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 خواننده گرامی

 

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

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

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

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

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

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

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

 کنید. رکذ یاحتمال تماسبه منظور  را خوداطالعات  -4

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

 .شودمی یقدردانخوانندگان محترم  دقت نظر و یارکهم از شیشاپیپ داشت. خواهند

 

 :اطالعات تماس
 

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

 021-88878031-9تلفن: 
 

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

آیین نامه طراحی معابر شهری

با سالم و احترام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

معماري ارائه خواهد کرد.

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

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

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



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

 

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 حملهای نی مفاهیم، رویکردها و شیوهروزرسابه -

 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 شیبهشهرها و استفاده  یارتباط یهاهکدر شب یپارچگکیجاد یا -

 یخصش 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 راهنامه طراحی آیین»

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

 

 

 محمد اسالمی                                                                                                 

 

  



 یونقل وزارت راه و شهرسازحملپیشگفتار معاون 

 

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

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

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

ن ی. اه 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 همگانیمباحث مربوط به شیوه با 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

قل پایدار نوگامی 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 خیابانوه بوده و به تغییر شی

 بینجامد.

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

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

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

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

 را از خداوند منان خواستارم. شانیافزون ا

 

 وریشهرام آدم نژاد غ                                                                                       

 

  



 «نامه طراحی معابر شهریآیین»سازمان اجرایی تهیه 

   مجری:

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران کرمانشاهی الدینشهاب

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه تهراندانشگاه  علیرضا رامندی

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران نیامهدی بشیری

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران نژادحسین دشتستانی

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران کیوان آقا بیک

 ارشد راه و ترابری یکارشناس دانشگاه تهران هانی ژاله دوست

 کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه تهران علی اکبر لبافی

 کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران یم مؤمنیمر

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران انیرچینو حریم

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران یا آزادیمح

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه دانشگاه تهران اصفهانی انید شمعانیحم

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران یلیمارال اسماع

   

   دستگاه کارفرما:

 دکتری راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی محسن صادقی

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت راه و شهرسازی نژادقیسعید توف

 یارشد راه و ترابر یکارشناس وزارت راه و شهرسازی خرمیحامد 

 کارشناسی ارشد راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی مهدی شکرگزار

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت راه و شهرسازی زهره فدایی

   

   :دستگاه نظارت

 شهریریزی دکتری برنامه وزارت راه و شهرسازی انیغالمرضا کاظم

 دکتری مدیریت راهبردی وزارت کشور پوریا محمدیان

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت کشور فرشاد غیبی

   
   

چی و آقای مهندس مهدی ات خانم مهندس مهسیما مقدسی، آقای مهندس محمدرضا مسین وسیله از زحمه اب قدردانی:

 .شودقدردانی می ،نداهنامه کمک کردآیین سوممعینی کربکندی که با ارائه نقطه نظرات سازنده خود به قوام بخش 
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 عرضیهای معرفی اجزای نیمرخ -1

 خیابان شهری -1-1

 .های پیرامونی و مقابل یکدیگر(های خیابان )حد فاصل بین دیواره ساختمانمجموعه بستر و کناره پوسته:

دوچرخه خطوط ای و خطوط پارک حاشیه ،هاهای کناری، شانهروها، میانه، جداکنندهمجموعه سواره بستر:

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

رو، فضای سبز و مبلمان شهری )حد فاصل جدول ها، پیادهمجموعه فضای کنار ساختمان خیابان: کناره

 .های پیرامونی(حاشیه خیابان تا دیواره ساختمان

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

 .مجزا و خالف جهت یروکننده بین دو سوارهنوعی جدا میانه:

 .جهتروی مجزا و همکننده بین دو سوارهنوعی جدا جداکننده کناری:

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

 که در طول زیادی از معبر ادامه دارد.نوعی خط عبور وسایل نقلیه موتوری  خط اصلی:

 .وسایل نقلیه همگانیبه  عبور اختصاص داده شده خط خط ویژه همگانی:

 .تردد دوچرخهبه  عبور اختصاص داده شده خط خط ویژه دوچرخه:

 دو طرف یک خط عبور مشخص. هایکشیفاصله بین محور خط عرض خط عبور:

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

، پشتیبانی از روسازی و جدول یا دیوارهکه به منظور ایجاد فاصله ایمن از لبه  خیابانقسمتی از  شانه:

 شود.، در نظر گرفته میایپارک حاشیهفراهم کردن فضای 
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 های شهریاجزای نیمرخ عرضی خیابان -1-1شکل 

 

 شهری تندراه -1-2

های پیرامونی و مقابل مجموعه بستر و فضاهای سبز و باز اطراف )حد فاصل بین دیواره ساختمان پوسته:

 یکدیگر(.

های طولی حاشیه ها )حد فاصل بین حفاظهای کناری و شانهروها، میانه، جداکنندهمجموعه سواره بستر:

 تندراه(.دو طرف 

 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

 که در طول زیادی از معبر ادامه دارند.نوعی خط عبور وسایل نقلیه موتوری  خط اصلی:

های اتصال به خیابان و ظرفیت افزایش به منظورکه نوعی خط عبور وسایل نقلیه موتوری  خط کندرو:

 .شودها به خطوط اصلی اضافه میشهری و رابط
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 .وسایل نقلیه همگانیبه  عبور اختصاص داده شده خط خط ویژه همگانی:

 های دو طرف یک خط عبور مشخص.کشیفاصله بین محور خط عرض خط عبور:

، پشتیبانی از روسازی و فراهم کردن فضای فاصله ایمن از لبهد که به منظور ایجا تندراهقسمتی از  شانه:

 شود.خطر یا وقوع تصادف، در نظر گرفته می در شرایطفرار و توقف اضطراری وسایل نقلیه 

 

 

 
 های شهریاجزای نیمرخ عرضی تندراه -2-1شکل 
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 خطوط عبورانواع  -2

 هاتعریف -2-1

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

 های دو طرف یک خط عبور مشخص.کشیفاصله بین محور خط عرض خط عبور:

 د.در طول زیادی از معبر ادامه دار کهنوعی خط عبور وسایل نقلیه  خط اصلی:

 های شهری وو اتصال به خیابانظرفیت  افزایش به منظورکه نوعی خط عبور وسایل نقلیه  خط کندرو:

 .شودها به خطوط اصلی اضافه میرابط

 شود.به خطوط اصلی اضافه میو کوتاه که به طور موضعی نوعی خط عبور وسایل نقلیه  خط کمکی:

کاهش یا افزایش سرعت وسایل نقلیه به هنگام برای به منظور ایجاد فرصت  ی کهخط خط تغییر سرعت:

 شود.در نظر گرفته میاز آن یا خروج خطوط اصلی به ورود 

خط کمکی اضافه شده در فاصله بین یک رابط ورودی و رابط خروجی واقع شده در مجاورت  خط تداخل:

 های تداخلی.و بعد از آن، به منظور تسهیل انجام حرکت

ه ک ینیسنگلیه نقل یه از وسایل نقلیوساسایر خط کمکی اضافه شده به منظور سبقت  :خط سرباالیی

 افته است.یاهش ک ییسرباالحرکت در  به علتسرعتشان 

 

 کلیات -2-2

هدف مورد ها، آنتواند وجود داشته باشد. هر کدام از می عبورطوط خ یک معبر، انواع در مقطع عرضی

با هدف یکپارچه  خطوطاین  های متناسب با آن هدف را نیاز دارند.ابعاد و اندازه ،نظر خود را داشته و در نتیجه

انواع وسایل نقلیه، شامل عبور ای طراحی شوند که مناسب برای های سفر، باید به گونهکردن کلیه شیوه

 و فرس هایسرعت طرح، اولویت شیوه باشند. ها، وسایل نقلیه شخصی و دوچرخهیها، وسایل نقلیه باراتوبوس

 داد، ابعادتع، مالحظاتی هستند که باید برای انتخاب ونیهای پیرامکاربریی و دانواع نیازهای عملکر بینتعادل 

 .در نظر گرفته شوند یک معبر عبور و نوع مناسب خطوط
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ن عبور عرضی عابراهای مختلف سفر خصوصاً همعموالً محل بروز تعارضات عملکردی بین شیو عبورخطوط 

 مهم است. ،نامطلوب این تعارضاتهستند. از این رو، چگونگی طراحی آنها برای کاهش اثرات پیاده 

خطوط گردشی،  کندرو، خطوط عبور اصلی، عبورخطوط رایج مورد استفاده در معابر شامل  عبور خطوط

 .استونقل همگانی و خطوط کمکی خطوط ویژه دوچرخه، خطوط ویژه حمل

 

 اصلی طخ -2-3

، حداقل باید دارای یک مورد استفاده در معابر، خط اصلی است. کلیه معابر شهری عبور ترین خطرایج

های کرده و برای کاربریجا در نقاط مختلف شهر جاب مانعون خط اصلی باشند تا بتوانند جریان ترافیک را بد

ظمی در نتعداد خطوط عبور باعث افزایش سرعت، بیزیاد بودن از طرف دیگر،  .پیرامونی، دسترسی ایجاد کنند

حداقل و حداکثر  1-2جدول در  های عرضی عابر پیاده خواهد شد.گذرگاهحرکت، کاهش ایمنی و افزایش طول 

 به تفکیک انواع معابر شهری ارائه شده است.در هر جهت تعداد خطوط اصلی 

 شهری معابر انواعاصلی به تفکیک  های مجاز برای تعداد خطوط عبورهباز -1-2جدول 

 توضیحات تعداد خط عبور در هر جهت بندی معبرطبقه

 خط به کمک کندرو 4اضافه شدن بیشتر از  3حداقل  آزادراه

 کندروخط به کمک  4اضافه شدن بیشتر از  2حداقل  بزرگراه

 خط به کمک کندرو 1اضافه شدن حداکثر  3حداکثر  خیابان شریانی

 طرفه بودن خیابانخط در صورت یک 3حداکثر  2حداکثر  وپخش کنندهخیابان جمع

 طرفه بودن خیابانخط در صورت یک 2حداکثر  1حداکثر  خیابان محلی

 

، افزایش یافته و با کاهش خطوط عبورسایل نقلیه سنگین، عرض در صورت افزایش سرعت طرح و تردد و

های مجاز برای عرض این بازهشود. دهی به عابران پیاده، این عرض، کمتر در نظر گرفته میسرعت و اولویت

 بیان شده است. 2-2جدول بندی معابر در خطوط بر حسب طبقه

 ، توجه به موارد زیر ضروری است:طور کلی در تعیین عرض خطوط عبور به

یابد. برای اطالعات های افقی با توجه به سرعت و شعاع قوس، افزایش میرو در قوسعرض سواره -

 مراجعه شود.« های طولیپالن و نیمرخ»نامه، بیشتر در این مورد به بخش دوم آیین
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، های شهری، عرض خطوط عبورخیابان شود، به منظور کنترل و کاهش سرعت حرکت درتوصیه می -

 کمتر در نظر گرفته شود.

سواران و وسایل نقلیه همگانی شود، به منظور افزایش اولویت حرکت عابران پیاده، دوچرخهتوصیه می -

 موتوری، محدود شود. وسایل نقلیه های شهری، عرض خطوط عبوریاباندر خ

 خطوط ها، به منظور افزایش تعداد خطوط توقف قبل از تقاطع و ایجادبهتر است در نزدیکی تقاطع -

 کمتر از این عرض در فواصل دور از تقاطع باشد. مخصوص گردش، عرض خطوط عبور

 

 بندی معابربه تفکیک طبقهاصلی  عرض خطوط عبورهای مجاز برای ازهب -2-2جدول 

 عبور عرض خط بندی معبرطبقه
 )متر(

 6/3تا  4/3 آزادراه

 5/3تا  3/3 بزرگراه

 3/3تا  0/3 خیابان شریانی

 0/3تا  7/2 وپخش کنندهخیابان جمع

 7/2تا  5/2 خیابان محلی

 

 کندرو خط -2-4

توانند عملکردهای های اطراف آن، میو کاربریاین خطوط با توجه به محیطی که در آن واقع شده 

ها و ، تأمین دسترسی به کاربریهاتندراه هایتعداد اتصالکنترل مختلفی داشته باشند. این عملکردها شامل 

است. این سرعت  جداسازی جریان ترافیک محلی از جریان ترافیک پر و های شریانیخیابانخدمات اطراف 

و انتقال آن به  شهریهای آوری ترافیک خیابانها در نظر گرفته شده و نقش جمعخطوط غالباً در تندراه

، در دو سمت یا یک ندرو، به طور موازی با خطوط اصلیک خطوط عبورکنند. ها و بالعکس را ایفا میتندراه

صلی، به شکل شبکه، سرعت خطوط اصلی، د. فاصله این خطوط از خطوط انشوسمت معابر در نظر گرفته می

 ست.ا متغیرمقدار آن و بوده وابسته  ،و تعداد خطوط عبور هااتصالموقعیت خطوط کمکی، فاصله 
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 خط گردش -2-5

ها قصد گردش ای که در تقاطعو برای وسایل نقلیه  شدهگردش، از خطوط اصلی جدا اختصاصی خطوط 

ردش، های گوجود خطکنند. متقاطع فراهم می هایجریانفاصله مناسب بین  یافتن ودارند، فضایی برای انتظار 

ترافیکی، نوع، طول و تعداد این  هایتحلیلضروری است.  معابر و دسترسی جاییبجاهای برای تأمین نقش

 .کندن نیازهای وسایل نقلیه مختلف مشخص مییخطوط را در جهت برقراری تعادل بین تأم

 خط گردش به راست -2-5-1

د، نگونه تداخلی با جریان ترافیک مخالف نداشته باش حتی اگر هیچ ها،در تقاطع های راستگردرکتح

های ها و در سمت راست خطاز این رو، در تقاطع. دندهظرفیت و عملکرد ترافیکی تقاطع را تحت تأثیر قرار می

 نآ ش به راست دارند، بدوندکه قصد گر ایتا وسایل نقلیه شودگرفته میاصلی، خط گردش به راست در نظر 

خود را انجام دهند. فایده خط گردش به راست افزایش  حرکتکنند،  ودسدمترافیک عبوری را  مسیرکه 

، های اصلی مجاور آنعرض خط بر اساسظرفیت و ایمنی پیاده و سواره است. عرض خط گردش به راست 

به منظور جداکردن خط گردش به راست از شود. یین میتع شعاع قوس گوشه تقاطع و نوع وسیله نقلیه تیپ

 طراحی زمینهبیشتر در  اطالعاتاستفاده کرد. برای  کنندههای جداتوان از جزیرهجریان ترافیک عبوری می

 مراجعه شود.« هاتقاطع» نامه،آیین هفتم به بخش کننده آنی جداهاجزیره خط گردش به راست و

 خط گردش به چپ -2-5-2

 ای که قصدشود تا وسایل نقلیهمی ایجادهای اصلی خط گردش به چپ، قبل از تقاطع در سمت چپ خط

گردش به چپ دارند، در آن خط برای به دست آوردن فرصت عبور مناسب و یا سبز شدن چراغ مخصوص 

فزایش ا وتوریبرای وسایل نقلیه م ها را. خط گردش به چپ ظرفیت و ایمنی تقاطعبمانندگردش به چپ منتظر 

 (.«هاتقاطع»نامه، آیین هفتمبخش ) دشومی مشخص 3-2جدول عرض این خطوط مطابق با دهد. می

 برامع بندیطبقه به تفکیکخط گردش به چپ عرض های مجاز برای بازه -3-2جدول 

 )متر( گردش به چپ عرض خط بندی معبرطبقه

 4/3تا  0/3 تندراه

 0/3تا  7/2 شریانی خیابان

 7/2تا  5/2 وپخش کنندهجمع خیابان
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 خط ویژه تردد وسایل نقلیه امدادی -2-6

های شهری( خط ویژه تردد وسایل نقلیه ها و تونلها، بزرگراهدر حاشیه معابر شهری )به ویژه آزادراه

ه یر وسایل نقلیاست و تردد سا یامداد هینقل لیوسا یمخصوص عبور اضطرارشود. این خط امدادی تعبیه می

 از آن ممنوع است.

 

 دوچرخهویژه خط  -2-7

کشی و مشترک با سایر وسایل( )جدا شده فیزیکی، جدا شده با خطهای دوچرخه، انواع مختلفی دارند خط

احی طر زمینهبیشتر در  اطالعاتتوان آنها را در مقطع عرضی در نظر گرفت. برای های متفاوتی میبه شیوه و

 .شودمراجعه « مسیرهای دوچرخه»نامه، آیین یازدهم این خطوط به بخش

 

 ونقل همگانیخط ویژه حمل -2-8

 هایتقاطع دارایه کوآمد پر رفت هایخیابانونقل همگانی در خطوط ویژه حملاز  که شودتوصیه می

ش این کار منجر به بهبود نقشود.  استفاده ،دارند در آنها ترددهای سفر انواع شیوههستند و پیچیده ترافیکی 

ی و یابمکانهای مختلفی برای . شیوهشودونقل همگانی در خیابان میجابجایی و سهولت حرکت وسایل حمل

همگانی  نقلیهها به لحاظ نوع وسایل این شیوه د دارد.ها وجوطراحی این خطوط در مقاطع عرضی خیابان

ند. به آنها با یکدیگر متفاوت هست اتصالهای همگانی و چگونگی از خطوط، نوع و مکان ایستگاه گانکننداستفاده

ل ونقحمل» نامه،آیین هشتم ونقل همگانی به بخشطراحی خطوط ویژه حمل زمینهبرای اطالعات بیشتر در 

 شود. مراجعه «همگانی

 

 کمکی خط -2-9

این خطوط به منظور د. نکنکمک می موتوری خطوط کمکی به بهبود عملکرد جابجایی وسایل نقلیه

شوند. های اصلی اضافه میتر کردن رانندگی به خطجریان ترافیک و راحت تر شدنافزایش ظرفیت، ایمنی، روان

توان به صورت زیر نواع خطوط کمکی را میشود. اهر خط کمکی برای یک منظور مشخص در نظر گرفته می

 بندی کرد:دسته
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 خط تغییر سرعت -

 خط تداخل -

 خط سرباالیی -

ه آن ببه صورت جداگانه  دلیل اهمیت بیشترکه به  هستندخطوط کمکی یکی از انواع خطوط گردش نیز 

 پرداخته شد.

 خط تغییر سرعت -2-9-1

ا خروج یخطوط اصلی به خطوط تغییر سرعت، برای کاهش یا افزایش سرعت وسایل نقلیه به هنگام ورود 

از نظر  گیرند.های شهری مورد استفاده قرار میدر تندراه این خطوط، غالباً شوند.در نظر گرفته میآنها از 

 وجهقابل تسرعت  کاهش، زیاد بتاًنسسرعت  دارای معابرهای اصلی ایمنی، وسایل نقلیه نباید در محدوده خط

 .شوند ترهای سریعجریان واردیا با سرعت کم  داشته

با سرعت کم به یک خط کمکی نیاز  به یک رابطبا جریان سریع  وسایل نقلیه از تندراه به منظور ورود

خط » نوع خط کمکی،. این شودمتناسب شرایط معبر جدید و با یافته تا سرعت در طول آن کاهش است 

ا باید ارند، ابتددرا پر سرعت  ای که قصد ورود به جریان ترافیک. برعکس، وسایل نقلیهنام دارد «کاهش سرعت

فرصت مناسب برای وارد شدن به جریان  ایجاددر پی  سپس، سرعت خود را افزایش داده و در یک خط کمکی

ای هبا عرض خط برابرخطوط نوع ن عرض ای .نام دارد« خط افزایش سرعت»نوع خط کمکی، اصلی باشند. این 

 د.شودر نظر گرفته می آنمجاور اصلی 

پیشنهاد خطوط تغییر سرعت در نیمرخ عرضی معابر به عواملی نظیر سرعت طرح، حجم ترافیک، ظرفیت 

 تصادفات در یک معبر بستگی دارد. ها و سابقهمعبر، تواتر تقاطع بندیطبقهمعبر، 

 خط تداخل -2-9-2

ستن برای پیو ، ترافیک ورودیداشته باشدخروجی قرار یک ورودی در نزدیکی و قبل از یک که  صورتیدر 

. به همین ترتیب جریان خروجی نیز برای خروجی استجریان ترافیک  به تداخل با به جریان اصلی ناگزیر

جلوگیری  کند. در این موارد، به منظور افزایش ظرفیت وخارج شدن از معبر با جریان ورودی تداخل پیدا می

کمکی در فاصله بین ورودی و خروجی معبر خط از ایجاد تداخل ترافیکی، ممکن است الزم شود یک یا چند 

 .وندشنامیده می «تداخل وطخط»ها در نظر گرفته شود. این خط
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های عرض خط دهد.را به صورت شماتیک نشان می تداخل های اضافه و کم کردن خطوط، روش1-2شکل 

 تداخل باید برابر با عرض خط اصلی مجاور آن در نظر گرفته شود.

 
 معابرتداخل در نیمرخ عرضی ردن خطوط کم کاضافه و  شماتیک یهاروش -1-2شکل 

 

 خط سرباالیی -2-9-3

ند و های تخط سرباالیی، نوعی از خطوط کمکی است که به منظور افزایش ایمنی و ظرفیت در سرباالیی

و موجب  ردهکشود. به این ترتیب، وسایل نقلیه سنگین از خط سرباالیی استفاده رو اضافه میطوالنی به سواره

 .(2-2شکل ) شونداصلی ترافیک نمیکاهش سرعت حرکت جریان 

 ، استفاده از خط سرباالیی معموالًن. بنابرایشودهای طولی تند پرهیز باید از شیبمعابر شهری، طراحی در 

ه وسایل نقلی در صورت زیاد بودن سهم تند و طوالنی و همچنینشیب طولی  دارایدر موارد  ولیکاربرد ندارد. 

 خشی خط سرباالیی باید بررسی شود.ب سنگین، اثر

ورت در صولی آن در نظر گرفته شود. مجاور شود عرض خط سرباالیی برابر با عرض خط اصلی توصیه می

 اصلی در نظر گرفت. متر کمتر از عرض خطوط 3/0توان عرض خط سرباالیی را می محدودیت عرض،
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 سرباالییکمکی مشخصات هندسی خط  -2-2شکل 
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 شانه -3

شانه قسمتی از معبر است که به منظور ایجاد فاصله ایمن از لبه معبر، پشتیبانی از روسازی معبر و فراهم 

ظر ر نکردن فضای فرار و توقف اضطراری وسایل نقلیه در معابر پر سرعت به هنگام خطر یا وقوع تصادف د

های احساس آسایش و راحتی بیشتر در رانندگی با سرعت و شود. ایجاد شانه، منجر به گشایش فضاییگرفته می

قابل استفاده نباشد. از جمله عملکردهای  شانه به عنوان یکی از خطوط عبور باال خواهد شد. باید توجه شود که

 اشاره کرد:توان به موارد زیر یشانه م

 های افقیدید در قوسبهبود فاصله  -

 های اطرافها و کانالهای سطحی به چاهکهدایت آب -

 بنداننشانی در ترافیک و راهعبور وسایل نقلیه اضطراری نیروهای انتظامی، آمبوالنس و آتش -

 ایجاد فضای نسبتاً امن برای توقف اضطراری وسایل نقلیه -

 سمتلبه خط ممتد طرفه دارای میانه، بین ر دوهای سطحی در معابو تخلیه آببه منظور حفظ ایمنی 

 شود.در نظر گرفته می« شانه سمت چپ»ای با عنوان میانه، فاصلهجدول یا حفاظ و لبه  روسوارهچپ 

خط فاصله بین جدول و  به اضافه ایهای شهری در صورت وجود جدول، خط پارک حاشیهدر خیابان

محدوده مجاز عرض شانه به تفکیک  شود.شانه خیابان شناخته میمتر( به عنوان  3/0رو )لبه سوارهممتد 

 شود.تعیین می 2-3جدول و  1-3جدول ندی معابر و نوع عملکرد شانه، مطابق با بهطبق

 بندی معابر و نوع خطوط عبورهای مجاز برای عرض شانه بر اساس طبقهبازه -1-3جدول 

 )متر(عرض شانه چپ  )متر(عرض شانه راست  نوع خط عبور بندی معبرطبقه

 آزادراه
 5/1تا  0/1 0/3تا  0/2 اصلی و کندرو

 - 0/2تا  0/1 کمکی

 بزرگراه
 0/1تا  5/0 5/2تا  0/1 اصلی و کندرو

 - 0/2تا  0/1 کمکی

 0/1تا  5/0 0/3تا  5/2 - رابط

 5/0تا  3/0 5/2تا  0/2 - خیابان شریانی

 3/0تا  0/0 5/2تا  5/0 - کننده و محلیوپخش خیابان جمع
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 حداقل عرض شانه راست بر اساس نوع عملکرد -2-3جدول 

 حداقل عرض عملکرد شانه
 )متر(

 5/0 پشتیبانی از روسازی یا ایجاد فاصله ایمن از لبه

 0/2 توقف اضطراری

 5/2 عبور وسایل نقلیه اضطراری

 5/2 مسیر انحرافی در دوره فعالیت کارگاهی

 بر اساس شعاع قوس و موانع موجود های افقیتأمین فاصله دید در قوس

 

 ، رعایت موارد زیر ضروری است:در تعیین عرض شانه

رو فقط جدول ای، اگر در لبه سوارههای شهری، در صورت عدم وجود خط پارک حاشیهدر خیابان -

متر به عنوان شانه در  5/0متر و اگر جدول و آبرو وجود دارد، حداقل  3/0باشد، حداقل وجود داشته 

 (.1-3شکل شود )نظر گرفته شده و از طریق خط سفید ممتد مشخص می

 
 های شهری دارای جدولمحل در نظر گرفتن عرض شانه در خیابان -1-3شکل 

 

و جدول، مسیرهای پیاده و دوچرخه  ایدر صورت عدم وجود خط پارک حاشیههای شهری، در خیابان -

 شوند.متر به عنوان شانه خیابان در نظر گرفته می 5/1با حداقل عرض 

در صورت وجود شیروانی با شکستگی گرد نشده در کناره معبر، عرض شانه از محل شکستگی در نظر  -

(. در صورتی که محل شکستگی، گرد شده و شیب 2-3شکل  در «الف»شود )مقطع گرفته می

شود )مقطع باشد نیز عرض شانه از محل شکستگی در نظر گرفته می 4به  1تر از شیروانی، مالیم

(. تنها در صورتی که شیب شیروانی تند بوده و محل شکستگی گرد شده باشد، 2-3شکل  در «ب»

 (.2-3شکل  در «ج»عرض شانه باید از ابتدای شروع گرد شدگی در نظر گرفته شود )مقطع 
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 های مختلف وجود شیروانیمحل در نظر گرفتن عرض شانه در حالت -2-3شکل 

 

در صورت وجود جدول یا حفاظ بتنی در کناره معبر، عرض شانه از لبه جدول یا لبه قاعده بتنی  -

(. در صورتی که کناره معبر توسط نرده یا حفاظ 3-3شکل « الف»حفاظ، سنجیده خواهد شد )مقطع 

شود )مقطع متری از لبه آن در نظر گرفته می 5/0فلزی محصور شده باشد، عرض شانه با فاصله 

 (.3-3شکل « ب»
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 های مختلف وجود حفاظ کناریمحل در نظر گرفتن عرض شانه در حالت -3-3شکل 

 

 ،های چپ و راست باید روسازی شوند و رویه آنها از جنسی باشد که تحت شرایط جوی مختلفشانه -

 رو، پیشنهادحالت پایدار خود را حفظ کند. با این حال، به منظور عدم استفاده شانه به عنوان سواره

 شود رویه آن از جنس آسفالت سرد و زبر ساخته شود.می

های طویل ها به خصوص تونلهای اضطراری از اجزای مهم مقطع عرضی در تونلگاهها و توقفشانه -

 «و زیرگذرها هامقطع عرضی در تونل»طالعات بیشتر در این زمینه به بند روند. برای ابه شمار می

 مراجعه شود.
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 کناری جداکنندهمیانه و  -4

 کلیات -4-1

 شوند:به دو دسته کلی تقسیم میو عملکرد ها از نظر محل استفاده کنندهجدا

های ترافیکی در جهات مخالف )رفت و برگشت معابر( استفاده به منظور جدا کردن حرکت که میانه -

دو و شامل  استروهای دو جهت معبر خطوط ممتد لبه سمت چپ سواره میانه فاصله بین شود.می

 .(1-4شکل ) شودمی های رفت و برگشت معبرجهت شانه سمت چپ

 
 تعریف محدوده میانه برای معابر شهری -1-4شکل 

 

جهت و موازی )خطوط کندرو و های ترافیکی همحرکتبه منظور جدا کردن  که جداکننده کناری -

رو و خط فاصله بین خط ممتد لبه سمت چپ یک سواره شود. جداکننده کناریمیویژه( استفاده 

و شامل یک شانه سمت چپ و یک شانه سمت راست  استروی دیگر ممتد لبه سمت راست سواره

 .(2-4شکل ) شودمی

 
 تعریف محدوده جداکننده کناری برای معابر شهری -2-4شکل 

 

 شوند:ها به دو دسته تقسیم میمیانه

انع مبه صورت فیزیکی  که (و پوشش گیاهی ، حفاظبرآمدگی، جدول)موانع فیزیکی  دارای هایمیانه -

 شوند.می مسیر مقابلاز ورود وسایل نقلیه به 

وسایل  مانع از ورود ،که تنها به صورت قانونیکشی( روسازی یا خط غیر فیزیکی )تغییر رنگ، هاییانهم -

 .شوندنقلیه به مسیر مقابل می
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جهت است. طرف آن هم واقع شده و جریان ترافیک در دو خطوط اصلی کنارهدر  ،های کناریجداکننده

. شونداستفاده می کندروها،خطوط فرعی و خطوط ویژه، اصلی از خطوط برای جداسازی غالباً ، هاجداکنندهاین 

 :دارند کاربرددر موارد زیر  های کناریو جداکننده هامیانهبه صورت کلی 

 هاها و دسترسی کاربریکنترل تعداد اتصال -

 های مختلف سفرشیوهویژه  کردن خطوط عبور جدا -

 دوطرفه معابردر  جلو به جلوکاهش تصادفات  -

 کنترل و کاهش سرعت -

 های سطحیآب تخلیهو  آوریجمعفراهم کردن فضایی برای تأسیسات  -

 هافضایی برای قرارگیری پایه پل فراهم کردن -

 حرکت گردش به چپبرای فضای توقف و انتظار  فراهم کردن -

 عابران پیادهعبور انتظار و برای ایمن فراهم کردن فضایی  -

ابلوها و همچون تروشنایی مانند تیر برق و عالئم ترافیکی  تجهیزاتفراهم کردن فضایی برای استقرار  -

 های راهنماچراغ

 سازیو محوطه ایجاد فضای سبزبه وسیله بصری خیابان  بهبود زیبایی -

توجه به موارد  ،رعایت مالحظات پدافند غیر عامل در طراحی و استفاده از میانه و جداکنندهبه منظور 

 زیر ضروری است:

های شهر، الزم است در فواصل مناسب بازشوهای در طراحی معابر اصلی )تندراهی و شریانی( و خروجی -

یل نقلیه امداد و نجات های متحرک( برای گردش وسااضطراری در میانه )به عنوان نمونه با المان

 بینی شود.پیش

ها توسط جداکننده الزم است ،برمعصورت واقع شدن مراکز حساس و کلیدی شهر در حاشیه در  -

 هایی به زمین متصل شوند تا احتمال تخریب آنها و صدمه زدن به این مراکز کاهش یابد.المان

 .ودشهای عریض باید به قابلیت استفاده برای اسکان در شرایط اضطراری توجه ها و جداکنندهدر میانه -
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 هاتندراه -4-2

عرض شوند. تقسیم می حفاظو دارای حفاظ ها به دو دسته بدون در تندراه هاجداکنندهبه طور کلی، 

 متر در نظر گرفته شود. 9حداقل برابر با نیاز نداشته باشند، باید طولی  ظاحفبه برای آن که ها کنندهجدا

در جهت مخالف احتمال برخورد وسایل نقلیه عالوه بر این که هستند،  حفاظ طولیهایی که دارای میانه

، تجهیزات ترافیکی و سایر موانع فیزیکی هاردن ترافیک موتوری از پایه پلبرای جدا ک دهند،را کاهش می

ا ها برابر بدر بزرگراهبا فرض وجود حفاظ طولی صلب، ، هاد نیاز برای میانهرحداقل عرض مو د.نشواستفاده می

 متر است. 3ها برابر با آزادراه و درمتر  2

یا استقرار در محدوده تقاطع  مخصوص گردش به چپکشی خطحداقل عرض میانه به منظور ایجاد 

در صورتی که الزم باشد پس از  متر است. 0/3برابر با  ،با حذف جداکنندهونقل همگانی ایستگاه ویژه حمل

 منظور ایمنی گردش وسایل نقلیهمتر( به  5/1متر(، قسمتی از میانه )حداقل  0/3ایجاد خط گردش به چپ )

چنانچه عبور عرضی عابران پیاده نیز وجود  متر خواهد بود. 5/4 با حفظ شود، حداقل عرض مورد نیاز آن برابر

 متر نیاز است. 0/2حفظ میانه با حداقل عرض  ،دارد

، اصلی تندراهونقل همگانی از خطوط به منظور جدا کردن خطوط کمکی، کندروها و خطوط ویژه حمل

ها مقادیر حداقل عرض جداکننده است. الزامیکناری به همراه حفاظ طولی  جداکنندههای جزیره استفاده از

 بیان شده است. 1-4جدول شهری در  هایتندراهبر حسب عملکرد آنها در 

 
 نمونه میانه وسیع بدون حفاظ -3-4شکل 
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 نمونه میانه با حفاظ طولی صلب -4-4شکل 

 

 
 نمونه میانه با حفاظ طولی نیمه صلب -5-4شکل 

 

 
 ذیرپفنمونه میانه با حفاظ طولی انعطا -6-4شکل 
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 کناری خطوط کندرونمونه جداکننده  -7-4شکل 

 

 
 های شهریدر تندراه ونقل همگانینمونه جداکننده کناری خطوط ویژه حمل -8-4شکل 

 

 
 در آزادراه مشخصات هندسی میانه با حفاظ طولی صلب -9-4شکل 
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 در آزادراه مشخصات هندسی میانه با حفاظ طولی نیمه صلب -10-4شکل 

 

 
 در آزادراه ذیرپفمشخصات هندسی میانه با حفاظ طولی انعطا -11-4شکل 

 

 
 در آزادراه کندرو با حفاظ طولی صلبخطوط مشخصات هندسی جداکننده  -12-4شکل 

 

 
 در آزادراه مشخصات هندسی جداکننده خطوط کندرو با حفاظ طولی نیمه صلب -13-4شکل 

 

 
 در آزادراه ذیرپفکننده خطوط کندرو با حفاظ طولی انعطامشخصات هندسی جدا -14-4شکل 
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 آزادراهدر  ونقل همگانیحملمیانی مشخصات هندسی جداکننده خط ویژه  -15-4شکل 

 

 های شهریبه تفکیک نوع عملکرد در تندراهها کنندهجداحداقل عرض  -1-4جدول 

 حداقل عرض نوع حفاظ بندی تندراهطبقه جداکنندهعملکرد 
 )متر(

 0/9 بدون حفاظ - کننده کناری وسیعمیانه و جدا

 0/3 صلب آزادراه میانه

 0/4 نیمه صلب آزادراه میانه

 5/4 پذیرانعطاف آزادراه میانه

 0/2 صلب بزرگراه میانه

 0/3 نیمه صلب بزرگراه میانه

 5/3 پذیرانعطاف بزرگراه میانه

 0/4 صلب آزادراه کننده خطوط کندروجدا

 0/5 نیمه صلب آزادراه جداکننده خطوط کندرو

 5/5 پذیرانعطاف آزادراه جداکننده خطوط کندرو

 5/2 صلب بزرگراه جداکننده خطوط کندرو

 5/3 نیمه صلب بزرگراه خطوط کندرو جداکننده

 0/4 پذیرانعطاف بزرگراه جداکننده خطوط کندرو

 5/2 - آزادراه ونقل همگانیجداکننده خط ویژه حمل

 0/2 - بزرگراه ونقل همگانیکننده خط ویژه حملجدا
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 شانه مورد نیازعرض ایمنی و  فاصله ، حداقل1-4جدول  برای مقادیر ارائه شده درالزم به ذکر است که 

است. در صورتی که در فضای میانه یا جداکننده کناری، جسم ثابت )نظیر پایه پل، تجهیزات  در نظر گرفته شده

ه و نیازمند محافظت باشد، باید عرض جسم و فضای ایمن کنترل هوشمند و سیستم روشنایی( وجود داشت

 برای اطالعات به مقادیر حداقل عرض میانه اضافه شود. )با توجه نوع آن(مورد نیاز برای تغییر شکل حفاظ 

تجهیزات »نامه، آیین دوازدهمهای طولی به بخش بیشتر در مورد میزان تغییر شکل هر یک از انواع حفاظ

 ود.مراجعه ش« ایمنی

 

 های شهریخیابان -4-3

های شهری در کنار رعایت سایر ها در خیابانکنندهی عابران پیاده در تعیین عرض جدارعایت ایمن

جدول های شهری در ها بر حسب عملکرد آنها در خیابانکنندهلزامی است. مقادیر حداقل عرض جدامالحظات، ا

 بیان شده است. 4-2

 های شهریبه تفکیک نوع عملکرد در خیابانها کنندهجداحداقل عرض  -2-4جدول 

 حداقل عرض جداکنندهعملکرد 
 )متر(

 5/0 کشیو صرفاً خطمیانه بدون محدودیت فیزیکی 

 5/1 سازمیانه دارای جدا

 5/2 میانه دارای سکو

 5/2 میانه دارای پوشش گیاهی

 5/2 های سطحیمیانه دارای تسهیالت مربوط به تخلیه آب

 0/1 ونقل همگانی، خطوط کمکی و کندروکننده مسیر ویژه حملجدا

 5/0 کننده مسیر ویژه دوچرخهجدا
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 شیکبا خطنمونه میانه بدون محدودیت فیزیکی و صرفاً  -16-4شکل 

 

 
 نمونه میانه دارای سکو -17-4شکل 

 

 
 نمونه میانه دارای جداساز -18-4شکل 
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 نمونه میانه دارای پوشش گیاهی و فضای سبز -19-4شکل 

 

 
 های سطحینمونه میانه دارای تسهیالت مربوط به تخلیه آب -20-4شکل 

 

 
 های شهریونقل همگانی در خیابانکننده مسیر ویژه حملنمونه جدا -21-4شکل 
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، حداقل فاصله ایمنی و عرض شانه مورد نیاز 2-4جدول الزم به ذکر است که برای مقادیر ارائه شده در 

کننده کناری، جسم ثابت )نظیر پایه پل، تجهیزات ر صورتی که در فضای میانه یا جدادر نظر گرفته شده است. د

حافظت باشد، باید عرض جسم و فضای ایمن کنترل هوشمند و سیستم روشنایی( وجود داشته و نیازمند م

مورد نیاز برای تغییر شکل حفاظ )با توجه نوع آن( به مقادیر حداقل عرض میانه اضافه شود. برای اطالعات 

تجهیزات »نامه، آیین دوازدهمهای طولی به بخش بیشتر در مورد میزان تغییر شکل هر یک از انواع حفاظ

 مراجعه شود.« ایمنی

متر تشکیل  5/0تا  3/0تواند تنها از دو جدول بتنی پشت به پشت با ارتفاع های شهری میخیابانمیانه در 

توان از نرده برای جدا کردن ترافیک دو طرف استفاده کرد یا جدول و نرده را با هم ترکیب شود. همچنین، می

رو فاصله وجود داشته باشد متر بین نمای جدول و خط ممتد لبه سواره 3/0کرد. در این صورت باید حداقل 

متر  5/1اند، حداقل عرض برابر با وجود آمدهه ها که از ترکیب نرده و جدول ب)به عنوان شانه(. در این نوع میانه

ها باعث محدود شدن تردد عرضی عابران پیاده (. استفاده از این نوع میانه22-4شکل شود )در نظر گرفته می

 شود.های فعال، توصیه نمیهای دارای عبور عرضی زیاد با حاشیه و کاربریشده و در خیابان

 
 مشخصات هندسی میانه دارای جداساز )ترکیب جدول و نرده( -22-4شکل 

 

را ه عالئم برجستای است. تجهیزات چشم گربهعالئم برجسته نظیر نوع دیگری از جداسازهای ترافیکی، 

ع دیگر های الزم برای انواکمتر از حداقل ،برند که عرض موجودکشی وسط و در مواردی به کار میهمراه با خط

 ها باشد.میانه

 شوند وهایی که در آن استفاده میهای دارای پوشش گیاهی بر حسب سرعت عملکرد خیابانعرض میانه

 .(23-4شکل ) استنوع پوشش گیاهی استفاده شده در آن متغیر 

متر  200وپخش کننده و هر های جمعمتر در طول خیابان 100به ازای هر  هامیانه انواعدر استفاده از 

 عابر پیاده الزامی است. گذرگاهایجاد برای  در نظر گرفتن یک بازشدگی های شریانیدر طول خیابان
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 های سطحیمشخصات هندسی میانه دارای سکو، پوشش گیاهی یا کانال تخلیه آب -23-4شکل 

 

های سطحی، بر اساس نوع سیستم تخلیه آب مورد های دارای تسهیالت مربوط به تخلیه آبعرض میانه

صورت کانال یا نهرهای روباز هستند، رعایت مالحظات زیر در ها به استفاده در آن، متغیر است. اگر این میانه

 طراحی و نگهداری آنها ضروری است:

 برای جلوگیری از سقوط، باید نرده، حفاظ و یا مانع فیزیکی در نظر گرفته شود. -

 ها و نهرها در نظر گرفته شود.مسیری برای دسترسی وسایل نقلیه خدماتی به کانال -

 های ایمن در نظر گرفته شود.ها و گذرگاهابر پیاده، پلبرای گذر عرضی ع -

های شهری در صورت حداقل عرض جداکننده خطوط ویژه اتوبوس، خطوط کمکی و کندروهای خیابان

 رابر بابکشی بدون موانع فیزیکی در صورت استفاده از خط یا استفاده از جدول و موانع فیزیکی غیر قابل عبور

 (.25-4شکل شود )می در نظر گرفتهمتر  0/1

 

 
 های شهریمشخصات هندسی جداکننده خط ویژه دوچرخه در خیابان -24-4شکل 
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 های شهریونقل همگانی در خیابانکننده خط ویژه حملجدامشخصات هندسی  -25-4شکل 

 

کشی مخصوص گردش به چپ در محدوده تقاطع یا استقرار حداقل عرض میانه به منظور ایجاد خط

در صورتی که الزم باشد پس از ایجاد . متر است 0/3ونقل همگانی با حذف جداکننده برابر با ایستگاه ویژه حمل

متر( و عبور  5/1متر(، قسمتی از میانه به منظور ایمنی گردش وسایل نقلیه )حداقل  0/3خط گردش به چپ )

متر  0/5متر و  5/4متر( حفظ شود، حداقل عرض مورد نیاز برای میانه برابر با  0/2عرضی عابران پیاده )حداقل 

 (.26-4شکل )خواهد بود 

 

 
 مشخصات هندسی میانه به منظور اضافه کردن خط گردش به چپ در تقاطع -26-4شکل 
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 ایپارکینگ حاشیه -5

بان شده و به همین دلیل به کنترل سرعت ای، منجر به کاهش عرض خیادر نظر گرفتن خط پارک حاشیه

ها دسترسی وسایل نقلیه کند. همچنین، این پارکینگهای شهری کمک میوسایل نقلیه موتوری در خیابان

ها مجاز ای در تندراهد. در نظر گرفتن پارکینگ حاشیهنکنهای اطراف خیابان تسهیل میموتوری را به کاربری

 نیست.

متر است. در صورتی  5/2تا  0/2پارک وسایل نقلیه شخصی در حاشیه خیابان برابر با عرض مورد نیاز برای 

استفاده شود، این عرض را  در ساعات اوج ترافیک خطوط پارکینگ به عنوان خط عبور که ناگزیر الزم باشد از

ر، از خط پارک متر در نظر گرفت. در صورت کم بودن عرض پوسته تأمین شده برای معاب 0/3توان برابر با می

های مجاور معبر و تردد دوچرخه در کنار وسایل نقلیه توان به منظور بارگیری و باراندازی کاربریای میحاشیه

 پارک شده نیز استفاده کرد.

به فاصله  دارای معلولیتای برای افراد پارک حاشیهفضای های شریانی، اختصاص حداقل دو در خیابان

ها با نصب عالمت پارکینگهای عمومی الزامی است. اینمتر از یکدیگر و در محدوده ساختمان 500حداکثر 

گاه های شریانی در نظر گرفتن توقفشوند. همچنین در خیابانها مشخص میدر خیابان دارای معلولیتافراد 

ها به گاهو سوار شدن آنان الزامی است. این توقف برای پیاده شدن از وسیله نقلیه ویژه افراد دارای معلولیت

د. نشومتر در نظر گرفته می 6/6متر و طول  5/3به عرض  یا فضای سبز رورو در پیادهصورت فرورفتگی سواره

ضوابط »به  ویژه افراد دارای معلولیت هایگاهای و توقفبرای اطالعات بیشتر در زمینه طراحی پارکینگ حاشیه

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

 مراجعه شود.

ها، ممکن است از این فضا برای ایستادن یا عبور ای تا نزدیکی تقاطعدر صورت امتداد خط پارک حاشیه

 ها شود. به همیندر تقاطعاده وسایل نقلیه استفاده شده و در نتیجه منجر به افزایش عرض عبور عابران پی

 (.1-5شکل ها پایان یابد )ای در فاصله مشخصی از تقاطعشود که خط پارک حاشیهدلیل توصیه می
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 هاای در نزدیکی تقاطعاعمال محدودیت برای خط پارک حاشیه -1-5شکل 

 

پارک وسیله نقلیه در خط پارکینگ بهتر است به طور موازی با جهت ترافیک باشد. طراحی خط پارکینگ 

ت. در جاز نیسهای شریانی به نحوی که وسیله نقلیه مورب یا عمود بر جریان ترافیک توقف کند، مدر خیابان

شود. وپخش کننده و محلی نیز طراحی خط پارکینگ با امکان پارک مورب و عمود توصیه نمیهای جمعخیابان

رو شده، عبور عابران پیاده را مشکل کرده و در صورت خالی بودن، سبب افزایش زیرا باعث افزایش عرض سواره

 شود.سرعت وسایل نقلیه نیز می

ای در معابر شهری، عرض یف نهایی در مورد وجود یا عدم وجود خط پارک حاشیهبه طور کلی، تعیین تکل

آن و زاویه پارک وسایل نقلیه، منوط به انجام مطالعات مدیریت تقاضای پارکینگ در محدوده مورد نظر بوده و 

 ای در معبر را مشخص خواهد کرد.نتایج این مطالعه شرایط پارک حاشیه

متر  250فضای پارک و یا هر  30الزم است به ازای هر  ،ای مجاز استحاشیههایی که پارک در خیابان

ای وسایل نقلیه به وسایل دوچرخ )موتور و دوچرخه( ای، معادل یک فضای پارک حاشیهطول خط پارک حاشیه

 ناختصاص یابد. بهتر است فضاهای اختصاص یافته به وسایل نقلیه دوچرخ در طول خیابان توزیع شود که امکا

و عالئم راهنمایی و رانندگی سیله تابلوها دسترسی در نقاط مختلف معبر فراهم باشد. این فضاها باید به و

و  کلتیقفل و بست موتورس یبرا ییفضا جادیبا ا دینگ بایپارک مشخص شده و قابل رؤیت و شناسایی باشند.

 .باشد منیا آن از و خروجبه فضای پارک ت داشته و هنگام ورود یامن دوچرخه

شکل  درای نیاز دارد. متر برای پارک حاشیه 5/2متر و طول  0/1سیکلت به فضایی به عرض هر موتور

 در حاشیه خیابان نشان داده شده است. دوچرخهسیکلت و موتورجزئیات طراحی پارکینگ  3-5شکل و  5-2
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 در حاشیه خیابان جزئیات طراحی پارکینگ موتورسیکلت -2-5شکل 

 

 
 در حاشیه خیابان جزئیات طراحی پارکینگ دوچرخه -3-5شکل 
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 های سطحیآوری آببه منظور جمع شیب عرضی -6

 عرضیمیزان شیب  -6-1

ایمنی  است. چرا که معابریمرخ عرضی در نظر گرفتن میزان شیب عرضی، از اجزای مهم و ضروری ن

د. با این حال، حرکت در نرو خارج شوهای بارش به سرعت از سطح سوارهکند که آبوسایل نقلیه ایجاب می

ها را دچار مشکل ها و دوچرخهکننده بوده و حرکت پیادهناراحتبرای وسایل نقلیه موتوری، شیب عرضی زیاد، 

 شود.عمل می 1-6جدول معابر شهری مطابق با مقاطع معمول کند. برای تعیین شیب عرضی در می

 در انواع معابر شهری های سطحیآوری آبجهت جمع محدوده مجاز شیب عرضی -1-6جدول 

 )درصد( شیب عرضی بندی معبرطبقه

 5/2تا  5/1 آزادراه

 5/2تا  5/1 بزرگراه

 0/3تا  5/1 شریانیخیابان 

 5/2تا  5/1 وپخش کنندهخیابان جمع

 0/2تا  5/1 خیابان محلی

 

 ، رعایت موارد زیر ضروری است:های سطحیآوری آببه منظور جمع تعیین شیب عرضیدر 

و برای  مجازهای بازهدر حداقل شیب عرضی  ازدو خط مجاور محور خیابان  برای شود،توصیه می -

 شود.استفاده  هامجاور جدول و آبرو از حداکثر خطوط

 مجازحداکثرهای درصد بیشتر از  0/1تا  5/0ان به میزتوان ای را میحاشیه شیب عرضی خطوط پارک -

 در نظر گرفت.

های سطحی و روسازی، نحوه تخلیه آببا توجه به نوع  هاراست تندراهسمت شانه  شیب عرضی در -

بهتر است شیب عرضی شانه سمت راست  شود.در نظر گرفته می درصد 6تا  2اقلیم منطقه در حدود 

در صورت عرضی در شانه سمت چپ شیب درصد بیشتر از شیب خط عبور مجاور شانه باشد.  1

 .باشددرصد و به سمت میانه  2 با برابرحداقل تواند ، مینفوذپذیر وجود میانه

سهبرای معابر شیب عرضی را توان می، های شدید وجود داردبارندگیدر طول سال در مناطقی که  -

 درصد نیز در نظر گرفت. 4 ه و بیشتر،خط
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 اعمال شیب عرضی -6-2

 از این معبرو سطح  ه شدهدر نظر گرفت سطحیهای خط تقسیم آببه عنوان ، باید دوطرفه معابرمحور 

. توان بر خالف این قاعده عمل کرداهمیت میهای محلی کم در خیابان .باشد داشتهخط به دو طرف شیب 

 از دو لبه خیابانو سطح  ه شدهدر نظر گرفت سطحیهای خط تجمع آببه عنوان تواند می هاخیابانمحور این 

 داشته باشد.شیب  ،خیابان محور سمتبه 

آوری و جمعرا  های سطحیتوان آبهای مختلفی می، با شیوهکننده فیزیکیمعابر دارای میانه و جدادر 

توان شیوه مناسب های آتی معبر، می. بر اساس شرایط موجود و توسعه(1-6شکل )هدایت کرد  مسیربه خارج 

 های سطحی را انتخاب کرد.آوری آباعمال شیب عرضی به منظور جمع

 
 های سطحی در معابر دارای میانهوری آبآعنحوه اعمال شیب عرضی به منظور جم -1-6شکل 

 

شود ولی تر انجام می، سریعاز خطوط عبور های سطحی، تخلیه آبمعبربندی دوطرفه شیب در صورت

دارای  هایها و بزرگراهقط در آزادراهبندی دوطرفه ف، شیببه همین دلیل. یابدهای اجرایی افزایش میهزینه

 .کاربرد دارد ،سه خط عبور و بیشتر

آوری شده از جمع هایآبدر نظر گرفته شود. زیرا میانه  سمتطرفه نباید به های یکها، شیبراهدر تند

و ایمنی  تخلیه شدهخط سمت چپ که مخصوص وسایل نقلیه پر سرعت است،  طریقرو از تمام عرض سواره

 .اندازدنندگان را به خطر میرا
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 های عرضیحداکثر تفاوت شیب -6-3

رو درصد بیشتر باشد. سواره 8های عرضی دو خط مجاور )حتی شانه معبر( نباید از تفاوت جبری شیب

های طرفه و به سمت مرکز قوس است. به همین دلیل در بعضی از قوسهای افقی، دارای بربلندی یکدر قوس

های سطحی برای رانندگان ناگزیر به طرف خطوط پر سرعت بوده و عبور عرضی آبافقی ممکن است، شیب 

این خطوط خطر ایجاد کند. در این صورت به منظور تعدیل، باید سعی شود تا در حد امکان، جهت شیب 

 :ظور، رعایت موارد زیر الزامی استعرضی شانه واقع در لبه خارجی قوس متفاوت در نظر گرفته شود. به این من

درصد( است، شیب عرضی  8 حداکثراگر تفاوت جبری بربلندی و شیب عرضی شانه در محدوده مجاز ) -

شانه باید در خالف جهت بربلندی و به سمت خارج آن در نظر گرفته شود. برای تأمین این شرایط، 

 درصد باشد. 2تواند های افقی میشیب عرضی شانه در محدوده قوس

درصد( نباشد،  8 حداکثرری بربلندی و شیب عرضی شانه در محدوده مجاز )در صورتی که تفاوت جب -

 جهت با بربلندی و برابر با آن در نظر گرفته شود.باید شیب عرضی شانه هم

 درصد باشد. 8های عرضی مجاور باید حداکثر ها نیز اختالف جبری شیبها و خروجیدر دهانه ورودی

 
 های افقی و نقاط اتصالاعمال شیب عرضی در مقاطع معمول، قوس -2-6شکل 
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 کناره خیابان -7

 روسوارهجدول یا شانه لبه ها و بین جداره ساختمان از خیابان است که بخشیمنظور از کناره خیابان، 

 .(1-7شکل ) شودتقسیم میزیر ه جداگانه یبه سه ناح واقع شده و

 پیاده عابرمخصوص عبور ناحیه  -

 ناحیه مبلمان و تجهیزات شهری -

 هاناحیه کنار ساختمان -

 
 گانه کناره خیابانموقعیت نواحی سه -1-7شکل 

 

 روریض ی شهریهاکناره کلیه خیابانگانه ذکر شده، در نظر گرفتن ناحیه عابر پیاده در از میان نواحی سه

 ،محیط پیرامونیهای و ویژگی معابربندی هدست، در شرایط مختلف، بر اساس است. استفاده از سایر نواحی

 .استاختیاری بوده و بر مبنای تصمیم طراح 
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 پیاده عابرمخصوص عبور ناحیه  -7-1

 شود:ها در نظر گرفته میناحیه عابر پیاده با اهداف اصلی زیر در کناره خیابان

 از طریق دسترسی پیادههای مختلف برقراری ارتباط بین کاربری -

 ونقلهای مختلف حملبرقراری ارتباط بین گونه -

 سواره از پیاده برای ارتقای ایمنی عابران پیاده تردد کردن جدا -

 شهریروی به عنوان یک شیوه جابجایی برای سفرهای درونتشویق پیاده -

در  نآ شود که باید پیوستگی و یکپارچگیاین ناحیه، بخشی از شبکه مسیرهای پیاده شهر محسوب می

مطابق  ،افراد دارای معلولیتبرای  سازی معابر شهریرعایت ضوابط مناسبدر ضمن، . شودنقاط مختلف حفظ 

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

 ضروری است. ه، در این ناحیایران

برای  بیشتر متر باشد. در نظر گرفتن عرض 5/1، نباید کمتر از هعرض در نظر گرفته شده برای این ناحی

در تعیین عرض این  پیاده خواهد شد.عابران ، منجر به ارتقای دسترسی و سهولت جابجایی برای هاین ناحی

 ، در نظر داشتن مالحظات زیر ضروری است:هناحی

، برای افزایش احساس وی به عنوان شیوه غالب جابجاییرتمرکز بر پیاده بادر مناطق مرکزی شهر  -

 بیشتر در نظر گرفته شود. هشود عرض ناحیعابران پیاده، توصیه میامنیت و راحتی 

بران های مجاور خیابان، برای راحتی عاطبقه همکف ساختمانتجاری های جداره بادر مناطق تجاری  -

 بیشتر در نظر گرفته شود.ناحیه شود عرض این ، پیشنهاد میرویپیاده و تشویق به پیاده

 توانمی، لبدون ایجاد تداخ ،است، برای راحتی تردد زیادتردد عابران پیاده هایی که حجم در خیابان -

 متر در نظر گرفت. 3برابر با  روها راحداقل عرض پیاده

 از کنار یکدیگردار صندلی چرخدو  عبوربرای پیاده،  انعابربرای  تردد پردر نواحی متر  3حداقل عرض  -

 8/1 برابر بادار از کنار یکدیگر، برای عبور دو صندلی چرخ )حداقل عرض مورد نیاز است مطلوب نیز

 .است(متر 

 ود.مراجعه ش« مسیرهای پیاده» ،نامهبرای اطالعات بیشتر در زمینه تسهیالت پیاده به بخش دهم آیین
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 ناحیه مبلمان و تجهیزات شهری -7-2

به عنوان  روو سوارهپیاده عبور عابر ناحیه مخصوص  دوناحیه مخصوص مبلمان و تجهیزات شهری بین 

رار برای استقرا کند. این ناحیه، فضای مناسبی را برقرار می ناحیهواقع شده و ارتباط این دو  یک نوار حائل،

لدان، نشانی، گ ، شیر آتشسیستم روشناییچراغ راهنمایی، ونقل همگانی، حملمبلمان شهری، ایستگاه انواع 

ر استقرار عناص به منظور هعرض این ناحی کند.رو فراهم میپیادهدر حاشیه پارکومتر و سایر تجهیزات شهری 

، توجه به مالحظات هتعیین عرض این ناحی طراحی و در .در نظر گرفته شودمتر کمتر  0/1نباید از  ذکر شده،

 زیر ضروری است:

اقل حددر نظر گرفتن ونقل همگانی در ناحیه مبلمان و تجهیزات شهری، ایستگاه حمل استقراربرای  -

برای اتوبوس متر  5/2 متر برای تاکسی تا 0/1همگانی از نقلیه سکو متناسب با ابعاد وسیله  عرض

 ونقل همگانی به بخشهای حملبرای اطالعات بیشتر در زمینه طراحی سکو در ایستگاه .الزامی است

 مراجعه شود.« ونقل همگانیحمل»نامه، هشتم آیین

 متر در نظر گرفته شود. 5/1در مناطق تجاری برابر با ن ناحیه حداقل عرض ایشود، توصیه می -

شود رو و خیابان انباشته شود، توصیه میدر حاشیه پیادهبرف در مناطق کوهستانی که ممکن است  -

 بیشتر در نظر گرفته شود. هعرض این ناحی

رض شود ع، پیشنهاد میسرعتپر  هایدر خیابانرو رو و پیادهبه منظور تأمین فاصله ایمن بین سواره -

 در نظر گرفته شود. بیشتر هاین ناحی

اه پن در طراحی مبلمان و تجهیزات شهری باید به رویکرد چند منظوره مبلمان با قابلیت ایجاد جان -

 در شرایط بحرانی توجه شود.

در مقابل  شونده و مقاوممصالح مورد استفاده در مبلمان و تجهیزات شهری باید از نوع غیر ترکش -

 د.آتش باش

ی هایدر استفاده از مبلمان و تجهیزات شهری در مجاورت مراکز کلیدی شهر، باید این مبلمان با المان -

 تا احتمال تخریب آنها و صدمه زدن به این مراکز کاهش یابد. شودبه زمین متصل 

 



 های عرضینیمرخبخش سوم: اجزای 
 

 

 

38 
 

 هاناحیه کنار ساختمان -7-3

برقراری ارتباط بین  آنعملکرد اصلی و  آن بودهمجاور  ها و سطحیه، شامل جداره ساختماناین ناح

ی این ناحیه، فضایهمچنین است.  روبا تردد عابر پیاده در پیادهبدون ایجاد تداخل  ،های اطرافخیابان و کاربری

هایی های موقت، تبلیغات و نشستن در اطراف کاربریرو، استقرار فعالیتها به داخل پیادهریز فعالیت برای سر

در نظر شود. متر در نظر گرفته می 5/3تا  0/1عرض این ناحیه، از  آورد.رستوران و کافه به وجود میهمچون 

توان ضروری نیست. اما میعابر پیاده، کم تردد و تجاری حاشیه غیر  با های مسکونیاین ناحیه در خیابانگرفتن 

در حال  با عابران پیاده هاساختمانروج ورود و خ ناشی از جلوگیری از برخورد به منظوردر مناطق مسکونی و 

متر برای عرض این ناحیه، فضایی برای  5/3از  ترمقادیر بیش .در نظر گرفتمتر  0/1های کمتر از عرض، عبور

 کند.فراهم میرا ها ها و رستورانبان در اطراف کافهصندلی و سایه ،میز نظیراستقرار مبلمان 
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 جدول -8

 شود:استفاده می اهداف زیر ابو  های شهریخیاباناز جدول در معموالً 

 در لبه روسازی سطحیهای هدایت آب -

 برای هشدار به رانندگان خیابانهای مشخص کردن لبه -

 رومشخص کردن و ایمن ساختن پیاده -

 زیبایی بصری خیابان و اطراف آن -

 روهای پیرامونی به داخل سوارهکنترل توسعه کاربری -

سازی آن و ایمن روسوارهتا نقش خود را در مشخص کردن لبه  باشندباید در شب قابل رؤیت ها جدول

 :شوندمیهای زیر قابل رؤیت به روشمعموالً ها به خوبی ایفا کنند. جدول

 استفاده از سیمان سفید در ساخت -

رو نیست. )الزامی به رنگ آمیزی تمامی جداول کنار سواره یا معمولینما های شبآمیزی با رنگ رنگ -

 (.شودرو از رنگ آمیزی جدول استفاده میدود سوارهح صورت عدم وجود قابلیت تشخیصفقط در 

 رودر خط ممتد لبه سواره عالئم برجسته بازتابندهنصب  -

 تأمین روشنایی -

 

 هاانواع جدول -8-1

 قائم هایجدول -8-1-1

شکل ) دنارتفاع دارمتر سانتی 20تا  15بین  و معموالًبوده قائم  قائم، تقریباً هایجدولنمای رو به خیابان 

 کیلومتر بر ساعت(، معموالً 50کمتر از با سرعت کم )به جداول قائم وسایل نقلیه برخورد  در صورت(. 8-1

باشد که وسایل نقلیه از روی جدول عبور کنند،  الزمتوانند از روی آن عبور کنند. چنانچه در مواقع اضطرار نمی

 .ه شودمتر در نظر گرفتسانتی 10 بابرابر حداکثر ارتفاع جدول قائم باید 
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 مشخصات هندسی جدول قائم -1-8شکل 

 

 متر استفاده شود:سانتی 15 با ارتفاع های قائمدر موارد زیر باید از جدول

 معابر کم سرعت روسوارهجلوگیری از خروج وسایل نقلیه از  -

 میانیو جزایر ایمنی  روهاکردن پیاده جدا -

 نصب عالئم و تابلوها مختصجزایر جدا کردن  -

 :شودمتر در موارد زیر توصیه میسانتی 15 با ارتفاع بیشتر از قائماستفاده از جداول 

 هاوسایل نقلیه در میانه بلوکچپگرد جلوگیری از  -

 هاتقاطعبندی ترافیک جریان جدا کردن جزایر -

 های شدید و متواترسطحی ناشی از بارندگیهای انتقال آب -

 ها و زیرگذرهارو معابر پر سرعت، تونلنقلیه از سوارهجلوگیری از خروج وسایل  -

 

 مایل هایجدول -8-1-2

 .از روی آن عبور کندسیله نقلیه بتواند در صورت لزوم شود که ومیها در شرایطی استفاده از این جدول

ها، برای راحتی تردد وسایل دهد. لبه این جدولهای مایل را نشان میمشخصات هندسی انواع جدول 2-8شکل 

 نقلیه، باید به خوبی گرد شوند.
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 های مایللانواع جدومشخصات هندسی  -2-8شکل 

 

های های سطحی استفاده کرد. عرض جدولتوان برای تخلیه آبمی آبروهای مایل در ترکیب با از جدول

در استفاده از  .درصد است 8تا  5متر و شیب عرضی کف بتنی آنها برابر با  0/1تا  3/0بین  معموالً آبرو )کانیو(

 :شوده ، موارد زیر باید در نظر گرفتجداول آبرو

ی تجاوز کرده و مقدار آبروسطح آب از سطح  ،ها، در بارندگیباشدکم  آبرو تنیباگر شیب عرضی کف  -

 گیرد.را می معبر از عرض شانه یا روسازی

 .خواهد بوددشوار  آن، تمیز کردن باشدزیاد آبرو اگر شیب عرضی کف بتنی  -
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توان جزء میرا عرض  ، ولی اینشودیمحسوب نممعبر  عبورکنار جدول، جزء عرض خط  یآبروعرض  -

 .محسوب کردشانه 

 کند.را دچار مشکل می آبروعملکرد  ،هایی به رویهها، اضافه کردن الیهدر تجدید روسازی -

 .کل بوده و هزینه باالیی داردغالباً مش جداول آبرواجرای  -

 

 جدول از موارد استفاده -8-2

ای که با سرعت وسایل نقلیه شود. چرا کهها توصیه نمیتندراهجدول قائم در  به ویژهاستفاده از جدول 

و خطرات  برگشتهبه جریان ترافیک را از دست داده،  کنند در صورت برخورد با جدول، تعادل خودحرکت می

مانعت برای مو شود  واند مانع از خروج وسایل نقلیه پر سرعتتجدول نمی ،به عالوه آورند.به بار می قابل توجهی

 .کناری الزامی است اظفحو نرده  استفاده ازها، از خروج وسایل نقلیه در تندراه

 آبرو و جدول از معابر های سطحی در اینها، غالباً برای تخلیه آبرغم نامناسب بودن جدول در تندراهعلی

 شود. در این صورت باید شرایط زیر برقرار باشد:استفاده می

 وسایل نقلیه استفاده نشود.برای  حفاظوان از جدول به عن -

 .گیردجدول در حد خارجی شانه و یا دورتر از آن قرار  -

 .باشدمتر سانتی 15 با حداکثر ارتفاع جدول برابر -

 .نما کردن جدول ضروری نیستشببا رعایت شرایط فوق،  -

 .بیان شده است 1-8جدول های شهری، در جدول برای هر یک از انواع خیابان انواع ارتفاع مطلوب

 های شهریارتفاع مطلوب جدول در خیابان -1-8جدول 

 ارتفاع جدول بندی خیابانطبقه
 متر()سانتی

 20تا  15 شریانی

 15تا  10 وپخش کنندهجمع

 15تا  10 محلی
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 جدول نصب محل -8-3

معابر شهری، بر حرکت وسایل نقلیه تأثیرگذار  حاشیههای قائم و مایل در چگونگی و فاصله نصب جدول

 وجوده رانندگان ب و عبور دار، مانعی برای نزدیک شدنهای شیبهای کوتاه با لبهاست. به طور کلی، جدول

دن ش باعث دور ،های مایل با شیب تند کف بتنیهای قائم با ارتفاع زیاد و جدولآورند. در حالی که جدولنمی

 به منظور کاهش رو نیاز دارند. از این جداولرانندگان از لبه جدول شده و در نتیجه به عرض بیشتری از سواره

 شود.میاستفاده  نیز سرعت وسایل نقلیه

شود. در رفته میمتر در نظر گ 5/0تا  3/0 بینهای شهری رو تا جدول در خیابانسوارهلبه فاصله مطلوب 

 ، رعایت موارد زیر ضروری است:تعیین این فاصله

، بیشتر است آنها های شریانی که سرعت وسایل نقلیه و احتمال برخورددر خیابانشود، توصیه می -

 .متر در نظر گرفته شود 5/0رو جدول تا لبه سوارهفاصله 

برابر  ،بیشتراحتمال برخورد به دلیل ها، جزیره پیرامونیاز جداول رو لبه سوارهفاصله شود، توصیه می -

 متر در نظر گرفته شود. 5/0با 

 ودحدرو بین جدول و لبه سوارهوپخش کننده و محلی، فاصله های جمعدر خیابانشود، توصیه می -

 .گرفته شوددر نظر  متر 3/0
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 فضای سبز -9

منجر به بهبود عملکرد اکولوژیکی و کالبدی آنها شده و بهبود  ،گرفتن فضای سبز در معابر شهری در نظر

منجر به کاهش آلودگی هوا  ،نقش اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. بهبود عملکرد اکولوژیکی معابر شهری

بز از فضاهای س .برای تأمین آسایش عابران پیاده مؤثر خواهد بود روشناییشده و در کنترل  یصوتآلودگی و 

 :توان در کناره و میانه معابر به منظورهای زیر استفاده کردمی

 های روسازی نشدهایش خاک در قسمتجلوگیری از فرس -

 زیباسازی معبر و محیط اطراف آن -

 با نوع پوشش گیاهی های شریانیخیابانپخش کننده از های محلی و جمعمتمایز کردن خیابان -

 شکستن نور ترافیک مقابل در شب -

 محیطیکاهش تأثیرات نامطلوب زیست -

 ،هایی از کناره معبر به فضای سبز در همه مواردبا وجود فواید بسیار فضاهای سبز شهری، تبدیل قسمت

ملکردی استقرار پوشش گیاهی در های اجرایی و عمفید نیست. برای این کار باید محدودیت به یک شکل،

 :هستندها شامل موارد زیر . این محدودیتو پوشش مناسب را انتخاب کرد معابر را در نظر گرفت

 آبیاری طراحی سیستمتأمین آب و چگونگی  -

 های موجود در اقلیممحدودیت امکانات و نحوه نگهداری با توجه به نوع گیاه، -

 توجه به نیازهای محلی بااز فضای سبز نحوه استفاده  -

 عدم استفاده از پوشش گیاهی انبوه و فشرده به دلیل ایجاد احساس ترس و کاهش امنیت -

 و ساختار معماری شهر های محیط پیرامونیویژگی با اصول طراحی فضاهای سبز هماهنگ -
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 هاتندراهطراحی فضای سبز در حاشیه  -9-1

 نیند. چنکیفا میا ینقش مهم یصوتآلودگی هوا و  یآلودگاهش ک برای، هاتندراهه یحاشدر سبز  یفضا

. کنندبوده و به بهبود زیبایی بصری نیز کمک می یطیمحستیرد زکعمل یدارا درجه اول،در  یسبز یفضاها

ها و حرکت سریع وسایل نقلیه در این معابر، نقش بهبود عملکرد به دلیل عدم وجود نقش اجتماعی در تندراه

. رعایت موارد زیر به بهبود عملکرد اکولوژیکی نیستدر این موارد مطرح  برای فضاهای سبز معبراجتماعی 

 کند:کمک می هاتندراه حاشیه فضاهای سبز در

 رانندگان یاهش خستگک به منظور هاتندراهه یسبز حاش یفضا یطراح -

 فضای سبزپوشش گیاهی و  یدر طراحو عدم تنوع زیاد  رانندگانسطح تمرکز  توجه به -

به منظور  ترعقب یهابلند در قسمت اناهیو گ ییجلو یهاقسمتاستفاده از گیاهان کم ارتفاع در  -

 عدم اختالل در دید رانندگان

 زیاد بودن سرعت و دیده نشدنهای خرد و جزئی به دلیل عدم استفاده از طرح -

 اقتصادیجویی صرفه منظوربه  کمهای گیاهی با نیاز به مراقبت استفاده از گونه -

 یاهش آلودگکبه منظور  سروصداننده کافتینسبت به واحد در ندهیواحد آال یانکت میموقعتوجه به  -

 یصوت

 یصوت یاهش آلودگک به منظوراهان یب مناسب گیکو تر یبندوبکاستفاده از اش -

 هوا یاهش آلودگکبه منظور  اناهینوار گمورد نیاز برای توجه به عرض  -

 

 های شهریخیابانطراحی فضای سبز در حاشیه  -9-2

برای طراحی  ند.کینقش م یفایر، ایف مسید و تعرینترل دک، در های شهریخیابانه یحاش در سبز یفضا

 فضای سبز در اطراف این معابر، رعایت موارد زیر الزامی است:

 د.ایجاد شوفضای سبز ، هاخیاباندو طرف هر  یروسوارهه یحاشدر امکان  صورتدر  -

 .شوددر نظر گرفته متر یسانت 150تا  90 فضای سبز،عرض  -
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 متر در نظر گرفته شود. 5/3تا  0/3 در حد امکانساختمان،  قسمتفاصله گیاهان از اولین  -

 ،های شهریخیاباندر اطراف )قسمتی که بیشترین گستردگی را در عرض دارد(  ارتفاع تاج گیاهان -

 .شودمیمتر در نظر گرفته  3حداقل برابر با 

 تر باشد.نییپا روسوارهد نسبت به سطح ی، باهااستفاده شده در حاشیه خیابان کسطح خا -

ثر کاهان با ارتفاع حدایله گی، به وسآن جایگزین کردنرو، در صورت عدم وجود جدول در لبه پیاده -

 .شودتوصیه میمتر یسانت 50

فاصله دید را گیاهان نباید  های افقی،قوسدر و  گذر، محل پیادهتقاطع تقاطع، گوشه در نزدیکی -

 متر 0/2متر تا  5/0 ی بینارتفاعبدون مانع و باز بودن دید در حد فاصل  ،د. در این مواردنمحدود کن

 .الزامی استفضای سبز موجود در گیاهان  برای

 

 طراحی فضای سبز در میانه -9-3

 است.ل مسیر مقابنترل نور کو  زیبایی سازی مسیر رفت و برگشت، ایجادجداسبز،  یفضان نوع یاکاربرد 

 ها، رعایت موارد زیر ضروری است:در طراحی فضای سبز میانه

دارند،  یبند، شاخهممکن ن سطحیترنییپااز ه ک یاهانیگاز  باید مسیر مقابلنترل نور کبه منظور  -

 .شود استفاده

 ه شوند.اشتکنسبت به خطوط عبور ل یبه صورت ماگیاهان  ،بهتر است ،سطح پوششبه منظور افزایش  -

 یاراه دک یاهانیگشود.  انجام ینگهدارحفظ و از به ینبر اساس  باید، میانه یاهان برایگ نوع انتخاب -

اسب داشته و برای میانه مناز ین یشتریب رسیدگیبه رشد سریعی دارند، و  بوده برگ گسترده شاخ و

 .نیستند

 .ستیمناسب ن میانههستند در  ینتیا زیو  یکوه خورایم یه داراک یاهانیاستفاده از گ -
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 های تخلیه آبشیروانی و سیستم -10

 اهیفتعر -10-1

 .شیروانی خاکریزی با امتداد شانه محل تالقی امتداد شیب اشنه شیروانی:پ

 از معبر.برای وسیله نقلیه خارج شده ینی یسرپاشیروانی  شیروانی خاکریزی:

 برای وسیله نقلیه خارج شده از معبر.سرباالیی شیروانی  شیروانی خاکبرداری:

 .شیروانی خاکریزیترین نقطه ینپای پای شیروانی:

ای که به منظور جلوگیری از فرسایش و افزایش ایمنی، در محل برخورد شیروانی سطح گرد شده پخی:

 شود.د میخاکبرداری و خط زمین و یا در محل پاشنه ایجا

های سطحی روی شیروانی خاکریزی یا در کناره جدول، آبسیستمی که در آن،  سیستم تخلیه آب باز:

 رسند.های تخلیه آب روباز واقع در کناره معبر میجاری شده و به مجاری یا کانال

 یآورکنار جدول جمع یجو قیاز طر یسطح یهاآبسیستمی که در آن،  سیستم تخلیه آب بسته:

 تیهدا ینیزم ریز یهاو لوله هیتخل یچاهک به مجار چهیدر ایجدول و  یدگیشده و سپس از محل بر

 .شوندیم

 

 شیروانی -10-2

شیروانی به منظور بهبود عملکرد و ثبات معابر در نظر گرفته شده و فرصتی برای به حداقل رساندن 

در شهرها به علت کمبود فضا و محدودیت  کند.فراهم می مسیراز خارج شده  وسایل نقلیه بازیابیها و آسیب

کی های فیزیشود از حفاظپذیر نبوده و توصیه میامکانبرداری در نظر گرفتن این نواحی های قابل بهرهزمین

وابط د، رعایت ضاشراهم بفبه منظور تأمین ایمنی وسایل نقلیه استفاده شود. با این حال در مواردی که شرایط 

 طراحی این نواحی ضروری است. برایذکر شده در این فصل 

شیروانی به منظور کاهش خطر برای وسایل نقلیه خارج شده از مسیر و کنترل آنها دارای سه قسمت 

 (.1-10شکل ) پای شیروانی و پاشنه شیروانی، شیروانی خاکریزی :است اصلی
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 اجزای شیروانی -1-10شکل 

 

پاشنه  شکستگی باید، از معبر و واژگونی آنهاوسایل نقلیه  خروجاز ناشی به طور کلی برای کاهش خطرات 

و  حجم ترددهر چه . مالیم در نظر گرفتحد امکان  دری را ریزکرده و شیب شیروانی خاک پخشیروانی را 

 شود.ها بیشتر توجیه میشیب شیروانی سازیهای مالیمباشد، هزینه بیشتر معبرسرعت طرح در 

در نظر گرفته  3به  1 با و در شرایط خاص برابر 4 به 1شیب شیروانی خاکریزی در حالت مطلوب برابر با 

 پذیر نبود، ایمنی وسایل نقلیهکردن شیروانی امکان مالی و اجرایی، مالیم هایاگر به دلیل محدودیتشود. می

در  نیتفاوت ارتفاع خط زم). حداکثر ارتفاع مجاز خاکریزی طولی تأمین کرد یهاظابا استفاده از حف بایدرا 

دول جظ طولی بر حسب شیب شیروانی در ابدون استفاده از حفی( روانیو پاشنه ش یزیخاکر یروانیش یپا

 .بیان شده است 10-1

 طولی حفاظحداکثر ارتفاع مجاز خاکریزی بدون استفاده از  -1-10جدول 

 حداکثر ارتفاع مجاز خاکریزی *خاکریزیشیب شیروانی 
 )متر(

 0/1 و تندتر 5/1به  0/1

 0/2 0/2به  0/1

 0/3 5/2به  0/1

 نامحدود ترو مالیم 0/3به  0/1

 نسبت ارتفاع به عرض مسیر: »*«
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 1/0 به 0/1و ممکن است تا  شودبا توجه به میزان پایداری خاک تعیین می شیب شیروانی خاکبرداری

تر در نظر گرفته و یا مالیم 3به  1در حالت مطلوب برابر با  این مقدار با این حال، .و حتی قائم باشدهم رسیده 

، با توجه به نوع خاک و پایداری زمین، استفاده از دیوارهای نگهدارنده 2به  1های تندتر از رای شیببشود. می

 .ضروری است

ارای د هابهتر است شیروانی، بصری زیبایی ایجادو همچنین ع فرسایش حفاظت در مقابل انوا به منظور

ی و ح محلی، وسعت شیروانگیاهی با توجه به شرایط اقلیمی، مصال . نوع مناسب پوششدنگیاهی باش پوشش

ته آن در نظر گرفگیاهی باید نوع پوشش نیز شود. در انتخاب شیب شیروانی های نگهداری تعیین میهزینه

 شود.

ها به فضای سبز توجه کرد و در صورت لزوم های بزرگ، باید به امکان تبدیل شیروانیدر خاکبرداری

برای  3به  1شیب آنها را با توجه به حداکثر مورد قبول برای ایجاد و نگهداری این فضاها تعیین کرد. شیب 

ن یبهتر است ا ،در حالت مطلوبولی ایجاد و نگهداری فضاهای سبز است.  به منظورحداکثر مطلق  شیروانی،

 نباشد. 4به  1مقدار تندتر از 

 

 های تخلیه آبسیستم -10-3

ر دتوان استفاده کرد. باز و بسته میهدایت شده به لبه معبر از دو سیستم  سطحیهای برای تخلیه آب

جاری شده و به مجاری یا یا در کناره جدول، روی شیروانی خاکریزی  های سطحیسیستم تخلیه باز، آب

این سیستم در معابر شهری کاربرد زیادی نداشته و د. نرسمی معبر هواقع در کنارروباز های تخلیه آب کانال

 ها مورد استفاده قرار گیرد.دراهتنها ممکن است در تن

از محل سپس  شده وآوری جوی کنار جدول جمع از طریق های سطحیدر سیستم تخلیه بسته، آب

با توجه به مفاهیم  .دنشوهدایت می های زیر زمینیو لوله به مجاری تخلیه چاهکدریچه یدگی جدول و یا بر

یستم ها، استفاده از ستردد عابران پیاده و معلولین در خیابانبرای اولویت  به منظور ایجاد ،کامل رویکرد خیابان

 شود.معابر شهری توصیه میشبکه در بسته 
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 معبرحاشیه  -11

 هاتعریف -11-1

رو شروع و در جهت معبر که از لبه سواره هبدون مانع و قابل عبور در کنار یاهیناح از مانع: یعار هیناح

 .دابیی، ادامه م(یروانیش بیسرعت طرح و ش ک،یبر اساس حجم تراف) یعمود بر معبر تا عرض مشخص

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

 )در صورت عدم وجود جدول و حفاظ(.

ا برخورد ب و عدمدر صورت عدم واژگونی وسیله منحرف شده از مسیر  ای که رانندهناحیه :یابیباز هیناح

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

 

 مانعاز ناحیه عاری  -11-2

، دو روش وجود دارد. در روش یایمنی و جلوگیری از برخورد با موانع کنار حفظ برایدر معابر شهری، 

ستفاده ا یاصلی و برخورد با موانع کنار مسیرهای فیزیکی برای جلوگیری از خروج وسایل نقلیه از اول از حفاظ

به عنوان ناحیه عاری از مانع، ای در مجاورت معبر در روش دوم، فاصله و( 1-11شکل در « الف»مقطع )شده 

 .(1-11شکل در « ب»)مقطع  شودکناری در نظر گرفته میبرای جلوگیری از برخورد وسایل نقلیه با موانع 

و در شده رو شروع که بالفاصله از لبه سوارهبوده بدون مانع و قابل عبور یک ناحیه  ناحیه عاری از مانع،

طوری  ی،روانیش بیعت و شسر ک،یحجم تراف اساس براین ناحیه عرض  .ابدییادامه م معبرجهت عمود بر 

اری کنترل موانع کن بتواند وسیله را قبل از برخورد باشود که وسیله نقلیه خارج شده از مسیر اصلی تعیین می

ز انحراف پس ا هینقل لهیقابل عبور باشد تا وس دیبا زین هیناح نیموجود در ا یروانیش بی. ش(1-11جدول کند )

 گردد. باز یاصل ریبه مس اشده یمتوقف  خسارت، نیکمتربا  مسیرو خروج از 

احتمال خارج شدن وسایل نقلیه از مسیر  و طرح در آنها باال بوده ها که سرعتاین ناحیه معموالً در تندراه

شود. اگر در اطراف این معابر، مطابق با روش اول از و برخورد با موانع کناری بیشتر است، در نظر گرفته می

ضرورتی ندارد.  1-11جدول جدول و یا حفاظ فیزیکی استفاده شده باشد، در نظر گرفتن مقادیر ذکر شده در 

رو الزامی است. متر در پشت جدول و حفاظ فیزیکی تا لبه سواره 5/0با این حال، رعایت حداقل فاصله جانبی 

 شود.متر در نظر گرفته می 0/1ها برابر با ها و ورودی و خروجیاین فاصله در تقاطع
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 ایمنی در حاشیه معابر شهری تأمینهای روش -1-11شکل 

 

و تندتر باشد، عبور وسایل نقلیه از آن مشکل بوده و در  3به  1شیب شیروانی خاکریزی در صورتی که 

عرض ه، به منظور بازیابی وسایل نقلینظر گرفتن ناحیه بازیابی در این شیب ممکن نیست. به همین دلیل باید 

ایل ایمنی وس پای شیروانی بر اساس عرض پوسته، مالحظات محیطی و اقتصادی و مالحظات مرتبط با تأمین

پذیر امکان ،نقلیه، بیشتر در نظر گرفته شود. بنابراین در این موارد، تعیین مقدار عرض ناحیه عاری از مانع

 نخواهد بود.

های شهری، رعایت حداقل عرض ناحیه عاری از با توجه به کم بودن سرعت طرح و حجم تردد در خیابان

نیست. از طرف دیگر، به دلیل کم بودن عرض پوسته معابر و مانع برای تأمین ایمنی وسایل نقلیه الزامی 

های شهری، تأمین حداقل عرض الزم برای ناحیه عاری از مانع به های پیرامون خیابانارزشمند بودن زمین

 لحاظ اجرایی و اقتصادی نیز توجیه ندارد.
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 متر(بر حسب عاری از مانع )عرض ناحیه  -1-11جدول 

 سرعت طرح
(km/h) 

متوسط ترافیک 
 روزانه

 *شیب شیروانی خاکبرداری *شیب شیروانی خاکریزی

 ترو مالیم 1:6 1:5تا  1:4 و تندتر 1:3 1:4تا  1:5 ترو مالیم 1:6

 کمترو  60

 0/3تا  0/2 0/3تا  0/2 0/3تا  0/2 0/3تا  0/2 0/3تا  0/2 750کمتر از 

 5/3تا  0/3 5/3تا  0/3 5/3تا  0/3 5/4تا  5/3 5/3تا  0/3 1500تا  750

 5/4تا  5/3 5/4تا  5/3 5/4تا  5/3 0/5تا  5/4 5/4تا  5/3 6000تا  1500

 0/5تا  5/4 0/5تا  5/4 0/5تا  5/4 5/5تا  0/5 0/5تا  5/4 6000بیشتر از 

 80و  70

 5/3تا  0/3 0/3تا  5/2 0/3تا  5/2 5/4تا  5/3 5/3تا  0/3 750کمتر از 

 5/3تا  0/3 5/4تا  5/3 5/3تا  0/3 0/6تا  0/5 0/5تا  5/4 1500تا  750

 0/5تا  5/4 0/5تا  5/4 5/4تا  5/3 0/8تا  0/6 5/5تا  0/5 6000تا  1500

 5/6تا  0/6 0/6تا  5/5 0/5تا  5/4 5/8تا  5/7 5/6تا  0/6 6000بیشتر از 

90 

 5/3تا  0/3 5/3تا  0/3 0/3تا  5/2 5/5تا  5/4 5/4تا  5/3 750کمتر از 

 5/5تا  0/5 0/5تا  5/4 5/3تا  0/3 5/7تا  0/6 5/5تا  0/5 1500تا  750

 5/6تا  0/6 5/5تا  0/5 0/5تا  5/4 0/9تا  5/7 5/6تا  0/6 6000تا  1500

 5/7تا  5/6 5/6تا  0/6 5/5تا تا  0/5 0/10تا  0/8 5/7تا  5/6 6000بیشتر از 

100 

 0/5تا  5/4 5/4تا  5/3 5/3تا  0/3 5/7تا  0/6 5/5تا  0/5 750کمتر از 

 5/6تا  0/6 5/5تا  0/5 5/4تا  5/3 0/10تا  0/8 5/7تا  0/6 1500تا  750

 0/8تا  5/7 5/6تا  5/5 5/5تا  5/4 0/12تا  0/10 0/9تا  0/8 6000تا  1500

 5/8تا  0/8 0/8تا  5/7 5/6تا  0/6 5/13تا  0/11 0/10تا  0/9 6000بیشتر از 

 و بیشتر 110

 0/5تا  5/4 0/5تا  5/4 5/3تا  0/3 0/8تا  0/6 0/6تا  5/5 750کمتر از 

 5/6تا  0/6 0/6تا  5/5 0/5تا  5/3 0/11تا  5/8 0/8تا  5/7 1500تا  750

 5/8تا  0/8 5/7تا  5/6 0/6تا  0/5 0/13تا  5/10 0/10تا  5/8 6000تا  1500

 0/9تا  5/8 0/9تا  0/8 5/7تا  5/6 0/14تا  5/11 5/10تا  0/9 6000بیشتر از 

 نسبت ارتفاع به عرض مسیر: »*«
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 فاصله جانبی -11-3

رهخط ممتد لبه سوایا  ، حفاظ طولیجدوللبه  ی جانبی تاعمودمانع ترین نزدیکجانبی، فاصله فاصله 

های های شهری که تأمین حداقلاست. این فاصله غالباً در خیابانرو )در صورت عدم وجود جدول و حفاظ( 

رعایت . با این حال، (2-11جدول ) شودپذیر نیست، در نظر گرفته میناحیه عاری از مانع امکانمورد نیاز برای 

نیز الزامی است. رعایت فاصله جانبی در بهبود موارد زیر  کنارییا حفاظ جدول  دارای هایاین فاصله در تندراه

 مؤثر است:

 برخورد با موانعاصلی و  مسیرکاهش اثرات نامطلوب ناشی از خروج وسایل نقلیه از  -

 هاهای اتومبیل با موانع کناری در صورت توقف و یا حرکت در قوسها و درآینهجلوگیری از برخورد  -

 بهبود رانندگی و فاصله دید افقی -

 افزایش ظرفیت خطوط اصلی -

 

 های شهریفاصله جانبی در خیابان مقادیر حداقل و مطلوب -2-11جدول 

 حداقل فاصله خیابانحاشیه وضعیت 
 )متر(

 فاصله مطلوب
 )متر(

 5/0 دارای جدول
5/1 

 0/1 بدون جدول

 

با توجه  شود.متر در نظر گرفته می 0/1دارای جدول برابر با  های همسطححداقل فاصله جانبی در تقاطع

برخورد با  احتمالهایی که موقعیتدر ، های شهریعاری از مانع در خیابانفتن ناحیه ربه عدم امکان در نظر گ

در متر  0/3 تاو بیشتر  2-11جدول از مقادیر ذکر شده در تواند میبیشتر است، فاصله جانبی  یموانع کنار

 :استها شامل موارد زیر قعیتنظر گرفته شود. این مو

 ای، با سرعت طرح زیاد و دارای سابقه تصادف با موانع کناریهای فاقد پارک حاشیهخیابان -

 بهبود فاصله دید به منظورهای افقی قوس -

 رویا عرض سواره عبورکاهش تعداد خطوط  لچکی -
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 تأسیسات شهری -12

ت موقعیباید تأثیر زیادی بر طراحی هندسی معابر شهری ندارند، با این حال  تأسیسات شهری معموالً

در نظر گرفته شود. این تأسیسات باید تا  یحامهم طرهای یتخطوط این تأسیسات به عنوان یکی از محدود

 .ای طراحی شوند که در آینده نیازی به جابجایی آنها نباشدحد امکان به گونه

های گاز، نفت و مین و عرضه آب، خطوط لولهأامل خطوط فاضالب، خطوط تع تأسیسات شهری، شاانو

ه آوری و تخلیجمعفیبر نوری، خطوط  نظیرخطوط باالسری و زیرزمینی انرژی و ارتباطات  های نفتی،فرآورده

که بنا بر  است تعمیر و نگهداریبرای  دسترسیهای های حرارتی و تونلو آبیاری، مبدل های سطحیآب

 .شودموقعیت و نیاز پروژه از آنها استفاده می

در نظر گرفته  معبررو و در حاشیه حد امکان باید خارج از سواره درخطوط زیرزمینی تأسیسات شهری، 

ذیر ناپطوط زیرزمینی تأسیسات شهری، گریزرو برای گذراندن خشوند. در مواردی که استفاده از سطح سواره

ی ها)نظیر خطوط فاضالب و تخلیه آب میرات و دسترسی کمتری نیاز دارندکه به تع خطوطیباید است، 

 .گیرند رو قراردر سوارهسطحی( 

 

 کلیضوابط  -12-1

نحوه استقرار عناصر و خطوط ایجاد تونل مشترک تأسیسات به ویژه در شهرهای جدید الزامی است. 

 تزاحم، تداخل و آشفتگی کارکردی و بصری بهرعایت حداقل ید با در بستر معابر شهری باتأسیسات شهری 

انمایی جهای آتی با توجه به توسعهباید در معابر جدید خطوط تأسیسات شهری  ویژه برای عابران پیاده باشد.

سطحی  هایهای زیرزمینی تخلیه آبلولهبه طور مثال، اگر که در آینده نیاز به جابجایی نداشته باشند.  شوند

، شتربی با صرف هزینهگیرند. قرار میرو عریض معبر در سوارهتدر صورت  ند،شو واقع موجود در لبه خارجی شانه

 .واقع شوندرو تا پس از تعریض نیز در خارج از سواره گیرندمناسبی قرار  فاصلهدر توانند میاین خطوط 

به ود. توجه شو نگهداری  حوه دسترسی به آنها برای تعمیرخطوط تأسیسات شهری، باید به ن جانماییدر 

 طوری تعیین شود که جهت تعمیر تأسیسات بایدخطوط  موقعیت، هاتندراه بهعلت محدودیت دسترسی پیاده 

 ها را قطع، تندراهانرژیبر همین اساس، اگر خطوط هوایی و نگهداری به صورت پیاده قابل دسترسی باشند. 

طوط خ برای عبوربینی شود. همچنین باید مسیرهایی پیشهای آنها پایهبه پیاده برای دسترسی کنند، می

 .گیرندداخل کانال قرار  این خطوط بایدها، از عرض تندراهکه به مراقبت نیاز دارند، زیرزمینی تأسیسات 
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 شهری تأسیساتخطوط  چیدمان -12-2

ر آن و اگدقیقاً موازی با د، باید نواقع شده باش معبراگر خطوط زیرزمینی و هوایی تأسیسات در امتداد 

د. رعایت این ضابطه، خصوصاً در رابطه با خطوط هوایی نعمود بر امتداد آن باشدقیقاً ند باید نکرا قطع میمعبر 

 از نظر زیبایی راستای معابرامتداد این خطوط نسبت به و زاویه داشتن حائز اهمیت است. چرا که مایل بودن 

 پذیرفته نیست.بصری محیط 

 و ظور سادگی نصب و دسترسی به خطوط زیرزمینی تأسیسات شهری، بهتر است که فاصله افقیبه من

ن . در ایو استاندارد باشدمشخص  ،رو یا جدول()مثالً لبه سواره یک امتداد ثابتنسبت به همچنین عمق آنها 

هر یک از  که شایان ذکر است. شودتوصیه میبه عنوان نمونه  1-12شکل در  موجودهای راستا، اندازه

سیسات دارند که ممکن است با این توصیه أاستانداردهایی برای عبور ت ،سیسات شهریأت متولیهای سازمان

 ستاندارد سازمان مربوطه خواهد بود.در این صورت ارجحیت با ا مغایرت داشته باشد.

 
 کناره خیابانترتیب و نحوه قرارگیری خطوط تأسیسات شهری در  -1-12شکل 



 های عرضینیمرخبخش سوم: اجزای 
 

 

 

56 
 

 نقطهبه عالوه باشد.  معبر سطح روسازیتر از متر پایین 0/2های فاضالب باید حداقل لوله فوقانی نقطه

های آب باشد تا در صورت نشت لولهنقطه تحتانی تر از متر پایینسانتی 75ها باید حداقل این لوله تحتانی

 باعثآب  تا نشت گیرندباید باالتر از لوله آب قرار تأسیساتی خطوط سایر فاضالب، آب آشامیدنی آلوده نشود. 

 .آنها نشود به خسارت

الن پ» نامه،آیین دوم حداقل ارتفاع آزاد ذکر شده در بخشدر رابطه با خطوط هوایی تأسیسات نیز باید 

 رعایت شود. «های طولیو نیمرخ

 :ه شودها، موارد زیر باید در نظر گرفتتندراهمحدوده برای قرار دادن خطوط تأسیسات شهری در 

، ز نیستها و به موازات آنها مجاتندراه پوستهقرار دادن خطوط هوایی و زیرزمینی تأسیسات شهری در  -

 مگر در شرایط زیر:

 باشند. تندراهخطوط تأسیسات مربوط به خود  ●

 دراهتنحل دیگری وجود نداشته، به ایمنی  راه نشان دهد کهسازمان متقاضی تأسیسات شهری  ●

 .خواهد شدشود و همه ضوابط رعایت ای وارد نمیلطمه

 یسمت، نباید در قهستندمستلزم ایجاد دسترسی پیاده که به منظور مراقبت، خطوط تأسیسات شهری  -

 .گیرندقرار ها کنترل و محدود شده، که دسترسی پیاده تندراهاز 

 زیر مجاز است: مواردها با رعایت راهخطوط تأسیسات شهری از عرض تند عبور -

 های خطوط هوایی تأسیسات در ناحیه عاری از مانععدم وجود پایه ●

 های تندراهاتصالهای خطوط تأسیسات و عدم تداخل دسترسی ●

 دید وسایل نقلیه عبوری عدم ایجاد مانع برای ●

 های عبوری از تندراهلعدم نیاز به تعمیرات و بازبینی تأسیسات در کانا ●

 خارج از محدوده روسازی شده تندراه ،های بازدید خطوط زیرزمینی تأسیساتدریچه ایجاد ●

 هاپرهیز از عبور خطوط تأسیسات شهری از داخل تونل ،امکاندر حد  ●

 هاعبور تأسیسات و خطوط نفت و گاز از داخل تونل اکیدممنوعیت  ●
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خطوط تأسیسات شهری محسوب  عبورهای شریانی به عنوان کریدور اصلی برای به طور کلی، خیابان

 :است الزامی، رعایت موارد زیر هااین خیابانمحدوده از تأسیسات  عبور برای و شوندمی

 شرایطشوند. در  واقع در کناره خیابانرو و باید خارج از عرض سواره تأسیسات خطوط ،حد امکان در -

 .ندکن رو عبوراز سوارهکه به تعمیرات و مراقبت کمتری نیاز دارند ، خطوطی خاص

و ارتباطات در نظر  انرژیبرای خطوط زیرزمینی آب، باید یک کانال مشترک ، از تقاطع جهتدر هر  -

 گرفته شود.

 شود. پرهیزرو های بازدید در سوارهاز قراردادن دریچهباید در حد امکان  -

یر گهای آبشود که محور چاهک طراحیای های سطحی، باید در لبه معابر به گونهتخلیه آبسیستم  -

 ها منطبق باشد.بر محور لوله

رو قرار داده یا در پیاده کناره خیابان و خارج از فضای سبزو ارتباطات، باید در  انرژیخطوط آب،  -

 شوند.

در متری بین لبه جدول خیابان و لبه پایه تأسیسات هوایی، الزامی است.  5/0رعایت فاصله افقی  -

از یشتر ببا فاصله  صورت وجود طرح تعریض خیابان، بهتر است پایه در نزدیکی لبه پوسته موجود و

 رو نصب شود.سواره

در  بایدوپخش کننده و محلی، موارد زیر های جمعخیابانمحدوده  ازخطوط تأسیسات شهری  عبوربرای 

 :نظر گرفته شود

های شریانی، در سیسات شهری در خیابانأضوابط مربوط به رعایت ارتفاع آزاد برای خطوط هوایی ت -

 وپخش کننده و محلی نیز الزامی است.جمعهای رابطه با خیابان

 انبه صورت همزم پیرامونیهای کاربریبه فاضالب  هایاتصالاصلی و  باید مسیرهای جدید، در توسعه -

 شوند. اجرارو رو و پیادهو قبل از روسازی سواره

 د.نشو طراحیرو در پیادهباید و ارتباطات  انرژیخطوط آب،  -
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 گذرهاروها و پلمقطع عرضی در  -13

، به ه شودرو در نظر گرفت، باید پیادهشهری هایخیاباندر امتداد  گذرهاورها و هر دو طرف کلیه پلدر 

 ، باید قبلپیاده مسیررو و پیاده. وجود داردپیاده عابران ها که مسیر مجزایی برای عبور راهمواردی در تند جز

 ادهعابران پیتندراه باعث قطع پیوستگی مسیر خیابان و تا احداث شود  ایجادگذر ویا همزمان با سازه پل و ر

رو عرض پیاده ضروری است. ،رو در مقطع اصلی معبردر صورت عدم وجود پیادهحتی  قاعدهنشود. رعایت این 

 متر کمتر باشد. 5/1گذرها نباید از روها و در پل

 ی پیاده و دوچرخهمسیرها ایجادحد امکان از  درایمنی و کوتاهی مسیرهای پیاده باید  به منظور حفظ

در شرایط  هامسیرهای پیاده یا دوچرخه در امتداد تندراه وجود. در صورت شودها خودداری در امتداد تندراه

این  (.1-13شکل )رو جدا شوند فیزیکی و با نرده مخصوص از سواره صورت، این مسیرها باید به خاص

 در موارد زیر سوارانپیاده و دوچرخه ، عابرانهای فیزیکی به منظور جلوگیری از سقوط وسایل نقلیهکنندهجدا

 ند:شومی استفاده

 روسوارهسواران به و دوچرخه عابران پیادهجلوگیری از دسترسی  -

 زیرین ها و معابراشیای سنگین به مسیر سقوطجلوگیری از  -

 پر سرعت در مقابل برخورد با وسایل نقلیهسواران پیاده و دوچرخهعابران فظت از احم -

برای رعایت معبر بوده و  یهاقسمت ریرو در سابرابر با عرض سواره دیبا گذرهاورها و رو در پلعرض سواره

 داده شود. رییتغ عرض و تعداد خطوط عبور دینباایمنی 

 ییجوصرفهکه برای  آن کاهش داده شود، مگر دیها نباواقع در تندراه یهاعرض شانه در سازه یطور کل به

عرض شانه کم سرعت،  یهامتر و در بزرگراه 30از  تریطوالن یهاسازه در یساخت و بهره بردار یهانهیدر هز

متر،  200تا  30 نیبا طول ب ییهاعرض شانه راست در سازه دینبا ،یطیشرا چیدر ه حال، نی. با اکاهش یابد

 متر کمتر در نظر گرفته شود. 5/1متر از  200از  شتریمتر و با طول ب 0/1از 
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 و روگذرها اهدر امتداد پلمقطع عرضی انواع معابر شهری  -1-13شکل 
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ها و روگذرها الزامی های زیر به منظور کاهش مخاطرات دفاعی و امنیتی در طراحی پلتوجه به توصیه

 است:

 ها و روگذرهاهایی برای پناهگاه درفضای سرپوشیده مجاور پلدر نظر گرفتن محل -

 متر 200تر از ها و روگذرهای طوالنیدر نظر گرفتن مسیر خروجی اضطراری در پل -

 شهرداریهای نظارتی پلیس و به دوربینها و روگذرها محوطه عرشه پلمجهز کردن  -

ها و روگذرهای شهری به منظور امدادرسانی در شرایط در نظر گرفتن دسترسی پیاده در کلیه پل -

 بحرانی

 های معبرها و روگذرها همچون سایر قسمتپلکامل تأمین روشنایی  -

 ذرهاها و روگیگزین برای استفاده در شرایط بحرانی در صورت آسیب دیدن پلبینی مسیرهای جاپیش -

رادیویی جهت ارائه اطالعات ضروری همچون  رسانیهای اطالعبه سیستم ها و روگذرهاپلدسترسی  -

 ها در نقاط کور(وضعیت ترافیکی به شهروندان در شرایط بحرانی )عدم قرارگیری این سازه

و  یاتیعمل ،یتیریمراکز مد نیجهت ارائه اطالعات ب ییویدیو یرساناطالع هایستمیبه س یدسترس -

 میسیو شبکه ب ینور بریف قیاز طر یامداد

به ستاد  یجهت ارتباط و رساندن اطالعات اضطرار یاماهواره یرساناطالع هایمستیبه س یدسترس -

 شرایط بحرانیو مناطق مجاور در  یمرکز

ها و زیرگذرها( از نظر دفاعی ها، روگذرها، تونلهای فنی کمتر )پلفتن سازهربه طور کلی در نظر گ -

دیدگی، پیچیده،  ها، در صورت تخریب یا آسیبتر است. چرا که بازسازی و مرمت این سازهمناسب

 .خواهد بودهزینه  بر و پرزمان

ر د مالحظات دفاعی و پدافند غیر عامل دستورالعمل الزامات و»برای اطالعات بیشتر در این زمینه به  -

 مراجعه شود. ، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران«های توسعه و عمران شهریطرح
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 و زیرگذرها هامقطع عرضی در تونل -14

 پذیر است:های تونل و زیرگذر هزینه باالیی داشته و تنها در موارد زیر توجیهطراحی و اجرای سازه

 رو اختصاص یابد.پوسته موجود کم بوده و الزم است تا کل سطح آن به سواره مواردی که عرض -

 یا محل برخورد چند خیابان مورب به صورت نامنظم مهم وسیع هایمحل تقاطع -

 مواردی که به گذر غیر همسطح عابر پیاده و دوچرخه نیاز است. -

 آهن و باند فرودگاههای راهمحل تقاطع معبر با ایستگاه -

 ریزی شدهها، در حالت موجود یا برنامهفضاهای عمومی و پارک -

ها و زیرگذرها باید تا حد امکان کوتاه در نظر گرفته شود تا محصوریت باال و به طور کلی، طول تونل

های ها و زیرگذرها در محل قوسآلودگی صوتی فضای آنها برای رانندگان قابل تحمل باشد. باید سعی شود تونل

 چرا که منجر به افزایش طول و محدودیت دید رانندگان خواهد شد. ،تند قرار نگیرندافقی 

به  ،های ساخت آن تعیین شودها و زیرگذرها باید با توجه به راحتی رانندگان و هزینهشیب طولی تونل

 ترین طول و ارتفاع مورد نظر دست پیدا کرد.ای که در حداقل شیب ممکن بتوان به کوتاهگونه

های ورودی و خروجی تونل و زیرگذر باید با توجه به حداقل ارتفاع آزاد برای تابلوها و عالئم طول رمپ

 300شود این طول برابر با های ورودی و خروجی تعیین شود. توصیه میواقع در دهانهراهنمایی و رانندگی 

ها و اگرایی و تداخلی در تونلهای همگرایی، ومتر در نظر گرفته شود. همچنین باید سعی شود تا جریان

های ورودی و خروجی در طول تونل و زیرگذر زیرگذرها ایجاد نشوند. به همین دلیل باید در حد امکان از رابط

 اجتناب شود.

ها و زیرگذرها تفاوت چندانی با از نظر مالحظات ترافیکی، جزئیات مربوط به مقطع عرضی تونل

این تفاوت که برای به حداقل رساندن هزینه ساخت، در اغلب موارد های غیر همسطح ندارد، با گذرگاه

ل شکشود. های غیر همسطح، در نیمرخ طولی و عرضی در نظر گرفته میهای تعیین شده برای گذرگاهحداقل

مقادیر مطلوب برای اجزای مقطع  ،2-14شکل ، مقادیر حداقل برای اجزای مقطع عرضی زیرگذرها و 14-1

ها با فرض وجود دو خط ن شکلدهد. مشخصات نمایش داده شده در ایهای طوالنی را نشان میعرضی در تونل

 هستند. عبور
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متر از هر  5/0رو )از جدول تا جدول( باید حداقل به میزان های کوتاه، عرض سوارهدر زیرگذرها و تونل

روی در نظر گرفته شود. بنابراین در هیچ شرایطی نباید عرض سواره طوط عبوررف بیشتر از مجموع عرض خط

 ضوابطها و زیرگذرها باید رو در تونلمتر باشد. در صورت در نظر گرفتن پیاده 0/7تونل و زیرگذر کمتر از 

، حداقل متر 60در آنها رعایت شود. در زیرگذرها با طول کمتر از  دارای معلولیتطراحی و دسترسی افراد 

روها برابر متر، حداقل عرض پیاده 60ها و زیرگذرها با طول بیشتر از متر و در تونل 2/1روها برابر با عرض پیاده

متر  8/1متر، یک بازشدگی با حداقل عرض  60شود. در غیر این صورت باید هر متر در نظر گرفته می 8/1با 

هایی که به دلیل تغییر در مقطع عرضی امکان فراهم در تونل رو در نظر گرفته شود.متر برای پیاده 0/2و طول 

متر  8/1رو در سراسر طول تونل باید برابر با رو وجود ندارد، حداقل عرض پیادهها در پیادهکردن این بازشدگی

در های واقع حد امکان باید از ایجاد مسیرهای پیاده در تونل درباشد. به منظور رعایت ایمنی عابران پیاده 

 برداری و افرادی که خودرویها خودداری شود. با این حال بهتر است برای استفاده مأموران بهرهامتداد تندراه

 روها رعایت شود.مقادیر ذکر شده برای پیادهآنها دچار مشکل شده است، حداقل 

های متر و در تونل 10حداقل برابر با  ،عرض )فاصله دیوار تا دیوار( در زیرگذرهای کوتاه ،شودتوصیه می

ن های تعییها و زیرگذرها برابر با حداقلحداقل ارتفاع تونل متر در نظر گرفته شود. 12حداقل برابر با  ،طوالنی

شود. در تعیین ها در نظر گرفته میمتر در تندراه 0/5های شهری و متر در خیابان 5/4شده برای ارتفاع آزاد، 

 باید به افزایش ارتفاع سطح در اثر بازسازی روسازی در طول زمان توجه شود. ها و زیرگذرهاارتفاع نهایی تونل

 
 های کوتاهنمونه مقطع عرضی زیرگذرها و تونل -1-14شکل 
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 طوالنیهای نمونه مقطع عرضی تونل -2-14شکل 

 

های طویل، از اهمیت باالیی به طور کلی در نظر گرفتن مقادیر مطلوب برای عرض شانه، خصوصاً در تونل

برخوردار است. در غیر این صورت، از کار افتادن وسایل نقلیه در تونل منجر به مسدود شدن مسیر منتهی به 

درسان نیز در طول تونل وجود نخواهد آن خواهد شد. همچنین، امکان تردد وسایل نقلیه اضطراری و امدا

توان از عرض در نظر گرفته ها، میداشت. در صورت مناسب نبودن شرایط برای فراهم کردن عرض مطلوب شانه

ها، سمت راست در تونل ه عنوان شانه استفاده کرد. شانهها، به صورت همسطح با خیابان، بروشده برای پیاده

 ضطراری باید دارای روسازی متفاوت و مشخص باشند.به منظور تردد وسایل نقلیه ا

گاه اضطراری با مشخصاتی مشابه متر یک توقف 500کیلومتر، باید در هر  1های با طول بیشتر از در تونل

 ها مقابل یکدیگر قرار نگیرند.گاههای دوطرفه بهتر است این توقفر نظر گرفته شود. در تونل، د3-14شکل 

ها و زیرگذرها الزامی های زیر به منظور کاهش مخاطرات دفاعی و امنیتی در طراحی تونلتوجه به توصیه

 است:

 ر شرایط بحرانیها به منظور استفاده ددر نظر گرفتن پناهگاه در مجاورت زیرگذرها و تونل -

 متر 200تر از های طوالنیدر نظر گرفتن مسیر خروجی اضطراری در تونل -
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متر با قابلیت یک ساعت  200تر از های طوالنیاستفاده از سیستم برق اضطراری مستقل در تونل -

 کارکرد در شرایط بحرانی

 شهرداریهای نظارتی پلیس و ها و زیرگذرها به دوربینمجهز کردن فضای تونل -

ها و بینی مسیرهای جایگزین برای استفاده در شرایط بحرانی در صورت آسیب دیدن تونلپیش -

 زیرگذرها

 ها و زیرگذرهاخوانایی عالئم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در تونل -

دستورالعمل الزامات و مالحظات دفاعی و پدافند غیر عامل در »این زمینه به  برای اطالعات بیشتر در -

 مراجعه شود. ، مصوب شواری عالی شهرسازی و معماری ایران«های توسعه و عمران شهریطرح

 
 طوالنیهای گاه اضطراری در تونلمشخصات هندسی توقف -3-14شکل 
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 کنترل آلودگی صوتی -15

، حجم ترافیکی )سرعت هایویژگی نظیربه عوامل مختلفی  معابرمیزان آلودگی صوتی تولید شده در انواع 

یب های معبر )روسازی، شهای زمین )پوشش گیاهی، موانع طبیعی و فاصله( و ویژگیترافیک(، ویژگی و ترکیب

جم ترافیک ح بر اساسمیزان آلودگی صوتی تولید شده، عمدتاً  بینیپیش .بستگی داردطولی و انواع تسهیالت( 

 شود.می انجامروز ت مختلف شبانهادر ساع

های مختلف بسته به نوع کاربری غالب، متفاوت است. به طور مثال، میزان تأثیر آلودگی صوتی در محیط

آلودگی  . حد مجازاستاز مناطق مسکونی قابل تحمل  ترمیزان ثابتی از آلودگی صوتی، در مناطق صنعتی بیش

به تفکیک برای  ،«نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتیآیین 2ماده »صوتی در انواع مناطق شهری، در 

 (.1-15جدول )بیان شده است ساعات روز و شب، 

 در انواع مناطق شهری به تفکیک روز و شببل( )بر حسب دسیحد مجاز آلودگی صوتی  -1-15جدول 

 غالبکاربری نوع 
 روز ساعات

 (22ساعت تا  7 ساعت از)
 شب ساعات

 (7 ساعت تا 22 ساعت از)

 45 55 مسکونی

 50 60 مسکونیـ  تجاری

 55 65 اداریتجاری ـ 

 60 70 صنعتیـ  مسکونی

 65 75 صنعتی

 

 1-15جدول از موارد ذکر شده در  تردر صورتی که میزان صوت تولید شده در یک منطقه شهری بیش

برای اطالعات بیشتر  .شودمیاستفاده عمده زیر و کاهش اثرات نامطلوب آن از راهکارهای کنترل برای باشد، 

 کیترافراهکار کاهش نوفه »با عنوان  کشور یزیرو برنامه تیریسازمان مد، 342در این زمینه به نشریه شماره 

 مراجعه شود. «یشهر یهابزرگراه یحواش یهاساختمان یبرا

 زمین هایپستی و بلندیاستفاده از  -

 استفاده از موانع فیزیکی -
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 زمین هایپستی و بلندیاستفاده از  -15-1

معبر، به عنوان  هایای استفاده کرد که ضمن حفظ زیباییتوان به گونهزمین می پستی و بلندیاز شرایط 

های اطراف شود. دیوارهتوصیه می گذرینبه صورت پایمعابر  طراحیدر این راستا، . عمل کندعایق صوتی نیز 

 (.1-15شکل )ند نکهای اطراف عمل میکاربریعایق صوتی برای معابر، همچون گونه این 

 
 ذرگنیپای کنترل آلودگی صوتی از طریق طراحی معابر به صورت -1-15شکل 

 

یز توان معابر را به صورت باالگذر نمی های زمیناستفاده از پستی و بلندیبرای کنترل آلودگی صوتی با 

گیرند های اطراف، تحت تأثیر آلودگی صوتی تولید شده در این معابر قرار نمیطراحی کرد. به این ترتیب، کاربری

توان از موانع فیزیکی نیز برای های اطراف، می(. همچنین، در معابر باالگذر، بنا بر ارتفاع ساختمان2-15شکل )

 کنترل آلودگی صوتی استفاده کرد.
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 ذرگکنترل آلودگی صوتی از طریق طراحی معابر به صورت باال -2-15شکل 

 

 فیزیکیاستفاده از موانع  -15-2

طبیعی زمین برای کنترل آلودگی صوتی مناسب های پستی و بلندیکه شرایطی از موانع فیزیکی در 

 های بتنی، چوبی، فلزی،دیواره شود.استفاده میبه عنوان راه حل آخر، ، داشپذیر نبامکان راهکار دیگرینبوده و 

ینصب م معبر امتداد حاشیهدر متر که  6تا  5گالس با ارتفاع  یکسیاز جنس پر شفاف هایهوارید او یسنگی 

ا قادر هبر اساس تحقیقات انجام شده، این دیواره .(3-15شکل ) برای کنترل آلودگی صوتی مؤثر هستند، شوند

که در صورت  شودباید توجه  ولی .در نزدیکی خود هستندبل دسی 17 میزانبه کاهش آلودگی صوتی تا 

 ها، آلودگی صوتی افزایش یابد.استفاده از موانع فیزیکی، ممکن است در فواصل دورتر نسبت به این دیواره

 
 جنس پریکسی گالس باهای صوتی عایق نمونه -3-15شکل 
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توان برای کنترل آلودگی صوتی استفاده کرد. اما این ها نیز میو درختچهها از موانع طبیعی، همچون بوته

ند. با این کمتری دار ، تأثیری در مقابل امواج صوتی، به دلیل نفوذپذیرفیزیکی موانع در مقایسه با سایر موانع

د. یابیممجاور یکدیگر، افزایش متراکم و  شکلدر صورت استفاده به تأثیر آنها در کنترل آلودگی صوتی، حال، 

حیطی های زیست مو بهبود ویژگی ل بهبود زیبایی بصری معبربه دلی ،استفاده از موانع طبیعیعالوه بر این، 

 .شودبوده و توصیه مینیز مطلوب شهر 

 از موانع فیزیکی ضروری است: رعایت مالحظات زیر در استفاده

این موانع، رعایت فاصله جانبی و در نظر داشتن فضای الزم برای استقرار تابلوها و عالئم  نصبدر  -

 ترافیکی الزامی است.

در  ژهبه وی های افقیمحل قرارگیری این موانع در قوس برای تعیین توقف فاصله دید گرفتن در نظر -

موانع فیزیکی  نصباز  باید، دید راننده شدندر صورت مسدود  است.قوس الزامی  داخلی قسمت

 .شودها پرهیز کنترل آلودگی صوتی در نیمرخ عرضی قوسبرای 

سوزی مقاومکلیدی شهر باید در مقابل انفجار و آتش حساس و مراکز تمجاورواقع در موانع فیزیکی  -

 سازی شوند.
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 روشنایی -16

 هاتعریف -16-1

 قابل رؤیت تشعشعات الکترومغناطیسی یک منبع نور بر حسب لومنتوان قسمت  شار نوری:

 کاندل بر حسبتراکم شار نوری در فضا یا نسبت شار نوری به زاویه فضایی  شدت نور:

 لوکس)یک  لوکسبر حسب  تابدمی سطح واحدمقدار نوری که به طور یکنواخت به  شدت روشنایی:

 (تتابش یک لومن نور به یک متر مربع اس معادل

 نسبت شدت نور به مساحت یک سطح در یک جهت مشخص بر حسب کاندل بر متر مربع درخشندگی:

 

 اصول کلی -16-2

 ، نقشو کاربران معبر هینقل لیوسا ییجادر جاب یمنیادید مناسب و جاد یعالوه بر ا ،معابر ییروشنا

ن یهمچن .داردت شهروندان یحس امن افزایش اهش جرائم وکدر ییسزابه کمکداشته و  یاگسترده یاجتماع

 شود.یم یش گردشگریافزا ز شهرها در شب وکمرا تجاریو  اقتصادیموجب رونق 

 وآمد وسایل نقلیه، شامل موارد زیر است:رفت به منظورقواعد و اصول کلی روشنایی معابر 

 است. روسازیروشن کردن سطح  و ءاشیاو  محیطبین  تضادایجاد  ،روشن کردن معابراز هدف اصلی  -

 ند.کآگاه  های افقیقوسها و در تقاطع به ویژه معابرر و حدود ید راننده را از مسیبا ییستم روشنایس -

د یامل آن بکهشداردهنده م و عالئم ییستم روشنای، سریمس شرایط در صورت تغییر ن منظوریه اب

 .کنندمشخص را  معبرر و حدود یمس یهاد لبهنبتوان

د یو با دونشمینده ید یبه خوب معموالً های افقیقوسو  روسواره یهانارهک ،روادهیدر پ ی واقعایاش -

رو، موانع و افراد ادهیراننده از سطح پ کبه در کمک یبراروشنایی ن ی. انندکافت یدر بیشتریر نو

اده یافراد پن ردکا آگاه یو  روسوارهاده به ید افراد پردن رانندگان از وروک آگاه ین برایاده و همچنیپ

 .است یمعبر ضرور یهاه از لبهیل نقلیاز خروج وسا
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 در معابر شهری میزان روشنایی -16-3

 سنجیده« درخشندگی»و « شدت روشنایی»به کمک دو معیار  مختلف معابروضعیت روشنایی سطح 

در  یریگو میانگین گیریاندازه از طریق، و میانگین درخشندگی میانگین شدت روشناییی معیارهاشود. می

، حداقل شدت روشنایی در هر یک هامعیاراین حدود رعایت  عالوه برآید. دست میه نقاط مختلف یک معبر ب

 هیه نشرب معابر ییروشنا مورددر  شتریاطالعات ب یبرا .کمتر باشد یمشخصاز نقاط معبر، نباید از یک مقدار 

 مراجعه شود. «هاراه ییروشنا ییو اجرا یعموم یمشخصات فن»با عنوان  614شماره 

وپخش کننده، جمعهای خیابانو  یانیشرهای خیابان، ها، بزرگراههادر آزادراه ییسنجش روشنا اریمع

 (.1-16جدول ) دارد یبستگ روزانه کیتراف نیانگیبه م بوده ورو سطح سواره یدرخشندگ نیانگیم

 برای انواع معابر شهری میزان درخشندگی -1-16جدول 

 بندی معبرطبقه
 میانگین ترافیک روزانه

 )وسیله بر روز(
 رودرخشندگی سطح سوارهمیانگین 

 (متر مربعکاندل بر )

 2/2تا  0/2 - آزادراه

 7/1تا  5/1 - بزرگراه

خیابان شریانی و 
 وپخش کنندهجمع

 2/1تا  0/1 هزار و کمتر 15

 7/1تا  5/1 هزار 15بیشتر از 

 

. شودیاستفاده م ییشدت روشناو حداقل  نیانگیم اریاز مع ،یمحل هایدر خیابان ییسنجش روشنا یبرا

 ،ازین مورد ییروشنا زانیم ،ناسوارو دوچرخه ادهیعابران پ یازهاینبه دلیل در نظر گرفتن دسته از معابر  نیدر ا

 (.2-16جدول ) است یرامونیپ یوابسته به نوع کاربر

 های محلی به تفکیک نوع کاربری پیرامونیشدت روشنایی برای خیابان -2-16جدول 

 نوع کاربری پیرامونی
 میانگین شدت روشنایی

 )لوکس(
 حداقل شدت روشنایی

 )لوکس(

 0/1 0/9تا  0/5 مسکونی

 0/3 0/18تا  0/10 تجاری

 5/1 0/12تا  5/7 مختلط
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میزان روشنایی و  بوده به رنگ لباس کاربران وابسته ،بازتاب نورمیزان در مسیرهای پیاده و دوچرخه، 

 سواران حائزپیاده و دوچرخهبرای عابران نیست. عالوه بر این، احساس امنیت و آرامش  روسازیمؤثر، تابع نوع 

باشند،  پیرامون خود افرادقادر به تشخیص چهره  ،پیادهعابران سواران و دوچرخهدر صورتی که اهمیت است. 

کف مسیرهای دوچرخه و  از متری 7/1. از این رو، میزان روشنایی در ارتفاع خواهند داشتاحساس آرامش 

 کمتر باشد. 3-16جدول های ذکر شده در پیاده نباید از حداقل

 شدت روشنایی برای مسیرهای پیاده و دوچرخه حداقل -3-16جدول 

 نوع مسیر
 نوع کاربری
 پیرامونی

 کف مسیر در روشنایی
 )لوکس(

 متر 7/1 ارتفاعروشنایی در 
 )لوکس(

 گذر وپیاده
 دوچرخه 2مسیر درجه 

 20  9 تجاری

 10 6 مختلط

 5 2 مسکونی

 زیرگذر مخصوص
 پیاده و دوچرخهعابر 

- 40 50 

 روراه و پیادهپیاده

 دوچرخه 1مسیر درجه  5 5 هاهمه کاربری

 و شیبراهه پله

 

، مصوب شورای عالی «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت»مطابق با 

و سایر  هاها، پلهدار، ورودیدر سطوح شیب دارای معلولیترعایت حال افراد  ایرب شهرسازی و معماری ایران

 کس در نظر گرفته شود.لو 100به طور طبیعی یا مصنوعی برابر با حداقل شدت روشنایی باید  ،سطوح حساس

 

 در معابر شهری سیستم روشنایی چیدمان -16-4

ه و با دهمگون بو اجزای این سیستم در طول یک معبر با یکدیگرد یمعابر با ییستم روشنایس یدر طراح

ایه پ های زیر برایچیدمانبرای ایجاد این هماهنگی، باید یکی از انواع  .محیط اطراف نیز سازگاری داشته باشد

 در نظر گرفته شود: های روشنایی در امتداد معبرچراغ

 .استمناسب  شکل Tهای و تقاطعها بزرگراه ،هاآزادراه یبرا معموالً چیدمانن نوع یا نصب در وسط: (1
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به دلیل میانه کم عرض و ها، که ها و بزرگراهدر معابر عریض، آزادراه چیدماناین نوع  رو:نصب روبه( 2

 کاربرد دارد. قابل استفاده نباشد،در آنها های دسترسی، چیدمان وسط محدودیت

 یمحل هایخیابانو  یونکمس یبه طور عمده در معابر مجاور نواح چیدمانن نوع یا گزاگ:ینصب ز( 3

 اربرد دارد.ک

 معابر، دارای جداکننده میانی و کناری ، معابرعرضکمدر معابر  چیدمانن نوع یا طرف:کیر نصب د( 4

 اربرد دارد.کلغزنده  و معابر چیمارپکوهستانی 

و در نقاط عریض  یرودارای سواره معابر یبرا چیدمانن نوع یااز  رو:هب نصب در وسط و روبیکتر( 5

 شود.استفاده مینیست،  کافی ییرو به تنهاها روبیش نصب در وسط یآرا که دو معبر تالقی

 
 در امتداد معابر روشناییهای اغنصب پایه چر چیدمانانواع  -1-16شکل 
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 های سیستم روشنایی و چیدمان آن، رعایت موارد زیر الزامی است:به منظور تعیین محل مناسب پایه

 و با در نظر گرفتن یاقتصاد بر اساس مالحظات ییروشنا چیدمان مناسب برای سیستمانتخاب  -

 .گیردمیصورت  بصری زیباییو  یطیمح یاههجنب

 یمستقل طراح صورتبه د یباهر طرف از معبر برای  یی، روشناضیعر میانهدارای  معابر دوطرفهدر  -

 .شود

معبر  کیدوطرفه را به عنوان  معبرتوان یض نباشد، میعر معبر میانهو  روکل سواره در صورتی که -

 هایچیدماناز نوع المپ و چراغ انتخاب شده،  ب،با توجه به ارتفاع نصه و ر نظر گرفترفه دطکی

ده استفامعبر )نصب در وسط(  میانهدر  طرفهدو یهاهیپا یا یرو در لبه خارجها نصب روبیگزاگ یز

 .ردک

و  یخیا آثار تاریها ساختمان دید نمای ،انکامحد  دره کنصب شوند  ید طوریبا ییروشنا یهاهیپا -

 نشود. شهر مخدوش یمعمار

 شود.نبریدن درختان  باعثکه  باشدای های روشنایی باید به گونهمحل نصب پایه -

ای داشت که در حوادث مختلف های روشنایی باید به پایداری پایه توجه ویژهدر طراحی و نصب پایه -

 طبیعی و غیر طبیعی باعث مسدود شدن معابر نشوند.

 میانهدر ها پایه، نصب شده یارکدرخت یهاابانیبلوارها و خ یبرا ییستم روشنایس یطراح منظوربه  -

شاخ تا تر در نظر گرفته شود کوتاه ییروشنا یهاد ارتفاع چراغیبا است. در این مواردتر مناسبمعبر 

 .نباشدها نور چراغ انسداد باعث و برگ درختان

اصله فبرابر با حداقل فاصله افقی  باید، های روشنایینقلیه با پایهوسایل برای جلوگیری از برخورد  -

 شود. در نظر گرفتهمتر(  5/0)حداقل  جانبی از موانع عمودی

عالوه  مجاور باشد. یهااز ساختمان بیشترد ینبا ییروشناهای چراغ، ارتفاع بصری ییبایل حفظ زیبه دل -

روشنایی در انواع های تواند به عنوان راهنمای تعیین ارتفاع مناسب چراغمی 4-16جدول بر این، 

ولی  با شدت کمترچه ارتفاع چراغ بیشتر باشد، روشنایی  به طور کلی هر .استفاده شودمعابر شهری 

 د.رستر به سطح مورد نظر میاختیکنو رتصوبه 
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 روشنایی برای انواع معابر شهریهای چراغارتفاع مناسب  -4-16جدول 

 چراغارتفاع  بندی معبرطبقه
 )متر(

  15تا  12 آزادراه و بزرگراه

 12تا  8 شریانی

 6تا  5 وپخش کننده و محلیجمع

 

 و زیرگذرها هاروشنایی در تونل -16-5

ه بتوانند با همان یل نقلیه رانندگان وساک شودیهدف انجام م نیها با ادر تونل ییروشنا ستمیس طراحی

 ین امر در صورتیز تردد کنند. ایاند، در داخل تونل نه قبل از ورود به تونل داشتهک یشیو آسا یمنیسطح ا

 گرید هینقل لیوسا تیخود داشته و قادر به رؤ یر روبروینسبت به مس یاملکد یه رانندگان دکشود یمحقق م

 ر تونل باشند.یموجود در مس یا موانع احتمالیو 

د. اطراف دار کیط تاریدر تطابق با مح یشدن به تونل و ورود به آن، چشمان راننده سع کیهنگام نزد در

ح اهش سطکاز آن، بر  یاخل تونل و در طول مشخصتوان در دیجه آن میه در نتکاست  یاوستهیتطابق عمل پ

تونل  یه داخلیدر ناح یینااز روش یحد ثابت کیه چشم به ک یغلبه کرد، به طور یجیبه صورت تدر ییروشنا

ن حالت چشم یوس بوده و در اکعادت کند. به هنگام خروج از تونل در روز، عمل تطابق چشم به صورت مع

الزم  نینابراند. بکرون از تونل( عادت یط بیباالتر )در مح ییبه سطح روشنا ترنییپا ییسطح روشنا کید از یبا

 دیجد طیچشم با نور مح ترعیتطابق سر یبرا طیتونل، شرا یو خروج یدر ورود ییروشنا نیاست تا با تأم

 .شودفراهم 

مگر در حالتى که طول  ،الزم است زیها عالوه بر شب در روز نتونل یمناسب برا ییروشنا جادیمعموالً ا

 هایتمسیسنصب  قیها از طرتونل ییروشنا نیتأم باشد. میمستق ریمس کی یمتر بوده و دارا 25تونل کمتر از 

)المپ(،  چراغنوع  از،یمورد ن ىیروشنا زانیمبه  هاچراغ. تعداد شودیتونل انجام م سقف ای هواریدر د ىیروشنا

 بستگى دارد.ازی تونل جنس دیواره، سقف و روسو  آنهافاصله 

قبل و بعد از  معابر درخشندگیمیزان از  یتابع ،مختلف تونل یهابخش یالزم برا درخشندگی میزان

شب هنگام در داخل تونل  یدرخشندگ زانیم .و سرعت مجاز است هینقل لیوسا کیتراف بیحجم و ترکتونل، 

شتر یبر باآن مع یبرابر درخشندگ 3د از ینبا و بوده آنبه  متصلبر امع یدرخشندگ میزانبا د حداقل برابر یبا

 باشد.
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اع، و نصب عالئم و تابلوها در ارتف چراغ کوچک در داخل تونل ای نییبا نور پا هینقل لیبا توجه به تردد وسا

 مناسب باشد. عالئم از فواصل دورتابلوها و  تیرؤ یبراباید داخل تونل محل و میزان روشنایی 

و  یعموم یمشخصات فن»با عنوان 614شماره  هی، به نشرهاتونل ییروشنا مورددر  شتریاطالعات ب یبرا

 مراجعه شود.« هاراه ییروشنا ییاجرا
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 سازی فضای خیابانهب -17

 ومصالح  راهکارها، از توانمیو ارتقای کیفیت و حضورپذیری آنها ها سازی فضای خیابانهب به منظور

 های بهسازی فضای خیابان. راهکارهاکرداستفاده رنگ و مبلمان شهری سبک نظیر و ارزان قیمت تجهیزات 

 در شرایط زیر قابل استفاده هستند:

ر کمتو هزینه  ت بیشترسرعبا هزینه است، از این طریق  بر و پرکه اجرای آنها زمان های بزرگیطرح -

در صورت نیاز، برای اجرای دائم مورد بازنگری  وشود بررسی میآن اجرای موقت  اجرا شده، تأثیر

 راه(.مثال: پیاده عنوانگیرد )به میقرار 

گذاری روی آنها های مالی و اجرایی، سرمایههای خرد مقیاس و اقداماتی که به علت محدودیتطرح -

 اولویت ندارد.

 ا دشوار است.آنها غیر ممکن ی اجرای معابر کهموجود طع عرضی مق تغییرهای بزرگ طرح -

منجر به  کهدر مقاطع عرضی قابل اجرا  هزینه وکارهای سریع، کمکاربردترین راه پرتعدادی از در ادامه 

 .شده استشود، معرفی می هاانسانارتقای حضورپذیری  وهای شهری بازسازی فصای خیابانبهسازی و 

 

 (پارکلتریز پارک ) -17-1

هزار وسیله نقلیه،  20متوسط حجم ترافیک روزانه کمتر از وپخش کننده و محلی با های جمعدر خیابان

و رستوران( را به صورت های جاذب سفر )کافه قابل کاربریای در متوان تعدادی از فضاهای پارک حاشیهمی

در اختیار مبلمان شهری و فضاهای همگانی قرار داد. این فضاهای کوچک همگانی که از پارک  موقت یا دائم

ر د این گونه فضاهااجرای  د.نشونامیده می« پارکلتپارک یا ریز»اند، به اصطالح بان حذف شدهای خیاحاشیه

ه ک های متنوعی داردها شده و شیوهمنجر به سرزندگی اجتماعی و اقتصادی و بهبود عملکرد کاربری ،خیابان

 (.1-17شکل ) یردگای صورت میرک حاشیهپافضای با یکپارچه کردن دو یا چند  معموالً
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 های شهریدر خیابان (هاپارکلتها )پارکریز اجرایهای انواع شیوه -1-17شکل 

 

 :رعایت مالحظات زیر الزامی است، ها()پارکلتها ریزپارکدر طراحی 

ها و جدا کردن آنها با موانع متر در اطراف پارکلت 0/1به منظور حفظ ایمنی، رعایت حداقل فاصله  -

 ، الزامی است.، گلدان و مبلمان شهریهای ارتجاعینظیر استوانه ،فیزیکی

 ایپارک حاشیهخط بهتر است این عرض برابر با عرض است ولی متر  5/1حداقل عرض پارکلت برابر با  -

 در نظر گرفته شود.

های بتخلیه آدر صورت ایجاد تغییر فیزیکی در روسازی و مقطع خیابان در محل پارکلت، باید شرایط  -

 کنترل و تأمین شود. سطحی

 شود.می متر در نظر گرفته 5 با حداقل فاصله لبه پارکلت تا شروع قوس گوشه تقاطع برابر -

رو، پوشاندن آن با مصالح سبک و قابل جابجایی، به منظور در صورت وجود جوی و آبرو در لبه سواره -

 ضروری است. افراد دارای معلولیتایمنی عابر پیاده و دسترسی 

در صورت استفاده از مبلمان شهری، اتصال مناسب تجهیزات به زمین و عدم استفاده از مصالح ترکش -

 ضروری است.شونده 
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 مریکا(، آواشنگتنبا موانع فیزیکی و تغییر روسازی ) (پارکلت)پارک ریز اجراینمونه  -2-17شکل 

 

 
 مریکا(، آفیالدلفیابا موانع فیزیکی ) (پارکلت)پارک ریزنمونه اجرای  -3-17شکل 
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 (پالزاگاه )میدان -17-2

وپخش کننده و محلی های جمعخیابانروهای سوارهروها و پیادهدر های غیر فعال و بدون کاربرد قسمت

د به کمک مبلمان شهری، فضای سبز و نتوان، میهزار وسیله نقلیه 20با متوسط حجم ترافیک روزانه کمتر از 

این فضاهای کوچک همگانی که  دائم، به فضاهای همگانی تبدیل شوند. تغییر روسازی، به صورت موقت یا

 شوند.نامیده می« گاهیا میدان پالزا»، به اصطالح هستندسرزندگی اجتماعی خیابان  باعث

 :الزامی استمالحظات زیر رعایت در طراحی پالزاها، 

روسازی کامالٌ تعریف شده  نظیر رنگ آمیزی یا تغییرخطوط مشخص به کمک باید  محدوده پالزامرز  -

 د.رو جدا شورهو از سوا

 به منظور تأمین امنیت در شب، محدوده پالزا باید دارای روشنایی و دید مناسب باشد. -

 ها شوند.پالزاها نباید مانع دسترسی وسایل نقلیه باری و اضطراری به کاربری -

 ی در شرایط بحران مورد توجه قرار گیرد.رویکرد استفاده چند منظوره به ویژه برای اسکان اضطرار -

 به زمین و عدم استفاده از مصالح ترکش شونده ضروری است.و مبلمان اتصال مناسب تجهیزات  -

 الزامی است. آبروهای کپارچه به همراه کانالهای سطحی، ایجاد سطوح نفوذپذیر یدفع آب برای -

 
 مریکا(، آنیویورکنمونه اجرای پالزا با مبلمان سبک و فضای سبز ) -4-17شکل 
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 مریکا(بلمان سبک و فضای سبز )واشنگتن، آنمونه اجرای پالزا با م -5-17شکل 

 

 جدول موقت -17-3

جدول تواند از طریق جابجایی های شهری، میتغییرات سریع و کم هزینه در مقاطع عرضی خیابان

آمدگی های موقت معموالً برای ایجاد پیشکننده موجود با استفاده از مصالح سبک انجام شود. از جدولجدا

شکل ) شودخیابان استفاده میبه همراه تغییر رنگ یا جنس روسازی  گذرهاها و پیادهی تقاطعرو در نزدیکپیاده

 خیابان در نظر گرفته شود. های سطحیآبها باید شرایط حین اجرا و نوع جدول(. در استفاده از این 17-6

 
 رو در تقاطعمنظور افزایش عرض پیاده استفاده از جدول موقت و تغییر رنگ روسازی به -6-17شکل 
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Communication Lines خطوط ارتباطات 

Concrete Curb جدول بتنی 

Context Condition شرایط زمینه 

Cross Section نیمرخ عرضی 

Cross Slope شیب عرضی 

Curb جدول 

Curb and Gutter جدول آبرو 

Curb Extension آمدگی جدولپیش 

Curve Radius شعاع قوس 

Deceleration Lane خط کاهش سرعت 

Depressed گذرپایین 

Design Speed سرعت طرح 

Detour مسیر انحرافی 

Drainage 
های تخلیه آبآوری و جمع

 سطحی

Elevated باالگذر 

Emergency Stopping توقف اضطراری 

Emergency Vehicle وسیله نقلیه اضطراری 

Entrance Ramp رابط ورودی 

Exit Ramp رابط خروجی 

Expressway  بزرگراه 

Facade جداره ساختمان 

Foreslope شیروانی خاکریزی 

Freeway آزادراه 

Frontage Lane خط کندرو 

Frontage Zone هاناحیه کنار ساختمان 

Furnishing Zone ناحیه مبلمان شهری 

Highway تندراه 

Highway & Street معبر 

Horizontal Curve قوس افقی 

Intersection Safety ایمنی تقاطع 

Landscape سازی )منظرسازی(محوطه 

Lane خط عبور 

Lane Drop کاهش تعداد خطوط 

Lateral Distance فاصله جانبی 

Left Turn Lane خط گردش به چپ 

Lighting مبلمان روشنایی 

Local Street خیابان محلی 

Marking کشیخط 

Median میانه 
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Median Barrier میانه دارای مانع فیزیکی 

Mobility جابجایی 

Motorized Vehicle وسیله نقلیه موتوری 

Noise Pollution آلودگی صوتی 

Normal Crown شیب عرضی معمول 

On-Street Parking ایپارکینگ حاشیه 

Outer Separation های کناریجداکننده 

Parklet  )پارکلت )ریزپارک 

Pavement روسازی 

Peak Hour ساعت اوج 

Pedestrian عابر پیاده 

Plaza گاه()میدان پالزا 

Presence حضورپذیری 

Recovery Zone ناحیه بازیابی 

Reverse Crown شیب عرضی مخالف 

Right Turn Lane خط گردش به راست 

Right-of-Way پوسته معبر 

Roadside کناره خیابان 

Roadway بستر معبر 

Sewer Lines خطوط فاضالب 

Shoulder شانه 

Sidewalk روپیاده 

Sight Distance فاصله دید 

Sign تابلو 

Sloping Curb جدول مایل 

Sound Barrier عایق صوتی 

Speed Change Lane خط تغییر سرعت 

Speed Control کنترل سرعت 

Stopping Sight Distance فاصله دید توقف 

Superelevation بربلندی 

Taper لچکی 

Temporary Curb جدول موقت 

Topography پستی و بلندی زمین 

Tow-Way طرفهدو 

Traffic Volume حجم ترافیک 

Traffic Weaving تداخل ترافیکی 

Transit Lane ونقل همگانیخط ویژه حمل 

Travel Modes های سفرشیوه 

Traveled Way روسواره 

Urban Furniture مبلمان شهری 

Urban Utilities  شهریتاسیسات 

Vertical Curb جدول قائم 

Weaving Lane خط تداخل 

Wheelchair دارصندلی چرخ 

 

 






