniture مبلمان شهری 

Vertical Panel صفحه عمودی 

Weak-Post W-Beam 
های سپری دو موجی با پایه

 ضعیف

 

 




