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 خواننده گرامی

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 اطالعات تماس:
 

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

 021-88878031-9تلفن: 
 

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

آیین نامه طراحی معابر شهری

با سالم و احترام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

معماري ارائه خواهد کرد.

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

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

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



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

 

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

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

 یابیو ارز یر طراحبه منظو و مبنای مشخص مرجع واحدبه عنوان یک  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا

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

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

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

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

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

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

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

 بر اساس اصول توسعه پایدار بوده است.« شهری

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

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

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

 معرفی شد.« شهرهاخاص امور کالن

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

 ست از:ا عبارت شدهدنبال 

 نقل پایداروطراحی معابر شهری بر اساس اصول حمل هایروزرسانی مفاهیم، رویکردها و شیوهبه -

 ضوابط طراحی شبکه معابر شهری با رویکرد انسان محوریبازنگری در  -

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

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

 یشخص یو خودرو ینقل همگانوحمل دوچرخه،

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

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



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

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

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

 

 

 محمد اسالمی                                                                                                 

 

  



 یونقل وزارت راه و شهرسازحملپیشگفتار معاون 

 

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

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

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

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

به  دهعابران پیا و فضایی اندک برای حرکت خودروهاعریض برای متعدد و  ر با در نظر گرفتن خطوط عبورییتغ

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

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

رنگ شدن نقش اجتماعی  ، موجب کمهای گذشتههمین رویکرد در طراحی معابر شهرهای کشورمان در سال

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

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

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

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

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

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

در  یل همگانونقاده، دوچرخه و حملیر پهای دوستداس شده و منجر به توسعه خیابانکز منعین یشهر

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

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

نقل وبر اساس اصول حمل« های شهرینامه طراحی راهآیین»بازنگری  ها، موضوعنقل پایدار در طراحیوحمل

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

 دانشگاه تهران واگذار شد.

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

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

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

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

 ارزیابی قرار گرفت.

 



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

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

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

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

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

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

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

 ایران رسید.

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

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

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

نامه بوده و در آن اصول کلی و حاکم بر های این آیینبخش سایرتدوین  که مبنایی برایدستاوردها است 

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

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

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

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

های پالن و نیمرخ»، «مبانی» ینبا عناونامه بخش آیین ،دوازدهدر نهایت نامه اضافه شده است. جدید آیین

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

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

 تدوین شده است.« تجهیزات ایمنی»و « دوچرخه

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

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

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

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

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

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

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

 های مختلف به مراجع و مستندات مربوطه نیز ارجاع داده شده است.کامل برخی مفاهیم در بخش



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

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

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

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

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

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

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

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

 بینجامد.

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

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

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

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

 را از خداوند منان خواستارم. شانیافزون ا

 

 وریشهرام آدم نژاد غ                                                                                       

 

  



 «نامه طراحی معابر شهریآیین»سازمان اجرایی تهیه 

   مجری:

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران کرمانشاهیالدین شهاب

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه تهراندانشگاه  علیرضا رامندی

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران نیامهدی بشیری

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران زادهیاسر حاتم

 ارشد راه و ترابری یکارشناس دانشگاه تهران علی اکبر لبافی

 مدیریت شهریکارشناسی ارشد  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

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران یلیمارال اسماع

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران محیا فتحی

   

   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 حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت کشور فرشاد غیبی

   
   

، آقای مهندس حمیدرضا یدکتر ارسالن فقرآقای  ،ینیمع یمحمدمهد دیسین وسیله از زحمات آقای دکتر ه اب قدردانی:

 نامه کمکآیین دهمکه با ارائه نقطه نظرات سازنده خود به قوام بخش  نیاراسخی و آقای مهندس فرزاد اکبری

 .شودقدردانی می ،نداهکرد
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 کلیات -1

 هاتعریف -1-1

 ند. افرادکشخصی که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می :پیادهعابر 

 .شوندنیز عابر پیاده محسوب می دارکننده از صندلی چرخاستفاده

های حرکتی شده دی که به هر علت دچار ضعف، اختالل یا عدم توانایی در اندامافرا :افراد دارای معلولیت

 د.نرکت نیاز به استفاده از برخی وسایل کمکی داشته باشو برای ح

سازی تردد عابران پیاده نظیر به منظور تسهیل و ایمن زات و تأسیساتکلیه تجهی ی:روپیادهتسهیالت 

 های روشنایی.همسطح، وسایل کنترل ترافیک پیاده و سیستم گذرهای همسطح و غیرها، پیادهروپیاده

 ی.روپیادهی شامل عابران پیاده و تسهیالت روپیادهای از عناصر محیط مجموعه سیستم پیاده:

 یک مسیر دسترسی مجاز یا اختصاص داده شده برای تردد عابران پیاده. مسیر پیاده:

 های پیرامونی و مقابلهای خیابان )حد فاصل بین دیواره ساختمانمجموعه بستر و کناره پوسته خیابان:

 یکدیگر(.

خطوط ای و خطوط پارک حاشیه ها،های کناری، شانهکنندهه، جداروها، میانمجموعه سواره خیابان: بستر

 خیابان(.دو طرف های حاشیه دوچرخه )حد فاصل بین جدول

، فضای سبز و مبلمان شهری )حد فاصل جدول روپیادهها، مجموعه فضای کنار ساختمان کناره خیابان:

 های پیرامونی(.ساختمانحاشیه خیابان تا دیواره 

 وسایل نقلیه.تردد جهت برای مجموعه یک یا چند خط عبور هم رو:سواره

 روی مجزا و خالف جهت.کننده بین دو سوارهنوعی جدا میانه:

 جهت.روی مجزا و همکننده بین دو سوارهنوعی جدا کننده کناری:جدا

 فضای اختصاص داده شده به پارک وسایل نقلیه در حاشیه خیابان. ای:خط پارک حاشیه

 های دو طرف یک خط عبور مشخص.کشیفاصله بین محور خط عرض خط عبور:
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 پیاده، موازی و هم امتداد با محور خیابان و در حاشیه آن. انتردد عابرتوقف و تسهیالت ویژه  :روپیاده

همسطح تردد عابر پیاده و سواره به صورت اعمال محدودیت نسبی های جداسازی : یکی از روشراهپیاده

 یا کامل برای تردد وسایل نقلیه در یک معبر.

 ونقل.ملهای حمقصد به منظور انجام یک فعالیت مشخص با یکی از شیوه کیبه  مبدأ کیجابجایی از  سفر:

 سفری که در آن فاصله مبدأ تا مقصد به صورت پیاده طی شود. سفر پیاده:

 کیلومتر از مبدأ تا مقصد. 5: سفرهایی با طول کمتر از سفر کوتاه

 : میانگین سرعت حرکت عابران پیاده بر حسب متر بر ثانیه.یروپیادهسرعت 

 ونقل غیر موتوری.های جابجایی و حملمجموعه شیوه ونقل فعال:حمل

 (.مربع مترمتوسط تعداد عابران پیاده در واحد سطح )بر حسب نفر بر  روی:دهتراکم پیا

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

 رود.های دارای اختالف ارتفاع به کار میدار کوتاه که برای اتصال سطحبیشیک مسیر  شیبراهه:

 رو.رو و سوارهپیوستگی و ارتباط پیاده نیتأم دار به منظورشیبراهه، پل یا جدول شیب رو:پیادهرابط 

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

 شده است. مشخص

ظور هدایت وسایل نقلیه و حفاظت و ایمنی رو در میانه خطوط عبور به منسطحی از سواره جزیره ایمنی:

 عابران پیاده.

 ترکیبی از دو یا چند پلکان همراه با پاگرد برای دسترسی عابران پیاده از یک تراز به تراز دیگر.: پلهراه

تجهیزات دائمی یا موقتی نظیر چراغ راهنمایی، چراغ روشنایی، تابلو، پارکومتر، )مبلمان( خیابان:  هیاثاث

روی، نظم تردد وسایل نقلیه یا فراهم کردن برخی و صندوق پست به منظور تسهیل پیادهنیمکت 

 خدمات.

 رو.رو و پیادهبخشی از کناره خیابان به منظور ایجاد فاصله بین سواره: روپیاده حاشیه
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 یروپیادهاهمیت  -1-2

ونقل در حمل هایشیوه تریناصلیشود، از فراغت و تفریح انجام میی عالوه بر آن که به منظور روپیاده

ین آید و از اهای مختلف شغلی، تحصیلی، خرید و غیره به حساب میسفرهای شهری روزانه برای انجام فعالیت

ی در روپیادهافزایش سهم کند. ونقل شهری ایفا میجهت نقش اساسی و مهمی در کارایی سیستم حمل

ف ، مصریمحیطونقلی، اقتصادی، زیسترا در ابعاد مختلف حمل تواند مزایای زیادیسفرهای شهری روزانه می

ه ی بروپیاده ونقل،از منظر حملبه همراه داشته باشد.  یانرژی، سالمتی و کیفیت زندگی برای جوامع شهر

های موتوری، به عنوان یک شیوه و از آن در مقابل شیوه شده شناختهونقل فعال عنوان یک شیوه حمل

 شود.نیز نام برده می وتوریم ونقل غیرحمل

 شهری از مبدأ تا مقصدی به عنوان یک شیوه مستقل برای انجام سفرهای درونروپیادهعالوه بر این که از 

ونقل و برای دسترسی به آنها نیز الزم است. از های حملشود )سفر پیاده(، در ترکیب با سایر شیوهاستفاده می

ی دارند. تداخل روهپیادتوان گفت که همه افراد، در ابتدا یا انتهای تمامی سفرهای روزانه خود کمی این رو، می

براین، بناریزی و طراحی معابر شهری است. افراد پیاده با جریان ترافیک سواره، یکی از مالحظات جدی در برنامه

 الزمتوجه به عابران پیاده، توجه به بخش محدودی از جامعه نیست، بلکه رعایت حال همه افراد جامعه بوده و 

 ته شود.است فضای مناسب برای آنها در نظر گرف

در  ،طراحی خیابان که مبتنی بر ایده خیابان کامل است درنگرش جدید شهرسازی پیش از مطرح شدن 

اشته ز دکتمر یوسیله شخص بر شیوه سفر ونقلدر حمل هایگذارهین سهم سرمایشتریبسیاری از شهرها، ب

 هایشیوه کاربران یازهای اساسیهای شهری و نادیده گرفته شدن نها و آزادراهرویه بزرگراهتوسعه بیاست. 

عابران پیاده و  سبب شد که معابر شهری از حضور ،موتوری از جمله عابران پیاده در طراحی معابر غیر سفر

رویکرد خودرو محور، منجر . عالوه بر این، رنگ شودکمها شده و نقش اجتماعی خیابانخالی  ،ناسواردوچرخه

عنوان  به پیاده یاهش سهم سفرهاکاز وسایل نقلیه شخصی در سفرهای روزانه و شهروندان استفاده به افزایش 

های ونقل، حتی در سفرهای کوتاه شده است. این تغییرات در الگوی انتخاب شیوههای فعال حملیکی از شیوه

 نهدر رفتک در شبکه معابر شهر به خصوص در ساعات اوج، یش حجم ترافیافزاونقل، مشکالتی مانند حمل

محیطی و ایجاد فشارهای عصبی برای رانندگان را در جوامع مختلف  زمان و انرژی، افزایش اثرات مخرب زیست

 به همراه داشته است.
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های ریوی، و بروز بیماری 1های روزانه منجر به افزایش چاقی، اضافه وزنتحرک در فعالیتمیزان کاهش 

کند. کاهش ایمنی عابران پیاده کبدی، قلبی و عروقی متعدد شده است که سالمت عمومی جامعه را تهدید می

و افزایش سهم تصادفات وسایل نقلیه با عابران پیاده که بسیاری از آنها منجر به جراحت یا فوت عابر پیاده شده 

 کرده است.پیدا ر عدم توجه به نیازهای سفرهای پیاده بروز است، از دیگر مشکالتی است که در اث

زی، ریبر اساس رویکرد جدید طراحی معابر شهری، مبتنی بر اصول خیابان کامل، ضرورت دارد که برنامه

های فعال و پایدار صورت گیرد و به نیازهای عابران پیاده شهری با اولویت شیوه یهاابانیطراحی و نگهداری خ

 شود. توجه جدی

 

 یروپیادهریزی تسهیالت راهبردهای برنامه -1-3

بازسازی و  ،های شهری موجود، توسعههای جدید، ساماندهی مراکز و بافتشهرها و توسعه طراحیدر  -

 االتریباولویت نیازهای عابران پیاده به باید  ،تدوین مقررات و ضوابط شهریو  بهسازی شبکه معابر

نمکا، هاتوزیع کاربریای که گونه هبشود  تأمینی روپیادهقابل معابر های شبکه داده شده و ویژگی

 بر این اساس باشد. های شهریو طراحی فضای های فعالیتابی

شهری است و باید در مطالعات و ونقل درونترین ارکان سیستم حملپیاده یکی از مهمسفر شیوه  -

در ، تقاضای سفرهای پیاده ونقل و ترافیکحمل مدت و بلندمدتمدت، میانهای کوتاهریزیبرنامه

 ونقل مورد توجه قرار گیرد.ی حملهاکنار سایر شیوه

تا  صورت گیردروی در سفرهای روزانه سهم پیادهبر اساس افزایش شهرها باید متولیان ریزی برنامه -

ا ب تا، الزم است کهگیرد. در این راساز سفرهای کوتاه شهری با شیوه پیاده انجام قابل توجهی  سهم

گذاری بلندمدت برای رسیدن به این مقصود، اقدامات های جامع عابر پیاده، ضمن هدفتهیه طرح

مدار کردن شهرها  حرکت به سمت پیادهفرآیند و  گرفتهمورد توجه قرار  ،اجرایی و منابع مالی الزم

 .شودت مستمر ارزیابی به صور

ونقل شهری ریزی جامع حملهم در چارچوب برنامه دارای معلولیت ریزی شبکه دسترسی افرادبرنامه -

 است. الزمای و محلی ای، ناحیهمختلف منطقه سطوحو هم به صورت مستقل در 

________________________________________________________ 

شود. این شاخص نسبت وزن فرد بر حسب کیلوگرم به قد او بر حسب متر ( استفاده میBMIی )ندسالمتی افراد از شاخص توده بعیت برای تعیین وض 1

 و بیشتر از آن، بیانگر وضعیت چاقی است. 30دهنده اضافه وزن و مقادیر نشان 30تا  25شاخص توده بدنی از  به توان دو است.
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 وهوای منطقه هماهنگی داشته باشد.و آبسیستم پیاده باید با خصوصیات اقلیمی  -

توان بر اساس سیاست جداسازی همسطح ساماندهی مراکز تجاری، اداری و مسکونی موجود را می -

به تردد راه به عنوان پیادهها ترافیک پیاده و سواره انجام داد. در این روش برخی از معابر و خیابان

ممنوع یا عابران پیاده اختصاص یافته و ورود وسایل نقلیه موتوری به آنها )جز در موارد خاص( 

ی نزیست، ایم محیط ،یمالحظات شهرسازی، ترافیک بنا برشود. این سیاست ممکن است محدود می

 و حتی اقتصادی اتخاذ شود.

 

 یروپیادهقابل معابر شبکه های ویژگی -1-4

زان میی در سفرهای روزانه و روپیادهبه انتخاب شیوه  آنهاعوامل مختلفی بر رفتار عابران پیاده، تمایل 

ی در روپیادهترین عواملی که بر قابلیت از جمله مهم ی مؤثر هستند.روپیادهاز  آنهارضایتمندی و لذت بردن 

های شبکه معابر است که باید از چند خصوصیت اصلی برخوردار گذارند، ویژگیهای مختلف تأثیر میمحیط

ترین نیازهای عابران توجه شود. مهم نهاآبه  رویریزی، طراحی و نگهداری تسهیالت پیادهباشند و در برنامه

وتاه کامنیت، پیوستگی،  شامل دسترسی، ایمنی، ،شودارزیابی می آنهامحیط بر اساس  مداری پیاده که پیاده

 است.راحتی و جذابیت  بودن مسیر، زیبایی،

 

 دسترسی -1-4-1

ب مسیر، ، شیروهاادهیپذیر باشد. عرض پکنندگان، دسترسی باید برای تمامی استفادهروپیادهیک شبکه 

ه پذیری شبکاتصال مسیرهای پیاده عواملی هستند که در دسترس و مختلف یهابا سرعت یروادهیان پکام

ی عرضها که به منظور عبور وسایل نقلیه طراحی شده و از حضور و عبور به جز تندراهی اهمیت دارند. روپیاده

 یروادهپیت های شهری باید تسهیالشود، در تمامی خیابانیدر آنها جلوگیری مهمسطح به صورت عابران پیاده 

 وجود داشته باشد. با خیابان همسطح
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 ایمنی و امنیت -1-4-2

 رویادهپکنندگان از القا کند. استفادهبه عابران پیاده باید احساس ایمنی و امنیت را  روپیاده مشخصات

دارند  قرار روی مجاور یا عوامل دیگر در معرض خطرسوارهعبور وسایل نقلیه از نباید احساس کنند که به دلیل 

تردد عابران پیاده را مختل و امنیت تواند ایمنی موارد زیر می. شودتهدید مییا امنیت آنها از سوی افراد دیگر 

 ریزی و طراحی معابر شهری مورد توجه قرار گیرد:کند که الزم است در مراحل برنامه

 شبکه معابر عبوری در مناطق مسکونی به دلیل طراحی نامناسبسواره سفرهای قابل توجه  سهم -

 مسکونی مناطقدر ه ویژه وسایل نقلیه موتوری ب ترددعدم کنترل سرعت و حجم  -

 روعبور از عرض سواره برای دارای معلولیتعدم وجود فضای مناسب برای عابران پیاده و افراد  -

 سوارهو مسیرهای پیاده تفکیک عدم  -

 روعابران پیاده از سوارهو استفاده عدم پیوستگی و کافی نبودن عرض مسیرهای پیاده  -

 پوستهبه سرعت ترافیک موتوری و عرض  گذرها بدون توجهطراحی نادرست پیاده -

 های عریضجزایر ایمنی در خیابانعدم وجود  -

 مسیرهای پیادهل نقلیه موتوری از و وسای مجاز موتورسیکلت استفاده غیر -

 انداز، پله و گودال در آنهاهموار نبودن مسیرهای پیاده و وجود دست -

 گذرهاعدم تأمین روشنایی مسیرهای پیاده، به ویژه در پیاده -

 خطر سقوطایجاد و پیاده  هایمسیر مجاورهای ساختمانی کارگاه در عدم رعایت ضوابط ایمنی -

ا ای ینقلیه موتوری و عابران پیاده به دلیل وجود پارک حاشیهایجاد محدودیت دید متقابل وسایل  -

 منظرسازی

 وپخش کنندهمحلی و جمعهای مورد خیابانتعریض بی -

 یتغیر قابل رؤ نقاطو گاه مخفی یجاداو مسیرهای پیاده  نامناسب یحاطر -
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 پیوستگی -1-4-3

لی به مقصدهای اص یروپیادهشبکه و نحوه اتصال ها به یکدیگر روپیادهدهنده نحوه اتصال نشان ،پیوستگی

 عابرانروی وجود داشته باشد. رو در تمام شبکه پیادهالزم است تا حداقل عرض مؤثر پیادهاست. ها و کاربری

بدون وقفه و بریدگی ارتباط دهد. در  ،مقاصدرا به همه  مبادیای نیاز دارند که همه پیاده به شبکه پیوسته

توجه  روپیاده کیفیت نقاط افتمسیرهای پیاده و  قطع شدن نقاططراحی شبکه معابر باید به  ریزی وبرنامه

 :گیرندقرار  توجهو باید مورد  کنندی را دچار اختالل روپیادهند پیوستگی شبکه نتوازیر می موارد. شود

 هاتندراهقطع مسیرهای پیاده توسط  -

 مانند رودخانه، مسیل و تپهقطع مسیرهای پیاده توسط موانع طبیعی  -

 هاها و ریلها، تونلقطع مسیرهای پیاده توسط پل -

 هنگام اجرای کارهای ساختمانی روپیادهاشغال  -

 پارک وسایل نقلیه به دلیل روپیادهاشغال  -

 روهای مجاور پیادهیا کاربری فروشانتوسط دست روپیادهعرض مؤثر اشغال  -

 کاریتوسط مبلمان و تجهیزات شهری مانند ایستگاه همگانی و درخت روپیادهاشغال  -

 تأسیسات شهری تعمیر به منظورها روپیاده تخریب -

 و عدم بازسازی آن روپیاده روسازی فرسایش و خرابی -

 رواختالف سطح زیاد در مسیر پیاده -

 ونقل همگانیهای حملدسترسی مسیرهای پیاده به ایستگاهعدم  -

 گذرپیادهعدم دسترسی مسیرهای پیاده به  -
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 مسیرکوتاه بودن  -1-4-4

ح  ترجیالًعمومترین عوامل مؤثر بر رفتار عابران پیاده است. عابران پیاده یکی از مهم یروپیادهفاصله 

حد  ردترین مسیر را انتخاب کنند. بنابراین در طراحی شبکه معابر باید مسیرهای پیاده دهند که کوتاهمی

میزان کوتاه . توجه شودبر برای عابران پیاده مسیرهای میانایجاد به  بوده وترین مسیر نزدیک به کوتاهامکان 

دأ و مقصد مببین مستقیم و  هوایی فاصلهتوان بر اساس نسبت طول واقعی مسیر به بودن مسیرهای پیاده را می

عابر ریزی شبکه مو باید در برنامه شدهترین مسیر مسیرهای پیاده از کوتاه شدن دورکه باعث  مواردی سنجید.

 :ندستهبه شرح زیر  ،دنمورد توجه قرار گیر

 توجهی به مسیرهای پیادهوری و بیبر اساس نیازهای ترافیک موت هاخیابانشبکه  یحاطر -

 های وسیعو تقاطع هانامیدوجود  -

 آن جانمایی نامناسبیا  گذرپیاده عدم طراحی -

 کوتاهقطع مسیرهای  ووجود مانع فیزیکی  -

 

 جذابیتزیبایی و  -1-4-5

 ترکرده و سفرهای پیاده طوالنیبیشتری از آن استفاده افراد د، تعداد ناگر مسیرهای پیاده جذاب باش

 :ستزیر ا، به شرح توجه شود آنهاباید به جذابیت و زیبایی در راستای تأمین مشکالت طراحی که د. نشومی

هایی که در طبقه همکف ساختمانعدم وجود ها )روپیادهحاشیه  های موجود درکاربریپذیری نا نفوذ -

 ها(پارک ها وها، رستورانبران پیاده هستند، نظیر کافهدارای بازشو برای ورود عا

 عدم تأمین روشنایی کافی -

 نامناسبآمیزی و رنگ ینورپرداز -

 ناهماهنگنامناسب و  منظرسازی -

 غفلت در نظافت مسیرهای پیاده -
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 راحتی -1-4-6

ی، روپیاده هایی است. به منظور افزایش راحتی در مسیرروپیادههای مشوق راحتی مسیر یکی از شاخص

 :شودباید به عوامل زیر توجه 

 های پیادهمسیربرای رعایت ضوابط شیب طولی  -

 لغزنده ریغازی هموار، محکم و روسوجود  -

 افراد دارای معلولیتو عرض کافی برای عبور  هشیبراهوجود  -

 حجم عابران پیاده متناسب باوجود عرض کافی  -

 یروپیادهرتفاع ناگهانی در مسیر عدم تغییر ا -

 عدم وجود موانعی مانند شاخ و برگ درختان در مسیر حرکت عابران پیاده -

 هاروپیادهو آسایش اقلیمی رعایت سایه اندازی  -

 برای استراحت مناسب ایجاد تسهیالتو  جانمایی مناسب مبلمان شهری -

 ویژه عابران پیاده دارای اختالالت بیناییبرجسته استفاده از نشانگرهای  -

 

 روشنایی -1-4-7

 م و رونق اقتصادیافزایش امنیت و ایمنی، کاهش جرائ روشنایی مسیرهای پیاده، از عوامل تأثیرگذار بر

 به منظور ایجاد روشنایی مناسب الزم است به موارد زیر توجه شود: .استواحدهای تجاری 

ای ههنارک، هاروپیادهالزم است  رو،رو و ورود افراد پیاده به سوارهبرای آگاه کردن رانندگان از سطح پیاده -

 .شوندبه خوبی دیده  نور کافی داشته و ،های افقیقوسو  روسواره

ها یا آثار تاریخی و ساختمان دید نمای ،انکامدر حد ه کنصب شوند  های روشنایی باید طوریپایه -

 نشود. معماری شهر مخدوش

 د.نباعث بریدن درختان نشورو نصب شده و خارج از عرض مفید پیادههای روشنایی باید پایه -
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 کننده، انعکاس و یا سایه شود.موقعیت چراغ روشنایی نباید موجب تابش خیره -

، حداقل شدت روشنایی «تیمعلول یافراد دارا یبرا یو معمار یضوابط و مقررات شهرساز»مطابق با  -

، به طور طبیعی دارای معلولیت ها و سایر سطوح حساس برای افرادها، پلهدار، ورودیدر سطوح شیب

 لوکس در نظر گرفته شود. 100یا مصنوعی، باید برابر با 

دار رنگی های روشنایی باید با نوارهای عالمتمحدودیت بینایی، چراغ دارایبرای هشدار به افراد  -

 قرار گیرند. متر 6/1تا  4/1ن متر تجهیز شده و در ارتفاع بیسانتی 30متضاد با حداقل طول 

، در صورتی که عابران پیاده، قادر به تشخیص چهره افراد پیرامون خود باشند، در مسیرهای پیاده -

 کف مسیرهای از متری 7/1ی در ارتفاع ند داشت. از این رو، میزان روشنایاحساس آرامش خواه

 کمتر باشد. 1-1جدول های ذکر شده در پیاده نباید از حداقل

 حداقل شدت روشنایی برای مسیرهای پیاده -1-1جدول 

 نوع مسیر
 نوع کاربری
 پیرامونی

 روشنایی در کف مسیر
 )لوکس(

 متر 7/1روشنایی در ارتفاع 
 )لوکس(

 گذرپیاده

 20  9 تجاری

 10 6 مختلط

 5 2 مسکونی

 50 40 - زیرگذر

 روراه و پیادهپیاده
 5 5 هاهمه کاربری

 پله و شیبراهه

 

 های عابر پیادهویژگی -1-5

امی نیازهای تم .های مختلف عابران پیاده باشندونقل شهری باید پاسخگوی نیازهای گروههای حملشبکه

. و ارتفاع دید کمتری دارند کردهتر حرکت کودکان معموالً آهستهمثال،  عنوان. به نیستعابران پیاده یکسان 

های ، درک متفاوتی از محیط دارند و تا زمانی که بتوانند به صورت مستقل از سیستمبزرگساالننسبت به  آنها

، به موارد متفاوت دیگری سالمندانونقل استفاده کنند، نیاز به نظارت و حمایت دارند. از سویی دیگر، حمل

حت در اهایی برای استرر و مکاندادر نواحی شیب دستگیرهمانند زمان بیشتر برای عبور از خیابان، استفاده از 

 اشاره شده است.های عابران پیاده ترین ویژگی. در ادامه به برخی از مهممسیر حرکت خود نیاز دارند
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 فضای مورد نیاز -1-5-1

مورد حداقل فضای در نظر گرفتن اده برای یروی از عمق بدن و عرض شانه عابر پطراحان تسهیالت پیاده

متر به عنوان فضای پایه برای یک  60/0و  45/0 یون، یک بیضی با قطرهاکدر حالت س .کننداستفاده می نیاز

. شوددر نظر گرفته میمتر  0/2ا ت 6/1ز در بازه یاده نیقد عابر پ (.1-1شکل شود )یعابر پیاده در نظر گرفته م

 ، اندازهتکن حریدر ح. گرفت نظر در رای شتریب اشغال سطح دیبا ،قبول قابل شیآسا حداقل نیمأت منظور به

 ابد.ییش میمتر افزا 00/1تا  یمتر 45/0قطر 

ی برا. استمتر  8/0 و متر 3/1 با به ترتیب برابر کندیم اشغالدار چرخی صندل کهی عرضطول و  حداقل

 دوری برای صندل. گرفتدر نظر  متر 5/1 و 2/1 با برابر بیترت به دیبا رای صندل اشغال طول و عرض ،یطراح

 هایبرای اطالعات بیشتر در زمینه ابعاد و اندازه (.2-1شکل ) دارد ازین متر 5/1 حداقل شعاع با ایدایره به زدن

مصوب « ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت»دار به صندلی چرخبرای مورد نیاز 

 عالی شهرسازی و معماری ایران مراجعه شود. شورای

 
 سکون حالت دراده یپ عابر حریم بدنحداقل  -1-1شکل 

 

 
 دور زدن یالزم برا یدار و فضاخهای چرابعاد صندلی -2-1شکل 
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متر نیاز دارند. حداقل فضای  4/1معادل  عرضیبرای عبور از کنار یکدیگر به  عابر پیادهبه طور معمول، دو 

مانع در فاصله مطلوب بدون متر است.  8/1 با دار از کنار یکدیگر برابرهای چرخمورد نیاز برای عبور صندلی

 نشان داده شده است. 3-1شکل مختلف در سفر  اهدافبه تفکیک  مسیر حرکت عابران پیاده

 
 مختلف اهداف بای روپیادهفاصله مطلوب بدون مانع برای  -3-1شکل 

 

 یروپیادهسرعت  -1-5-2

ط یافراد و شرا یمحیطی و فردی وابسته بوده و به صورت متوسط برای به عوامل مختلف روپیادهسرعت 

البته باید در نظر داشت سرعت افرادی که با وسایل . شوددر نظر گرفته میمتر بر ثانیه  2/1تا  9/0بین مختلف 

ثانیه محدود  برمتر  5/0تا  3/0 ودکنند در حدحرکت میمشابه کمک حرکتی مانند عصا و واکر یا ابزارهای 

 .شودمی

 و ترشیب سرعت با جوانانترین عوامل در تعیین سرعت حرکت عابران پیاده، سن افراد است. یکی از مهم

 ها،خانم یروپیادهسرعت کنند. حرکت می کمتر سرعت باو افراد دارای مشکالت فیزیکی،  سالمندعابران پیاده 

 ت.ی کمتر اسروپیادهسرعت  گینمیاندرصد از  15تا  10بین  سالمندانکودکان و 
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سفر نیز بر سرعت  هدفروز و شبانهت ا، ساعو برف، یخبندان عوامل دیگری مانند دمای هوا، بارش باران

پذیرد. و توپوگرافی مسیر نیز تأثیر می روپیاده روسازیی، از کیفیت روپیادهحرکت تأثیرگذار هستند. سرعت 

ی ندارند. افزایش شیب مثبت روپیادهسرعت  برتوجهی  درصد تأثیر قابل 5های کمتر از به طور مثال، شیب

 20 وددرصد کاهش داده و افزایش شیب تا حد 12ی را حدود روپیادهدرصد، سرعت  10به  5از  روپیادهمسیر 

 .دهدی را کاهش میروپیادهدرصد سرعت  25 تقریباًدرصد، 

های مختلف را فراهم آورد. در واقع، روی باید امکان حرکت با سرعتپیاده التیتسهها و طراحی خیابان

باشد که افراد دارای سرعت باال با کمترین تأخیر در مسیر خود مواجه شوند و همچنین  ایبه گونهباید  طراحی

 نهاآهایی برای استراحت شده و مکان ران پیاده یا وسایل نقلیه حفاظتعاب سایرسرعت، از تداخل با کم عابران 

 در نظر گرفته شود. های عرضی طوالنیدر گذرگاه

 

 یروپیادهمسافت  -1-5-3

 مانند)و بر اساس مشخصات فردی  بودهی روپیاده برایترین عامل در تصمیم اولیه افراد مسافت، مهم

 10 از بیشتری روپیادهمتغیر است. اکثر افراد برای رسیدن به مقاصد خود،  ،و مشخصات سفر (جنسیت و سن

برای سفرهای کامالً ی روپیاده، حد ی بزرگاما در شهرها دانند.قابل قبول نمیرا متر(  800)معادل دقیقه 

های تگاهایسروی قابل قبول برای دسترسی به فاصله پیاده. متر نیز پذیرفته است 1500تا مسافت گاهی  ،پیاده

تا  400سفرها بر اساس نوع سیستم همگانی )سریع یا عادی( در حدود نوع ونقل همگانی و تکمیل این حمل

به خصوص در  شهری،توجهی از سفرهای درون که سهم قابل با توجه به این. شوددر نظر گرفته میمتر  800

ای برای انجام این ی به صورت بالقوه، شیوهروپیاده، کوتاه هستند دارای مسافت شهرهای کوچک و متوسط

 .خواهد بودسفرها 
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 روپیاده -2

، محدوده مبلمان و اثاثیه شهری روپیاده شامل محدوده جداره ساختمان، عرض مؤثر روپیادهیک  اجزای

 (.1-2شکل است ) روپیاده فضای حاشیهو 

 
 روپیادهدهنده لتشکیاجزای  -1-2شکل 

 

 روپیاده جانمایی -2-1

 همه ساخت. شودتأمین  روسوارهدر خارج از سطح  یروپیادهتسهیالت  حد امکان دردر کلیه معابر باید 

ابل قی و دسترس قابل، دارای معلولیتافراد  همگان به ویژه ها باید برایروپیادههای بازسازی سازهای جدید و و

 .دباشاستفاده 

های سطحی های روباز برای تخلیه آبیشود از جوهای جدید، توصیه میدر احداث شهرها یا شهرک

 5/0ای به عرض حداقل حاشیه باید یرو و جواستفاده نشود. اگر چنین سیستمی وجود دارد، بین لبه پیاده

 متر در نظر گرفته شود تا احتمال سقوط عابران پیاده کمتر شود.
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رو ممنوع است و باید با طراحی و استفاده از تجهیزات ایمنی عبور، تردد و پارک وسایل نقلیه در پیاده

جدا  دوچرخه ریمسرو و باید به طور فیزیکی از سواره روپیادهمانند استوانه ثابت از این موضوع ممانعت شود. 

و امکان استفاده مشترک عابر پیاده و دوچرخه مسیرهای دوچرخه  انواع )برای اطالعات بیشتر در زمینه باشد

باید  روسوارهو  روپیاده جداکننده. ارتفاع جدول مراجعه شود( «مسیرهای دوچرخه»نامه، آیین یازدهمبه بخش 

وند. محافظت ش روپیادهدر مقابل ورود احتمالی وسایل نقلیه به  هاپیادهباشد، تا  مترسانتی 10 با ابرحداقل بر

 5دوچرخه باید حداقل ر یمسشود. کف  جدا روپیادهجدول از ارتفاع یا با اختالف  باید دوچرخهمسیرهای 

 باشد. روپیادهاز کف  ترنییپا مترسانتی 10و حداکثر  مترسانتی

 ابجاجمحله  سطحدر  را ترافیک و را فراهم کرده های مسکونیکاربری دسترسی معموالًمحلی  خیابان یک

حداقل در یک بنابراین . وجود دارد پیاده عابران هایفعالیت از متوسطی سطحها خیابان نوع ایندر  .کندمی

کم اهمیت، وسایل نقلیه موتوری و  محلیدر نظر گرفته شود. در معابر  روپیادهباید های محلی خیابان طرف

ند از سطح مشترکی استفاده کنند که در این صورت باید سرعت حرکت وسایل نقلیه به توانمیعابران پیاده 

 ساعت نگه داشته شود. برکیلومتر  15و حداکثر در حد  کممختلف،  هایروش

 قلیهن خدمات به وسایل بیشترین که هستند ییهاخیابان معموالً شریانی و کنندهپخشوجمع یهاخیابان

. ستندسفر ه ذبامقاصد ج دیگرفعالیت و  و کاربرای  اصلی مکان هاابانیخن ی. اکنندرا ارائه می پیاده عابران و

 یهاخیابان سمتدو  هر در بایدها یدر طراح. دارند نیاز یروپیاده قابل فضای از مقدار به بیشترین ،نیابنابر

 .شود ایجاد روپیاده شریانی و کنندهپخشوجمع

به  ولی ،استم ک صنعتی مناطق در شریانی و کنندهپخشوجمع یهاخیاباناده در یعابر پ یتقاضا اگرچه

 در صورت .شوددر هر دو سمت خیابان توجه  روپیادهمسیرها باید به ایجاد  منظور حفظ ایمنی و پیوستگی

 .شود ایجاد روپیاده خیابان، طرف در یک حداقل که شودمی توصیه ،وجود محدودیت

نداشته و  روپیادهنیازی به احداث ونقل دارند، ه حملکه در شبک یردکبا توجه به نقش و عمل هاآزادراه

اضطراری مورد استفاده قرار  در شرایط روپیادهد به عنوان نتوانمیفضای سبز و باز در حاشیه معبر شانه یا 

 کامالً و در کندروپیاده  یک دسترسیهمگانی،  ونقلحمل هایایستگاهشهری متناسب با  هایراهد. در بزرگنگیر

 .شودمی بینیپیش رومجزا از سواره

رو پیاده صورت وجود در. شوند متصل هاکاربری و روسواره به مناسب و ایمنصورت  به باید هاروپیاده

ش یافزا اعثب معموالً بوده ودسترسی عابران پیاده ضعیف قابلیت ایمنی و  ،پیوستگی خیابان، سمت در یک فقط

 .شودنمی توصیهدر نتیجه  شده وبا وسایل نقلیه برخورد احتمال ش یافزاو عابران پیاده  یتردد عرض
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علت  که به محلی یهاخیابان از برخی برایا ی باشد یافته توسعه خیابان یک طرف تنها که شرایطی در

به طور موقت  تواندچنین اقدامی می ،است تعریف شدهرو سوارهطول پیاده در عابران تردد  ،محدودیت سرعت

 .مجاز باشد

 

 روپیادهعرض  -2-2

 کنند.است که معموالً عابران پیاده از آن برای تردد استفاده می روپیادهبخشی از مقطع  روپیادهعرض مؤثر 

، بدون در نظر گرفتن جدول و حاشیه کم متوسطدر مناطق مسکونی کم تراکم یا با ترا روپیادهحداقل عرض 

متری،  60های ، باید در فاصلهباشدمتر  8/1ها کمتر از روپیادهکه عرض  صورتیدر . متر است 2/1 با برابر

برای عبور  روپیادهایجاد چنین عرضی در . شودایجاد  متر 0/2و طول  متر 8/1عرض حداقل با فضایی 

 .خواهد بودزدن آنها مورد نیاز  دار از کنار یکدیگر یا برای دورهای چرخکنندگان از صندلیاستفاده

عرض . از حداقل عرض پیشنهاد شده بیشتر باشد روپیادهه عرض کاز موارد مطلوب است  یاریدر بس

محدوده  خارج ازهای شریانی متر باشد. برای خیابانکمتر  8/1د از یم نباکپر ترا یونکرو در مناطق مسادهیپ

متر  5/2عرض  حداقل سبز وجود دارد، یو جدول، فضا روپیادهکه بین  یطی، در شرا(CBD) یزکتجاری مر

 و فضای سبز وجود ندارد،چسبیده خیابان به جدول  روپیادهکه  یطی. در شراشودرو پیشنهاد میبرای پیاده

های روشنایی ایمنی، نصب پایهای برای به عنوان حاشیه تاشود نظر گرفته می درمتر  5/3 برابر با عرض حداقل

با عابران درب خودروهای پارک شده عدم برخورد  و جلوگیری از پاشیده شدن آبروبی، برفو مبلمان شهری، 

 .شودیم شنهادیمتر پ 0/3 حداقل برابر با روپیادهمؤثر ، عرض یزک. در محدوده تجاری مرکندعمل 

 در شرایط مختلف روپیادهپیشنهادی برای مؤثر عرض حداقل  -1-2جدول 

 )متر( *مؤثرحداقل عرض  شرایط معبر

 روپیادهنیاز به عدم  راهتند

 5/2 روسوارهرو و و دارای فضای سبز بین پیاده CBDشریانی خارج از محدوده خیابان 

 5/3 روسوارهرو و و بدون فضای سبز بین پیاده CBDشریانی خارج از محدوده خیابان 

 CBD 0/3شریانی در محدوده خیابان 

 5/1 کنندهوپخشجمعخیابان 

 2/1 محلیخیابان 

 هاساختمان یآمدگرونیو ب یسبز، مبلمان شهر یبدون احتساب عرض اشغال شده توسط فضا)*(: 
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با این  ،قبول باشد قابل ،تواند به صورت مقطعینسبت به مقادیر پیشنهاد شده می روپیادهکاهش عرض 

ای هحد امکان جانمایی و قرارگیری پایه در. شودمتر برای عبور عابران پیاده تأمین  2/1شرط که حداقل عرض 

 ،کت، پارکومتر، نیمتپسنشانی، صندوق ، عالئم راهنمایی و رانندگی، شیر آتشتأسیسات هواییو  روشنایی

گی مسیر و پیوست روپیاده مؤثرعرض  درای باشد که مانعی و سایر مبلمان شهری باید به گونه همگانیایستگاه 

مجاز  ،متر یا کمتر است 2/1 با برابر آنهایی که عرض هاروپیادهند. به عبارت دیگر، نصب اثاثیه در کجاد نیا

 نیست.

 فاصلهاندکی  ،تجهیزات و موانع ها،، ویترین مغازههاساختمان جدارهاز لبه جدول،  معموالً پیاده عابران

برای این موارد در  2-2جدول مطابق اضافه عرضی را باید  ،هاروپیاده. در تعیین عرض (2-2شکل ) گیرندمی

از برخورد عابران پیاده با دیوار، درب فروشگاه در هنگام ، برای عبور ثرعرض مؤنظر گرفت تا ضمن لحاظ کردن 

و  یورود پیاده برانن عایهمچن ها هستند ون فروشگاهیتریو یه در حال تماشاک یشدن، افراد بسته و باز

 .شودپیشگیری  مجاور یهاساختمان یخروج

 
 هاساختمان جدارهعابران پیاده از فاصله رعایت  -2-2شکل 

 

 یشرایط فیزیکی جداره پیرامونرعایت فاصله عابران پیاده از بر اساس  روپیادهاضافه عرض  -2-2جدول 

 )متر( روپیادهاضافه عرض  نوع مانع کناری

 - مترسانتی 20جدول با ارتفاع کمتر از 

 5/0 کاریدرخت متر، جوی یاسانتی 20تفاع بیشتر از جدول با ار

 3/0 دیوار
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ورودی ساختمان و رابط پله  گرفتنو قرار  روپیادهکاربری به سمت  بباز شدن در ،جدید هایتوسعهدر 

، ورپیادهثر ؤدر محاسبات عرض م های موجود، الزم استروپیادهساماندهی و بهسازی  در مجاز نیست. روپیادهدر 

 .شوداز عرض کل کسر  بپله یا در آمدگیپیشعرض 

. ت شوندید رعایاده بایپبران عا تردداز حجم  نظر صرفه کهستند  ییها، حداقلشدهپیشنهاد  یهاعرض

 .شود تعیینتحلیل سطح خدمت مناسب و  رویادهیپ تراکمد بر اساس یرو باادهیپ کیمؤثر عرض 

دهنده کاالی مختلف در های ارائهدکه و های سیاراغذیه فروشی ها،انواع کافه ،نفروشاحضور دست

ن پیاده ایجاد نکند و به صورت ساماندهی شده در اهای شهری، چنانچه مانعی برای حضور و تردد عابرخیابان

تواند موجب سرزندگی و پویایی محیط شهری، رونق اقتصاد محلی هایی مشخص انجام گیرد، میها و زمانمکان

مالحظات زیر  ساماندهی حضور و فعالیت این کسب و کارها به منظورشود.  خیابانو جذابیت برای کاربران 

 :گیردباید مورد توجه قرار 

)برای مثال انتخاب  محیطیفروشان با توجه به شرایط استقرار دست برای انتخاب مکان مناسب -

 های گرم و خشک(دار در اقلیمهای سایهمکان

 ن پیادهگیری از ایجاد سد معبر برای عابراجلو -

 نواحی مبلمان شهریامتداد  وای امکان استفاده از خط پارکینگ حاشیه -

 انواع ابزارهای ثابت و متحرک برای ایجاد نظم یا تأمین ایمنی استفاده از -

 یند اخذ مجوز فعالیت و نظارت بر اجرای آنآرسانی صحیح درباره فراطالع -

 رسانی صحیح درباره فصول، روزها و ساعات مجاز برای فعالیتاطالع -

 نظافت، تعمیر و نگهداری دائمی و منظم فضای فعالیت -

 هاردهای ایمنی و سالمت به ویژه در خصوص نوشیدنی و اغذیه فروشیرعایت استاندا -

 سیساتی مانند آب و برقأتخطوط دسترسی آسان به  دنرکفراهم  -

 مین روشنایی کافی در شبأت -
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که توقف مشتریان در  برای اینمتر نیاز است.  5/2تا  0/2عرض با  به فضاییفروشان برای استقرار دست

رو برای حضور متر از عرض پیاده 0/1، مسیر تردد عابران پیاده را سد نکند باید حداقل فروشانمقابل دست

 شود.تعیین می 1-2جدول ثر باقیمانده برای تردد عابران پیاده از ؤمشتریان اختصاص یابد. حداقل عرض م

حالت . در نشان داده شده است 3-2 شکلدر  فروشاندستهای مناسب برای جانمایی مکانای از نمونه

و رین ترتیب، سد معبر در پیادهه اب یافته وفروشان اختصاص ای به دستالف، تعدادی از فضاهای پارک حاشیه

مناسب است. در این حالت باید با استفاده از که عریض نیستند روهایی برای پیاده وضعیتشود. این ایجاد نمی

تسد استقرارهای بزرگ( بین فضای های فلزی یا گلدانهای ارتجاعی، نردهفیزیکی )مانند استوانه تجهیزات

توان در می باشدمناسب رو در حالتی که عرض پیاده .تأمین کردفروشان را رو، ایمنی دستو سواره فروشان

اختصاص داد  نفروشادستگیرد، فضاهایی را به فعالیت شهری یا فضای سبز قرار می امتداد خطی که مبلمان

 حالت ب(. 3-2شکل )

 
 های شهریدر خیابان نروشافتدسهای جانمایی حالتنمونه  -3-2شکل 

 

 وجود داشته دارای معلولیترو باید امکان استفاده افراد ها نیز در صورت در نظر گرفتن پیادهدر تونل

های با طول متر و در تونل 2/1روها برابر با متر، حداقل عرض پیاده 60های با طول کمتر از باشد. در تونل

شود. در غیر این صورت باید هر متر در نظر گرفته می 8/1روها برابر با متر، حداقل عرض پیاده 60بیشتر از 

 رو در نظر گرفته شود.متر برای پیاده 0/2ل متر و طو 8/1متر، یک بازشدگی با حداقل عرض  60
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 روپیاده حاشیه -2-3

 دتوانمی سازی شدهمحوطهحاشیه  .شودالق میطا خیابان مجاور و روپیاده بین فاصله بهرو پیاده حاشیه

 های، قرار دادن پایهروپیادههای رابطبرای ایجاد  حاشیهاز فضای توان . میافزایش دهد را ایمنی عابران پیاده

وجود  این، بر عالوه .کرداستفاده  همگانیهای ایستگاه و رانندگی و راهنمایی عالئم ،زبالههای سطل روشنایی،

 جذاب اجتماعی محیط یک ایجاد به تواندمی روپیاده حاشیهدر محدوده  ی مناسبهاو نیمکت یگیاه پوشش

 .کند کمک پیاده عابران برای

 
 حاشیهدارای  یهاروپیادهاز  یایهنمونه -4-2شکل 

 

برای  مطلوب عرض وجود ندارد، دوچرخه عبور خط ای یاحاشیه پارکخط  که های شریانیخیابان در

 وپخش کنندهجمعو  محلی یهاخیابانبرای  روپیاده حاشیه مطلوب عرض. متر است 8/1 با برابر روپیاده حاشیه

 (.5-2شکل )متر است  2/1 و 6/0 با برابر به ترتیب
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 مجاور آن حاشیهو  روپیادهطراحی  اتیجزئاز  اینمونه -5-2شکل 

 

 روپیاده شیب طولی و شیب عرضی -2-4

د و جذب یز تولکمرا بینر یمس ترینکوتاهبه  کینزدحد امکان  درو م ید مستقیاده بایپ مسیرهایامتداد 

د توانمی اده،یدر مسیرهای پ یم طوالنیمستق یامتدادهاباید توجه داشت که  . البتهاده باشدیپ یسفرها

به  میمال هایقوسم با یمستق هایقسمتد یشتر بایت بیجاد مطلوبیا یبراباشد.  کنندهخستهیکنواخت و 

 شوند. متصلگر یدکی

های طولی تند شیبند. کیت میخیابان مجاور تبع یمرخ طولیرو از نادهیپ یمرخ طولیندر حالت کلی، 

به . آوردوهوایی نامساعد مشکالتی را به وجود میرو، برای همه عابران پیاده به خصوص در شرایط آبدر پیاده

در نظر درصد  5 برابر با ها، حداکثرروادهیپدر  یب طولی، شدارای معلولیتو  توانمک عابرانال منظور رعایت ح

تواند درصد نیز می 7رو تا متر، شیب طولی پیاده 200در شرایط خاص و با رعایت حداکثر طول . شودگرفته می

 روادهپیدر و شیبراهه  باید از پلهباشد،  زیاد رومجاور پیاده که شیب طولی خیابان صورتیدر افزایش یابد. 

 های طوالنی و ایجاد تنوع فضایی، بهتر استبه منظور جلوگیری از یکنواختی و خستگی در شیب .شوداستفاده 

 ب شوند.یکگر تریدکیهای مختلف با م و تند با طولیمال یطول هایشیب

در صورت وجود  .بیشتر شود مترسانتی 5/2، اختالف ارتفاع ناگهانی نباید از رواز پیاده در هیچ مقطعی

برای اطالعات . الزامی است درصد 8شیب حداکثر با  شیبراهه ایجاد مترسانتی 5/2از  تربیش اختالف ارتفاع

د از بایمراجعه شود.  نامهدر همین جلد آیین «شیبراهه»، بند «رورابط پیاده»بیشتر در این زمینه به فصل 

 .خواهد بودکل مش ،افرادبرای  آنتشخیص  چرا که ،در مسیر عابران پیاده خودداری شودنیز  پلهتک  گذاشتن

 حداکثر با باید هاروپیاده. الزامی است سطحی هایآب و تخلیه آوریجمع به منظور عرضی وجود شیب

و از وجود ناحیه نسبتاً مسطح  ،های سطحیآب مناسب تخلیهضمن درصد ساخته شوند تا  2عرضی  شیب

 باید هاروپیاده ،هاتقاطع گوشه در. شوددار اطمینان حاصل های چرخصندلی حرکت عابران پیاده و برایایمن 

 .برخوردار باشند کمتر یا درصد 2 از شیب عمود بر حرکت جهت هر دو در
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 االب ابطوض خارج ازنباید ها ها و پارکینگهای اتصالی کاربریدر محل راهرو شیب طولی و عرضی پیاده

 داده شود. تغییر

 

 روپیاده در اشیا آمدگیپیشموانع و  -2-5

ات تأسیس هایکابلپیاده اجتناب شود، عبور  عابرانکه باید از وجود آنها در مسیر حرکت  یموانعیکی از 

در موجود موانع  در مورد .استمتر  5/2رو زیر این نوع تأسیسات برابر با حداقل ارتفاع آزاد پیادهاست. هوایی 

 د:نزیر باید مورد توجه قرار گیر نکات، روپیادهمسیر 

نباید قرار دارند بر روی دیوار  روپیادهمتر از سطح  1/2تا  7/0ی که در ارتفاع یاشیاآمدگی میزان پیش -

 .بیشتر باشد متریسانت 10از 

 روپیادهمتر از سطح  1/2تا  7/0پایه که در ارتفاع یک قرار گرفته بر روی  یاشیاآمدگی پیشمیزان  -

 .بیشتر باشد متریسانت 10از ر دارند، نباید در هر دو جهت پایه قرا

 3/0از  رتفاصله دو پایه مجاور آن بیشکه  چند پایهقرار گرفته بر روی  جسمترین لبه یک ینیافاصله پ -

 .باشد روپیادهمتر از سطح  1/2متر یا کمتر از  7/0بیشتر از متر است، نباید 

های جزای سازهزدگی ارو، فاصله عمودی بیروندر صورت وجود کارگاه ساختمانی در مجاورت پیاده -

 متر باشد. 5/2رو نباید کمتر از از سطح پیاده و داربست، سرپوش موقت از قبیل حصار

 

 
 عابران پیاده جانمایی مبلمان شهری در مسیر حرکت -6-2شکل 
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اختالالت بینایی به  دارایپیاده  افرادتردد تواند موانعی را برای مبلمان شهری مینامناسب  قرارگیری

شود برای بهتر توصیه می. قرار گیردپیاده  عابرانمسیر حرکت از وجود آورد. مبلمان شهری، باید در خارج 

از جانمایی  نمونهیک  7-2شکل های متضاد برای این تجهیزات استفاده شود. دیده شدن مبلمان شهری، از رنگ

 .دهدمیمبلمان شهری در خارج از مسیر حرکت عابران پیاده را نشان 

 
 جانمایی مبلمان شهری در خارج از مسیر حرکت عابران پیاده -7-2شکل 

 

افرادی های موازی هستند، برای های سطحی، به خصوص آنهایی که دارای میلهآوری آبهای جمعدریچه

د. چرا نیآمیبه شمار  یجد خطر کننداستفاده می، دوچرخه، کالسکه، واکر و عصا دارهای چرخصندلیاز که 

آوری عشود. دریچه جمدار های چرخصندلیباعث گیر کردن عصا یا چرخ تواند مییک شکاف بزرگ که وجود 

در صورتی که چنین . دداده شوقرار  حرکت عابران پیاده مسیراز در خارج حد امکان  درهای سطحی باید آب

ها در چنین . فاصله شکافباشندرو قرار دارند باید هم سطح با فضای اطراف هایی در سطح پیادهدریچه

های رو دارای شکافهای قرار گرفته در سطح پیادهباشد. اگر دریچه مترسانتی 2از  ترهایی نباید بیشدریچه

عمود باشد بر مسیر حرکت عابران پیاده  هاطول شکافای قرار داد که را به گونه آنهای هستند، باید طوالن

 (.8-2شکل )
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ر نباید در مسی از دیگر موانع در مسیر حرکت عابران پیاده است. این عناصر هاپارکینگ ساختمان ابطر

 د.نایجاد کنآنها برای تردد  قرار گرفته و مشکلی عابران پیادهحرکت 

 
 روپیادهسطح سطحی در  هایآب آوریجمع هایدریچهنحوه نصب  -8-2شکل 

 

 روپیاده سازیرو -2-6

ده یمناسب پوش یروساز ید بابا مسیرهای پیاده، سطوح یشهر یها در فضاهاادهیل تردد پیبه منظور تسه

ارچه، متنوع، پکی به صورت یسازروه ک نیداشته و بر حسب ا یکیزیرو ارتباط فادهیپ یاده با روسازیشود. عابر پ

ها، روادهیپسازی رو یدهد. برایاز خود بروز م یمتفاوت یا ناهموار باشد، رفتارهایف، لغزنده یثک، یبراق، رنگ

 :باید در نظر گرفته شودر یمالحظات ز

 .مقاوم باشدو شیمیایی  کنندهپاکمواد  جوی و ملمحکم و در مقابل عواد یبامسیرهای پیاده  سازیرو -

 هابارندگیدر  یقلی. سطوح صاف و صهموار باشد، ولی سطح آن صاف و صیقلی نباشد باید روسازی -

 د.نشویملغزنده 

 اختالفحداکثر . مسطح باشدباید درز میان دو پوشش مجاور باید پیوسته بوده و  روپیاده روسازی -

 6 بیشتر از های. اختالف سطحشوددر نظر گرفته می مترمیلی 6 بین دو پوشش مجاور برابر باسطح 

 .(9-2شکل ) شوند جبران 2به  1از  ترمالیمباید با یک شیب  متریلیم 25 حداکثر تامتر میلی

 
 رواختالف سطح در روسازی پیاده -9-2شکل 
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 روپیادهسازی رواز عدم پیوستگی در  اینمونه -10-2شکل 

 

یکنواخت و  تمام طول و عرض آنباید در  ی یک خیابانروپیاده روسازیجنس و بافت  در حد امکان -

 یکسان باشد.

سادگی اجرا، سهولت راحتی عابران پیاده، ، محلی هایمهارت، یباید با توجه به مصالح محل روسازینوع  -

 اقلیمی و شرایط جوی انتخاب شود. وضعیتنگهداری، 

 .ودانتخاب شباید متناسب با هویت بافت  روپیادههای بافت تاریخی، نوع روسازی و مصالح در خیابان -

 یهرسات و خدمات شیتأس هکشب رو، مستلزم مطالعهادهیپ یا بهسازی یم در مورد نوسازیگونه تصم هر -

 یمنظور حفظ و نگهدار ها بههکن شبیبه ا ید دسترسیبا آن است. یا در باالیرو ادهیپر یموجود در ز

 یاهد به گونیها باهکن شبیا یهاید و ورودیبازد یهاچهیو نصب در ی. طراحباشدسر یم یبه آسان آنها

 ند.کنایجاد  مشکل عابران پیادهتردد  یه براکباشد 

س از پ شده ترمیمنصب و استقرار قطعات  تال شده باشد یکد از قطعات مجزا تشیرو باادهیپ یروساز -

 باشد. پذیرامکانبه سهولت  یب روسازیتخر

رت شود. در صو ینیبشیپ روادهینظافت پ ییالت اجرایو تسهضوابط  ط،ید شرایبا یدر هنگام طراح -

 وسایل مربوطه در نظر گرفته شود.عبور  یبرا مناسبد عرض یبا مکانیزهنظافت 

ه مسیر تردد عابران پیاد خارج از انکحد ام درباید  زیر زمینیتأسیسات  دسترسی به هایکانالدریچه  -

 قابل ،روپیادهتراز با سطح باشد، باید هم پذیرنا اجتناب روپیادهدر  آنها کارگیریبهد. چنانچه نقرار گیر

 ند.باش غیر لغزندهو  رؤیت
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 رودر پیاده و پلکان پله -2-7

 هالهپ از استفاده که صورتیدر  و پلکان استفاده شود. پلهرو از در حد امکان نباید در طول مسیر پیاده

ضوابط »ه ب طراحی پله و پلکان زمینه . برای اطالعات بیشتر دردنشو باید رعایتزیر  الزامات باشد، ناپذیر اجتناب

عالی شهرسازی و معماری ایران  مصوب شورای« و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

 شود.مراجعه 

 ن شود.یتأم یافک ییروشنا هاآن یقرار داشته و برا رؤیت قابل یهاد در محلیها باپله -

 است. 3و حداقل آن  12ان کهر پل یهاپلهثر تعداد کحدا -

 متر است. 2/1در متر  2/1حداقل ابعاد پاگرد پله  -

 .باشند یکسانی ارتفاع وعرض  دارای باید پلکان یک در موجود هایپله کلیه -

 .استمتر سانتی 17و حداکثر ارتفاع آن متر سانتی 30 با پله برابرهر عرض کف  حداقل -

 متر است. 8/1مطلوب آن  عرضمتر و  2/1 پلهراهحداقل عرض  -

افراد دارای ت حال یرعا یبرا ،ادهیپمسیر در صورت استفاده از پله برای جبران اختالف ارتفاع در  -

 ساخته شود. هراهبیشبه صورت  متر 2/1اده حداقل به عرض یر پیاز مس ید قسمتیبا معلولیت

روسازی ر بافت یید با تغیآن باهای همچنین در لبهپله و راهقبل از شروع  یمتر 0/1تا  5/0در فاصله  -

 .کردان مشخص ینایناب یرا براها و مرز پله پلهراهشدن به  کی، نزدو عالئم برجسته

باید  امکان حد در ،درصد یا بیشتر است 5ی که شیب طولی آنها یهابرای شیبراهه و هابرای انواع پله -

متر یا  3 با . اگر عرض شیبراهه یا پله برابره شودنرده در نظر گرفتیا حداقل در یک طرف، دستگیره 

له یا پ. ارتفاع دستگیره از لبه ه شوددر نظر گرفتدستگیره یا نرده  ،بیشتر باشد باید در هر دو طرف

شده و  ی ساختهالولهمتر باشد. دستگیره باید با مقطع سانتی 80تا  75 در بازه کف شیبراهه باید

 4حداقل باید )در صورت وجود( دستگیره و دیوار  نیبمتر بیشتر نباشد. سانتی 5/3قطر آن از 

متر سانتی 30و تا متر قبل از پله شروع شود سانتی 30متر فاصله باشد. دستگیره باید حداقل سانتی

 . جزئیاتروسازی باشدبعد از خاتمه آن ادامه یابد. در باالی پلکان، میله دستگیره باید موازی با 

 است. نشان داده شده 11-2شکل ها در هریطراحی دستگ
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درصد به سمت لبه باشد تا از تجمع  1ب یش کی ید دارایباز قرار دارند، با یه در فضاک ییهاف پلهک -

ا داشته پ کردن نوکر یگاحتمال و بوده ز ید تیپله نبالبه شود.  یریجلوگ آنها یخ رویل یکآب و تش

 باشد.

 

 
 هاپلهبرای هشداردهنده  برجستهم ئعالو  یرهجزئیات نصب دستگ -11-2شکل 
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 گذرپیاده -3

ا ها یتوانند در تقاطعکنند و میخیابان عمل میعرض به عنوان حریم عبور عابران پیاده در  گذرهاادهیپ

رو در تقاطع، ادامه پیادهعابر پیاده عرضی  گذرگاهها )بین دو تقاطع( مورد استفاده قرار گیرند. در میان قطعه

گذرها کشی نشده باشد. عالوه بر پیادهکشی شده یا خطتواند به صورت خطو می کردهاست که از تقاطع عبور 

 شوند.ها مشخص کشید توسط خطنتوانای نیز میها، گذرهای عرضی میان قطعهدر تقاطع

ا شانه نشان داده یرو ادهیکشی نشده در شرایط مختلف وجود پگذر خطادهیای از پنمونه 1-3شکل در 

خیابان تا گوشه جدول در ضلع  ورو کشی نشده فاصله بین محل اتصال پیادهگذر خطادهیشده است. یک پ

 است. خیابان مقابل

ای از طراحی پیادهگیرد. نمونهها مورد استفاده قرار میها یا میان قطعهدر تقاطعکشی شده گذر خطادهیپ

 نشان داده شده است. 2-3شکل کشی شده در گذر خط

 
 در تقاطع کشی نشدهخط گذرپیادهنمونه  -1-3شکل 
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 در تقاطع کشی شدهخط گذرپیادهنمونه  -2-3شکل 

 

از  سازی عبور عابران پیادههای ترافیکی برای ایمنکشی شده، تنها یکی از اقدامگذر خطادهیاستفاده از پ

 هایی که جریانهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. در محیطو بهتر است که در ترکیب با اقدام بودهخیابان 

 رعتشود و سکنترل نمی مانند چراغ راهنما، عالئم ایست و احتیاط ترافیک کنترل تجهیزاتترافیک توسط 

کشی به عنوان یک اقدام ترافیکی نباید فقط از خط است، و بیشتر کیلومتر بر ساعت 50ه یل نقلیتردد وسا

 .شودبرای گذر عرضی عابران پیاده استفاده 

شهرها و بر اساس مطالعات  محدوده مرکزیمتر کمتر باشد. در  8/1گذر نباید از کشی پیادهعرض خط

امتداد داشته  آن،گذر باید در تمام طول است. خطوط پیاده ترمتر مناسب 5یا  3تفاده از عرض مهندسی، اس

. هستند یهای نردبانی و کانالشوند، خطگذر استفاده میادهیکشی پترین خطوطی که برای خطباشند. مرسوم

های معموالً در تقاطع یکانالکشی ها و خطقطعه ههای بدون چراغ و میانکشی نردبانی معموالً در تقاطعخط

شده را نشان  های ذکرهر یک از الگوی مشخصات هندسی 3-3شکل گیرند. دار مورد استفاده قرار میچراغ

 دهد.می
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 گذرهاپیادهکشی در خط مختلف الگوهای -3-3شکل 

 

لغزنده و قابل مشاهده  ، غیرهموار آنکه سطح  شودگذر، باید توجه ادهیپصورت تغییر روسازی در محل در 

 نشود.دار های چرخصندلیبوده و باعث لرزش و ناراحتی 

متر  6/0تا  3/0پهنای  باای های سفید پیوستهدار، خطهای چراغتقاطع در ورودی )توقف( ستیهای اخط

های توقف باید شوند. خطمی ترسیمو در کل عرض ورودی تقاطع و عمود بر راستای حرکت ترافیک  هستند

و  برای عابران پیاده مناسبکافی از گذرگاه عرضی عابر پیاده قرار داده شوند تا از وجود فاصله دید  فاصله با

 با برابر گذرحداقل فاصله خط ایست از پیاده رانندگان در تمامی خطوط ورود به تقاطع، اطمینان حاصل شود.

 نیز قابل افزایش است. متر 5/2های شریانی این فاصله تا متر است. در خیابان 5/1

 
 دارهای چراغدر تقاطعگذر از پیاده قبلنحوه ترسیم خط ایست  -4-3شکل 
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 شاهدهمقادر به  ،های متوقف در پشت خط ایستن و اتوبوسیه سنگیل نقلیدر برخی موارد، رانندگان وسا

اد باشد، ین زیه سنگیل نقلیه حجم تردد وساک یگذر نیستند. در صورتادهیدار در پهای چرخان یا صندلیکودک

تواند مورد توجه قرار گیرد. گذر یا افزایش عرض گذرگاه میادهیمتر از پ 3حداقل ست در فاصله ینمایی خط اجا

و « آهسته»، «احتیاط» عالئم مکمل مانند نوشتارهای روسازی )نظیر کمکجانمایی خطوط ایست، به 

 شود.(، باعث بهبود فاصله دید رانندگان و عابران پیاده می«ایست»

 شود.ترسیم می 5-3شکل  با مطابق گذرپیادهکشی خط ،هاو میدان های دارای تابلوی احتیاطدر تقاطع

، مصوب «یشهر معابر در یافق یکیتراف عالئم دستورالعمل»برای اطالعات بیشتر در زمینه عالئم افقی به 

 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مراجعه شود.

 

 
 هاو میدان تابلوی احتیاطدارای های در ورودی تقاطع گذرپیادهنحوه ترسیم خط  -5-3شکل 

 

بینی شود. شیب شیب عرضی مناسب پیشباید  ،های سطحیگذرها برای جلوگیری از تجمع آبپیاده در

درصد  2های بدون چراغ تا ر تقاطعدرصد و د 5دار حداکثر تا های چراغگذرهای واقع در تقاطععرضی در پیاده

 هدر نظر گرفتشیب عرضی متناسب با شیب خیابان  نیزقطعه  هگذرهای واقع شده در میانمجاز است. در پیاده

 شود.می
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 گوشه تقاطع -3-1

باید بر اساس مالحظات ایمنی، راحتی و وضعیت حرکت برای هر دو گروه  هاتعیین شعاع گوشه تقاطع

گوشه تقاطع باید برای  یمشخصات هندساز یک طرف، وسایل نقلیه موتوری و عابران پیاده انجام شود. 

 ،دشودهد و به صورت متناوب وارد تقاطع میوسیله نقلیه طرح که مانورهای گردشی را انجام می ترینبزرگ

ور تواند فاصله عبمیبرای گوشه تقاطع ، باید در نظر داشت که یک شعاع بزرگ از طرف دیگرباشد. مناسب 

ه ک ضمن آن .را افزایش دهدکوچک و سرعت گردش وسایل نقلیه  کردهبرای عابران پیاده بیشتر را  یعرض

ن پیاده را از خط دید عابرا ،برای عابران پیاده کاهش دادهرا تواند فضای توقف می تقاطعگوشه شعاع بزرگ 

 .کندو دیده شدن وسایل نقلیه برای عابران پیاده را نیز مشکل  کردهرانندگان خارج 

ک تقاطع ی عملکرد کیفیت دنتوانمی کنند نیزکه سرعت گردش وسایل نقلیه را محدود  کوچک هایشعاع

ود تواند باعث شد. عدم انطباق شعاع جدول در گوشه تقاطع با شعاع گردش وسیله نقلیه طرح مینرا کاهش ده

ه یدر حاش منتظر پیاده ان، احتمال برخورد با عابرآنهارفته و ضمن تخریب  جدولوسایل نقلیه به روی که 

 .دنش دهیرا افزا روسواره

متر  7حدود  عابر پیادهگذر تر، طول پیادهم 10متر به  5در صورت افزایش شعاع قوس گوشه تقاطع از 

شکل ) شودمتر بیشتر می 12گذر پیادهاین متر، طول  15و در صورت افزایش شعاع تا  یافتافزایش خواهد 

3-6). 

 
 گذر به دلیل تغییر شعاع قوس گوشه تقاطعتغییر طول پیاده -6-3شکل 
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های نشانی و کامیونآتشه ینقل لی، وساهاونهای مدرسه، ر اتوبوسینظبزرگ برای گردش وسایل نقلیه 

کنند، بهتر است به جای ایجاد یک شعاع عبور می های شهریر متناوب از تقاطعیبه صورت غی که خدمات

در چنین شرایطی باید خط  .داده شود جهت مقابل، اجازه ورود به خط جریان ترافیک تقاطعبزرگ در گوشه 

ای د تا وسایل نقلیه بزرگ، فضنر از تقاطع قرار گیرتکمی عقبنیز ای و خط توقف وسایل نقلیه پارک حاشیه

 کافی برای گردش در اختیار داشته باشند.

پیاده شده، احتمال برخورد  انعابر خطر بودنزمان در معرض مدت باعث افزایش طوالنی  گذرهایپیاده

دار، کاهش چراغ هایتقاطعد. در نافزایپیاده را افزایش داده و بر تأخیر وسایل نقلیه می اننقلیه و عابر ایلوس

 چراغ شود.و عملکرد  بندیتواند باعث بهبود زمانپیاده، معموالً می عرضی عابران فاصله الزم برای عبور

 

 آمدگی جدولپیش -3-2

 دارایی هاخیاباندر جدول نشان داده شده است.  آمدگیپیشاز اجرای واقعی  هاینهنمو 7-3شکل در 

 : مزایای زیر را به همراه داشته باشد تواندآمدگی جدول میای، پیشپارک حاشیه

 .دهدمیعرض عبور را برای عابران پیاده کاهش  -

 .دهدمیفاصله دید و خط دید را برای هر دو گروه عابران پیاده و رانندگان افزایش  -

 شود.میگذر ادهیپمانع از ورود وسایل نقلیه پارک شده به محدوده  -

 د.کنیمفراهم  روپیاده رابط ایجادفضای کافی را برای  -
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 جدول آمدگیپیشاز  شده اجرا هاینمونه -7-3شکل 

 

آمدگی جدول با خط پیش ،مجاز باشد غیر یاهیحاش ، پارکباشدورودی تقاطع باریک  که صورتی در

ول آمدگی جد، پیشمواجه شود با مشکلیل نقلیه اوسگردش به راست  حرکتیا  داشته باشد،دوچرخه تداخل 

فرآیند  توانندمی هاآمدگیپیشه کد توجه داشت یبا همچنین .نخواهد بودقاطع مطلوب های تبرای ورودی

 کنند. مشکل مواجه را باهای سطحی و دفع آبروبی برف

دارای اختالالت بینایی و همچنین برای پدیدار کردن  خص کردن مسیر حرکت عابران پیادهجهت مش

با  متر(سانتی 50)حداکثر  ارتفاعکم  از منظرسازیشود توصیه می ،این محدوده برای رانندگان وسایل نقلیه

مشخصات  8-3شکل در  شود. استفاده هاآمدگیدر محل پیش هاناهای گیاهی نواری یا گلداستفاده از پوشش

برای اطالعات بیشتر در مورد جدول در تقاطع نشان داده شده است.  یآمدگشیو عالئم پ یهندس

 .مراجعه شود «ترافیک سازیآرام» ،هنامآیین مششی جدول به بخش هاآمدگیپیش
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 جدول در تقاطع یآمدگشیو عالئم پ یمشخصات هندس -8-3شکل 

 

 ایقطعهمیان گذرادهیپ -3-3

ای مطابق انتظار رانندگان قطعهمیان یگذرهاادهیاده از پیعابران پ ین است تردد عرضکاز آنجایی که مم

د. در یک محیط نشو یارسازکها آشیشکخطبا استفاده از عالئم و این تسهیالت ه نباشد، الزم است یل نقلیوسا

کیلومتر بر ساعت است،  50ایست و احتیاط( که سرعت حرکت  تابلویکنترل نشده )فاقد چراغ راهنمایی، 

 9-3ل شک. کرداستفاده  سازآشکاربه تنهایی و بدون عالئم ترافیکی  کشی شدهخط یگذرهاادهینباید از پ

 دهد.ای را نشان میقطعهگذر میانادهیای از یک پنمونه

 ایمنی همراه مسائل مربوط بهعابران پیاده با ای قطعهمیانکه گذر عرضی  معابر شهریهایی از در بخش

های شریانی که عبور عرضی عابران پیاده تنها از در خیابانده شود. باید از ابزارهای تنظیم عبور استفا است

تواند به عنوان جایگزین مناسبی ها میها و بوتهپذیر است، استفاده از درختچهگذر امکانمحل تقاطع و پیاده

قاطع ترین تدیکگذر و هدایت آنها به نزباشد تا مانع از عبور عابران پیاده در نقاط غیر از پیاده یشکبرای نرده

 (.10-3شکل شود )
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 ایقطعه میان گذرپیادهیک ای از نمونه -9-3شکل 

 

 
 عابران پیاده غیر مجاز برای جلوگیری از گذر عرضی خیابان هفضای سبز در میان یطراح -10-3شکل 
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، نقلیه ای بر اساس عوامل مختلفی مانند حجم عابران پیاده، حجم تردد وسایلقطعهگذرهای میانادهیپ

جانمایی  ،های مجاورمسیر مطلوب برای عابران پیاده و کاربری جریان ترافیک، ، سرعت و نوعمعبرعرض 

های خیابانطول در متر  100برای هر های شریانی و خیابانمتر در طول  200برای هر به طور کلی  شوند.می

باید امکان عبور عرضی همسطح برای عابران پیاده و افراد دارای معلولیت وجود داشته  ،وپخش کنندهجمع

 :استبسیار کاراتر  در موارد زیر، ایقطعهمیان گذرادهیاستفاده از پ باشد.

 .باشدتوجهی برخوردار  از تقاضای قابل ذرگپیادهمحل  -

 .نباشداده جذاب یعابران پ یبرا از محل تقاطع یکه عبور عرض باشدای ها به گونهکاربریتوزیع  -

 از ی، امکان عبور عرضهای مجاوردر تقاطع یگردش یهاتکحجم حربودن زیاد یا پایین بودن ایمنی  -

 .باشدکرده برای عابران پیاده مشکل را تقاطع  محل

 .باشدشتر یمتر ب 200های مجاور از فاصله بین تقاطع -

 .باشد نداشته توجه کاهش قابل ،ایقطعهگذر میانپیاده ایجادبه دلیل عبور وسایل نقلیه ظرفیت  -

 .دداشته باشفاصله دید کافی برای هر دو گروه عابران پیاده و رانندگان وسایل نقلیه موتوری وجود  -

وصیه تشناسایی باشند.  اختالالت بینایی قابل دارای ای باید برای عابران پیادهقطعهگذرهای میانادهیپ

 در محل اتصالرو در عرض پیادهبا رنگ متضاد )ترجیحاً زرد( برجسته هشداردهنده شود از تجهیزات می

عات برای اطال .شوندآگاه  یاز وجود یک محل عبور عرض دارای معلولیتگذر استفاده شود تا عابران پیاده پیاده

الی ع مصوب شورای« ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت»بیشتر در این زمینه به 

 شهرسازی و معماری ایران مراجعه شود.

به همین دلیل . ای شودقطعهگذرهای میانادهیتواند باعث کاهش دید در پای میپارک حاشیهوجود 

پارک خودرو  محدودیت وآمدگی جدول پیش ،کشی، عالئمشامل خط بهتر استای قطعهگذرهای میانادهیپ

 د.نباش

 هاگذرگاهاین  سازی ترافیک نیز عمل کنند.آرام کاه و ابزارسرعتتوانند به عنوان میبرجسته گذرهای ادهیپ

 سطح یک و استفاده ازبدون تغییر شیب در مسیر  حرکتو به عابران پیاده امکان  بودهرو امتداد پیاده در واقع

گذرهای برای اطالعات بیشتر در مورد طراحی هندسی پیاده. دهدرا می روپیاده رابطمسطح و بدون نیاز به نسبتاً 

 .مراجعه شود« ترافیک یسازآرام» نامه، آیین مششبرجسته به بخش 
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 یمنیا و جزیره میانه -3-4

خط عبور و دارای  2بدون چراغ، حداکثر  های شهریابانیشود عابران پیاده در عبور از عرض ختوصیه می

اهش عرض و تعداد خطوط عبور قطع شده کمرحله قطع کنند. به منظور  کیخط عبور را در  3چراغ، حداکثر 

انندگان وسایل نقلیه موتوری معموالً از آنجا که ر شود.انه و جزیره ایمنی استفاده مییاده از میتوسط عابران پ

د از عابران پیاده توانجزیره ایمنی میها را ندارند، قطعه هانتظار عبور عابران پیاده از عرض خیابان در میان

 حفاظت کند.

 اییزیب به دلیلممکن است  ،کم تردددر یک خیابان محلی با سرعت و حجم  یمنییک میانه یا جزیره ا

کننده پخشودر یک خیابان جمع یمنینصب میانه یا جزیره اولی . شودایجاد یا به دلیل تردد عابران پیاده خاص 

انه ، استفاده از میشریانی چند خطهابان ی. در یک خشوداکیداً توصیه میزیاد،  ومتوسط  ترددبا سرعت و حجم 

عبور ود که شتوصیه میاست.  الزامینار آن کدر  یلیمکت کینترل ترافک تجهیزاتو استفاده از  یمنییا جزیره ا

خیص تر تش، وسایل نقلیه عبوری را بهتر و راحتدار باشد تا عابران پیادهبه صورت زاویهخیابان از عرض میانه 

 (.11-3شکل داشته باشند ) ی بیشتری از جریان ترافیک خیابانو آگاه داده

 

 
 شهریدر یک خیابان  قطعه همیاندار از زاویهگذر عرضی  -11-3شکل 
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متر از هر سمت  5طول جزیره باید حداقل  گذر،ادهیمحل پهای ایمنی در در صورت استفاده از جزیره

کشی حاشیه ط، خض معبر به صورت تدریجی فراهم شودالزم است کاهش عر که ییآنجاگذر باشد. از پیاده

 .امتداد پیدا کند 8به  1 هیزاوانتهای آن با  جزیره باید در راستای طولی در

 

 
 در میانه قطعه عابر پیادهره ایمنی یو عالئم جز یمشخصات هندس -12-3شکل 

 

 
 ره ایمنی عابر پیاده در تقاطعیو عالئم جز یمشخصات هندس -13-3شکل 
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یک  ،در یک لحظه باید بتواندو مواجه است عبوری  با وسایل نقلیه برای عبور از عرض خیابان، پیاده عابر

به  ی هستند کهاشده ، فضاهای برجسته یا رنگیمنیهای او جزیره هامیانهپیدا کند. آنها من در میان ای فاصله

ر قسمت دیگاز خیابان و انتظار در پناهگاه جزیره برای عبور از عرض  قسمتعابران پیاده امکان طی عرض یک 

 ستند.ه ترکوتاهبسیار  یمنیهای ابوده و پیوستگی دارند، اما جزیره ها معموالً طوالنیند. میانهکنرا فراهم می

چرا  ،ارجحیت داردتغییر رنگ روسازی  نسبت به ،برجسته یمنیا هایجزیرهمیانه و به طور کلی، استفاده از 

 (.14-3شکل ) استتر قابل تشخیص ،وسایل نقلیهرانندگان  برایو  ترایمن ،برای عابران پیادهکه 

 

 
 برجستهایمنی های جزیرهاز  یک نمونه -14-3شکل 

 

برای عبور کامل در طول کنند، باید زمان کافی دار عبور میکه عابران پیاده از یک تقاطع چراغ مواردیدر 

متر بر ثانیه انجام  2/1ی روپیادهسرعت  میانگینباید با فرض  تقاطع. فازبندی چراغ یک فاز را داشته باشند

 نابینایان و ،افرادا دارای معلولیت، سالمندان، انکودکخاص )نظیر  پیاده عابران در صورتی کهشود. 

میانه یا الزم است از  ،چراغ نباشند فازقادر به عبور در یک  عصا( دار وهای چرخنندگان از صندلیکاستفاده

ناسب نامبندی نباید برای توجیه زمان ایمنی هایجزیرهاز شود. البته  استفادهبرای انتظار آنها  یمنیجزیره ا

 .کرداستفاده  (فازدر یک معمولی امکان عبور کامل عابران پیاده )عدم چراغ راهنمایی 
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 عبارتند از: ایمنی هایجزیره برای ایجاد مناسب هایمحلبرخی از 

 انعابر یعبور عرضزیاد  یو تقاضا هینقل لیوسازیاد ت کبا حجم تردد و سرعت حر شهریی هاخیابان -

 پیاده عابران یعبور عرض توجه قابل یتقاضاو ه یل نقلیوسابا حجم تردد زیاد وسیع های تقاطع -

 ایمنی افزایش و ترافیک سازیآرام منظورمحلی به های خیابانو  کنندهپخشوی جمعهاخیابان -

 گیریتصمیمفرصت استراحت و  به منظور ایجادنامنظم  وهای پیچیده تقاطع -

 مهم یمراکز اجتماع ومدارس  محدوده -

 عابر پیادهعبور عرضی دارای سابقه تصادفات  هایمحل -

 ایمنی هایتوانند به عنوان جزیرهدر مجاور خطوط گردش به راست نیز می کنندههدایت های مثلثیجزیره

باعث افزایش سرعت  یاختصاص خط گردش به راستممکن است  .(15-3شکل ) عبور از عرض عمل کنند

 طراحیقدار م نیترنییپا که شعاع گردش، با شودمینیز بشود. بنابراین، توصیه  یگردش هینقلحرکت وسایل 

برای کاهش برخوردهای میان وسایل نقلیه و عابران کنترل کرد. شود تا بتوان سرعت حرکت را تا حد امکان 

 .شود یطراححالتی که عملی است  ترینکم عرضپیاده، خط گردش به راست باید در 

 
 مثلثی شکل در مجاورت خط گردش به راست هاینمونه از جزیرهیک  -15-3شکل 
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 باشد: زیر صورتدو د به توانمیایمنی  هایجزیره و هامیانهعابران پیاده در مسیر عبور 

 شیبراههبرجسته و همراه با  -

 بدون شیبراههمسطح و  -

زیرا معموالً عرض  ،تر استمتداولها در میانه ان پیادهگذر عابر برایهای بدون شیبراهه ورودیاستفاده از 

 بدون شیبراهه در محل ایمنی هایجزیرهاز  ایشده اجرا هاینمونهکافی نیست.  شیبراهه طراحیها برای میانه

 نشان داده شده است. 16-3شکل عبور عابران پیاده در 

 
 برای عبور عابران پیاده بدون شیبراههایمنی  هایجزیرهاز  شده اجرا هاینمونه -16-3شکل 
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توجه قرار گیرند به شرح زیر باید مورد  یمنیا هایها و جزیرهمالحظات مختلفی که در طراحی میانه

 است:

دار یا انتظار برای استفاده یک صندلی چرختا فضای الزم  متر باشد 2 با برابرحداقل باید میانه عرض  -

 .کنداز یک عابر پیاده را فراهم  تربیش

، دارای اختالالت بینایی عابران پیادهرو توسط الزم است تا به منظور تشخیص لبه سواره -

در گذر پیادهدر ورودی و با رنگ متضاد )ترجیحاً زرد(  متر 4/0برجسته با عرض  هایهشداردهنده

ط و ضواب»های برجسته به برای اطالعات بیشتر در زمینه مشخصات هشداردهنده .شوندنظر گرفته 

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

 ایران مراجعه شود.

 
 جزیره ایمنی بدون شیبراههمشخصات هندسی  -17-3شکل 

 

گذر هپیاد محدودهدر پوشش گیاهی  ،الزم است تا به منظور تأمین دید متقابل رانندگان و عابران پیاده -

 متر، بدون مانع و باز باشد. 0/2متر تا  5/0 ی بینارتفاع در حد فاصل
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مجاز کاهش داده مقدار تواند به حداقل می عبور، عرض خطوط عرض پوستهدر صورت محدودیت  -

 .شودفراهم ایمنی جزیره جانمایی شود تا فضای الزم برای 

پذیر نباشد، امکان فراهم کردن عرض مورد نیاز برای انتظار عابران پیاده در جزیره ایمنیدر صورتی که  -

 .کردتوان با افزایش طول بازشدگی جزیره، فضای الزم را فراهم می

گذر بهتر است عرض بازشدگی مخصوص عبور عابران پیاده در میانه و جزیره ایمنی، معادل عرض پیاده -

 متر در نظر گرفته شود. 2/1باشد، ولی حداقل باید برابر با 

متر به عنوان ناحیه توقف  5/1باید یک فضای مسطح با حداقل طول دارای شیبراهه جزایر ایمنی در  -

 دار فراهم شود.چرخ هایو گردش برای صندلی

 

 
 مشخصات هندسی جزیره ایمنی دارای شیبراهه -18-3شکل 
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 مثلثی شکل دارای شیبراهه هایجزیرهمسیر حرکت عابران پیاده در مشخصات هندسی  -19-3شکل 

 

و برای وسایل نقلیه  محافظت کردهمتر باشد تا از کاربران  5 با طول یک جزیره ایمنی باید حداقل برابر -

 .رؤیت باشد موتوری قابل

درصد الزم  2های سطحی، حداکثر شیب آوری آبجمعسهولت به منظور جلوگیری از تجمع آب و  -

 است.

در حدی که مانع دید  سازیمحوطههای کوتاه، گیاهان بومی و استفاده از درختان کوچک، درختچه -

 عابران پیاده و وسایل نقلیه موتوری نشوند، باعث کاهش سرعت و افزایش ایمنی خواهد بود.

به خوبی کشی، تابلوها و عالئم راهنمایی روشنایی، خط به کمکباید  ی ایمنیهاجزیره ابتدای -

 .شکارسازی شودآ
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 خطوط ریلیعرض از  عبور -3-5

 هایی همراه است.کنند، معموالً با چالشی که عرض خطوط ریلی را قطع میروپیادهطراحی تسهیالت 

نین در چ .باشددار، عصا و سایر وسایل کمک حرکتی تواند مانع جدی برای صندلی چرخها، میفاصله بین ریل

دار به ریل، های چرخکه پس از برخورد چرخ جلوی صندلیطراحی شوند ای به گونهگذرها ادهییی باید پهامکان

دو نمونه از گذر عرضی عابر پیاده از خطوط ریلی در  .نشود دارای معلولیتفرد  یو واژگون آنهاباعث چرخش 

 نشان داده شده است. 20-3شکل 

 
 از خطوط ریلی ادهیعابر پعرضی عبور تسهیالت مناسب و نامناسب  هاینمونه -20-3شکل 

 

صورت عمود بر خطوط  حد ممکن به در و قرار گیردها لبه ریل با بدون اختالف سطحباید گذر ادهیپ

سازی آگاه به منظور. کند متر تجاوزمیلی 65از نباید لبه ریل قطار گذر و پیادهبین شکاف فاصله  .آهن باشدراه

 دسترس از مسیرهای قابل آهنهایی که خط راهاختالالت بینایی باید در تمامی قسمت دارایعابران پیاده 

 .شودنصب  با رنگ متضاد )ترجیحاً زرد( برجسته هایهشداردهنده، کندعبور می پیاده عابران
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 روپیادهرابط  -4

های مختلف از جمله را برای گروه گذر(پیادهدر محل ) روسوارهو  روپیادهدسترسی میان  ،روپیاده رابط

فراهم  هادستی و دوچرخههای چرخ، ها، چمدانها، کالسکههادار، اسکوترچرخ هایصندلی ،افراد دارای معلولیت

 ه منظوربقابل تشخیص باشد.  ،رای افراد دارای اختالالت بیناییبباید رو سواره و روپیادهمحل ارتباط کند. می

به  روپیادهبرداشته شده و رابط  ابانیخحاشیه از جدول  یبخش دبای روو سواره روپیادهسطح  یوستگیپ نیتأم

 رو و غیر لغزنده باشد.رو و سوارهروسازی رابط باید متفاوت با روسازی پیاده .شودپل اجرا  یا براههیصورت ش

ا عرض ببرابر عرض پل  که شودتوصیه میرو، و نیاز به ایجاد پل برای رابط پیادهدر صورت وجود کانال آب 

در سایر  و متر 2/1حداقل در خیابان محلی  روالزم است عرض پل رابط پیاده در نظر گرفته شود.رو پیاده

باید بدون اختالف سطح باشد. در صورت وجود رو و سواره روپیادهاتصال پل به  محل .باشدمتر  5/1 هاخیابان

 شود. استفادهباید از شیبراهه رو در محل رابط رو و سوارهبین پیادهاختالف سطح 

 

 روانواع رابط پیاده -4-1

، ارتفاع جدول، شعاع جدول و روپیادهتابعی از عرض رو، پیاده رابط مشخصات هندسی و عملکردی

ه د کنگیرمورد استفاده قرار می تقاطعهای در طراحی گوشه نوع رابط چهاراست.  تقاطعتوپوگرافی گوشه 

 های عمودی، موازی، ترکیبی و مورب.از رابط ندعبارت

 تندهسعابران پیاده استفاده برای  نوع رابطو بهترین  بودهعمود های عمودی بر لبه جدول رابطشیبراهه 

 گذر باشد.ادهیپ عرض ها باید در داخلبدون در نظر گرفتن لچکیهای عمودی رابطعرض کامل  (.1-4شکل )

شود. در متر در نظر گرفته می 5/1متر و برای فضای گردش برابر با  2/1شیبراهه برابر با عرض الزم برای 

ین های زیر به عنوان جایگزرو برای طراحی شیبراهه و فضای گردش کافی نباشد، گزینهصورتی که عرض پیاده

 وجود خواهند داشت:

 گذر )ایجاد رابط موازی(پیادهرو و جدول قبل از رسیدن به کاهش تدریجی ارتفاع پیاده -1

 روهای مجاور و تعریض پیادهتملک اراضی و کاربری -2

 گذر برجستهایجاد پیاده -3

 آمدگی جدولجاد پیشیا -4
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 روپیادهای از یک رابط عمودی نمونه -1-4شکل 

 

 
 روپیادهی رابط عمودمشخصات هندسی  -2-4شکل 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

49 
 

های مجاور برای احداث شیبراهه و فضای کاربری جدارهرو و در مواردی که فضای موجود بین لبه سواره

 (.3-4شکل )شود استفاده می روپیادهبرای باشد، از رابط موازی ن کافیگردش 

 
 روپیادهای از یک رابط موازی نمونه -3-4شکل 

 

ی، فضای گردش به صورت بیترک هایهای عمودی و موازی، رابط ترکیبی خواهد بود. در رابطترکیب رابط

 (.4-4شکل شود )های متعامد در گوشه تقاطع استفاده میمشترک توسط رابط

 
 رویادهای از یک رابط ترکیبی پنمونه -4-4شکل 
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 روپیادهرابط موازی  مشخصات هندسی -5-4شکل 

 

نوع این گیرند. گوشه تقاطع قرار میقوس های عمودی هستند که در رأس های مورب، همان رابطرابط

امکان یا مالحظات طراحی،  سطحیهای تخلیه آبهای وجود دریچهکه به دلیل  یهایرابط معموالً در تقاطع

صورت کم های مورب در . رابطاست، مناسب را ندارندگذرها های عمودی مجزا برای هر یک از پیادهرابطایجاد 

 کاربرد خواهند داشت.پیاده  انیل نقلیه و عابراحجم تردد وس بودن

ن که ای است گذرادهیقبل از ورود به پ ورود عابران پیاده به سطح تقاطع، ،های موربیکی از معایب رابط

توانند با دور کردن افراد های مورب میشود. همچنین، رابطموضوع باعث افزایش خطر برای عابران پیاده می

ه ب موربوجود آورند. در محل اتصال رابط ه گذر، مشکالتی را برای آنها بادهیپمحل دارای اختالالت بینایی از 

م الزایجاد شود. گذر و مجزا از جریان ترافیک به منظور ورود به پیادهضای خالی مسطح یک فباید رو، سواره

 روپیادههای مورب در . رابطدر نظر گرفته شودمتر  5/1 برابر باحداقل از لبه رابط این فضای خالی  است فاصله

 (.6-4شکل نیاز دارند ) متر 5/1در  متر 5/1 حداقل ابعاد بانیز به یک فضای گردش 
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 روپیادهمورب  مشخصات هندسی رابط -6-4شکل 

 

 رورابط پیادهاجزای  -4-2

 زیر است: موردرو شامل چهار اجزای اصلی در طراحی یک رابط پیاده

 شیبراهه -

 آبرو -

 فضای گردش -

 لچکی -
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 رواجزای یک رابط پیاده -7-4شکل 

 

 شیبراهه -4-2-1

رو اتصال شیبراهه به سواره کند. هدایتمربوطه گذر ادهیرا در جهت محور پ عابران پیادهباید رابط شیبراهه 

بر با طول شیبراهه حداکثر براباید با هندسه مالیم صورت گیرد و از اتصال با زاویه تند اجتناب شود.  روپیادهیا 

ر است، باید یپذانککه ام ی. در مواردشوددر نظر گرفته میدرصد  8آن حداکثر برابر با شیب طولی متر و  0/2

درصد وجود  8حداکثر  شیب که امکان تکمیل شیبراهه با در موارد خاصاستفاده شود.  رتمالیمهای از شیب

افزایش درصد  10 شیب طولی را تاتوان میمتر،  5/1در صورت رعایت محدودیت طول حداکثر نداشته باشد، 

 5/12د تا توانمتر می 6/0تر از های کوتاهتر و محدودیت بیشتر، شیب طولی شیبراههداد. در شرایط سخت

 (.1-4جدول درصد نیز افزایش یابد )

 بر اساس شیب طولی رورابط پیادهحداکثر طول شیبراهه  -1-4جدول 

 )متر( حدکثر طول شیبراهه )درصد( شیب طولی

 0/2 و کمتر 0/8

 5/1 0/10تا  0/8

 6/0 5/12تا  0/10
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 آبرو -4-2-2

باید . این شیب نهستندشیبراهه نیازمند یک شیب مخالف  روسوارهبه  روپیادهآبروها در محل اتصال رابط 

 بیشتر باشد.درصد  11مجاور آن نباید از رابط شیبراهه شیب . تفاوت جبری شیب آبرو و کنددرصد تجاوز  5از 

 و بدون فاصله باشد. وجود لبه و فاصله بین تغییر سطح، بدون لبه، بدون مالیمباید به صورت  شیبتغییر 

 .دار را درگیر کندچرخ هایتواند چرخ صندلیمی آبروشیبراهه و 

 
 رورو و آبروی سوارهرابط پیاده ختالف شیب در محل اتصال شیبراهها -8-4شکل 

 

 به همین دلیل را تحت تأثیر قرار دهد. روپیادههای رابط محل اتصالتواند خیابان می کنارهجریان آب در 

ها و شدن آب در محل رابط قرار داده شود تا مانع از جمع هاییدریچه، های سطحیباید در مسیر حرکت آب

در محدوده  های سطحیتخلیه آب هایدریچهای از نحوه جانمایی نمونه 9-4شکل  فضای گردش شود. در

دار و نوک های چرخنشان داده شده است. برای جلوگیری از درگیر شدن چرخ صندلی روپیادههای اجرای رابط

 قرار داده شوند. آنهاباید دور از  روپیادههای ، رابطهااین دریچهعصا در 
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 روپیادههای در محدوده رابط های سطحیآوری و تخلیه آبجمعای از طراحی شبکه نمونه -9-4شکل 

 

 فضای گردش -4-2-3

های رابطشیبراهه ین و در قسمت پای های عمودیاهه رابطشیبردر قسمت باالی معموالً فضای گردش 

 2ای مسطح با شیب عرضی حداکثر ، ناحیهروپیادههای شود. وجود فضای گردش در رابطموازی قرار داده می

 رابطبرای . نندکتردد، گردش و استراحت  یبه راحتدار بتوانند های چرخکند تا صندلیدرصد را فراهم می

متناسب با شیب  دتوان، شیب طولی و شیب عرضی در فضای گردش میایعهقط گذرهای میانپیاده یورهپیاد

. در در نظر گرفته شود متر 5/1در  متر 5/1 فضای گردش برابر باحداقل  الزم است. در نظر گرفته شودخیابان 

 گیرد، الزممخالف قرار می راههبین دو شیب ،که فضای گردشروپیادههای موازی برای صورت استفاده از رابط

 دار با قسمت جلوی شیبراهه اطمینان حاصل شود.های چرخاست از عدم برخورد صندلی
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 لچکی -4-2-4

 هالچکیاز . است آن ی اطرافروپیادهها و سطح دار بین شیبراههشیب سطحی، روپیادههای لچکی در رابط

ارای معموالً دها لچکی . به همین دلیل،شوداستفاده نمیدار چرخ هایتأمین مسیر عبور برای صندلیمنظور به 

توانند یم ها. لچکیندهست ی نیز برخوردارتوجه قابلبوده و از شیب عرضی  شیبراهه نسبت بهشیب تندتری 

مورد  رو،سواره و لبه روپیاده رابط تشخیص ت بینایی به عنوان نشانه و عالمتبرای عابران پیاده دارای اختالال

. کنددرصد تجاوز  8نباید از  متر باشد، شیب لچکی 2/1کمتر از  استفاده قرار گیرند. اگر عرض فضای گردش

ارجحیت دارد. در  هادرصد برای لچکی 10ستفاده از شیب متر باشد، ا 2/1اگر عرض فضای گردش بیشتر از 

ره در نظر در لبه آن دستگی باید اشته باشد،بوده و امکان سقوط دبه صورت پرتگاه  روپیادهصورتی که لبه رابط 

 .ه شودگرفت
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 عابر پیاده همسطح غیر گاهگذر -5

 کیتراف یعمود یجداساز منظور بهه کهستند  یروادهیالت پیاز جمله تسه همسطح ریغ یهاگذرگاه

اساس اصول بر شهری  هایخیاباندر طراحی البته شوند. یا روگذر احداث میرگذر یاده و سواره به صورت زیپ

بر عبور غیر همسطح آنها باید توجه داشت که عبور عرضی عابران پیاده به صورت همسطح  ،خیابان کامل

های خیابانهمسطح در  های غیراولویت دارد. بنابراین تالش طراح باید به سمت کاهش استفاده از گذرگاه

استفاده از ل ایمنی، ن( به سبب رعایت مسائآهها و خطوط راه)نظیر تندراه هامکاندر برخی شهری باشد. اما 

 در حد امکان با این حال الزم استبرای عابران پیاده، مطلوب و حتی ضروری است.  همسطح غیر یگذرهاادهیپ

 ده وشدر نظر گرفته  افراد دارای معلولیتهمسطح برای عابران پیاده و  گذرگاههمسطح،  عالوه بر گذرگاه غیر

 داشته باشد. وجود حق انتخاب

پیوسته برای رانندگان معابر که وجود شبکه  اندازهروی برای عابران پیاده به همان پیوستگی مسیر پیاده

لی تواند به کآهن میراه وطخط ها وتندراهعبور  در اثر یشهر ینواح از هم گسستگیمهم است، اهمیت دارد. 

 .دشوها روپیاده باعث از هم پاشیده شدن مجموعه پیوسته

 و ، غیر کاربردی، غیر جذابهزینه پر تواندمی همسطح غیر یگذرهاادهیپباید در نظر داشت که ایجاد 

مناسب باعث کاهش ایمنی ناو حتی در صورت طراحی و اجرای  بودهارتکاب جرم و خرابکاری  مشوقی برای

لح اهر کارگیریبهباید فقط در جایی که  ،های زیادهزینه به دلیل ،های عابر پیادهایجاد سازهبنابراین،  شود.

 انجام شود. ،نیست مجازعملی یا  های دیگر

، زیرگذرها نسبت به ها و معایبی هستند. برای مثالتدارای مزی کیهر  ی عابر پیادهروگذرها و زیرگذرها

 زامشکالت بالقوه امنیتی، معموالً عابران پیاده را  .دارندو حریم کمتری نیاز  ترکوتاه یهاهراهبیشروگذرها به 

 عابرانمتر مورد استقبال که ک نیرگذرها عالوه بر ایزدارد. می به خصوص در شب، باز استفاده از زیرگذرها

 یهاآب و مسئله فاضالب دارند. یشتریالت بکز مشین ینترل و حفظ و نگهدارک نظرد، از نریگیقرار م پیاده

که  جااز آن .داشته باشداز ین یشتریب یو به حفظ و نگهدار بوده نیآفر مشکلتواند یرگذرها میدر ز یسطح

ها الزم است که دسترسی آن ،همسطح، باید تغییر ارتفاع دهند های غیرگذرعابران پیاده برای استفاده از پیاده

ضوابط و »العات بیشتر در این زمینه به برای اط ه و آسانسور تأمین شود.راهبیشگذر با استفاده از پله، به پیاده

 ، مصوب شواری عالی شهرسازی و معماری ایران«مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

 مراجعه شود.
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 رروگذ -5-1

 کرده و دارای مزایای زیر هستند:ریلی عبور  خطوطو ها تندراهروگذرهای عابر پیاده از روی 

 و کم هزینه آسانسریع، ی اجراو  نصب -

 نهیم هزک یو نگهدار ریتعم -

 مناسب برای شرایط موقتپذیری زیاد و انعطاف -

 در زمان احداث هیل نقلیوسا یعبور کیان ترافیجر کم باتداخل  -

 عبارتند از: ی عابر پیادهب عمده روگذرهایمعا

 ه عبورییل نقلیوسابرای ارتفاع ت یمحدودایجاد  -

 برخورد در مقابلروگذر سازه بودن پذیر آسیب -

 ، پاگرد و ستون، پلکانهراهبیاحداث ش براینیاز به حریم زیاد  -

 در ابتدای حرکت عابران پیاده باال حرکت رو به برای یمنف یاثر روانوجود  -

 برف و باران ،از جمله آفتاب یعوامل جوحساس به  -

 نیتردد معلول یبرا یالت اضافیتسه توجه بهدر صورت های احداث زیاد شدن هزینه -

 رد:یه قرار گاده مورد مالحظیعابر پ یروگذرها ید در طراحیبا زیرضوابط 

 .باشدتراز و همسطح  بدون تغییر ی روگذر عابر پیاده بایدهاپلو ورودی  روپیادهمحل اتصال  -

 
 ی روگذر عابر پیادههاپل یورودرو و محل اتصال پیاده -1-5شکل 
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شود. درصد در نظر گرفته می 8های روگذر عابر پیاده برابر با حداکثر شیب شیبراهه دسترسی به پل -

، یک سطح بدون شیب )پاگرد( شیبراهه در متر تغییر ارتفاع 75/0به عالوه الزم است که به ازای هر 

متر کمتر باشد.  5/1طول پاگرد، در امتداد محور شیبراهه نباید از  برای توقف و استراحت ایجاد شود.

 پاگرد الزامی است. های سطحیتخلیه آبدرصد برای  2در نظر گرفتن شیب حداکثر 

 پلهراهمحور  انکحد ام درد یبا، عابر پیاده روگذرهای پل برای دسترسی به پلهراهدر صورت استفاده از  -

استه ک آن مستقیم درجه از طول 90 گردشو بهتر است با استفاده از پاگرد و  بوده مستقیم غیر

 .شتر باشدیمتر ب 8/1د از ینبا متوالین دو پاگرد یشود. اختالف ارتفاع ب

 متر است. 0/7آهن برای راهو متر  5/5ها برابر با برای تندراهاده یپعابر روگذر برای ارتفاع آزاد حداقل  -

 یریجلوگولی به منظور  .شوددر نظر گرفته میمتر  8/1 برابر با های عابر پیادهپل عرشهحداقل عرض  -

از تأثیر ذهنی محیط بسته و برای افزایش احساس امنیت )به خصوص در صورت بسته بودن جداره 

 ( بهتر است عرض عرشه بیشتر در نظر گرفته شود.و سقف پل عابر

 شود.متر توصیه می 0/3حداقل عرض باشد،  مشترک با دوچرخهدارای تسهیالت اگر پل عابر پیاده  -

ن بنابرای ر لغزنده باشد.ید غیبا عابر پیاده روگذرهای پلبراهه یشو  هعرشه، راه پل روسازیپوشش  -

 های عابر پیاده، نامناسب هستند.دار( برای پل)حتی به صورت عاج یفلز یهاپوشش

د یتابش خورش نظیر بارش، باد ونامساعد  یطید در مقابل عوامل محیروگذر باهای عابران پیاده در پل -

 .شوندمحافظت 

 ی، باعث لغزندگآبد تا تجمع نشو یبندبیشد یباهای روگذر عابر پیاده پلبراهه یشو  پلهراهعرشه،  -

 نشود. سطوح

 

 زیرگذر -5-2

رسد. ثر بک، به حدایعینور طبان استفاده از که امک شوندو اجرا  یطراح ید طوریبا ادهیعابر پرگذرهای یز

شود. هر چه طول زیرگذر عابر پیاده یپیاده مب عابران یرگذرها باعث ترغیز یض برایعر یهایورود یطراح

 (.2-5شکل ) بیشتری ایجاد کندتا احساس امنیت  بهتر است به عرض آن نیز اضافه شود ،بیشتر شود
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 طول و عرض مناسب ،با ورودیعابر پیاده طراحی زیرگذر  -2-5شکل 

 

 ی عابر پیاده عبارتند از:رگذرهایز یاصل یایمزا

 تغییر ارتفاع کمتر نسبت به روگذر -

 پایین در ابتدای حرکت عابران پیادهبرای حرکت رو به  مثبت یرواناثر وجود  -

 و جدید احداثهای در حال سادگی اجرا برای تندراه -

 ینسبت به عوامل جوت یعدم حساس -

 های بصریعدم ایجاد اخالل و مزاحمت -

 ت:ر اسیه شرح زرند، بیگ قرارمتر مورد استفاده کد، شویه باعث مکی عابر پیاده رگذرهایب عمده زیمعا

 مشکالت اجرایی و تداخل با تأسیسات زیرزمینی در شرایط موجود -

 هزینه طراحی، اجرا و تعمیر و نگهداری پر -

 تپذیری کم و نامناسب برای شرایط موقانعطاف -

 م و مفاسدنظافت و مقابله با جرای، های سطحیتخلیه آبدشواری در  -

 یمنین ایمنظور تأمبه  روزشبانهدر  ییبه روشنانیاز  -
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 :توجه شودزیر به ضوابط باید  های عابر پیادهراحی زیرگذرطدر 

 باشد. 1-5جدول  با مطابق یابعاد ید حداقل دارایرگذرها بایز یمقطع عرض -

 ی عابر پیادهزیرگذرها موجود درحداقل ابعاد فضای  -1-5جدول 

 طول زیرگذر
 )متر(

 زیرگذر حداقل عرض
 )متر(

 زیرگذر حداقل ارتفاع
 )متر(

 3/2 0/3 25متر از ک

 6/2 5/3 شتریو ب 25

 

ابران ع یرا برا تیاحساس باز بودن فضا و امن شتر،یانتخاب ارتفاع ب ی،طوالن هایزیرگذرها و تونلدر  -

 .خواهد داشتبه همراه  ادهیپ

توان از راهکارهایی مانند در نظر گرفتن نگهبان، استقرار به منظور افزایش امنیت در زیرگذرها می -

 استفاده کرد. های نظارتینصب دوربینکاربری و یا 

عرض  اب در صورتی که شیبراهه تنها راه دسترسی به زیرگذر است، بهتر است که عرض شیبراهه برابر -

براهه شی حداقل عرضزیرگذر در نظر گرفته شود. در شرایطی که تأمین چنین عرضی ممکن نباشد، 

چ یرگذر مسقف باشد، عرض آن در هیز یدسترس شیبراههه ک ی. در صورتباشدمتر  8/1 با برابرباید 

 متر باشد.کرگذر ید از عرض زینبا یحالت

 باشد. متر کمتر 2/1، عرض آزاد شیبراهه نباید از اندشدهبا هم در نظر گرفته اگر شیبراهه و پله  -

متر تغییر ارتفاع در  75/0الزم است که به ازای هر درصد است.  8 شیب طولی شیبراههحداکثر  -

. طول پاگرد، در امتداد شیبراهه، یک سطح بدون شیب )پاگرد( برای توقف و استراحت ایجاد شود

های تخلیه آببرای درصد  2حداکثر شیب در نظر گرفتن متر کمتر باشد.  5/1محور شیبراهه نباید از 

 .پاگرد الزامی است سطحی

. چنانچه رگذر باشدیدر امتداد محور ز م وید مستقیباعابر پیاده رگذر یز پلهراهمحور  انکحد ام در -

 درجه استفاده شود. 90 گردش کیثر از کحداباید مقدور نباشد،  پلهمستقیم بودن راه

معبر باشد تا وسایل نقلیه در محور و جهت حرکت در راه پله زیرگذر باید در خالف جهت حرکت  -

 .کاهش یابداحتمال سقوط وسایل نقلیه منحرف شده در این بخش 
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در نظر عرض زیرگذر  با برابر و در حالت مطلوبمتر  8/1 حداقل برابر با هاپلهراه عرض الزم است تا  -

متر کرگذر ید از عرض زینبا یچ حالتیمسقف باشد، عرض آن در ه پلهراهه ک یدر صورت .گرفته شود

اختالف  است. متریسانت 17و حداکثر ارتفاع آن  متریسانت 30 با حداقل عرض کف پله برابر باشد.

 .شودشتر یمتر ب 8/1د از ی، نبامتوالی ن دو پاگردیارتفاع ب

 4له فاصتا حداقل در هر نقطه از زیرگذر د قادر باشند یاده بایپعابران ، یمنیاحساس ا به منظور ایجاد -

به ا یمتر گرد شده و  5/4د با شعاع یها باد، گوشهیدفاصله ن ین ایتأم ینند. برایخود را بب یمتر

 متر ساخته شوند. 4طول  با یپخ صورت
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 فضاهای همگانی -6

 یفضاهای همگانی دائم -6-1

تواند موتوری است که میتردد وسایل نقلیه دارای امتداد مستقل و مجزا از مسیر  مسیر پیادهیک راه، پیاده

در ساماندهی مراکز شهری در شبکه معابر شهری در نظر گرفته شود.  یبه عنوان یک فضای همگانی دائم

تردد برای  یا محدودیتطریق اعمال ممنوعیت از توان محیط مناسب و ایمن برای تردد عابران پیاده را می

 .کردتأمین  هاخیابانیه در برخی از وسایل نقل

 
 خرداد، تهران( 15تردد وسایل نقلیه )خیابان  برای ممنوعیتراه دائمی با اعمال پیادهنمونه یک  -1-6شکل 

 

 از: است عبارت راه کردن یک خیابان شهریگیری در مورد پیادهمعیارهای مهم برای تصمیم

 حجم تردد عابران پیاده در طول و عرض خیابان -

 موقعیت خیابان در شهر -

 های پیرامونیکاربری -

 ونقل همگانیدسترسی حمل -

 ایمنی تردد عابران پیاده -
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ی د. اصول کلننظر قرار گیر راه نیز باید مدی مناسب در طراحی پیادهروپیادهتمامی معیارهای طراحی یک 

 است: شامل موارد زیرها راهطراحی پیاده

 باشد.امن  و ای تردد عابران پیاده ایمنراه باید از هر نظر برپیاده -

 و دارای معلولیتد افرا برای تأمین دسترسیراه باید برای تمام اقشار جامعه در دسترس باشد. پیاده -

 ضروری است. راه برای استفاده ایمن و راحت آنهاطراحی پیاده

 است. یالزامها اهرهادیپموفقیت عملکرد  یبراو تنوع در کارکردهای مختلف جذاب  یهایوجود کاربر -

 ، درماننشانی، پلیسبرای خدمات اضطراری مانند وسایل نقلیه آتشتأمین دسترسی مستقیم و سریع  -

 راه ضروری است.کلیه نقاط پیاده براینظافت  و

یابی خطوط مکانونقل همگانی تأمین شود. راه باید دسترسی مطلوب به سیستم حملدر طراحی پیاده -

 قابل قبول، با طی مسافت راهپیاده نقاط مختلفباشد که  های مورد نظر باید به نحویو ایستگاه

های مترو(، به ایستگاه اتوبوس تندرو و متر برای 800و  معمولی متر برای اتوبوس 400 حداکثر)

 .دسترسی داشته باشندونقل همگانی حمل

ود. شراه توصیه میمتر، استفاده از وسایل نقلیه همگانی در طول پیاده 400تر از های طوالنیراهدر پیاده -

 کیلومتر بر ساعت باشد. 15کنترل شده و در حدود باید سرعت حرکت این وسایل البته 

 
 )خیابان تربیت، تبریز( راهپیاده طول دربرقی برای جابجایی افراد نقلیه همگانی استفاده از وسایل  -2-6شکل 
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ی های، فضای سبز، سنگفرشرها امکاناتی مانند مبلمان شهری، آثار هنراهشود در پیادهتوصیه می -

خیابان فرهنگی یک  تعریفبه منظور  های متنوعو خرده فروشی های تاریخی و فرهنگیالمان خاص،

 ند.مورد استفاده قرار گیرجذاب  و اجتماعی

 
 راه )خیابان باب همایون، تهران(در پیاده های متنوعخرده فروشی گیریشکل -3-6شکل 

 

پایه  بر روی ضوابط نصب اشیاو  به جانمایی مبلمان شهری، فاصله عمودی و افقی موانع مربوطضوابط  -

 .باید رعایت شودها نیز راهها ارائه شده است در توسعه پیادهروپیادهکه در بخش طراحی 

 .الزامی استراه نیز پیاده در طراحی روروسازی پیاده و عرض، شیبمربوط به  ضوابطرعایت  -

 دارایپیاده، افراد باید به صورت واضح از مسیر عبور عابران راه در پیادهاستقرار مبلمان شهری  محل -

 شود. جدادار چرخ هایصندلیو  معلولیت

 
 تفکیک مسیر تردد عابران پیاده و مبلمان شهری )خیابان صور اسرافیل، تهران( -4-6شکل 
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 درختاندور  تا ، باید دورانتقال آنهاو عدم امکان پیاده عابران حرکت مسیر صورت وجود درخت در در  -

های متضاد با . استفاده از رنگشودمتر محافظت سانتی 90های مناسب به ارتفاع حداکثر با نرده

 بینایی ها توسط افراد دارای ضعفآن و مشاهده تواند به تشخیصمی هانردهاین محیط در طراحی 

 کند.کمک 

ه ک بهتر استشود.  نقلیه باری اختصاص داده بارگیری وسایل به تخلیه وراه باید بخشی از پیاده -

 امکان در ساعات پایانی شب انجام شود.حد  درراه در ساعات غیر اوج و در پیادهباراندازی بارگیری و 

 یدست وسیله چرخه و ببار  هایپایانه مدیریتسفارش و با تواند میراه در پیادهنقل و انتقال بار  البته

 انجام شود.

ایجاد اه ربه پیاده را باریوسایل نقلیه  ورود وسایل نقلیه امدادی و اجازه ی کهشود تابلوهایتوصیه می -

ی یاهنمونه 5-6شکل د. نهای متقاطع نصب شوخیابان و در محل تقاطعراه در دو سر پیادهکنند، می

 .دهدنشان می را هاراهدر مسیرهای پیاده و پیاده قابل استفادهاز تابلوهای راهنمایی 

 
 راهمناسب برای محدوده پیاده راهنمایی از تابلوهای یایهنمونه -5-6شکل 

 

سازی برخی از کریدورهای تاریخی و  راهو پیاده شخصیوسایل نقلیه برای های تردد ایجاد محدودیت -

در این زمینه با هماهنگی  گیریتصمیمالزم است البته انجامد. می آنهاواجد ارزش به بهبود شرایط 

 شود. نفوذ انجامنفع و ذیهای ذیو نظرسنجی از گروه
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 یفضاهای همگانی موقت -6-2

)به عنوان مثال جمعه  کوتاهزمانی  هدر یک باز یشخص یهاخودرو یدسترس «ابان بازیخ»رویداد در 

ر د فرهنگیو  یحیتفر یهاتیبه منظور انجام فعالپوسته خیابان در یک طول مشخص  ممنوع شده و صبح(

 یدادهایرو یتوان برایر را می. اهداف زگیردقرار میسواران اده و دوچرخهیدر اختیار عابران پمن یا ییفضا

 برشمرد:« ابان بازیخ»

 شهروندان یحیتفر یهاتیفعال یبرا ییفراهم آوردن فضا -

 یاجتماع تتعامال یبرا ییابان به فضایل خیتبد -

 اشتغال یهاجاد فرصتیا -

 یاجتماع یهایاهش نابرابرکبه  کمک -

 سالم یزندگ کق به سبیتشو -

 فعال نظیر دوچرخه و پیادهسفر  یهاوهیق به استفاده از شیتشو -

یج نتا و مطالعات ترافیکینتایج باید به مشخصات خیابان،  «خیابان باز» رویدادریزی برای در برنامه

 مناسب برایابان یخ یکدر انتخاب  .شودتوجه  یک خیابان مناسبعی در انتخاب اجتماـ  مطالعات اقتصادی

 :دنگیرمد نظر قرار باید ر یز موارد« ابان بازیخ»داد یرو یزیربرنامه

 یحیو تفر یفرهنگجذاب  یهایاربرک وجود -

 منیوآمد راحت و ابرای رفتابان یخطولی ب یو ش روسازیت یفیکتوجه به  -

 ینظام یهایاربرک، هتل و یونکمارستان، مجتمع مسیب نظیر خاص یهایاربرکبرای عدم مزاحمت  -

 ونقلهای مختلف حملشیوه یان دسترسکامتوجه به  -

 های متفاوت، سن و توانایییافراد مختلف با طبقه اجتماعتوجه به امکان استفاده  -

 «های بازخیابان»احتمالی  هکوسته بودن شبیپ -
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 سیمحدودیت دستر یکیه اثرات ترافکانجام شود  ی، بهتر است مطالعاتابانییک خ هیپس از انتخاب اول

ه در ک انه باشدیم یض و دارایعر ،نتخبمابان یخبهتر است نشان دهد.  معابرشبکه را بر  وسایل نقلیه موتوری

ه در از بیه نک ینند. در صورتکگر استفاده یت، خودروها بتوانند از جهت دکجهت حر کیصورت بسته شدن 

 فراهم باشد. اهآسان به آن یو دسترس یرسانه اطالعکن وجود دارد، الزم است یگزیجا یرهاینظر گرفتن مس

 «ازخیابان ب» دادیان رویران و مجریگمیتصم یبرا یدیتواند اطالعات مفیم یاجتماع ـ یمطالعات اقتصاد

 ن مطالعات عبارتند از:یاز اهداف ا ینند. برخکنان حاصل یآن اطم یبخش فراهم آورد تا از اثر

 (کاربرانسبه و کنان، کانفعان )سیرش طرح توسط ذیزان پذین مییتع -

 سبهک یت اقتصادیداد بر وضعیرو یر اجرایثتأ -

 فرهنگیو  یحیتفر هاینهیالت مردم در زمیتماتعیین میزان  -

 یت زندگیفیکطرح بر  یر اجرایثأتعیین میزان ت -

 کی یطراحداد، یرو یمناسب برا ین مرحله باید انجام شود انتخاب نامیه در اک یاهیاز جمله اقدامات اول

 که آن را به یک رویداد خاص، طوریه ب ،داد استیرو یاران اجراکاندردست ینماد و انتخاب لباس مناسب برا

 رنگ یدارا« ابان بازیخ»داد یمبلمان مورد استفاده در رو و زاتیبهتر است تجه .کندمتمایز و جذاب تبدیل 

 از عبارتند از:یزات و مبلمان مورد نیجهاز ت یباشند. برخ ییجابجا و قابل کت، سبیوشن و قابل رؤر

 پر خطر یردن نواحکمحدوده و جدا  یها، نقاط ابتدا و انتهاتقاطع یگذاربرای عالمت نوار مانع -

 سواره و کاهش سرعتر یردن مسکجدا  یبرا موقتموانع  -

 کاربرانبه شهروندان و  یرسانبرای اطالع عالئم و تابلوهای موقت -

 ابانیمناسب و به تعداد مناسب در امتداد خ اندازههای زباله با سطل -

 اریثابت یا س یهای بهداشتسیسرو -

 دوچرخه یر و نگهداریهای امداد برای ارائه خدمات تعمستگاهیا -

 نگ دوچرخهیکپار -

 نظرات یآورو جمع ییایستگاه اطالعات، پاسخگو -
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 «خیابان باز»رویداد برای جدا کردن ترافیک سواره از  موقتفیزیکی استفاده از موانع  -6-6شکل 

 

 یو اجتماع ی، ورزشیحیها و خدمات تفرتیاز فعال یعیف وسی، ط«ابان بازیخ»داد یبا توجه به اهداف رو

ته داد در نظر گرفین رویا یبرا یمتنوع یهاتیفعال شودتوصیه می. وجود داشته باشدداد ین رویتواند در ایم

 1-6 جدول در دادین رویدر ا ممکن یهاتیاز فعال ییهانمونه نند.کت کشود تا اقشار مختلف بتوانند در آن شر

 ارائه شده است.

 «خیابان باز»در رویداد ریزی قابل برنامه هایفعالیتاز  هایینمونه -1-6جدول 

 هاتینام فعال تیحوزه فعال فیرد

 یو هنر یفرهنگ 1
ها و اعیاد ملی و مذهبی، برگزاری جشن ،یقیموس ی، اجرایهنر یهاشگاهینماتئاتر، 

 و سوغات یع دستیعرضه صنا

 یو نقاش یگامی، اری، بازیروادهیت، پیکبال، اسی، فوتبال، والیسواردوچرخه یو ورزش یحیتفر 2

 یکو پزش یسالمت یها، انجام تستیدرباره سالمت یرساناطالع هایباجه یسالمت 3

 کیجذاب مانند روبات یهاشگاهیها و نمایباز ینولوژکعلم و ت 4

 یطیمح ستیز یهاارگاهکو  یآموزش اجتماع هایپویش یتوسعه اجتماع 5
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 تحلیل سطح خدمت -7

 کمکسطح خدمت به شود. یالت استفاده میرد انواع تسهکل عملیتحل یبرا« سطح خدمت»از مفهوم 

ن یمعرف بدتر Fت و سطح خدمت ین وضعیمعرف بهتر Aشود. سطح خدمت یان میب Fتا  A یسیحروف انگل

 است. التیتسه یردکت عملیوضع

 اده ویاز سطح خدمت پیبا در نظر گرفتن امت یابان شهریاده در قطعات خیوه سفر پیسطح خدمت ش

اده شامل یوه سفر پیت خدمت شیفیک یهاشود. شاخصین مییرو تعادهیموجود در پ رویپیاده یمتوسط فضا

رخ نرو، ادهیرو و پن سوارهیرو، فاصله بادهی، عرض پیاده در عبور عرضیر عابر پیاده، تأخیسرعت سفر عابر پ

از ین امتییتع یها بران شاخصیاست. از ا یه عبوریل نقلیقطعه و سرعت وسا انهیه در میل نقلیان وسایجر

 اده بهیاز سطح خدمت عابر پیشود. امتیم الت پیاده در قطعات خیابان شهری استفادهیسطح خدمت تسه

 دهد.یاربران از خدمات و تسهیالت ارائه شده را نشان مکتی یزان نارضاینوعی، م

نشان داده  1-7شکل در  یابان شهریاده در قطعات خیوه سفر پیل سطح خدمت شیروش تحل یهاگام

به  1-7جدول اده، از یاز سطح خدمت عابر پیو امت یروادهیپ یر متوسط فضاین مقادییشده است. پس از تع

 شود.یاین تسهیالت استفاده م ن سطح خدمتییمنظور تع

 یاهنمار ،جلد سوم ،ن سطح خدمت شیوه سفر پیاده به فصل هفدهمیینه تعیشتر در زمیاطالعات ب یبرا

 مراجعه شود. «الت منقطعیتسه»ت معابر، ین ظرفییتع

 



 بخش دهم: مسیرهای پیاده
 

 

 

70 
 

 
 یابان شهریاده در قطعات خیپ سطح خدمت تسهیالتل یروش تحل -1-7شکل 

 

 یابان شهریاده در قطعات خیپ تسهیالتسطح خدمت  -1-7جدول 

 از نارضایتییامت
 ادهیعابر پ

 )متر مربع بر نفر(اده یموجود برای عابر پ یمیانگین فضا

 مترکا ی 8/0 5/1تا  8/0 5/2تا  5/1 0/4تا  5/2 0/6تا  0/4  0/6شتر از یب

 A B C D E F مترکا ی 00/2

 B B C D E F 75/2تا  00/2

 C C C D E F 50/3تا  75/2

 D D D D E F 25/4تا  50/3

 E E E E E F 00/5تا  25/4

 F F F F F F 00/5بیشتر از 
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 انگلیسی به فارسی واژگان

 Gutter آبرو

 Vertical Clearance ارتفاع آزاد

 Freeway آزادراه

 Scooter اسکوتر

 Skate اسکیت

 Protruding Objects آمدهپیش اشیای

 Wall-Mounted Objects نصب شده روی دیوار اشیای

 Horizontal افقی

 Pollution آلودگی

 Safety ایمنی

 Reflectorization بازتاب

 Critical بحرانی

 Snow Plowing روبیبرف

 Alteration بهسازی

 Utility Tie-Downs های تیر برقپایه

 Bridge پل

 Stairs پلکان

 Raised Sidewalk روی برجستهپیاده

 Crosswalk گذرپیاده

 Marked Crosswalk کشی شدهگذر خطپیاده

 Un-Marked Crosswalk کشی نشدهگذر خطپیاده

 Midblock Crossing ایقطعهگذر میان پیاده

 Curb Extension پیش آمدگی جدول

 Continuity/ Connectivity پیوستگی

 Sign تابلو

 Traffic Control Devices کنترل ترافیک تجهیزات

 Density تراکم

 Pedestrian Facilities تسهیالت عابر پیاده

 Maintenance نگهداریتعمیر و 

 Recreation تفریح

 Intersection تقاطع

 Signalized Intersection دارچراغ تقاطع

 Highway تندراه

 Curb جدول

 Curb and Gutter جدول آبرو

 Crossing Island جزیره ایمنی

های آوری و تخلیه آبجمع
 Drainage سطحی

 Traffic Volume حجم ترافیک

 Non-Motorized ونقل غیر موتوریحمل
Transportation 

  Active Transportation ونقل فعالحمل

 Stop Bar خط توقف

 Marking کشیخط

 Street خیابان

 Open Street خیابان باز

 Collector Street وپخش کنندهخیابان جمع

 Arterial Street خیابان شریانی

 Local Street خیابان محلی

 Manhole دریچه بازدید
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 Bicycle دوچرخه

 Wall دیوار

 Ramp رابط

 Combination Curb Ramp رابط ترکیبی

 Perpendicular Curb Ramp رابط عمودی

 Parallel Curb Ramp رابط موازی

 Diagonal Curb Ramp رابط مورب

 Driver راننده

 Lighting روشنایی

 Overpass روگذر

 Underpass زیرگذر

 Speed سرعت

 Design Speed سرعت طرح

 Speed Limit سرعت مجاز

 Surface سطح

 Level of Service سطح خدمت

 Walking Trip سفر پیاده

 Short Trip سفر کوتاه

 Transportation System ونقلسیستم حمل

 Retrofit Situations شرایط بازسازی

 Radius شعاع

 Curb Radii شعاع قوس گوشه تقاطع

 Effective Turning Radius شعاع گردش مؤثر

 Grade شیب طولی

 Cross Slope شیب عرضی

 Counter Slope شیب مخالف

 Curb Ramp شیبراهه

 Transportation Mode ونقلشیوه حمل

 Wheelchair دارصندلی چرخ

 Longitudinal طولی

 Capacity ظرفیت

 Pedestrian عابر پیاده

 Sidewalk Width روعرض پیاده

 Buffer Width عرض حاشیه

 Clear Width عرض مؤثر

 Transversal عرضی

 Distance فاصله

 Storage Area انبارهفضای 

 Landing فضای گردش

 Accessible قابل دسترس

 Accessibility قابلیت دسترسی

 Stroller کالسکه

 Grade-Separated Crossing همسطح گذرگاه غیر

 Boxes گلدان

 Edge لبه

 Flare لچکی

 Obstacle مانع

 Central Business District یزکمحدوده تجاری مر
(CBD) 

 Cut-Through محل گذر

 Property Line مرز کاربری مجاور
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 Highway & Street معبر

 Diagonal مورب

 Median میانه

 Strip نوار )گیاهی(

 Detectable Warnings های برجستههشداردهنده
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انگلیسی به فارسی واژگان

Accessibility قابلیت دسترسی 

Accessible قابل دسترس 

Active Transportation ونقل فعالحمل 

Alteration بهسازی 

Arterial Street خیابان شریانی 

Bicycle دوچرخه 

Boxes گلدان 

Bridge پل 

Buffer Width عرض حاشیه 

Capacity ظرفیت 

Central Business District 
(CBD) 

 یزکمحدوده تجاری مر

Clear Width عرض مؤثر 

Collector Street وپخش کنندهخیابان جمع 

Combination Curb Ramp رابط ترکیبی 

Continuity/ Connectivity پیوستگی 

Counter Slope شیب مخالف 

Critical بحرانی 

Cross Slope شیب عرضی 

Crossing Island جزیره ایمنی 

Crosswalk گذرپیاده 

Curb جدول 

Curb and Gutter جدول آبرو 

Curb Extension  پیش آمدگی جدول 

Curb Radii شعاع قوس گوشه تقاطع 

Curb Ramp شیبراهه 

Cut-Through محل گذر 

Density تراکم 

Design Speed سرعت طرح 

Detectable Warnings های برجستههشداردهنده 

Diagonal مورب 

Diagonal Curb Ramp رابط مورب 

Distance فاصله 

Drainage 
های آوری و تخلیه آبجمع

 سطحی

Driver راننده 

Edge لبه 

Effective Turning Radius شعاع گردش مؤثر 

Flare لچکی 

Freeway آزادراه 

Grade شیب طولی 

Grade-Separated Crossing همسطح گذرگاه غیر 

Gutter آبرو 

Highway تندراه 

Highway & Street معبر 

Horizontal افقی 
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Intersection تقاطع 

Landing فضای گردش 

Level of Service سطح خدمت 

Lighting روشنایی 

Local Street خیابان محلی 

Longitudinal طولی 

Maintenance  نگهداریتعمیر و 

Manhole دریچه بازدید 

Marked Crosswalk کشی شدهگذر خطپیاده 

Marking کشیخط 

Median میانه 

Midblock Crossing ایگذر میان قطعهپیاده 

Non-Motorized 
Transportation 

 ونقل غیر موتوریحمل

Obstacle مانع 

Open Street خیابان باز 

Overpass روگذر 

Parallel Curb Ramp رابط موازی 

Pedestrian عابر پیاده 

Pedestrian Facilities تسهیالت عابر پیاده 

Perpendicular Curb Ramp رابط عمودی 

Pollution آلودگی 

Property Line مرز کاربری مجاور 

Protruding Objects آمدهپیش یاشیا 

Radius شعاع 

Raised Sidewalk روی برجستهپیاده 

Ramp رابط 

Recreation تفریح 

Reflectorization بازتاب 

Retrofit Situations شرایط بازسازی 

Safety ایمنی 

Scooter اسکوتر 

Short Trip سفر کوتاه 

Sidewalk Width روعرض پیاده 

Sign تابلو 

Signalized Intersection دارچراغ تقاطع 

Skate اسکیت 

Snow Plowing روبیبرف 

Speed سرعت 

Speed Limit سرعت مجاز 

Stairs پلکان 

Stop Bar خط توقف 

Storage Area  انبارهفضای 

Street خیابان 

Strip )نوار )گیاهی 

Stroller کالسکه 

Surface سطح 

Traffic Control Devices کنترل ترافیک تجهیزات 

Traffic Volume حجم ترافیک 

Transportation Mode ونقلشیوه حمل 

Transportation System ونقلسیستم حمل 
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Transversal عرضی 

Underpass زیرگذر 

Un-Marked Crosswalk کشی نشدهگذر خطپیاده 

Utility Tie-Downs های تیر برقپایه 

Vertical Clearance ارتفاع آزاد 

Walking Trip سفر پیاده 

Wall دیوار 

Wall-Mounted Objects نصب شده روی دیوار اشیای 

Wheelchair دارصندلی چرخ 

 

 




