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حمل نقل شهری
کتاب سبز1400 )راهنمای عمل شهرداری ها(، مشتمل بر 20 جلد موضوع مختلف 
این  در  است.  شده  منتشر  هجری شمسی  چهارصِد  و  یک هزار  سال  در  که  است 
جلد موضوع “حمل و نقل شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این شماره 
مشتمل بر مواردی همچون؛ برنامه ریزی نظام ارتباطات و حمل و نقل شهری )اعم 
از تاسیسات ترافیکی، برنامه ریزی ترافیک شهری، انواع راه های شهری، پارکینگ، 
راه های پیاده، دوچرخه سواری، حمل و نقل اتوبوس و راه آهن شهری(، طراحی شبکه 

دسترسی و عالئم و نشانه های راه یابی می باشد.
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سخن�آغازین
در جهان کنونی سرعت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
زندگی  سبک  و  پیرامون  محیط  در  که  است  شتابان  حدی  به  فن آوری  و  محیطی  زیست 
به  رو  و  گسترده  نیازهای  کنار  در  تغییرات  این  است.  گذارده  عمیقی  تاثیرات  افراد،  همه 
گسترده،  سبز  فضای  پاك،  و  روان  نقل  و  حمل  همچون؛  زمینه هایي  در  شهروندان  تزاید 
فضاهای شهری مطلوب، بهداشت مناسب محیط شهری، ایمنی و ... از یک سو و مسایل، 
مشکالت، چالش ها و فرصت های باقیمانده از قبل در شهرها از سوي دیگر، صاحب نظران 
به مدیران و دست اندرکاران  آنها  با  بر آن داشته که رویکردهای جدیدی را در مواجهه  را 
مدیریت و برنامه ریزی شهری پیشنهاد نمایند. از جمله این رویکردها می توان به شهرهای 
پایدار، شهرهای هوشمند، شهرهای دانش بنیان، شهرهای خالق، شهرهای تاب آو، شهرهای 
دوستدار محیط زیست و مواردي از این قبیل اشاره نمود که متاثر از مبانی فکری و اندیشه ای 

ایده پردازان و صاحب نظران، در مواجهه با نیازهای جدید، تبیین و عملیاتی شده اند.
از اصلی ترین بازیگران در تحقق رویکردهای جدید در شهرها، مدیران و کارشناسان 
هر  سرمایه  اصلی ترین  کارآمد،  و  توانمند  انسانی  نیروی  که  چرا  هستند.  شهری  مدیریت 
دستگاه و سازمان است و در واقع این سرمایه انسانی با مجموعه ای از دانش ها و مهارت ها 

است که می تواند در پیشبرد اهداف هر سازمان نقش اساسی داشته باشد.
مدیریت شهري  زمینه  در  کاربردي  آموزش هاي  ارایه  در  اقدامات شاخص  از جمله 
و شهرسازي مي توان به مجموعه کتاب هایي که به عنوان "راهنماي عمل شهرداري ها" در 
برخي از کشورهاي جهان تهیه مي شود، اشاره نمود. هدف از تدوین این گونه کتاب ها، ارایه 
آموزش هاي کاربردي، به شیوه ترویجي و مبتني بر شرایط، ویژگي ها، ضوابط و مقررات هر 

کشور در زمینه هاي مختلف و مرتبط با مدیریت شهر و شهرسازي است.  
و  وظایف  راستای  در  نیز  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  این رو  از 
مأموریت های خود درخصوص توانمندسازی مدیران و کارشناسان مجموعه بزرگ مدیریت 
شهری کشور و افزایش دانش در این حوزه، در آستانه ورود به قرن جدید شمسی، اقدامات 
آنها  مهم ترین  از  یکی  که  است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  گسترده ای  برنامه هاي  و 
تهیه محتواهای علمی تحت عنوان "کتاب سبز 1400" )راهنمای عمل شهرداری ها( مشتمل 
مشارکت  با  که  می باشد  شهر  مدیریت  و  با شهرسازي  مرتبط  زمینه هاي  در  و  جلد   20 بر 
صاحب نظران و اساتید دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است. امید است این اقدام، گام موثري 

در ارتقاي سرمایه های انسانی شاغل در مدیریت شهری کشور باشد.
در پایان الزم است از زحمات و تالش های همه کسانی که در تهیه این آثار ارزشمند 

همکاری داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
مهدی جمالی نژاد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور



سخن�ناشر

ــؤولیت ها  ــی، دارای مس ــی غیردولت ــای عموم ــوان نهاده ــه عن ــهرداری ها ب ش
ــف  ــه وظای ــه نحوی ک ــند. ب ــف می باش ــای مختل ــی در زمینه ه ــف گوناگون و وظای
ــوع  ــات متن ــه خدم ــا ارای ــهر ت ــزی ش ــت گذاری و برنامه ری ــطوح سیاس ــا از س آنه
ــماند،  ــت پس ــبز، مدیری ــای س ــل، فض ــل و نق ــای حم ــهروندان در زمینه ه ــه ش ب
فضــای ســبز، بهداشــت محیــط شــهری، ایمنــی و مدیریــت بحــران، امــور اجتماعــی، 
فرهنگــی و اقتصــادی را در بــر می گیــرد. از اینــرو برنامه ریــزی بــرای توانمندســازی 
مدیریت هــای شــهری، زمینــه توســعه شــهر در ابعــاد مختلــف و بــه تبــع آن افزایــش 
ــای توانمندســازی  ــن محوره ــی آورد. از اصلی تری ــم م ــت شــهروندان را فراه رضای
مدیریت هــای شــهری، ارتقــاي ســطح دانــش دســت انــدرکاران و کارشناســان ایــن 
ــه آن  ــا تولیــد و نشــر یافته هــای علمــی و آموزشــی ب حــوزه اســت کــه می تــوان ب

دســت یافــت.
کمبــود منابــع علمــی و آموزشــی در دهــه1370،  ایــن مرکــز را بــر آن داشــت 
ــت  ــف مدیری ــای مختل ــب در حوزه ه ــار کت ــوا و انتش ــه محت ــه تهی ــبت ب ــا نس ت
شــهری، اقــدام نمایــد. از مجموعــه کتابهایــی کــه در آن دهــه انتشــار آن آغــاز شــد، 
کتــاب ســبز شــهرداری ها بــود کــه ســیزده جلــد آن منتشــر شــد و مــورد اســتقبال 
ــدد  ــای متع ــه چاپ ه ــا ب ــک از آنه ــه و هری ــرار گرفت ــی ق ــی و اجرای ــز علم مراک
ــر اســاس الگوهــای رایــچ در ســطح کشــورهای دیگــر از  رســید. ایــن مجموعــه ب
جملــه کتــاب ســبز تهیــه شــده توســط انجمــن شهرســازان آمریــکا، APA  تدویــن 

و چــاپ شــده بــود.
ــب موصــوف و  ــوای کت ــد نظــر در محت ــه تجدی ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب حــال ب
ــزي  ــز مطالعــات برنامه ری ــد، مرک ــات علمــی جدی ــش و ادبی ــد دان ــه منظــور تولی ب
شــهري و روســتایي، مجـــموعه کتــاب�ســبز��1400)راهنمــای�عمــل�شــهرداری�ها(�را 

در بیســت عنــوان بــه شــرح ذیــل تهیــه و منتشــر نمــوده اســت؛
1- شهرسازی                                                

2- کاربری زمین شهری



3- حمل و نقل شهری
4- نظام مراکز شهری و فضای مسکونی 

5- طرحهای شهری 
6- ساخت و سازهای شهری

7- مدیریت پسماندهای شهری 
8- تاسیسات شهری 
9- فضای سبز شهری

10- تسهیالت شهری )فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی( 
11- مدیریت شهری 
12- تجهیزات شهری

13- گردشگری شهری 
14- مدیریت  و برنامه ریزی

15- مدیریت ایمنی محیط شهری
16- مدیریت بهداشت شهری

17- پیاده رو سازی و پیاده راه سازی
18- بودجه و بودجه ریزي در شهرداري ها 

19- شهر هوشمند
20- شهر خالق

در پایــان شایســته اســت از اســاتید و کارشناســان فرهیخته اي کــه در بازنگري، 
تهیــه و تدویــن ایــن مجموعــه همــکاری داشــته اند و همچنیــن کارشناســان ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور و ایــن مرکــز کــه بــا نظــرات خــود بــر غنــای 

ایــن مجموعــه افزودنــد، تشــکر و قدردانــی نماییم.
انتشارات�



چکیده

ــدف  ــا ه ــهرداري ها(، ب ــل ش ــاي عم ــبز�1400" )راهنم ــاب�س ــه "کت مجموع
تدویــن بنیان هــای نظــری و عملــی برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری تهیــه و تدویــن 
ــه  ــت ک ــي اس ــاب آموزش ــد کت ــر 20 جل ــتمل ب ــه مش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ش
مي کوشــد تــا بــه تناســب وظایــف شــهرداری ها، محتواهــاي آموزشــي مــورد نیــاز را 

ــد.  ــه نمای ــب ارائ ــه مخاط ــه جامع ــف ب ــاي مختل در زمینه ه
ــم  ــش عل ــازی، پیدای ــف شهرس ــامل تعاری ــه، ش ــن مجموع ــت ای ــد نخس جل
شهرســازی در عصــر حاضــر، عوامــل مؤثــر بــر شهرســازی، رشــته ها یــا شــاخه های 
اصلــی شهرســازی )یعنــی برنامه ریــزی شــهری، طراحــی شــهری، برنامه ریــزی 
محیطــی و برنامه ریــزی منطقــه ای( اســت و رابطــه ایــن رشــته ها را بــا مبانــی علمــی 
ــا  ــه، گرایش ه ــت. در ادام ــته اس ــث گذاش ــه بح ــی ب ــدی و فضای ــزی کالب برنامه ری
ــن  ــن در ای ــای نوی ــهری و نگرش ه ــی ش ــزی و طراح ــی برنامه ری ــول اساس و اص

ــان شــده اســت. خصــوص بی
جلدهــای دوم تــا چهــارم ایــن مجموعــه، بــه تشــریح نظام هــای بنیــادی 
ــن  ــری زمی ــم کارب ــث مه ــه بح ــد دوم ب ــد. در جل ــهری می پردازن ــزی ش برنامه ری
ــاب  ــن کت ــه شــده اســت. در ای ــزی شــهری پرداخت ــان برنامه ری ــوان بنی شــهری به عن
همچنیــن مطالبــي درخصــوص منطقه بنــدي و حریــم شــهر بــه مخاطــب ارایــه شــده 
اســت. در جلــد ســوم کــه موضــوع آن، نظــام ارتباطــات و حمل و نقــل شــهری اســت، 
حمــل و نقــل از دیــدگاه برنامه ریــزی شــهری و در رابطــه بــا موضــوع کاربــری زمیــن 

ــه اســت.  ــرار گرفت شــهری و مســائل انســانی مــورد بحــث و تحلیــل ق
برنامه ریــزی مراکــز شــهری، یکــی از اساســی ترین مســائل برنامه ریــزی و 
طرح ریــزی شــهری اســت کــه هویــت و شــخصیت شــهرها بــه چگونگــی و کیفیــت 
کارکــردی و کالبــدی آن هــا مربــوط می شــود. ایــن موضــوع در بخــش نخســت جلــد 
ــری  ــام کارب ــای مســکونی، نظ ــام تشــکیل محله ه ــده اســت و نظ ــرح ش ــارم مط چه
ــد  ــن جل ــش دوم ای ــکونی در بخ ــای مس ــای فض ــخصات و معیاره ــکونی و مش مس

مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. 



ــی  ــری و عمل ــول نظ ــوان اص ــاب، به عن ــد اول کت ــار جل ــي چه ــور کل ــه ط ب
شهرســازی، پایــه و مبنــای ســایر بخش هــا محســوب می شــود.

ــه  ــد، تاریخچ ــن جل ــت. در ای ــم اس ــد پنج ــوع جل ــهری، موض ــای ش طرح ه
ــد  ــهری مانن ــای ش ــواع طرح ه ــه ان ــخصات تهی ــران، مش ــهری در ای ــزی ش برنامه ری
ــث  ــی از مباح ــده اند. یک ــی ش ــا بررس ــایر طرح ه ــادی و س ــرح ه ــع، ط ــرح جام ط
ــالغ و  ــل اب ــهری و مراح ــای ش ــه طرح ه ــد تهی ــی فراین ــش، چگونگ ــن بخ ــم ای مه
ــران  ــازی در ای ــردی شهرس ــمی و کارب ــه رس ــه جنب ــه ب ــت ک ــا اس ــرای طرح ه اج

ــت. ــه اس پرداخت
ــط،  ــل، ضواب ــامل: مراح ــه ش ــاز ک ــرل ساخت و س ــام کنت ــه نظ ــم، ب ــد شش جل
ــاع و  ــم، ارتف ــی، تراک ــت، ایمن ــای حفاظ ــاختمان، معیاره ــرل س ــای کنت آیین نامه ه

ــردازد. ــت، می پ ــط اس ــالمت محی ــهر و س ــیمای ش ــرل س ــا در کنت ــش آن ه نق
جلــد هفتــم، شــامل برنامه ریــزی و مدیریــت بهداشــت و نظافــت شــهری اســت. 
ــت  ــا و مدیری ــا، معیاره ــه ي:  روش ه ــهرداری ها در زمین ــف ش ــد وظای ــن جل در ای
جمــع آوری، دفــع و بازیافــت پســماند مطــرح شــده اســت. یکــی از مباحــث بســیار 
جدیــد در ایــن بخــش، پاکیزگــی و نظافــت شــهری اســت کــه نقــش شــهرداری ها را 

ــازد. ــخص می س ــهری، مش ــت ش ــت محیط زیس ــوب حفاظ در چارچ
در جلــد هشــتم، مبانــی مکان یابــی، برنامه ریــزی و مدیریــت تأسیســات شــهری 
ــار و  ــوه و تره ب ــن می ــتارگاه، میادی ــتان، کش ــامل؛ گورس ــه ش ــت ک ــده اس ــرح ش مط

پایانــه اســت و همچنیــن وظایــف شــهرداری در ایــن زمینــه بیــان شــده اســت.
ــرار داده و  ــبز شــهری را محــور بحــث ق ــای س ــت فضاه ــم، مدیری ــد نه در جل
ــعه،  ــهرداری ها در توس ــی ش ــگاه قانون ــزی، جای ــی برنامه ری ــي مبان ــه بررس در آن ب
بهســازی و نگهــداری فضاهــای ســبز، پارك هــای شــهر و پیرامــون شــهری بــا توجــه 
ــای  ــه  روش ه ــرح و ب ــی مط ــرایط اقلیم ــا ش ــه ب ــان در رابط ــی گیاه ــه گونه شناس ب

ــه شــده اســت. ــز پرداخت ــاری، کاشــت و نگهــداری نی آبی
ــی-  ــای فرهنگ ــت فضاه ــزی و مدیری ــهرداری ها در برنامه ری ــن ش ــف نوی وظای
تفریحــی در زمینــه کتابخانه هــای شــهری، زمین هــای ورزشــی و تفرجگاه هــای 



ــان  ــه تفصیــل بی ــا عنــوان تســهیالت شــهری ب طبیعــی پیرامــون شــهرها در جلــد دهــم ب
ــت. ــده اس ــث ش ــز بح ــا نی ــزی آن ه ــای برنامه ری ــی و معیاره ــط مکان یاب ــده و ضواب ش
جلــد یازدهــم دربــاره اصــول و مبانــی مدیریــت شــهری بحــث می کنــد و شــامل دو 
بخــش اســت: بخــش اول بــه تبییــن اصــول نظــری و عملــی مدیریــت شــهری و فراینــد 
ــی و اداری  ــت مال ــش دوم، مدیری ــه و در بخ ــی آن پرداخت ــاد اجرای ــری و ابع تصمیم گی
ــائل  ــرح مس ــش ط ــن بخ ــم ای ــث مه ــی از مباح ــت. یک ــده اس ــرح ش ــهرداری ها مط ش
ــنهادهای  ــه ي پیش ــی و ارائ ــای علم ــن پژوهش ه ــاس جدیدتری ــر اس ــهری ب ــت ش مدیری

ــه اســت. ــن زمین اصالحــی در ای
جلــد دوازدهــم ایــن مجموعــه بــه لــوازم و تجهیــزات فضاهــای شــهری تحــت عنــوان 
تجهیــزات شــهری می پــردازد. در ایــن مبحــث بــا تأکیــد بــر طراحــی فضاهــای شــهری و 

بهبــود کیفیــت محیطــی، ویژگی هــا و معیارهــای زیباســازی شــهری تبییــن گردیده انــد.
ــد شــده  ــاب تاکی موضــوع جلــد ســیزدهم، گردشــگرِی شــهری اســت و در ایــن کت
اســت کــه موضــوع گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، مســتلزم تأمیــن فضاها، تأسیســات 
و امکانــات گوناگــون بــرای گردشــگری اســت. عــالوه بــر شــهروندان یــک شــهر، ســایر 
مــردم کشــور و حتــی مــردم جهــان بــرای گــذران اوقــات فراغــت و آشــنایی بــا فرهنــگ 
ملــل، عالقمنــد بــه ســفر بــه شــهرها و ســیاحت میــراث ملــی و میــراث فرهنگــی هســتند. 
مســئله گردشــگری شــهری امــروز یکــی از شــاخه های اقتصــاد، اشــتغال و توســعه بشــمار 

مــی رود.
ــا توجــه بــه مشــکالت  موضــوع جلــد چهاردهــم، مدیریــت و برنامه ریــزی اســت. ب
ــا مســائل  ــران  کــه ب متعــدد و پیچیــده مدیریــت شــهری به ویــژه در کشــورهایی ماننــد ای
جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی روبــرو هســتند، آگاهــی بــه وجــوه مختلــف مدیریــت و 
برنامه ریــزی ضــروری اســت. در ایــن کتــاب مشــکالت مدیریــت و برنامه ریــزی،  روش هــا 
و معیارهــای مناســب برنامه ریــزی و مدیریــت در ارتبــاط بــا یکدیگــر معرفــی می شــوند.
ــی محیــط شــهری اســت کــه امــروزه آن را  ــد پانزدهــم، مدیریــت ایمن موضــوع جل
ــل؛  ــی نشــده از قبی ــد. بحــران، رخدادهــای پیش بین ــز می نامن ــت بحــران شــهري نی مدیری
ــات  ــاکنین و تاسیس ــهرها، س ــه ش ــت ک ــوزی و ... اس ــان، آتش س ــه، طوف ــیالب، زلزل س
ــن  ــدف ای ــازد. ه ــا وارد می س ــه آن ه ــنگینی ب ــوده و آســیب های س ــد نم شــهری را تهدی
ــرای  ــی ب ــای مدیریت ــد و  روش ه ــر، تهدی ــات خط ــا موضوع ــنایی ب ــاب، آش بخــش از کت



ــت. ــا آنهاس ــه ب ــی و مقابل پیش بین
مدیریــت بهداشــت محیــط شــهری موضوعــي اســت کــه در جلــد شــانزدهم بــه آن 
پرداختــه شــده اســت. شــهرها بــه دالیــل مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی روز 
ــا زمینه هــای  بــه روز آلوده تــر شــده و ســالمتی شــهروندان را تهدیــد می کننــد. آشــنایی ب
مختلــف آلودگــی و آگاهــی از  روش هــای نویــن مقابلــه بــا آلودگــی، بهداشــت شــهرها را 

تضمیــن خواهــد کــرد.
ــهرها  ــردازد. ش ــهری می پ ــای ش ــاده رو و پیاده راه ه ــوع پی ــه موض ــم ب ــد هفده جل
ــینی  ــل ماش ــت. حمل و نق ــف اس ــکال مختل ــه اش ــهروندان ب ــرور ش ــور و م ــل عب مح
ــوده  ــز نم ــوارد تهدید آمی ــی م ــگ و در برخ ــاده، تن ــت پی ــرای حرک ــا را ب ــج فض به تدری
ــر  ــا از نظ ــادگان در خیابان ه ــرور پی ــور و م ــزی عب ــرایط، برنامه ری ــن ش ــت. در ای اس
ــاب، ضمــن  ــن بخــش از کت ــه اســت. موضــوع ای ــت یافت ــی و آســایش بســیار اهمی ایمن
ــهری را  ــزی ش ــی و برنامه ری ــتانداردهای طراح ــط و اس ــا، ضواب ــت پیاده راه ه ــرح اهمی ط

مشــخص می ســازد. 
جلــد هجدهــم بــه موضــوع بودجــه و بودجه ریــزي در شــهرداری ها پرداختــه اســت. 
ــهرداری ها،  ــب در ش ــی مناس ــزی مال ــراي برنامه ری ــي ب ــاب راهنمای ــن کت ــدف از ای ه
ــی  ــای مال ــق ابزاره ــا از طری ــت ها و برنامه ه ــردن سیاس ــاده ک ــای پی ــی از  روش ه آگاه
ــهرداری  ــدت ش ــدت و بلندم ــان م ــزی می ــتای برنامه ری ــالیانه در راس ــدی س و بودجه بن
ــات  ــا و امکان ــا محدودیت ه ــهری را ب ــران ش ــی، مدی ــزی مال ــای برنامه ری ــت. راهنم اس

ــازد. ــنا می س ــوزه آش ــن ح ــزی در ای برنامه ری
ــه  موضــوع جلــد نوزدهــم، یعنــی شــهر هوشــمند، دارای دو بعــد اســت. یکــی جنب
تکنولــوژی اداره و مدیریــت توســعه شــهری اســت کــه به عنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت 
ــری و  ــاد کارب ــهر در ابع ــمند ش ــد هوش ــر آن رش ــه دیگ ــد و جنب ــل می کن ــرل عم و کنت

ــده و آشــفته مطــرح می شــود.  ــل رشــد پراکن ــه در مقاب عملکــردی اســت ک
ــائل و  ــواع مس ــوع ان ــل وق ــهرها مح ــت. ش ــالق اس ــهر خ ــتم، ش ــد بیس ــوان جل عن
مشــکالت اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و به ویــژه محیطــی هســتند کــه بســیاری از ایــن 
مســائل راه حــل فــوری و کوتاه مــدت ندارنــد. بــرای احیــای زندگــی، رونــق اقتصــادی و 
ارتقــای نشــاط فرهنگــی شــهرها، نیازمنــد راه حل هــای خالقانــه ی گوناگونــی هســتیم تــا 

بتوانیم بر مشکالت شهری فائق آییم. 
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حمل و نقل شهری

پیشگفتار

ارتباطــات،  نظــام  برنامه ریــزی  شــامل  شــهری  حمل و نقــل  موضــوع 
راهنمایــی  نشــانه های  و  عالئــم  و  شــبکه  طراحــی  شــهری،  حمل و نقــل 

می گــردد.
 تأسیســات ترافیکــی نخســتین مقولــه ای اســت کــه در بخــش اول گــزارش 
ــا در  ــر آن ه ــات و تأثی ــن تأسیس ــی از ای ــه و برخ ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش م
حمل و نقــل شــهری بــه اجمــال آورده شــده اســت. برنامه ریــزی ترافیــک 
ــه راه حــل در  ــی و آینده نگــری و ارائ ــک،  پیش بین شــهری شــامل بررســی ترافی
ــه گانه آن  ــی مراحــل س ــده و اصــول و مبان ــه مبحــث پیشــین، بررســی ش ادام

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد توجــه ق م
ــای  ــک و دو، و خیابان ه ــه ی ــریانی درج ــامل ش ــهری ش ــای ش ــواع راه ه ان
ــت  ــش نخس ــه در بخ ــت، ک ــری اس ــث دیگ ــی و بح ــی و دسترس ــی فرع اصل
ارائــه و ویژگی هــای هــر یــک از راه هــای مــورد اشــاره بــه همــراه نمودار هایــی 
ــواع  ــی ان ــس از معرف ــهری پ ــای ش ــت راه ه ــت. ظرفی ــده اس ــن ش در آن تبیی
ــت و  ــش ظرفی ــل کاه ــون عوام ــائلی چ ــده و مس ــی ش ــهری بررس ــای ش راه ه

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــورد بررس ــرح و م ــا در آن ط ــی راه ه ــت عمل ظرفی
نظــر بــه اهمیــت مقولــه پارکینــگ در برنامه ریــزی شــهری و پســت خــاص 
ــف  ــطح توق ــد س ــی مانن ــه موضوعات ــه در آن ب ــه ک ــاص یافت ــه آن اختص ب
ــه و  ــگ پرداخت ــواع پارکین ــگ و ان ــل پارکین ــداث مح ــکالت اح ــودرو، مش خ
ــردی در خصــوص ایــن مســائل مــورد اشــاره واقــع شــده اســت. ــکات کارب ن
ــاده و  ــران پی ــث عاب ــهری مبح ــل ش ــات و حمل و نق ــزی ارتباط  برنامه ری
ــاب  ــن کت ــت در ای ــوردار اس ــری برخ ــگاه خطی ــان از جای ــژه آن ــای وی راه ه
بــه ایــن موضــوع توجهــی خــاص مبــذول گردیــده اســت. موضوعاتــی چــون 
پیاده روهــا، پیاده راه هــا، جداســازی عابــران پیــاده، عــرض پیــاده رو، خصوصیــات 
فیزیکــی پیــاده راه، و عبــور پیــاده از عــرض خیابان هــا مــورد بحــث و بررســی 
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ــی از  ــواری و برخ ــث دوچرخه س ــه بح ــن در ادام ــت. همچنی ــه اس ــرار گرفت ق
ــت. ــده اس ــل ش ــرح و تبدی ــی آن ط ــای عمل ــا و جنبه ه ویژگی ه

ــی  ــورد طراحــی شــبکه دسترســی اســت موضوعات ــاب در م بخــش دوم کت
شــامل تعریــف طراحــی شــبکه دسترســی، اصــول و سیاســت ها، تنظیــم 
ــی  ــای عرض ــی ها، نیم رخ ه ــم دسترس ــف تنظی ــای مختل ــی ها، روش ه دسترس
خیابان هــا، تقاطع هــا، طراحــی دوربرگردان هــا، عبــور پیــاده از عــرض ســواره رو 
و طراحــی هندســی پیــاده رو در آن مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت و 

ــد. ــه گردیده ان ــک تشــریح و ارائ ــه تفکی ــا ب ــای آن ه مســائل و راهکاره
در بحــث مربــوط بــه عالئــم و نشــانه های راه یابــی در چــاپ جدیــد 
ــه  ــوط ب ــد مرب ــن بحــث هرچن ــزوده شــده اســت. ای ــی اف ــات قبل ــه موضوع ب
راهنمایــی و رانندگــی اســت امــا در ســطح پیاده روهــا و پیاده راه هــا از وظایــف 
شهرداری هاســت کــه بــا نصــب عالئــم و نشــانه های مناســب محیــط و آشــنایی 

ــه وجــود آورد. ــرای شــهروندان ب ب
بــرای اطالعــات بیشــتر از موضوعــات ترافیــک و دسترســی بایــد بــه 
کتاب هــای تخصصــی کــه در منابــع ایــن بخــش از کتــاب ذکــر شــده، مراجعــه 
ــه  ــرم مجموع ــن محت ــدگان و مترجمی ــت از تهیه کنن ــا الزم اس ــود. در اینج نم
ــازی  ــن شهرس ــهری انجم ــی ش ــزی و طراح ــتانداردها و برنامه ری ــاب اس کت
امریــکا سپاســگزاری شــود به ویــژه از آقــای دکتــر ساســان میالنــی کــه بخــش 
پایانــی کتــاب از ترجمه هــای ایشــان بــوده و از آن در ایــن کتــاب اســتفاده شــده 

اســت.

احمد سعیدنیا
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برنامه�ریزی�نظام�ارتباطات�و�حمل�و�نقل�شهری

ــاط  ــه ایجــاد ارتب ــان درســت تر ب ــه بی ــا ب ــان اجــزاء ی ــاط می ــه ایجــاد ارتب ب
ــود  ــه خ ــد ک ــات می گوین ــام ارتباط ــهری نظ ــون ش ــای گوناگ ــن عملکرده بی

ــت. ــدی اس ــردی و کالب ــه عملک دارای دو وج
نظــام ارتباطــی از نظــر عملکــردی، حمل و نقــل یــا ترابــری شــهری خوانــده 
ــه  ــاده ـ ســواره، مســافر و حمــل کاال ب می شــود کــه دارای اَشــکال متفــاوت پی
ــا  ــردد شــهری ی صــورت عمومــی و خصوصــی اســت. فعالیــت حمل و نقــل، ت
آمــد و رفــت پیــاده و ســواره را پدیــد مــی آورد کــه در اصطــالح ترافیــک نامیــده 

می شــود.
فضــای ترافیــک جریــان حمل و نقــل و ترافیــک )آمــد و رفــت( در شــهرها، 
ــازمان  ــود، س ــه خ ــت ک ــا اس ــا و کوچه ه ــا خیابان ه ــی ی ــبکه ارتباط ــان ش هم
ــون و  ــهرهای گوناگ ــی در ش ــبکه ارتباط ــاص دارد. ش ــی خ ــله مراتب و سلس
ــهر،  ــی ش ــوع مکان ــه و تن ــائط نقلی ــوع وس ــب ن ــاوت برحس ــای متف در دوره ه
ــه خــود یکــی از شــاخص های  ــد ک ــا ســاختارهای گوناگــون می یابن اشــکال ی

ــت. ــهر اس ــتخوان بندی ش اس
ــه مناســب وســائط حمل و نقــل  شــبکه های دسترســی در شــهرهای کهــن ک
ــخگوی  ــد، پاس ــکل گرفته ان ــاده ش ــردد پی ــرای ت ــتند و ب ــوری هس ــر موت غی
حرکــت ســواره، تراکــم و ســرعت وســائط نقلیــه امــروزی یــا بــه بیــان دیگــر 
ترافیــک شــهری زمــان حــال نیســتند. شــبکه های موجــود دسترســی در 
ــه علــت  شــهرهای کنونــی نیــز کــه بــرای حرکــت اتومبیــل ســاخته شــده اند ب
گره گاه هــای متعــدد )تقاطــع(، میدان هــا و اتصــاالت نادرســت، از روانــی تــردد 

بی بهره انــد. ترافیــک  و 
برخــی شهرســازان، بــرای حــل ایــن مشــکالت ارتباطــی در بافت هــای کهــن 
و در قســمت های جدیــد، بــدون توجــه بــه مفاهیــم و اصــول نظــام در شــهرها، 
خیابان هــای عریــض و تقاطع هــای غیــر هم ســطح بــه شــکل بزرگراه هــا 
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و آزادراه هــای بیابانــی ایجــاد می کننــد. تجربــه شهرســازی در کشــورهای 
صنعتــی جهــان )کــه پیــش از کشــور مــا تحــت ســیطره اتومبیــل و ســرعت قــرار 
ــه تنهــا بدینوســیله  گرفته انــد( نشــان می دهــد کــه مشــکل ارتباطــات شــهری ن
حــل نشــده بلکــه در طــول زمــان مشــکل بزرگ تــری را پدیــد آورده اســت کــه 

ــود: ــاره می ش ــا اش ــن آن ه ــه مهم تری ــر ب در زی
ــزاف  ــای گ ــض و هزینه ه ــای عری ــداث خیابان ه ــت اح ــارج هنگف ـ مخ

ــدی. ــداری بع نگه
ــردن هویــت تاریخــی شــهرها و جداســازی محله هــا و انســجام  ـ از بیــن ب

کالبــدی شــهر.
ـ اتالف زمین شهری در سیستم کلی کاربری زمین شهری.

ــی  ــع عرض ــه مقاط ــبت ب ــی نس ــت ترافیک ــب قابلی ــوس ضری ــد معک ـ رش
)مقاطــع عرضــی وســیع بــه جــذب بیشــتر ترافیــک می انجامــد و توزیــع مجــدد 
ــا  ــا ب ــعاب ها و میدان ه ــع، انش ــای تقاط ــی در محل ه ــای ترافیک ــن جریان ه ای
اصطــکاك بیشــتری همــراه اســت کــه منجــر بــه تراکــم و راه بنــدان می شــود(.
ــه  ــی(، درصورتی ک ــواره رو هوای ــای س ــطح )پل ه ــر هم س ــای غی ـ تقاطع ه
در کلیــه تقاطع هــای مســیر تــداوم نداشــته باشــند، نقشــی در روانــی و ســیالی 

ترافیــک در کل شــبکه نخواهنــد داشــت.
منظــور از بیــان نــکات ذکــر شــده ایــن نیســت کــه نبایــد از خیابان هایــی بــا 
تقاطــع عرضــی بــزرگ و یــا تقاطــع غیــر هم ســطح اســتفاده کــرد، بلکــه بــه ایــن 
ــد  ــد براســاس طــرح جدی ــی و تکنیکــی، بای ــر فن ــه هــر تدبی منظــور اســت ک
ــی در  ــهر و صرفه جوی ــک ش ــتمی در ترافی ــش سیس ــاس بین ــی و براس ترافیک

ــردد. ــاذ گ ــرمایه گذاری اتخ ــن و س ــتفاده از زمی اس

تأسیسات�ترافیکی
ــزرگ  ــرمایه گذاری های ب ــرای س ــت ب ــیله ای اس ــک وس ــزی ترافی  برنامه ری
ــای  ــن نیازه ــز تأمی ــدف آن نی ــهری. ه ــل ش ــات حمل و نق ــاد تأسیس در ایج
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جامعــه و حفاظــت از محیط زیســت اســت. امــروزه شهرســازان بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اند کــه هــدف، توســعه صــرف نیســت، بلکــه کیفیــت زیســت اهمیــت 

بیشــتری دارد.
شــهرداری مســؤول ایجــاد و نگهــداری تأسیســات ترافیک شــهری اســت. در 
ــرای دسترســی  ــاه، پیاده روهــا و ب ــرای دسترســی کوت شــبکه راه هــای شــهری ب
ــای  ــتگاه ها و پارکینگ ه ــا، ایس ــا و پایانه ه ــتند. گره گاه ه ــواره روها هس ــد، س بلن

ترافیــک ســواره، بخــش مهمــی از تأسیســات ترافیکــی بــه شــمار می رونــد.
ــور  ــن ام ــا، و همچنی ــداری آن ه اقتصــاد ایجــاد تأسیســات ترافیکــی و نگه
ســاختمانی مربــوط بــه آن هــا، معــرف و شــاخص میــزان رشــد اقتصــادی اســت.

�برنامه�ریزی�ترافیک�شهری
ــات  ــت. ارتباط ــهری اس ــزی ش ــی از برنامه ری ــک بخش ــزی ترافی  برنامه ری
ــه فعالیت هــای  ــر مــکان انســان، کاال و اطالعــات، در اســاس، ب ــی تغیی ــه معن ب
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه شــهری وابســته اســت. جامعــه 
ــژه  ــی و به وی ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــت اجتماع ــه اهمی ــون ب ــز اکن ــهری نی ش

ــت. ــه اس ــوف یافت ــک وق ــت محیطی ترافی زیس
فراینــد برنامه ریــزی ترافیــک، طبــق مــدل عمومــی برنامه ریــزی، از مراحــل 
گوناگــون و گام هــای متعــدد تشــکیل می شــود. شــرح ایــن مــدل خــود مفصــل 
و بســیار تخصصــی اســت کــه در اینجــا بــه مهم تریــن گام هــا در فراینــد عملــی 
ــی  ــد از: بررســی،  پیش بین ــزی عبارتن ــی برنامه ری اشــاره می شــود. گام هــای اصل

و ارائــه راه حــل )طــرح(.

بررسی�ترافیک
ــه  ــره جامع ــی روزم ــون در زندگ ــای گوناگ ــک، فعالیت ه ــی ترافی در بررس
ــماری  ــی و سرش ــات اجتماع ــاختاری، تحقیق ــات س ــاس اطالع ــهری براس ش
ترافیکــی مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد. ایــن گام از برنامه ریــزی متوجــه 
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وضعیــت موجــود اســت. شــیوه کار عملــی در برنامه ریــزی ترافیــک بــا 
ــک  ــان ترافی ــوارد مهندس ــیاری از م ــود. در بس ــاز می ش ــک آغ ــری ترافی آمارگی
ــی،  ــر ترافیک ــاد غی ــده در ابع ــل کنن ــاختاری تکمی ــت های س ــه برداش ــار ب ناچ
ماننــد تعــداد جمعیــت، تعــداد افــراد شــاغل، مشــاغل و محل هــای کار هســتند. 
ــن و  ــری زمی ــی کارب ــد از چگونگ ــز عبارتن ــاختاری نی ــات س ــن اطالع مهم تری

ــی. ــبکه ارتباط ش
ــت آوردن  ــه دس ــت، ب ــه واقعی ــرون ب ــی مق ــت های ترافیک ــدف از برداش ه
اطالعــات دربــاره میــزان و منظــور از ســفر در هــر منطقــه از شــهر اســت. ایــن 

اطالعــات مشــخص کننــده مــوارد زیــر اســت: 
ـ زمان آغاز سفر.

ـ منظــور از ســفر )ســفر بــه محــل کار، خریــد، تفریــح، آمــوزش، مالقــات 
یــا منظورهــای دیگــر خدماتــی ـ فرهنگــی(.

ـ تعداد سفرکنندگان از مبدأ )در آغاز سفر(.
ـ تعداد سفرکنندگان به مقصد )محل پایان سفر(.

ـ محل پارکینگ در پایان سفر )هنگام سفر با وسیله نقلیه شخصی(.
ـ زمان پیاده روی از محل پیاده شدن از محل نقلیه تا مقصد.

ــر  ــه ه ــهری )ک ــدد ش ــای متع ــوالً در محدوده ه ــده معم ــاد ش ــات ی اطالع
ــوند. در  ــع آوری می ش ــود( جم ــده می ش ــی خوان ــلول ترافیک ــک س ــدام ی ک
ــده  ــز تولیدکنن ــوان مرک ــلول ها به عن ــن س ــک از ای ــر ی ــزی ه ــگام برنامه ری هن

ــوند. ــه می ش ــر گرفت ــفر، در نظ ــده س ــذب کنن ــا ج ی
ــه مطالعــات  ــک شــهر، ب ــک ســلول ترافیکــی درون ی ــق ی ــرز دقی ــن م تعیی
ــوان  ــه اختصــار می ت ــا ب ــاز دارد. ام ــاختاری( نی ــاری و س ــژه )آم تخصصــی وی
گفــت کــه در اغلــب شــهرهای ایــران ناحیــه بــازار، یــک ســلول ترافیکــی جذب 
ــلول های ترافیکــی  ــای مســکونی س ــی رود و محله ه ــمار م ــه ش ــفر ب ــده س کنن
تولیدکننــده ســفر محســوب می شــوند. بنابرایــن، اطالعاتــی کــه دربــاره ایــن دو 

ــردد. ــته بندی می گ ــردآوری و دس ــه گ ــت جداگان ــلول اس س
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�پیش�بینی�و��آینده�نگری
 پیش بینــی در برنامه ریــزی ترافیــک بــه معنــی محاســبه مدلــی اســت 
ــا  ــن پیش بینی ه ــد. ای ــرآورد می کن ــده را ب ــای آین ــالت و گرایش ه ــه تمای ک
براســاس احتمــاالت پایه گــذاری شــده اســت. اگــر مــا واقعیــت معیــن 
ــا ســکونتی منطقــه مــورد بررســی( را در  )ســاختارهای اقتصــادی، اجتماعــی ی
نظــر بگیریــم، براســاس پارامترهــای معلــوم، فرضــی یــا بــرآورده شــده و کلیــه 
شــرایط  پیش بینــی شــده، ســیمای ترافیکــی مشــخصی بــه دســت خواهــد آمــد. 
معمــوالً طــرز تفکــر احتمالــی در برنامه ریــزی و طراحــی، مســتلزم بــه کاربــردن 

ــبات اســت. ــون و محاس ــیاری از فن بس
ــت از  ــارت اس ــهرها، عب ــی در ش ــی ترافیک ــزی عمل ــی، در برنامه ری پیش بین

ــد:  ــبه می کنن ــر را بررســی و محاس ــرات زی ــه تغیی ــی ک ــرد مدل های کارب
ــت  ــداد جمعی ــد تع ــزی )مانن ــر در برنامه ری ــای مؤث ــه پارامتره ــبه کلی محاس
ســاکن در منطقــه، تراکــم جمعیتــی منطقــه، تعــداد افــراد شــاغل در رشــته های 
متفــاوت اقتصــادی و تغییــرات آن در آینــده(، محاســبه اندازه هــای مؤثــر 
ــر  ــرای آینــده )تأثیــر اندازه هــای مؤث )موجــود( و اندازه هــای  پیش بینــی شــده ب

ــده(. ــار آین ــورد انتظ ــای م ــود در اندازه ه موج

ارائه�راه�حل
ــده  ــه عمــل آم ــای ب ــق و راه حــل ترافیکــی براســاس پیش بینی ه ــه طری ارائ
ــا  ــا و تحلیل ه ــن هدف ه ــد تعیی ــا فراین ــل ب ــه راه ح ــرد. ارائ ــورت می گی ص
ــن  ــرد. در ای ــان، می پذی ــی پای ــبکه ارتباط ــه ش ــه نقش ــا ارائ ــود و ب ــاز می ش آغ
ــه  ــا شــبکه ارتباطــی در نظــر گرفت ــط ب ــط و معیارهــای مرتب ــه ضواب نقشــه کلی
ــا  ــه تنه ــهر، ن ــه ای از ش ــا ناحی ــهر ی ــرای ش ــی ب ــل ترافیک ــود. در راه ح می ش
ــور  ــیرهای عب ــواره رو، مس ــای س ــد راه ه ــی مانن ــی ترافیک ــات فیزیک تأسیس
ــا  ــا، ترمینال ه ــی، فرودگاه ه ــاده رو، مســیرهای ریل ــاده، مناطــق مخصــوص پی پی
ــر  ــهری از نظ ــون ش ــق گوناگ ــه مناط ــود، بلک ــخص می ش ــا مش و پارکینگ ه
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ــور  ــه منظ ــح ب ــد و تفری ــژه کار، خری ــق وی ــردی مســکونی، تجــاری، مناط کارب
ــرد. ــرار می گی ــر ق ــت، مدنظ ــی راح ــب در دسترس ــی مناس ــه راه ارائ

انواع�راه�های�شهری

می شــوند:  طبقه بنــدی  نظــر  دو  از  شــهری،  جاده هــای  و  خیابان هــا 
عملکــرد یــا نــوع بهره بــرداری و طــرح هندســی. بیــن نــوع عملکــرد و طــرح 
ــهری از  ــای ش ــدی راه ه ــود دارد. طبقه بن ــک وج ــای نزدی ــی راه، رابط ه هندس
نظــر عملکــرد و بــار ترافیــک، خــود بــه ســه گــروه کلــی و متمایــز از یکدیگــر 

می شــوند:  طبقه بنــدی 
ـ راه های شریانی درجه 1
ـ راه های شریانی درجه 2

ـ خیابان های محلی

راه�شریانی�درجه�1

راه شــریانی، راهــی اســت کــه در طراحــی و بهره بــرداری از آن، بــه 
فراهــم آوردن تســهیالتی بــرای رفــع نیازهــای وســائط نقلیــه موتــوری برتــری 
ــا  ــن جاده ه ــی، در ای ــبتًا طوالن ــیرهای نس ــک در مس ــع ترافی ــد. توزی می دهن

صــورت می گیــرد.
ــه مراکــز متفــاوت  ــن راه هــا نقــاط متفــاوت شــهر را ب از نظــر عملکــرد، ای

ــازند. ــط می س ــهر مرتب ــرون ش ــا بی درون و ی
ــای  ــوند: راه ه ــیم می ش ــته تقس ــه دو دس ــود ب ــز، خ ــریانی نی ــای ش راه ه

ــه 2. ــریانی درج ــای ش ــه 1 و راه ه ــریانی درج ش
راه هــای شــریانی درجــه یــک اصلــی، راه هایــی هســتند کــه امــکان ارتبــاط 
ــا شــبکه راه هــای بــرون شــهری را تأمیــن می کننــد. راه هــای شــریانی درجــه  ب
یــک، بــا اعمــال درجــات متفاوتــی در کنتــرل دسترســی، بــه آزادراه، بزرگــراه و 

ــوند:  ــته بندی می ش ــوری دس راه عب
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ــور  ــرف به ط ــک دو ط ــول آن ترافی ــام ط ــه در تم ــت ک ــی اس ●آزادراه: راه
ــه )آزاد(  ــدون وقف ــوری در آن ب ــان عب ــت و جری ــر جداس ــی از یکدیگ فیزیک
اســت؛ یعنــی، وســائط نقلیــه موتــوری جــز هنــگام تصــادف یــا راه بنــدان، ناچــار 
ــرای تأمیــن چنیــن وضعیتــی، اجــازه ســاخت تقاطــع  ــه توقــف نمی شــوند. ب ب
هم ســطح داده نمی شــود و روش صحیــح ورود و خــروج وســائط نقلیــه 

طراحــی می شــود.
ــی از  ــور فیزیک ــرف آن به ط ــک دو ط ــه ترافی ــت ک ــی اس ــراه: راه ●بزرگ
یکدیگــر جداســت ولــی در طول هــای مشــخصی از آن می تــوان جریــان 
ترافیــک را پیوســته فــرض کــرد. بــرای تأمیــن چنیــن وضعیتــی، روش صحیــح 
ــع  ــدادی تقاط ــود تع ــود. وج ــی می ش ــه طراح ــائط نقلی ــروج وس ورود و خ
هم ســطح در بزرگــراه بــه شــرطی کــه فاصلــه تقاطع هــا از یکدیگــر زیــاد باشــد 

ــع اســت. ــدون مان ــر( ب ــش از 5/2 کیلومت )بی
ــل  ــه در داخ ــه دوطرف ــهری دوخط ــرون ش ــای ب ــه راه ه ــوری: ادام ●راه عب
ــود،  ــی می ش ــتاها منته ــه روس ــه ب ــط( ک ــک و متوس ــوالً کوچ ــهرها )معم ش
ــز  ــتا نی ــا روس ــهر ی ــل ش ــا در داخ ــوری آن راه ه ــرد عب ــه عملک ــرط آنک به ش
ــن عملکــرد، ورود  ــظ ای ــرای حف ــده می شــود. ب ــوری نامی ــظ شــود، راه عب حف
ــه  ــود. فاصل ــی می ش ــم و طراح ــاًل تنظی ــه آن کام ــه ب ــائط نقلی ــروج وس و خ
تقاطع هــای هم ســطح در ایــن راه هــا، کمتــر از 2/5 کیلومتــر از یکدیگــر نیســت.
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سلسله مراتب راه ها در یک شهر

شریانی�درجه�2

راه هــای شــریانی درجــه 2 راه هایــی هســتند کــه در طراحــی و بهره بــرداری 
از آن هــا بــه تســهیل در جا به جایــی و دسترســی وســائط نقلیــه موتــوری 
ــبکه  ــد و ش ــهری دارن ــرد درون ش ــا، عملک ــن راه ه ــود. ای ــری داده می ش برت
ــه  ــریانی درج ــای ش ــد. راه ه ــکیل می دهن ــهری را تش ــای درون ش ــی راه ه اصل
ــی و  ــای محل ــای شــریانی درجــه 1 و بین شــهری، شــبکه خیابان ه ــه راه ه 2، ب

ــوند. ــل می ش ــی متص ــم ترافیک ــای مه ــایر جاذبه ه س
ــی  ــی را دارد. ول ــش اصل ــی، نق ــه 2، جابه جای ــریانی درج ــای ش در راه ه
برخــالف راه هــای شــریانی درجــه 1، تنهــا دارای نقــش اصلــی نیســت و با نقش 
دسترســی )کــه آن اصلــی اســت( تعــارض می یابــد. زیــرا هــر چــه دسترســی ها 
ــود. ــته می ش ــه کاس ــائط نقلی ــی وس ــی راه در جا به جای ــوند، از کارآی ــتر ش بیش

ــهرهای  ــی در ش ــکالت ترافیک ــی مش ــه های اصل ــی از ریش ــر، یک ــن نظ ای
ــی شــهر  ــوان شــریان های اصل ــه در اصــل به عن ــی ک موجــود اســت. خیابان های
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ــا افزایــش و تغییــر تراکــم بناهــای واقــع در دو  طراحــی و احــداث شــده اند، ب
طــرف راه، نقــش اجتماعــی پیــدا کــرده، از همیــن رو خاصیــت شــریانی بــودن 

خــود را از دســت داده انــد.
ــل  ــه 2، دو راه ح ــریانی درج ــای ش ــی در راه ه ــش اجتماع ــرل نق ــرای کنت ب

ــود دارد:  وج
ـ کنترل نوع کاربری های اطراف و میزان تراکم آن ها.

ـ تنظیم عبور پیاده ها از عرض خیابان.
در طراحــی فضاهــای جدیــد، ســاماندهی بافت هــای پــر و تغییــر کاربری هــا، 
ــه  ــوند، ک ــرار داده ش ــریانی ق ــای ش ــراف خیابان ه ــی در اط ــد کاربری های بای
سفرســازی کمتــری دارنــد. به ویــژه بایــد توجــه کــرد کــه فعالیت هــای مربــوط 
ــای  ــت کاربری ه ــا فعالی ــان، ب ــمت خیاب ــک س ــع در ی ــای واق ــه کاربری ه ب

ســمت دیگــر ارتبــاط کمــی داشــته باشــند.
ــود.  ــم ش ــد تنظی ــه 2 بای ــریانی درج ــای ش ــرض راه ه ــا از ع ــور پیاده ه عب
ــرعت  ــم و س ــه حج ــا، ب ــور پیاده ه ــات عب ــوع تأسیس ــم و ن ــی تنظی چگونگ
ــا  ــرض خیابان ه ــا از ع ــد پیاده ه ــزان آمدوش ــن می ــوری و همچنی ــک موت ترافی
بســتگی دارد. بــرای ایمنــی و تنظیــم عبــور پیاده هــا بایــد از خط کشــی، تابلــو، 
ــی  ــذر و نرده کش ــا زیرگ ــذر ی ــا، روگ ــوص پیاده ه ــراغ مخص ــا، چ چراغ راهنم

اســتفاده شــود.

خیابان�های�محلی

خیابــان محلــی خیابانــی اســت کــه در طراحــی و بهره بــرداری از آن نیازهــای 
ــا اهمیــت یکســان رعایــت  ــاده ب ــوری، دوچرخه ســوار و پی ــه موت وســائط نقلی
ــه  ــائط نقلی ــرعت وس ــه، س ــاده و دوچرخ ــال پی ــت ح ــرای رعای ــود. ب می ش

ــود. ــته می ش ــه داش ــن نگ ــا پایی ــن خیابان ه ــوری در ای موت
ــط  ــوری( فق ــه موت ــائط نقلی ــی وس ــی و دسترس ــی ) جابه جای ــش ترافیک نق
ــتر  ــا بس ــن خیابان ه ــت. ای ــی اس ــای محل ــی خیابان ه ــه ای اصل ــی از  نقش یک
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ــردش  ــوش، گ ــی، کار، جنب وج ــهری اند و زندگ ــای ش ــکیل دهنده محیط ه تش
و خریــد در آن جریــان دارد )نقــش اجتماعــی(. همچنیــن، خیابان هــای محلــی 
عنصــر اصلــی تشــکیل دهنده معمــاری شــهری اند و در ایجــاد جاذبه هــای 
بصــری و فضاســازی های دلپذیــر و در هویــت و جهــت دادن بــه محــل مؤثرنــد. 
ــوده و  ــل ب ــای مح ــه و نورگیره ــای تهوی ــا کانال ه ــن خیابان ه ــالوه ای ــه ع ب
ــای  ــاد محیط ه ــاه و ایج ــرورش گل و گی ــرای پ ــوان ب ــا می ت ــم آن ه از حری

کوچــک شــاداب اســتفاده کــرد.
بنابرایــن، شــکل شــبکه و طــرح هندســی خیابان هــای محلــی تابــع عملکــرد 
اصلــی هســته شــهری اســت کــه خیابان هــا در آن واقــع اســت. اگرچــه می تــوان 
ضوابــط عمومــی و کلــی بــرای خیابان هــای محلــی تعییــن نمــود، امــا اجــزای 
ایــن خیابان هــا را بایــد بــا توجــه کامــل بــه عملکــرد محیطــی آن طراحــی کــرد.
ــک بین شــهری نواحــی مســکونی،  ــع ترافی ــی، توزی ــای محل نقــش خیابان ه
ــه  ــده اصلــی را ب ــن خیابان هــا، راه هــای توزیع کنن ــی اســت. ای تجــاری و صنعت
ــب در داخــل  ــی اغل ــد، ول ــون اتصــال می دهن ــای محــل نواحــی گوناگ جاده ه
ــرا در ایــن صــورت ممکــن اســت مــورد اســتفاده  ــد زی نواحــی ادامــه نمی یابن
ــدا  ــی پی ــای اصل ــابه خیابان ه ــی مش ــا نقش ــد و ی ــرار گیرن ــوری ق ــک عب ترافی

کننــد.
ــی  ــم آوردن دسترس ــی فراه ــای محل ــی خیابان ه ــه های اصل ــی از  نقش یک
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــش بای ــن نق ــا ای ــت، ام ــوری اس ــه موت ــائط نقلی ــرای وس ب
ــم شــود.  ــای محیطــی هســته شــهری تنظی ــا و نیازه ــی خیابان ه ــش اجتماع نق
ــه  ــود ک ــی ش ــوری طراح ــد ط ــی بای ــای محل ــبکه خیابان ه ــور، ش ــن منظ بدی
وســائط نقلیــه موتــوری )کــه کاری در محــل ندارنــد( از پارکینــگ حاشــیه ایــن 

ــد. ــتفاده نکنن ــا اس خیابان ه
ــا کوچه هــای دسترســی، جاده هــای فرعــی و کوچکــی هســتند  ــا ی خیابان ه
ــازل مســکونی، فروشــگاه ها و محوطه هــای  ــه ســاختمان ها، من ــه دسترســی ب ک
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ــای  ــی از خیابان ه ــای دسترس ــد. خیابان ه ــر می کنن ــاری را میس ــی و تج صنعت
ــده  ــای توزیع کنن ــک، از جاده ه ــده، ترافی ــعب ش ــی منش ــی محل ــی و فرع اصل
ــه  ــی ب ــای اتصال ــق جاده ه ــود و از طری ــا وارد می ش ــه آن ه ــی ب ــی و فرع اصل

ــد. ــات راه می یاب ــا و مؤسس ــگاه ها، کارخانه ه ــازل، فروش من
ــد به طــور  ــوری می توانن ــا و وســایل موت ــی، دوچرخه ه در خیابان هــای محل

مشــترك از ســواره رو اســتفاده کنند.
ــوند. در  ــی می ش ــت طراح ــورت بن بس ــه ص ــی ب ــای دسترس ــی راه ه گاه
ــردان(  ــی )دوربرگ ــای کاف ــا فض ــن راه ه ــای ای ــد در انته ــوارد، بای ــه م این گون

ــود. ــی ش ــه  پیش بین ــائط نقلی ــردش وس ــرای گ ب

سلسله مراتب راه ها در یک واحد همسایگی
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ظرفیت�راه�های�شهری

تعریف

ــک  ــدت ی ــا در م ــور آن ه ــه عب ــه ای ک ــائط نقلی ــداد وس ــترین تع ــه بیش ب
ســاعت، بــا کیفیتــی معیــن در ترافیــک از یــک مقطــع یــا طــول یکنواختــی از راه، 

امکان پذیــر باشــد، ظرفیــت می گوینــد.
بــه عبــارت دیگــر، ظرفیــت بــه معنــای حداکثر تــوان عبــور ترافیــک موتوری 
یــا پیــاده از یــک قســمت یــا مقطعــی از راه اســت. دانســتن حــدود ایــن تــوان 
ــر از  ــتفاده بهت ــن اس ــد و همچنی ــای جدی ــی راه ه ــزی و طراح ــرای برنامه ری ب
راه هــای موجــود، ضــروری اســت. شــبکه راه هــا نیــز ماننــد هــر شــبکه فیزیکــی 
ــک از  ــم ترافی ــه حج ــدودی دارد و چنانچ ــن و مح ــای معی ــری، ظرفیت ه دیگ
حــدی معیــن تجــاوز کنــد، کیفیــت آمدوشــد پاییــن می آیــد. وقتــی کــه حجــم 

ترافیــک راه از ظرفیــت مطلــق آن بیشــتر شــود، راه بنــدان ایجــاد می شــود.
ــب و  ــت، ترکی ــدگان، مدیری ــار رانن ــع رفت ــادی تاب ــدازه زی ــا ان ــت ت ظرفی
تغییــرات زمانــی حجــم ترافیــک اســت. مدیریــت ترافیــک مجموعــه ای اســت از 
وســایل کنتــرل ترافیــک و مقــررات و ضوابــط و شــیوه اعمــال آن هــا کــه جریــان 
حرکــت وســائط نقلیــه موتــوری را کنتــرل می کنــد و موجبــات حرکــت منظــم 

ــم می ســازد. ــوری را فراه ــک موت ترافی
چــون امکانــات موجــود بــرای توســعه شــبکه راه هــای شــهری از نظــر فضای 
شــهری، منابــع مالــی و حفــظ شــرایط زیســت محیطی محــدود اســت، ظرفیــت 
ــا در شــرایط  ــت آن ه ــد براســاس ظرفی طراحــی شــبکه راه هــای شــهری را بای

معقــول مدیریــت ترافیــک در نظــر گرفــت.
اصــالح ترافیکــی شــبکه راه هــا، در مقایســه بــا توســعه فیزیکــی آن هــا بســیار 
ــهرهای  ــا ش ــا ب ــک آن ه ــت ترافی ــه مدیری ــهرهایی ک ــت. ش ــر اس ــم هزینه ت ک
بــزرگ مــا وضعیتــی مشــابه داشــتند، توانســتند بــا اســتفاده هماهنگ از مهندســی 
ــی و  ــررات راهنمای ــداوم مق ــی و اجــرای محکــم و م ــوزش عموم ــک، آم ترافی

رانندگــی، وضعیــت آشــفته ترافیــک خــود را ســامان دهنــد.
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عوامل�کاهش�ظرفیت
افزایــش تعــداد دسترســی ها در ظرفیــت راه هــای شــهری، اثــری تعیین کننــده 
می گــذارد. هرچــه تعــداد دسترســی ها بیشــتر باشــد، از ظرفیــت کاســته 
ــریانی  ــای ش ــت راه ه ــش ظرفی ــل کاه ــن عام ــته، مهم تری ــود. در گذش می ش

ــت. ــوده اس ــی ها ب ــداد دسترس ــش تع ــن افزای ــهرها، همی ــراف ش اط
ــور  ــیه ای، حض ــای حاش ــر پارکینگ ه ــی، نظی ــای ترافیک ــایر اصطکاك ه س
پیاده هــا، مســافر گیــری اتوبوس هــا و تاکســی ها نیــز از ایــن ظرفیــت خیابان هــا 
ــوع  ــع ن ــادی تاب ــا حــدود زی ــریانی ت ــای ش ــت راه ه ــن، ظرفی ــد. بنابرای می کاه
ــم  ــدون تنظی ــت و ب ــراف راه اس ــای اط ــای زمین ه ــم کاربری ه ــزان تراک و می
ــه  ــد. ب ــه ایــن کاربری هــا، ظرفیت هــای موجــود کــم کــم کاهــش می یاب قاطعان
ــادر  ــریانی ق ــای ش ــی ها، راه ه ــا و دسترس ــم کاربری ه ــدون تنظی ــل، ب ــن دلی ای

ــود. ــرای آن طراحــی شــده اند، نخواهنــد ب ــه انجــام وظایفــی کــه ب ب

ظرفیت�عملی
چــون حجــم زیــاد ترافیــک، آرامــش مناطــق مســکونی را بــر هــم می زنــد، 
ــت  ــر از ظرفی ــردم در داخــل محــالت، کمت ــرش م ــورد پذی ــک م حجــم ترافی
ترافیکــی خیابان هاســت. بنابرایــن، ظرفیــت خیابان هــای محلــی نــه بــر 
ــرایط  ــل ش ــت حداق ــاس رعای ــر اس ــه ب ــا بلک ــی آن ه ــت ترافیک ــاس ظرفی اس

زیســت محیطی در محیــط اطــراف راه تعییــن می شــود.
ســرعت وســائط نقلیــه در شــهر، اغلــب کمتــر از ســرعت آن هــا در خــارج از 
شــهر اســت و امــکان ســبقت گرفتــن آن هــا در شــهر نیــز محدودتــر اســت. از 
ــًا از ظرفیــت عملــی جاده هــای  ایــن رو، ظرفیــت عملــی راه هــای شــهری غالب
نظیــر آن هــا در خــارج از شــهر کمتــر اســت. راه هــای شــهری بــر مبنــای ظرفیت 
ــی کــه در طراحــی جاده هــای  الزم در ســاعات اوج طراحــی می شــوند؛ در حال

خــارج از شــهر، متوســط حجــم ترافیــک روزانــه موردنظــر قــرار می گیــرد. 
ــه  تقاطع هــا، اســتفاده از ظرفیــت جاده هــا را در شــهرها محــدود می کننــد. ب
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ــی  ــت جاده ای ــتفاده مناســب از ظرفی ــرای اس ــا ب ــل در طراحــی آن ه ــن دلی همی
کــه بیــن تقاطــع واقــع شــده اند، بایــد دقــت الزم و کافــی مبــذول شــود.

ــک در جهــات  ــع ترافی ــه معمــوالً از شــیوه توزی ــت جاده هــای دوطرف ظرفی
گوناگــون، در نظــر گرفتــه می شــود. طــرح ایــن نــوع جاده هــا براســاس مجمــوع 
ــه  ــای دوطرف ــرد. در جاده ه ــورت می گی ــت ص ــر دو جه ــک در ه ــم ترافی حج
جــدا شــده از هــم بــه وســیله رفیــوژ، ظرفیــت هــر جهــت بــه وضعیــت توزیــع 
ــک در  ــم ترافی ــاس حج ــد براس ــتگی دارد و بای ــت بس ــان جه ــک در هم ترافی
ســاعات تراکــم، بــرای جهتــی کــه حجــم ترافیــک بیشــتری دارد، طــرح شــود.

�پارکینگ
محاســبات نشــان می دهنــد کــه مــدت توقــف هــر اتومبیــل، بیشــتر از مــدت 
ــه  ــائط نقلی ــرای وس ــی ب ــای کاف ــدارك فض ــی و ت ــت.  پیش بین ــت آن اس حرک
ــژه  ــهرها، به وی ــالت ش ــود، از معض ــتفاده نمی ش ــا اس ــه از آن ه ــی ک در مواقع
شــهرهای بــزرگ اســت. دشــواری کار بیشــتر بــه ایــن دلیــل اســت کــه فضــای 
خــاص پارکینــگ را اغلــب بایــد در محدودتریــن و گران تریــن نقــاط شــهر در 

نظــر گرفــت.

�سطح�توقف�خودرو
متوســط ســطحی کــه بــرای توقــف هــر اتومبیــل در نظــر گرفتــه می شــود، 
14 مترمربــع اســت. اگــر متوســط تعــداد سرنشــین هــر اتومبیــل دو نفــر فــرض 
ــع از  ــر مرب ــل 7 مت ــه حداق ــل ب ــین اتومبی ــر سرنش ــط، ه ــور متوس ــود، به ط ش
ســطح شــهر بــرای ایجــاد پارکینــگ نیــاز دارد و چــون اتومبیــل وســیله شــخصی 
اســت، حداقــل دو جــای پــارك بــرای آن الزم اســت؛ یکــی در محــل ســکونت 
ــز  ــد و مرک ــر مراکــز خری ــی نظی ــا محل های و دیگــری در محــل کســب وکار، ی

شــهر.
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مشکالت�احداث
ــز  ــر مراک ــی نظی ــه در نقاط ــی چندطبق ــیع و حت ــای وس ــاختن پارکینگ ه س
شــهر )کــه اغلــب بــا کمبــود فضــا بــرای توقــف وســائط نقلیــه روبــه رو هســتند( 
بــه علــت محدودیــت و گرانــی زمیــن، هزینه هــای هنگفــت در بــردارد. بیشــتر 
ــل  ــه عل ــد، ب ــود باش ــز موج ــی نی ــار کاف ــه و اعتب ــر بودج ــی اگ ــات، حت اوق
ــت  ــن باف ــن رفت ــا از بی ــاختمان های تاریخــی ی ــی همچــون وجــود س گوناگون
اصیــل شــهری، ســاختن پارکینــگ بــه انــدازه کافــی در مراکــز شــهری مقــدور 

نیســت.
ــه از  ــی ک ــهرها و مکان های ــز ش ــگ در مراک ــاد پارکین ــر، ایج ــوی دیگ از س
نظــر تــردد وســائط نقلیــه و تراکــم ترافیــک محدودیــت دارنــد، بــه دلیــل جاذبــه 
ــا در  ــه پارکینگ ه ــود. تخلی ــکالت می ش ــش مش ــث افزای ــتر باع ــک، بیش ترافی
ــی  ــی کوتاه ــه زمان ــن و در فاصل ــاعاتی معی ــب در س ــز اغل ــا نی ــن مکان ه ای
ــه در جاده هــا و  ــرد کــه در نتیجــه باعــث افزایــش وســائط نقلی صــورت می گی

ــود. ــک می ش ــم ترافی ــی و تراک ــور ناگهان ــاور به ط ــای مج خیابان ه
بنابرایــن، ســاخت پارکینــگ در شــهرها، بایــد پــس از مطالعــه دقیــق و اتــکا 
ــک و  ــر ترافی ــائل دیگ ــن مس ــر گرفت ــن در نظ ــات و همچنی ــار و اطالع ــر آم ب
ــک  ــار ترافی ــتن از ب ــی در کاس ــی اصول ــا راه حل ــرد ت ــام گی ــهر انج ــری ش تراب

باشــد.

�محل�پارکینگ�
راننــدگان وســائط نقلیــه شــخصی، بهتریــن محــل را بــرای پارکینــگ، جلــو 

ــد. ــد متــری آن می دانن ــر در چن ــا ســکونت خــود و حداکث محــل کار ی
مهندســان ترافیــک نیــز بهتریــن محــل را بــرای احــداث پارکینــگ در شــهر، 
نزدیــک ایســتگاه های اصلــی و مرکــزی وســائط نقلیــه عمومــی نظیــر اتوبــوس، 

ــد. ــا می دانن ــهری و فرودگاه ه ــای ش ــرو، پایانه ه ــن، مت راه آه
ــت آن اســت.  ــدازه و ظرفی ــگ، ان ــن محــل پارکین ــل تعیی ــن عوام از مهم تری
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در تعییــن محــل ســاخت پارکینــگ بایــد طــوری طرح ریــزی کــرد کــه حداکثــر 
ــیرهای  ــود و مس ــه ش ــگ تخلی ــت پارکین ــد ظرفی ــاعت 50 درص ــم س ــی نی ط
ــته  ــی را داش ــی اضاف ــار ترافیک ــن ب ــت( ای ــش )ظرفی ــدرت کش ــاور آن، ق مج
باشــند. از ایــن رو، توجــه بــه انــدازه پارکینــگ در رابطــه بــا ظرفیــت آن اهمیــت 

دارد.
ــر  ــر کمــی ب ــک اث ــگ کوچــک ممکــن اســت در ســاعات اوج ترافی پارکین
ــزرگ،  ــبتًا ب ــگ نس ــا پارکین ــد، ام ــته باش ــاور داش ــای مج ــک خیابان ه ترافی
ــدی حرکــت  ــرده و ســبب کن ــادی در خیابان هــای مجــاور ایجــاد ک ــم زی تراک

می شــود. اتومبیل هــا 
محــل ورودی و خروجــی پارکینــگ بایــد طــوری انتخــاب شــود کــه وســائط 
نقلیــه، هنــگام ورود یــا خــروج، باعــث قطــع ترافیــک و ایجــاد مشــکل بــرای 

ــگ نشــوند.  دیگــر اســتفاده کنندگان از پارکین
در ایجــاد پارکینگ هــای بــزرگ و چندطبقــه )به ویــژه در مرکــز شــهر( بایــد 
محتــاط بــود زیــرا تجربــه نشــان می دهــد کــه وجــود این گونــه پارکینگ هــا در 
هســته مرکــزی شــهر، موجــب تولیــد بیــش از حــد ترافیــک می شــود و اغلــب 

اوقــات راه بنــدان و تصادفاتــی را بــه دنبــال دارد.
ــهر و دور  ــز ش ــون مرک ــا، پیرام ــتقرار پارکینگ ه ــرای اس ــل ب ــن مح بهتری
ــر از  ــی دورت ــا، کم ــری پارکینگ ه ــا قرارگی ــت. ب ــهر اس ــزی ش ــته مرک از هس
منطقــه مرکــزی شــهر، می تــوان بــه وســیله نــاوگان اتوبوســرانی و متــرو، تعــداد 
مســافر بیشــتری را در داخــل منطقــه مرکــزی جابه جــا کــرد. بــا ایــن کار، ســطح 

ــر اشــغال می شــود. ــز کمت ــزی شــهر نی ــای مرک راه ه
متوســط،  و  کوچــک  پارکینگ هــای  اســتقرار  بــرای  محــل  بهتریــن 
ــن  ــه ای ــرای ورود ب ــت. ب ــی اس ــای اصل ــاور خیابان ه ــِی مج ــای فرع خیابان ه
ــود  ــه می ش ــک گرفت ــه کم ــان یک طرف ــک خیاب ــوالً از ی ــا معم ــوع پارکینگ ه ن
و بــرای خــروج از آن می تــوان یــک خیابــان یک طرفــه دیگــر را بــه راه اصلــی 

ــاخت. متصــل س
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انواع�پارکینگ
ــواع پارکینگ هــا در کشــورهای مختلــف عبارتنــد از: خیابانــی، هم ســطح،  ان
چندطبقــه، بامــی، مکانیکــی و زیرزمینــی. هــر یــک از ایــن پارکینگ هــا 
ویژگی هــای فنــی خاصــی دارنــد کــه در ذیــل هــر یــک از آن هــا بــه اختصــار 

توضیــح داده می شــود.

�پارکینگ�خیابانی
هنگامــی کــه تعــداد وســائط نقلیــه در شــهر نســبت بــه ظرفیــت خیابان هــا 
ــگ،  ــوان پارکین ــا به عن ــه از ســطح خیابان ه ــائط نقلی ــتفاده وس ــر باشــد، اس کمت
ــا  ــداد اتومبیل ه ــر تع ــج ب ــه تدری ــر ب ــا اگ ــد. ام ــی ایجــاد نمی کن مشــکل چندان
ــوس  ــه محس ــائط نقلی ــرور وس ــور و م ــای عب ــود فض ــود، کمب ــزوده می ش اف
ــا، در  ــار خیابان ه ــه در کن ــائط نقلی ــف وس ــورت، توق ــن ص ــود و در ای می ش
ســاعاتی از روز یــا حتــی در تمــام طــول روز بایــد ممنــوع اعــالم شــود. جــاده، 
ــت  ــس اولوی ــود، پ ــاخته می ش ــه س ــائل نقلی ــرور وس ــور و م ــرای عب اصــوالً ب
ــی  ــت اســت و هنگام ــِه در حرک ــائط نقلی ــا وس ــا ب ــتفاده از ســطح خیابان ه اس
کــه ظرفیــت خیابان هــا کافــی نیســت، بایــد از توقــف وســائط نقلیــه در آنجــا 

جلوگیــری کــرد.
اگــر چــه پــارك خیابانــی در اکثــر شــهرهای دنیــا پدیــده ای رایــج و کمابیــش 
عــادی شــده اســت، امــا طــرز پــارك کــردن در خیابان هــا نکتــه مهمــی اســت. 
ــار  ــدول کن ــا ج ــوازی ب ــود را م ــه خ ــیله نقلی ــورد، وس ــب م ــدگان برحس رانن
ــوازی  ــارك م ــد. در پ ــارك می کنن ــا آن پ ــه دار ب ــت زاوی ــا در حال ــان ی خیاب
تعــدادی کمتــر و در پــارك زاویــه ای تعــداد بیشــتری از وســائط نقلیــه در کنــار 
ــه دار  ــت زاوی ــگ در حال ــروج از پارکین ــد. ورود و خ ــای می گیرن ــان ج خیاب
ــه ای، هنــگام خــروج وســیله  ــارك زاوی ــر از حالــت مــوازی اســت و پ راحت ت

نقلیــه، بــا خطــر قطــع ترافیــک عبــور همــراه اســت.
ــر  ــه از ه ــی داد ک ــد ترتیب ــی، بای ــگ خیابان ــت پارکین ــش ظرفی ــرای افزای ب
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ــی  ــای خیابان ــود. در پارکینگ ه ــتفاده ش ــه اس ــد دفع ــارك در روز چن ــل پ مح
ــرد. ــتفاده ک ــر( اس ــنج )پارکومت ــوان از توقف س ــور می ت ــن منظ ــرای ای ب

پارکینگ�هم�سطح
ــر از  ــه صرف نظ ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه زمین ــه قطع ــطح ب ــگ هم س پارکین
ــرار داد. آنچــه در مــورد  ــوان پارکینــگ مــورد اســتفاده ق ــوان به عن شــکل آن بت
ــرح  ــی ط ــد اساس ــه قواع ــت ک ــن اس ــت دارد؛ ای ــا اهمی ــه پارکینگ ه این گون
ــود  ــن موج ــه زمی ــه از قطع ــوری ک ــود، به ط ــت ش ــا رعای ــگ در آن ه پارکین

ــر اســتفاده حاصــل شــود. حداکث
ــن 2/5*4/75  ــا، بی ــدازه اتومبیل ه ــه ان ــه ب ــا توج ــارك ب ــل پ ــاد مح ابع
مترمربــع تــا 2/5*5/5 مترمربــع اســت. عــرض مســیری کــه بیــن هــر دو ردیــف 
ــا  ــه ی ــور یک طرف ــد، برحســب آنکــه عب ــارك در نظــر می گیرن ــای پ در محل ه
دوطرفــه باشــد، متفــاوت اســت. بــرای عبــور یک طرفــه در حالتــی کــه پــارك 
کــردن بــه صــورت عمــودی موردنظــر باشــد، عــرض بایــد شــش متــر، و بــرای 
عبــور دوطرفــه بــا همیــن زاویــه پــارك، عــرض معــادل 7/5 متــر بایــد در نظــر 
ــارك شــوند،  ــه 90 درجــه پ ــا زاوی ــی کــه اتومبیل هــا ب ــه شــود. در صورت گرفت

ــد. ــش می یاب ــرض الزم کاه ع
چــون امــکان گــردش اتومبیل هــا در پیچ هــای بیــن محل هــای پــارك 
اهمیــت دارد، به صرفــه اســت کــه از چنــد جــای پــارك بــرای ســهولت گــردش 
صرف نظــر شــود. قطــره دایــره گــردش برحســب مــورد، بیــن 7/5 تــا 15 متــر 

ــد. ــر می کن تغیی

�پارکینگ�چندطبقه
ــا  در مناطقــی نظیــر مراکــز شــهرها، کــه زمیــن کمیــاب و گــران اســت و ی
نزدیــک فرودگاه هــای بــزرگ و ایســتگاه های مرکــزی مســافربری عمومــی کــه 
در آن هــا بــه تعــداد نســبتًا زیــادی محــل پــارك احتیــاج اســت، ایجــاد پارکینــگ 
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هم ســطح کافــی و مقــدور نیســت. در ایــن قبیــل مــوارد به جــای پارکینگ هــای 
ــد. ــتفاده می کنن ــه اس ــای چندطبق ــطح، از پارکینگ ه هم س

در طرح پارکینگ های چندطبقه چهار عامل اهمیت بیشتری دارد:
1ـ مشخص کردن ظرفیت، براساس نیازهای  پیش بینی شده.

2ـ سهولت ورود و خروج وسائط نقلیه.

3ـ مخارج احداث و نگهداری پارکینگ.
4ـ هماهنگی ساختمان پارکینگ با ساختمان های مجاور.

ــه  ــی ک ــات پارکینگ های ــداد طبق ــه تع ــد ک ــروزه معتقدن ــی ام ــور کل  به ط
اتصــال طبقــات آن هــا بــا رابــط صــورت می گیــرد، از پنــج طبقــه نبایــد تجــاوز 

کنــد.

پارکینگ�مکانیکی
در مکان هایــی کــه زمیــن بســیار کمیــاب و گــران اســت و ایجــاد پارکینــگ 
بــزرگ مقــدور نیســت، اســتفاده از وســایل مکانیکــی نظیــر باالبرهــای مخصوص 
به جــای رابــط، بــا صرفه تــر اســت. بــه این گونــه پارکینگ هــا اصطالحــًا 

پارکینگ هــای مکانیکــی می گوینــد.
ــه  ــه س ــتفاده، ب ــورد اس ــایل م ــه وس ــه ب ــا توج ــی ب ــای مکانیک پارکینگ ه

گــروه تقســیم می شــوند: 
1ـ پارکینگ های مکانیکی با وسایل مکانیکی ساده 

2ـ پارکینگ های مکانیکی با حرکت افقی 
3ـ پارکینگ های مکانیکی با باالبرهای ثابت و متحرك.

پارکینگ�های�زیرزمینی
ــدان،  ــا، می ــر خیابان ه ــن، در زی ــر از ســطح زمی ــگ پایین ت ــوع پارکین ــن ن ای
پــارك و یــا زیرزمیــن ســاختمان های مســکونی، هتل هــا و ســاختمان های 

ــود. ــاخته می ش ــر س ــی دیگ عموم
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قرار�گیری�جا�پارک�ها
ــدازه  ــت و ان ــه موقعی ــا ب ــا پارك ه ــری ج ــرای قرارگی ــب ب ــب مناس ترتی
زمیــن و همچنیــن بــه موقعیــت محــل راه اتصــال بســتگی دارد. اصــول زیــر در 
ــای  ــود: در پارکینگ ه ــت می ش ــا رعای ــای پارك ه ــب ج ــوع و ترتی ــاب ن انتخ
ــل از  ــگ مای ــه پارکین ــود و زاوی ــتفاده نمی ش ــوازی اس ــگ م ــی از پارکین جمع
ــای  ــای پارك ه ــازده ج ــاز، ب ــطح موردنی ــر س ــت. از نظ ــر نیس ــه کمت 45 درج
ــری، از  ــوع قرارگی ــن ن ــت. در ای ــا اس ــا پارك ه ــایر ج ــتر از س ــودی بیش عم

ــد. ــه دســت می آی ــارك ب ــا پ ــداد بیشــتری ج ــن، تع ــن زمی ــدار معی مق
ــه باشــد.  ــان ترافیــک در راهــروی جــا پارك هــای مایــل بایــد یک طرف جری
ــه  ــان ترافیــک در راهــرو جــا پارك هــای عمــودی ممکــن اســت یک طرف جری
ــی  ــر جهــت گــردش داخل ــه، اگ ــای یک طرف ــه باشــد. در راهروه ــا دوطرف و ی
برخــالف جهــت حرکــت عقربه هــای ســاعت انجــام گیــرد؛ راننــدگان وســائط 
نقلیــه دیــد بهتــری خواهنــد داشــت و در هنــگام پــارك کــردن، موقعیــت وســیله 

ــد.  ــر تشــخیص می دهن خــود را بهت
ــای  ــه راهروه ــود ک ــه می ش ــن، توصی ــتر از زمی ــتفاده بیش ــور اس ــه منظ ب
ــن  ــاد زمی ــر ابع ــن اگ ــد. همچنی ــرار گیرن ــگ ق ــول پارکین ــداد ط ــی در امت اصل
اجــازه دهــد؛ بهتــر اســت یــک ردیــف جــا پــارك در امتــداد محیــط پارکینــگ 
قــرار گیــرد. بــه ایــن ترتیــب در دو طــرف راهروهــا جــا پــارك قــرار می گیــرد.
ــد.  ــرعت می گیرن ــه س ــائط نقلی ــدگان وس ــی رانن ــای دراز، گاه در راهروه
بــرای کاهــش ســرعت، بهتــر اســت طــول امتدادهــای مســتقیم داخــل پارکینــگ 

از 70 متــر کمتــر باشــد.
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دو نمونه از جا پارک های عمود و مایل

راه�های�پیاده�
ــی  ــک عموم ــا بخشــی از ســطح مشــخص ترافی ــاده و پیاده روه ــای پی راه ه
ــر  ــا یکدیگ ــان ها ب ــاط انس ــی و ارتب ــل زندگ ــهر، مح ــوند. ش ــوب می ش محس
ــا  ــای شــهری آن ه ــن نیازه ــی و تأمی ــکان جا به جای اســت و فراهــم ســاختن ام
هــدف اصلــی برنامه ریــزی و طراحــی راه هــای شــهری اســت. بنابرایــن ســهولت 
ــه یــک انــدازه اهمیــت دارد.  بخشــیدن بــه حرکــت وســائط نقلیــه و پیاده هــا ب
احســاس ایمنــی در خیابان هــای شــهر شــاخصی بــرای درك وضعیــت احتــرام 
اجتماعــی افــراد در شــهر اســت. افــزون بــر ایــن، همــه مــردم شــهر، چــه آن هــا 
کــه اتومبیــل شــخصی دارنــد و چــه اســتفاده کنندگان از وســائط نقلیــه همگانــی، 
ــا،  ــه پیاده ه ــس توجــه ب ــد. پ ــاده حرکــت می کنن در قســمتی از مســیر خــود پی
توجــه بــه بخشــی محــدود از جامعــه نیســت، بلکــه رعایــت حــال همــه افــراد 

جامعــه اســت.

پیاده�روها
پیــاده  به طــور ســواره و  انســان ها  در همــه معبرهــای ســطح شــهر، 
ــز  ــاری، مراک ــی تج ــر نواح ــهری نظی ــق ش ــیاری از مناط ــد. در بس در حرکتن
ــاه و  ــد، مکان هــای تفریحــی و نواحــی مســکونی، وقتــی طــول ســفر کوت خری
ــود  ــود و وج ــزوده می ش ــا اف ــداد پیاده ه ــه تع ــد، ب ــر باش ــی راحت ت جا به جای

پیاده روهــا اهمیــت بیشــتری می یابــد.
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ــه  ــع، ب ــا وجــود موان ــه دلیــل عــرض کــم و ی ــاده نتواننــد ب ــران پی اگــر عاب
ــرای  ــا را ب ــطح خیابان ه ــی از س ــد، بخش ــتفاده کنن ــا اس ــی از پیاده روه راحت
ــز  ــه مراک ــد ک ــز خری ــق تجــاری و مراک ــد. در مناط ــاده روی انتخــاب می کنن پی
ــح  ــراد ترجی ــیاری از اف ــت، بس ــاه اس ــافت کوت ــد مس ــاد و بُع ــد زی رفت وآم
ــد. ــاده روی کنن ــوری پی ــل موت ــایل حمل و نق ــتفاده از وس ــای اس ــد به ج می دهن

پیاده�راه�ها
در مناطــق تجــاری، مراکــز خریــد و مراکــز تفریحــی- فرهنگــی کــه میــزان 
ــکان  ــر ام ــت، اگ ــاه اس ــی کوت ــور کل ــافت به ط ــد مس ــاد و بُع ــد زی رفت وآم
ــاده فراهــم باشــد، بســیاری از  ــران پی ــرای عاب حرکــت آزاد، راحــت و ســالم ب
افــراد ترجیــح می دهنــد کــه پیــاده روی کننــد. در برخــی از شــهرها در این گونــه 
مناطــق، بعضــی از خیابان هــا را بــه عابــران پیــاده اختصــاص می دهنــد و عبــور 
وســائط نقلیــه در طــول روز و یــا ســاعاتی از شــبانه روز ممنــوع اعــالم می شــود.
ــزرگ اجتماعــی  ــز ب ــا دو مرک ــد ی ــز خری ــه دو مرک ــی ک عــرض پیاده روهای
را بــه هــم وصــل می کننــد در صــورت کوتاهــی مســیر بیــن آن مرکــز، حداقــل 
ــرض  ــز، ع ــن دو مرک ــه بی ــادی فاصل ــد و در صــورت زی ــر باش ــد 3/60 مت بای
ــی  ــا ضمــن داشــتن ظرفیــت کاف ــد ت ــر افزایــش یاب ــه 4/50 مت ــد ب ــاده رو بای پی
بــرای عبــور عابــران پیــاده، امــکان تماشــای اجنــاس داخــل ویتریــن مغازه هــا و 

ــد. ــته باش ــود داش ــز وج ــذران نی ــتری ها و رهگ ــرای مش ــگاه ها ب فروش

جداسازی�عابران�پیاده
هــدف از جداســازی وســائط نقلیــه و عابــران در پــالن یــا مقطــع )در عــرض 
و طــول راه( بــا هــر دو، پیشــگیری از برخــورد آن دو اســت. جداســازی عابــران 
پیــاده از قدیــم رایــج بــوده اســت. پیشــنهاد جــدی در ایــن بــاره در قــرن نوزدهم 
ــبی مشــکالت بســیاری  ــای اس ــام واگن ه ــان ازدح ــرا در آن زم ــد، زی ــاز ش آغ
ایجــاد کــرده بــود. امــا ایــن پیشــنهاد، در طراحــی شــهرهای جدیــد، اولیــن بــار 
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از ســوی لوکوربوزیــه در ســال 1935 در طراحــی شــهر خیالــی الویــل رادیــوز 
ــا  ــتن خیابان ه ــا بس ــب ب ــروزی اغل ــای ام ــد. نمونه ه ــرح ش ــل مط ــور کام به ط
ــت  ــن اس ــا ای ــده آن ه ــدف عم ــرد و ه ــام می گی ــه انج ــائط نقلی ــه روی وس ب
ــاط مســکونی،  ــد. در نق ــی آزاد فراهــم آی ــاده، محوطه های ــران پی ــرای عاب ــه ب ک

جداســازی عابــران پیــاده براســاس الگــوی طــرح رادبــرن صــورت می گیــرد.

عرض�پیاده�رو
ــه  ــل ســطحی ک ــه هــم بایســتند، حداق ــران چســبیده ب ــه عاب ــی ک در صورت
ــای 0/6 و 0/45  ــه قطره ــی ب ــک بیض ــطح ی ــا س ــد، ب ــغال می کنن ــدام اش هرک
متــر برابــر اســت. بــرای فراهــم آوردن حداقــل آســایش پذیرفتنــی، بایــد ســطح 

اشــغال بیشــتری بــرای هــر نفــر در نظــر گرفتــه شــود.
ــران بســتگی دارد و  ــداد عاب ــه تع ــا ب ــن عــرض پیاده روه ــی تعیی به طــور کل

بــرای محاســبه آن بایــد از فرمــول زیــر پیــروی کــرد: 

B=عرض�پیاده�رو�به�متر

ــان، تعــداد 500 نفــر در هــر  ــال اگــر در یــک جهــت از خیاب ــوان مث ــه عن ب
ــر  ــان براب ــن قســمت از خیاب ــاده رو در ای ــد، عــرض پی ــد کنن ــه رفت وآم 5 دقیق

اســت بــا: 

ــن عــرض در ســطح  ــر و همی ــا 1/5 مت ــر ب ــل عــرض پیاده روهــا، براب حداق
ــر اســت. در محــدوده متراکــم شــهری و  ــر 3 مت ــغ ب ــده بال راه هــای جمــع کنن
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ــه  ــه اضاف ــر ب ــا 4/5 مت ــر ب ــاده رو براب ــرض پی ــل ع ــد، حداق ــاط پررفت وآم نق
ــه در نظــر  ــران در ســطح حرکــت وســائط نقلی ــور عاب ــرای مان 75  ســانتی متر ب

ــود. ــه می ش گرفت

خصوصیات�فیزیکی�پیاده�رو
از عوامــل مهــم در پیاده روهــا، عــالوه بــر عــرض، نــوع پوشــش آنهاســت. 
ســطح پیــاده رو بایــد طــوری پوشــانده شــود کــه عبــور از آن راحــت و ســالم 
ــروزه،  ــد. ام ــتفاده کنن ــا اس ــور نشــوند از ســطح خیابان ه ــران مجب ــد و عاب باش
پوشــش ســطح پیاده روهــا از نظــر طراحــی ســنگفرش اهمیــت زیبایی شناســی 
ــت  ــای کیفی ــل در ارتق ــن عوام ــی از مهم تری ــیاری دارد و یک ــی بس و جهت یاب

محیطــی بــه شــمار مــی رود.
شــیب عــرض پیاده روهــا بــرای دفــع آب هــای ســطحی، نبایــد آن قــدر کــم 
باشــد کــه آب بارندگــی در ســطح پیــاده رو بمانــد، یــا آن قــدر زیــاد باشــد کــه 
باعــث ســختی و ناراحتــی عابــران پیــاده شــود. در نظــر گرفتــن شــیبی بیــن 2 

ــگام ســاخت پیاده روهــا مناســب اســت. ــا 2/5 درصــد در هن ت
قســمت هایی از پیــاده رو کــه بــه علــت عقب نشــینی ســاختمانی در فرورفتگی 
ــی جــدا  ــر آن از قســمت اصل ــرده و نظای ــر وجــود ن ــا در اث ــد، ی ــرار گرفته ان ق

ــد. ــه حســاب نمی آین ــاده رو ب ــی از عــرض پی شــده اند، جزئ
در جاهایــی ماننــد ایســتگاه های اتوبــوس، ورودی مغازه هــا و فروشــگاه های 
بــزرگ و نیــز ســاختمان های عمومــی کــه امــکان اجتمــاع عابــران نســبتًا زیــاد 
ــد  ــاده رو بای ــا، پی ــه آن ه ــوس دادن ب ــاختمان ها و ق ــینی س ــا عقب نش ــت، ب اس

ــود. ــیع تر ش وس

عبور�عابر�پیاده�از�عرض�خیابان
عبــور عابــران پیــاده از عــرض خیابان هــا خطرناك تریــن مســأله در رفــت و 
آمــد و ترافیــک شــهری اســت. عبــور اتفاقــی عابــران بصــورت دســته جمعی از 
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ــاده  ــران پی ــرای ایمنــی عاب محل هــای  پیش بینــی نشــده خطرناك تریــن اســت. ب
در عبــور عــرض خیابان هــا، راه حل هــا و تمهیــدات گوناگونــی  پیش بینــی 

شــده کــه در ذیــل بــه اختصــار دربــاره آن هــا توضیــح داده می شــود:

گذرگاه�پیاده
عــرض  از  گذشــتن  بــرای  پیــاده  مخصــوص  خط کشــی  پیاده گــذر، 
ــا  ــا ی ــد چراغ راهنم ــا بای ــرای پیاده گذره ــای شــریانی، ب خیابان هاســت. در راه ه
حداقــل چــراغ چشــمک زن در نظــر گرفــت تــا عابــران پیــاده بــا هدایــت آن در 
ــا،  ــدون چراغ راهنم ــای ب ــد. پیاده گذره ــرض راه برون ــوی ع ــا آن س ــو ی این س
ــد  ــت، نمی توانن ــاد اس ــا زی ــه در آن ه ــائط نقلی ــرعت وس ــه س ــی ک در راه های
ــا از  ــه راه ه ــد در این گون ــار بای ــه ناچ ــر ب ــد. اگ ــن کنن ــا را تأمی ــی پیاده ه ایمن
پیاده گــذر اســتفاده کــرد، شایســته اســت بــا بــه کار گرفتــن شــیوه های کاهــش 
ــذر  ــه پیاده گ ــش از رســیدن ب ــدگان، پی ــه رانن ــد ک ــم آی ــی فراه ســرعت، امکان

ــه کاهــش ســرعت شــوند. ــور ب مجب

زیرگذر�و�روگذر
ــه صــورت هم ســطح از  ــد ب در راه هــای شــریانی درجــه 1 کــه پیاده هــا نبای
ــا روگــذر مخصــوص پیاده هــا  عــرض راه هــا عبــور کننــد، ســاخت زیرگــذر ی
ــد  ــت و آم ــزان رف ــه می ــهر ک ــز ش ــلوغ مراک ــای ش ــی اســت. در خیابان ه الزام
پیــاده زیــاد اســت، یــا هنگامــی کــه بایــد مقدمــات ایمــن کــردن بیشــتر پیاده هــا 
ــر هم ســطح پیاده هــا از عــرض راه ضــرورت پیــدا  فراهــم آیــد عبــور غی

می کنــد.
راهروهــای زیرزمینــی بایــد حداقــل 2/25 متــر عــرض و 2/10 متــر ارتفــاع 
داشــته باشــند. درون ایــن راهروهــا از هــر نظــر بایــد مناســب حــال افــراد پیــاده 
باشــد تــا احســاس ناامنــی نکننــد. در ایــن صــورت، بهتــر اســت عــرض راهــرو 
ــی  ــی،  پیش بین ــاد مغازه های ــرای ایج ــی ب ــل آن فضای ــیع و در داخ ــاًل وس کام

شــود. 
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میــزان تــردد پیاده هــا در ســطح راهــرِو زیرزمینــی نبایــد در هــر دقیقــه بیــش 
از 27 نفــر در هــر 30  ســانتی متر از عــرض راهــرو باشــد. در پله هــا نیــز بیــش 
از 19 نفــر در هــر 30  ســانتی متر در دقیقــه نبایــد تــردد کننــد. اگــر مغــازه و یــا 
ویترینــی در راهــرو وجــود داشــته باشــد، عــرض راهــرو را بایــد 75  ســانتی متر 
ــی  ــای زیرزمین ــا در راهروه ــذرگاه و پله ه ــیب گ ــت. ش ــر گرف ــر در نظ زیادت
توأمــًا محاســبه می شــوند. در ایــن صــورت، شــیب گــذرگاه نبایــد از 10 درصــد 

بیشــتر باشــد.

دوچرخه�سواری

�مسیر�دوچرخه
ــی و ســادگی اغلــب  ــل ارزان ــه دلی دوچرخــه ماشــین ســاده ای اســت کــه ب
ــد از آن اســتفاده کننــد. دوچرخــه از نظــر مصــرف انــرژی  افــراد جامعــه قادرن
بــا صرفه تریــن وســیله نقلیــه اســت و نیرویــی کــه انســان بــرای رانــدن آن در 
ــن  ــر بنزی ــک لیت ــرژی ی ــا ان ــد، ب ــر مصــرف می کن مســافتی حــدود 600 کیلومت
ــول  ــل قب ــرعتی قاب ــد س ــهری می توان ــق ش ــه در مناط ــت. دوچرخ ــر اس براب
ــاه  ــرای پیمــودن مســافت های کوت ــه ب ــه نشــان می دهــد ک داشــته باشــد. تجرب
در شــهرها )تــا شــش کیلومتــر( اغلــب، متوســط ســرعت دوچرخــه از متوســط 

ســرعت دیگــر وســائط نقلیــه بیشــتر اســت.
ــد  ــغال می کن ــی اش ــه فضــای کم ــائط نقلی ــایر وس ــه س دوچرخــه نســبت ب
و می تــوان در فضایــی کــه بــرای توقــف یــک اتومبیــل در نظــر گرفتــه شــده، 
نزدیــک بــه پانــزده دوچرخــه را بــه راحتــی جــا داد. از نظــر ترافیــک، دوچرخــه 
ــر می گــذارد. همچنیــن  ــر تراکــم جاده هــا اث ــدازه 0/15 اتومبیــل ب ــه ان ــًا ب تقریب
ــر  ــج براب ــوان پن ــر می ت ــه عــرض 3/6 مت ــی ب ــه کمــک دوچرخــه در جاده های ب
ــر  ــم عرض ت ــاده ک ــور داد )ج ــافر عب ــر، مس ــرض 7/20 مت ــه ع ــی ب جاده های

ــوری(. ــه موت ــرای وســائط نقلی ــر ب ــرای دوچرخــه و جــاده عریض ت ب
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ــدارد و  ــت ن ــر محیط زیس ــی ب ــر نامطلوب ــه اث ــًا هیچ گون ــه تقریب دوچرخ
ــد. ــک می کن ــز کم ــراد نی ــالمت اف ــه س ــتفاده از آن ب اس

حالت های مختلف خط ویژه دوچرخه در تقاطع با چراغ راهنما، بدون امکان گردش به چپ
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��عرض�راه�های�دوچرخه�رو
ــژه  ــه، به وی ــتفاده از دوچرخ ــه اس ــهروندان ب ــویق ش ــای تش ــی از راه ه یک
ــی  ــت توپوگراف ــه شــرایط جــوی و وضعی در شــهرهای کوچــک و متوســط ک
مناســبی دارنــد، در خیابان هــای فرعــی و محلــی و همچنیــن در راه های اتصالــی 
کــه عبــور وســایل نقلیــه زیــاد نیســت و ســرعت آن هــا هــم در آن کــم اســت، 
در نظــر گرفتــن خطــی مخصــوص دوچرخه ســواران اســت.  گاهــی الزم اســت 
فقــط خــط عــرض خــط کنــاری جــاده قــدری زیادتــر )برابــر بــا 20/4 متــر( در 

ــز بتواننــد از آن اســتفاده کننــد.   ــا دوچرخه ســواران نی نظــر گرفتــه شــود ت
ــد.   ــرض دارن ــر ع ــد و 70/2 مت ــوالً یک طرفه ان ــه رو معم ــای دوچرخ راه ه
حداقــل عــرض ایــن راه هــا 80/1 متــر اســت.  بــرای راه دوطرفــه دوچرخــه رو، 
ــردد دوچرخه هــا  ــی کــه ت ــی درجای ــر اســت.  ول ــل عــرض الزم 2/60 مت حداق
ــا و  ــت.  در تقاطع ه ــر گرف ــوان در نظ ــز می ت ــر را نی ــرض کمت ــد ع ــم باش ک
ــه رو  ــد،ُ راه دوچرخ ــع می کنن ــا را قط ــودی آن ه ــای عم ــه راه ه ــی ک محل های
ــل  ــا وص ــطح خیابان ه ــه س ــم ب ــیبی ک ــا ش ــت و ب ــورت یکنواخ ــه ص ــد ب بای

شــود. 

ضوابط�شبکه�دوچرخه�سواری
ــن  ــه ای ــبکه ب ــودن ش ــل ب ــد.  کام ــل باش ــد کام ــواری بای ــبکه دوچرخه س ش
معنــی اســت کــه همــه مقصدهــا از همــه مبدأهــا بــرای دوچرخه ســواران قابــل 
دســترس باشــد.  امــا کامــل بــودن شــبکه بــه ایــن معنــی نیســت کــه شــبکه ای 
ــبکه  ــود دارد. ش ــیرها وج ــه مس ــرای هم ــا ب ــبکه راه ه ــتقل از ش ــزا و مس مج
ــیرهای  ــترك در مس ــواره رو مش ــت از س ــکل اس ــواری متش ــل دوچرخه س کام
درجــه 1، درجــه2 و درجــه 3 بــا تســهیالت الزم بــرای تغییــر وســیله نقلیــه در 
ــی. در شــهرهای موجــود  ــه همگان ایســتگاه های مهــم و پایانه هــای وســیله نقلی
معمــوالً ســواره رو خیابان هــای موجــود بخــش اصلــی شــبکه دوچرخه ســواری 

ــد.  ــکیل می ده را تش
مناســب بــودن خیابان هــای موجــود بــرای دوچرخه ســواری و تجهیــز 
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ایســتگاه های مهــم و پایانه هــا بــه پارکینــگ دوچرخــه بایــد بــر اســاس برنامــه 
ــرد.  ــام گی ــواری انج ــبکه دوچرخه س ــاد ش ایج

ضوابط اصلی طراحی شبکه دوچرخه سواری عبارتند از :
ــد، . 1 ــد آســان باشــد.  شــیب های تن ــودن: شــبکه دوچرخه ســواری بای آســان ب

ــد.  ــخت می کن ــیر را س ــا، مس ــف در تقاطع ه ــان توق ــات و زم ــداد دفع تع
خیابان هایــی را کــه دارای شــیب های طولــی تنــد و طوالنی انــد، نبایــد 
ــیب  ــر ش ــت.  اگ ــر گرف ــواری در نظ ــبکه دوچرخه س ــزاء ش ــوان اج به عن
ــود. ــوار می ش ــه دش ــیر دوچرخ ــد مس ــد باش ــتر از 2 درص ــب بیش ــی غال طول
دوچرخه ســواران بــه مســیرهای میان بــر عالقــه دارنــد و نســبت 
ــاد  ــیر زی ــن مس ــا کوتاه تری ــا ب ــی آن ه ــاوت طول ــه تف ــیرهایی ک ــه مس ب
ــوان از  ــردن مســیر می ت ــاه ک ــرای کوت ــد. ب اســت حساســیت نشــان می دهن
ــوری در  ــه موت ــائط نقلی ــت وس ــه حرک ــک ک ــای باری ــا و خیابان ه کوچه ه
ــوان مســیر دوچرخه ســواری اســتفاده  ــا مجــاز نیســت، به عن ــی ی آن هــا عمل

کــرد.
ــتگی مســیر، الزم اســت . 2 ــانی و پیوس ــت آس ــن رعای ــت: ضم ــی و امنی زیبای

مســیرهای دوچرخه ســواری از محیط هــای مطبــوع عبــور کنــد. ایــن موضــوع 
مخصوصــًا در تعییــن مســیر شــبکه بــرای منظورهــای تفریحــی و ورزشــی و 

ــت دارد. ــواران اهمی ــویق دوچرخه س تش
راحتــی: مســیر دوچرخه ســواری بایــد بــا توجــه بــه جهــت تابــش خورشــید . 3

ــه  ــر اســت ک ــن شــود. در مناطــق گرمســیر بهت در زمســتان و تابســتان تعیی
ــیر و  ــق سردس ــرد، در مناط ــرار گی ــا ق ــا و درخت ه ــایه بناه ــیر در س مس
یخبنــدان بهتــر اســت مســیر در معــرض تابــش آفتــاب واقــع شــود. همچنیــن 

جهــت بــاد در مناطــق بادخیــز حائــز اهمیــت اســت. 
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حمل�ونقل�شهری

به طــور کلــی دو نــوع وســیله حمل ونقــل مســافر در شــهرها مــورد اســتفاده 
ــرد: ــرار می گی ق

وســائط نقلیــه خصوصــی و وســائط نقلیــه عمومــی.  غیــر از اتومبیــل )کــه بــه 
دلیــل نقــش عمــده و اساســی آن، مهم تریــن وســیله ترابــری مســافران در شــهرها 
بــه حســاب می آیــد( وســائط نقلیــه دیگــر ماننــد دوچرخــه و موتورســیکلت را 
ــمار آورد.  ــه ش ــل خصوصــی ب ــای حمل ونق ــه و راه ه ــائط نقلی ــوان از وس می ت

هــر کــدام از ایــن راه هــا و وســائط به نوبــه خــود اهمیــت بســزایی دارد.

وسائط�حمل�ونقل�عمومی
ــکار مــی رود:  ــری عمومــی در شــهرها ب ــوع سیســتم تراب به طــور کلــی دو ن

اتوبــوس و راه آهــن شــهری.

اتوبوس
در حــال حاضــر، اتوبــوس یکــی از مهم تریــن وســائط نقلیــه عمومــی مســافر 
در شــهرهای ایــران اســت و همچنیــن در اکثــر شــهرهای دنیــا، به عنــوان یــک 
ــاف و  ــت انعط ــبب قابلی ــه س ــده دارد و ب ــش عم ــی نق ــری عموم ــیله تراب وس
نزدیــک بــودن خصوصیــات آن بــه اتومبیــل از لحــاظ ســرویس دهی از کارایــی 

بســیار زیــادی برخــوردار اســت. 
ــل،  ــل اتومبی ــین آن در مقاب ــداد سرنش ــط تع ــه متوس ــه ب ــا توج ــوس ب اتوب
ــد.  ــغال می کن ــهری را اش ــای ش ــا و فضاه ــری از خیابان ه ــیار کمت ــطح بس س
ــع  ــر مرب ــگام توقــف، ســطحی معــادل 14 مت ــال، یــک اتومبیــل هن ــوان مث به عن
را اشــغال می کنــد و اگــر تعــداد متوســط سرنشــین آن را 2 نفــر فــرض کنیــم، 
ســطح الزم بــرای هــر سرنشــین در حــدود 7 متــر مربــع می شــود؛ در حالــی کــه 
بــرای یــک اتوبــوس ایــن رقــم بــه حــدود یــک متــر مربــع بــرای هــر سرنشــین 

می رســد. 
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راه�آهن�شهری
ــی از  ــه در برخ ــر ک ــی دیگ ــل عموم ــتم حمل ونق ــوس، سیس ــر از اتوب غی
ــه  ــوان آن را ب ــه می ت ــت ک ــهری اس ــن ش ــت راه آه ــج اس ــا رای ــهرهای دنی ش
ــن  ــوع راه آه ــن ن ــرد.  رایج تری ــیم ک ــی تقس ــی و زیرزمین ــی روزمین ــوع کل دو ن

ــت. ــرو اس ــی مت ــوع زیرزمین ــوای و در ن ــی ترام روزمین
ــی از  ــداد اندک ــی و تع ــا بیشــتر دوریل ــداول در دنی ــن مت سیســتم های راه آه

ــتند. ــی هس ــا تک ریل آن ه
ــه آن  ــل توج ــرعت قاب ــاد و س ــت زی ــهری، ظرفی ــن ش ــای راه آه از مزیّت ه
بــوده و از معایــب مهــم آن محدودیــت حرکــت، فقــط در یــک مســیر مشــخص 

اســت. 
ــبتًا  ــه سیســتمی نس ــوا ک ــورد ترام ــن سیســتم ها جــز در م ــه ایجــاد ای هزین

ــًا بســیار گــران اســت.  ارزان اســت، غالب

وظیفه�سیستم�ترابری�عمومی
ــالم،  ــی س ــال و  جابه جای ــی، انتق ــل عموم ــتم حمل ونق ــر سیس ــه ه وظیف
ســریع و راحــت مســافران در مقیــاس وســیع و برحســب نیــاز اســت. خدماتــی 

ــه ســه دســته تقســیم می شــود: ــه دهــد ب ــد ارائ ــن سیســتم بای ــه ای ک
1 ـ جمع آوری مسافران مناطق مسکونی و مناطق دیگر شهری.

2ـ انتقــال مســافران بــه مراکــز فعالیــت تجــاری، صنعتــی و اداری و همچنیــن 
جمــع آوری مســافران در فاصلــه بیــن مراکــز و مناطــق یــاد شــده.

3ـ توزیع مسافران بین مراکز کار، زندگی و محل های تفریحی.

نقش�مدیریت�ترافیک�در�ترابری�عمومی
یکــی از وظایــف بســیار مهــم مدیریــت ترافیــک، سیســتم ترابــری عمومــی 
ــي و  ــش کم ــرای افزای ــتمر ب ــزی مس ــه و برنامه ری ــهر و مطالع ــب در ش مناس
ــهری،  ــزی ش ــی در برنامه ری ــداف اساس ــی از اه ــروزه یک ــت. ام ــی آن اس کیف
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ترغیــب هــر چــه بیشــتر مــردم در اســتفاده از وســائط نقلیــه عمومــی به جــای 
وســائط نقلیــه شــخصی اســت. ایــن کار بــا افزایــش کیفیــت ترابــری عمومــی، 
ــخصی  ــه ش ــائط نقلی ــرای وس ــی ب ــن محدودیت های ــر گرفت ــراه در نظ ــه هم ب

ــرد. ــورت می گی ص
ــت  ــش کیفی ــرای افزای ــک ب ــران ترافی ــان و مدی ــأله مهندس ــن مس مهم تری
ــردن  ــی و منظــم ک ــری عموم ــش ســرعت وســایل تراب ــی، افزای ــری عموم تراب
سرویس هاســت؛ زیــرا تــا هنگامــی کــه تمــام وســائط نقلیــه )اعــم از اتوبــوس 
و وســایل نقلیــه خصوصــی( در یــک مســیر حرکــت کننــد و از مزایــای مســاوی 
برخــوردار باشــند، ســرعت متوســط ســفر بــا وســائط نقلیــه عمومــی کمتــر از 

دیگــر وســائط نقلیــه خواهــد بــود. 
ــاد  ــا زی ــط آن ه ــم متوس ــه تراک ــی ک ــد در خیابان های ــان می ده ــه نش تجرب
ــی  ــد، ول ــک ســرعت حرکــت می کنن ــا ی ــًا ب ــه تقریب ــه وســائط نقلی اســت، کلی
ــر  ــن ام ــف شــوند و همی ــد در ایســتگاه ها توق ــی مجبورن ــه عموم وســائط نقلی
باعــث تقلیــل ســرعت نســبی آن هــا می شــود. کاهــش ســرعت باعــث کاهــش 
کیفیــت ســرویس می شــود و رســیدن بــه هــدف اصلــی کــه ترغیــب مــردم بــه 
اســتفاده از وســائط نقلیــه و ترابــری عمومــی به جــای ترابــری شــخصی اســت، 

ــود. ــوار می ش دش
مدیــران ترافیــک بــرای جبــران ایــن نارســایی، بــا توجــه بــه اینکــه هــدف 
ــافر و کاالســت  ــتر مس ــه بیش ــر چ ــی ه ــری جا به جای ــتم تراب ــر سیس ــی ه اصل
ــی متوســل می شــوند  ــه روش های ــه( ب ــور هــر چــه بیشــتر وســیله نقلی ــه عب )ن
کــه یکــی از آن هــا اولویــت دادن بیشــتر بــه وســائط نقلیــه عمومــی در اســتفاده 

از تأسیســات و امکانــات سیســتم ترافیــک اســت.

خط�ویژه�اتوبوس
ــیر  ــه مس ــا ب ــی خیابان ه ــا میان ــاری ی ــوط کن ــی از خط ــن روش، یک در ای
ــاص دادن  ــی اختص ــر اجرای ــود. از نظ ــاص داده می ش ــوس اختص ــت اتوب حرک
ــکاالتی  ــه اش ــر چ ــت، اگ ــر اس ــوس راحت ت ــه اتوب ــا ب ــاری خیابان ه ــط کن خ
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ــود:  ــاره می ش ــه آن اش ــل ب ــه در ذی ــز دارد ک نی
ــل  ــد، در مح ــت می کنن ــت حرک ــمت راس ــه س ــه ب ــه ای ک ــائط نقلی 1ـ وس

ــد. ــع می کنن ــژه را قط ــط وی ــا خ تقاطع ه
ــرا  ــرح اج ــه ط ــاعاتی از روز ک ــه در س ــائط نقلی ــری وس ــه و بارگی 2ـ تخلی
می شــود مقــدور نیســت. ایــن مشــکل، به ویــژه اگــر طــرح در طــول روز 

اعمــال شــود، از نظــر اجرایــی دشــوارتر خواهــد بــود.
ــی  ــط در جاده های ــوس، فق ــه اتوب ــا ب ــی خیابان ه ــوط میان ــاص خط اختص
ــزوم در  ــرا ل ــت. زی ــدور اس ــد، مق ــط دارن ــش از دو خ ــت بی ــر جه ــه در ه ک
ــکان اجــرای طــرح را در  ــرای احــداث ایســتگاه، ام ــی ب ــن محل های نظــر گرفت
ــن روش،  ــازد. در ای ــوار می س ــد، دش ــری دارن ــوط کمت ــه خط ــی ک خیابان های
ــرد  ــی صــورت می گی ــه راحت ــه نســبتًا ب ــری ســایر وســائط نقلی ــه و بارگی تخلی
امــا عیــب بــزرگ کار در آن اســت کــه مســافران اتوبــوس بــرای آنکــه از پیاده رو 
بــه ایســتگاه یــا برعکــس برونــد، بایــد جریــان فعــال ترافیــک را قطــع کننــد و 

ــه می شــود. ــر وســائط نقلی ــی و افزایــش تأثی ــن عمــل باعــث کاهــش ایمن ای
ــان  ــا جری تــردد وســائط نقلیــه عمومــی در خطــوط ویــژه، ممکــن اســت ب
ترافیــک هــم جهــت و یــا در جهــت عکــس آن باشــد. در حالــت اول، آن را خط 
ویــژه هــم جهــت و در حالــت دوم آن را خــط ویــژه ناهــم جهــت می نامنــد.

ــه  ــان ب ــوط خیاب ــط از خط ــت دو خ ــن اس ــه ممک ــاي یک طرف در خیابان ه
تــردد اتوبــوس اختصــاص یابــد کــه در ایــن صــورت، آن دو خــط را در یــک 

ــد. ــر می گیرن ــم در نظ ــان و در مجــاورت ه ســمت خیاب

خیابان�ویژه�اتوبوس
در ایــن روش، همــه یــا قســمتی از طــول یــک خیابــان در تمــام یــا ســاعاتی 
از روز، فقــط بــه عبــور اتوبــوس اختصــاص می یابــد. اعمــال ایــن روش معمــوالً 
در جاهایــی کــه عبــور عابــران پیــاده زیــاد اســت )ماننــد مراکــز خریــد(، مؤثــر و 

ــد بود. ــد خواه مفی
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حق�عبور�ویژه�در�تقاطع�ها
بــرای اســتفاده بهتــر از ظرفیــت تقاطع هــا، کــه از نقــاط حســاس و پراهمیــت 
شــبکه ترافیــک بــه شــمار می رونــد، اغلــب، مقرراتــی ویــژه نظیــر ممنــوع کــردن 
ــوس  ــرای اتوب ــی ب ــورد گاه ــن م ــود. در ای ــال می ش ــا اعم ــی از گردش ه بعض
امتیازاتــی نظیــر اجــازه عبــور یــا گــردش بــه ســمتی کــه بــرای دیگــر وســائط 

نقلیــه ممنــوع شــده اســت، قائــل می شــوند.

طراحی�شبکه�دسترسی
ــا  ــه بن ــی و حرکــت، ک ــل  جابه جای ــی اســت در مقاب دسترســی، مفهــوم عام

بــه مــورد، اغلــب بــه یکــی از معانــی زیــر بــه کار مــی رود:
الف( تعداد تقاطع های هم سطح راه

ب( امکان پذیری و آسانی ورود و خروج ترافیک موتوری
ج( نزدیکی به ایستگاه های شبکه های حمل و نقل عمومی

اصول�و�سیاست�های�دسترسی
ــوع دسترســی فراهــم  ــد شــش ن ــه بناهــا بای ــرای کلی در شــهرهای امــروز ب

شــود:
ـ دسترسی برای پیاده ها

ـ دسترسی برای دوچرخه ها
ـ دسترسی برای وسائط نقلیه اضطراری

ـ دسترسی برای وسائط نقلیه خدمات شهری
ـ دسترسی برای وسائط نقلیه حمل کاال

ـ دسترسی به ایستگاه های وسائط نقلیه عمومی
ــل  ــروزی، دسترســی مســتقیم اتومبی ــای ام ــن، در بیشــتر بناه ــر ای ــالوه ب ع
شــخصی بــه داخــل بنــا و یــا بــه نزدیکــی آن فراهــم می شــود. دسترســی بــرای 
ــای  ــه نیازه ــاال از جمل ــی ب ــوع دسترس ــش ن ــالف ش ــخصی، برخ ــل ش اتومبی
ــرای  ــی ب ــن، دسترس ــود ای ــا وج ــد، ب ــمار نمی آی ــه ش ــا ب ــه بناه ــی هم اساس
ــب  ــود جل ــه خ ــی را ب ــه عموم ــم توج ــمت اعظ ــخصی قس ــواری های ش س
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ــک شــهری  ــی مســائل و مشــکالت ترافی ــل اصل ــن موضــوع عام ــد و ای می کن
اســت.

طراحی هندسی ایستگاه های وسائط نقلیه عمومی بعد از تقاطع های سه راهی
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دسترسی�برای�پیاده�ها
فراهــم ســاختن دسترســی بــرای پیاده هــا بایــد بــا رعایــت حــال همــه آن هــا 
باشــد و بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای ویــژه افــراد آســیب پذیر و ناتــوان ماننــد: 
ســالمندان، خردســاالن، معلــوالن جســمی، زنــان بــاردار و آن هــا کــه بچــه بــه 

همــراه دارنــد، صــورت گیــرد.
ــاده روی  ــاده روی، تشــویق پی ــر فراهــم کــردن نیازهــای اساســی پی عــالوه ب
بایــد به عنــوان یــک سیاســت اصلــی مــورد توجــه مدیریــت شــهرها قــرار گیــرد.
اساســی ترین روش بــرای تشــویق پیــاده روی، ایجــاد مســیرهای ایمــن 
ــا و  ــن کاربری ه ــاط بی ــه ارتب ــه ب ــا توج ــت. ب ــاده روی اس ــرای پی ــت ب و راح
ایســتگاه های وســائط نقلیــه عمومــی، اجــزای شــبکه دسترســی پیــاده بــا توجــه 

ــوند. ــن می ش ــرض راه تعیی ــور از ع ــی آن در عب ــه ایمن ب
ــب  ــه موج ــد و ب ــمار می رون ــه ش ــهری ب ــر ش ــن معاب ــا اصلی تری پیاده روه
قانــون و عــرف، هیچ کــس حــق ســدکردن آن هــا را حتــی بــرای مــدت کوتــاه 

نــدارد.

�دسترسی�برای�دوچرخه�ها
ــک  ــوان ی ــد به عن ــرای انجــام ســفرهای شــهری بای ــتفاده از دوچرخــه ب اس
ــوص  ــرد. به خص ــرار گی ــهرها ق ــت ش ــه مدیری ــورد توج ــی م ــت اصل سیاس
ــواری  ــترش دوچرخه س ــرای گس ــا ب ــن آن ه ــت زمی ــه وضعی ــهرهایی ک در ش
مناســب اســت. در ایــن شــهرها، دوچرخــه بایــد به عنــوان یــک وســیله اصلــی 
ــر  ــا در نظ ــبکه ب ــی ش ــخصات هندس ــود و مش ــی ش ــهری تلق ــی ش جا به جای
گرفتــن نیازهــای ایــن وســیله نقلیــه تعییــن شــود. همچنیــن در بازســازی، شــبکه 
ســواره موجــود راه هــا، بــه اقتضــای موقعیــت اســتفاده از دوچرخــه فراهــم گردد.
در شــهرهایی کــه گســترش دوچرخه ســواری امکان پذیــر اســت بایــد 
ــا،  ــوس و پایانه ه ــتگاه های اتوب ــر ادارات، ایس ــی، نظی ــای عموم ــه بناه در کلی
ــتفاده  ــورد اس ــه م ــای بخــش خصوصــی ک ــه بناه ــن در کلی ــا و همچنی پارك ه
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همگانــی اســت؛ بــرای دوچرخه ســواران پارکینــگ مخصــوص در نظــر گرفتــه 
شــود.

دسترسی�برای�وسائط�نقلیه�اضطراری
وســائط نقلیــه اضطــراری نظیــر ماشــین های آتش نشــانی، آمبوالنــس و 
وســائط نقلیــه نیروهــای انتظامــی بایــد بتواننــد خــود را بــه ســرعت بــه کلیــه 
ــه  ــی ک ــا و بازارهای ــا، کوچه ه ــوص پیاده ه ــای مخص ــانند. خیابان ه ــا برس بناه
ــه به آن هــا  ــا ورود وســائط نقلی ــوری طراحــی نشــده اند و ی ــرای ترافیــک موت ب

ممنــوع اســت بایــد بــرای وســائط نقلیــه اضطــراری قابــل دسترســی باشــند.
در طراحــی ایــن قســمت ها بایــد مطمئــن شــد کــه وســائط نقلیــه عمومــی 
ــد،  ــاز دارن ــتری نی ــه فضــای بیش ــه ب ــانی ک ــای آتش نش و مخصوصــًا خودروه

ــانند. ــا برس ــه بناه ــد خــود را ب می توانن

دسترسی�برای�وسائط�نقلیه�خدمات�شهری
ــل  ــهری قاب ــات ش ــه خدم ــائط نقلی ــرای وس ــد ب ــهری بای ــای ش ــه بناه کلی
ــه و  ــل زبال ــت، حم ــرات، نظاف ــروزی، تعمی ــهرهای ام ــند. در ش دسترســی باش
ســایر خدمــات شــهری غالبــًا بــه وســیله وســائط نقلیــه موتــوری انجــام می شــود 
و یــا در آینــده خواهــد شــد. اوقــات اســتفاده از ایــن وســائط را می تــوان تنظیــم 
نمــود. بازارهــای امــروزی بایــد طــوری طراحــی شــوند کــه خدمــات شــهری 
بــه آن هــا دسترســی داشــته باشــند و بتــوان آن هــا را بــا وســائط نقلیــه موتــوری 

نظافــت کــرد.

دسترسی�برای�وسائط�نقلیه�حمل�کاال
ــن  ــرد. بنابرای ــام می گی ــوری انج ــه موت ــائط نقلی ــا وس ــًا ب ــل کاال عموم حم
کلیــه بناهــا بایــد بــه نحــوی بــرای ایــن وســائط، قابــل دسترســی باشــند. میــزان 
ــای  ــه اقتض ــاًل ب ــتگی دارد. مث ــا بس ــرد بن ــوع عملک ــه ن ــی ب ــهولت دسترس س
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ــرد.  ــتفاده ک ــف اس ــاد مختل ــا ابع ــا ب ــواع بارکش ه ــوان از ان ــا، می ت ــرد بن عملک
عــالوه بــر ایــن انــواع کاربری هــا از نظــر حمــل کاال نیازهــای کامــاًل متفاوتــی 

ــه شــوند.  ــد در نظــر گرفت ــه در طراحــی دسترســی ها بای ــد ک دارن
در طراحــی دسترســی بــرای وســائط نقلیــه حمــل کاال، بایــد عوامــل زیــر را 

در نظــر گرفــت:

_ نوع کاربری و نیازهای ویژه آن از نظر بارگیری و باراندازی
_ حجم ترافیک باال

_ توزیع زمانی ترافیک کاال در ایام هفته و اوقات شبانه روز
_ ابعــاد بارکش هــای متــداول و مخصوصــًا عــرض، شــعاع گــردش و بلنــدی 

کــف اتــاق بــار آنهــا
_ نوع کاال از نظر سرعت عمل در بارگیری و باراندازی

_ طرز بارگیری و باراندازی.

اگــر نیازهــای دسترســی حمــل کاال بــه بناهــا در نظــر گرفتــه نشــود، حمــل 
ــات  ــودن تأسیس ــی نب ــن کاف ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــرج می ش ــوار و پرخ کاال دش
ــش  ــک و کاه ــاش ترافی ــم اغتش ــل مه ــی از عوام ــدازی یک ــری و باران بارگی

ــت. ــهری اس ــای ش ــز فعالیت ه ــع در مراک ــای واق ــت در خیابان ه ظرفی

دسترسی�به�ایستگاه�های�وسائط�نقلیه�عمومی
در نزدیکــی کلیــه بناهــای واقــع در مناطــق شــهری و در فاصلــه قابــل قبــول 
ــی در  ــه عموم ــائط نقلی ــرای وس ــتگاه هایی ب ــد ایس ــتفاده کنندگان، بای ــرای اس ب
نظــر گرفــت. ایســتگاه ها بایــد بــه شــبکه پیوســته پیــاده رو و در صــورت لــزوم 
ــود  ــک خ ــتگاه های نزدی ــه ایس ــز ب ــراف و نی ــای اط ــه بناه ــه رو و ب دوچرخ

دسترســی داشــته باشــند.
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دسترسی�برای�اتومبیل�شخصی
ــه دو شــرط  ــن می شــود ک ــی تأمی ــه بناهــا در صورت ــا ب دسترســی اتومبیل ه

ذیــل رعایــت شــود:
1ـ یک راه اتصالی بنا را به شبکه راه های عمومی متصل کند.

2ـ بــرای مراجعــان، ســاکنان و کارکنــان بنــا، پارکینــگ کافــی خــارج از راه 
در نظــر گرفتــه شــود.

ــهری  ــای ش ــیاری از بناه ــه بس ــخصی ب ــای ش ــف اتومبیل ه ــن تعری ــا ای ب
ــز شــهرها  ــع در مراک ــای واق ــب بناه ــرا در نزدیکــی اغل ــد. زی دسترســی ندارن
ــای  ــورد کاربری ه ــژه در م ــن موضــوع به وی ــدارد. ای ــی وجــود ن ــگ کاف پارکین
تجــاری و خدماتــی نظیــر فروشــگاه های کوچــک و بــزرگ، مجتمع هــای 
تجــاری، رســتوران ها و مراکــز مذهبــی، ورزشــی، گردشــی، تفریحــی و فرهنگــی 
کــه فاقــد پارکینــگ کافــی بــرای اتومبیل هــای مراجعــان هســتند، صــادق اســت. 

همیــن امــر یکــی از علــل نابســامانی ترافیــک شهرهاســت. 
بــه علــت در نظــر گرفتــن پارکینــگ خــارج از راه بــرای مراجعــان و کارکنــان 
بناهــای مختلــف، پارکینگ هــای حاشــیه ای اطــراف بناهــا مــورد اســتفاده قــرار 
ــدن و  ــارج ش ــارك خ ــردن و از پ ــارك ک ــی از پ ــای ناش ــرد. اصطکاك ه می گی
یــا جســتجو کــردن جــا پــارك، جریــان ترافیــک را متوقــف می کنــد و ظرفیــت 

ــد. ــادی کاهــش می ده ــزان زی ــه می ــا را ب ترافیکــی خیابان ه

تنظیم�دسترسی�ها
خیابان هــای شــهری ســه نقــش اساســی بــه عهــده دارنــد کــه یکــی از آن هــا 
فراهــم آوردن دسترســی وســائط نقلیــه موتــوری بــه بناهــا و محوطه هــای واقــع 
در اطــراف راه اســت. دو نقــش اساســی دیگــر،  نقــش  جابه جایــی و اجتماعــی 

. هستند
ــد و در  ــدید ندارن ــارض ش ــر تع ــا یکدیگ ــی ب ــی و دسترس ــش اجتماع نق
ــا  ــی خیابان ه ــش اجتماع ــن نق ــرای تأمی ــد. ب ــل می کنن ــو عم ــواردی همس م
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بایــد ســرعت حرکــت وســائط نقلیــه را پاییــن نگــه داشــت و افزایــش نقــش 
ــا  نقــش اجتماعــی و دسترســی  ــد. ام ــن جهــت عمــل می کن دسترســی در همی
ــا  ــد ب ــی بای ــرح هندس ــد. ط ــا در تعارض ان ــی راه ه ــش  جابه جای ــا نق ــر دو ب ه
معنــی کــردن نقــش غالــب و برتــری دادن بــه آن در هــر مــورد، ایــن تعــارض 

ــردارد. ــان ب را از می
ــرل شــود.  ــاًل کنت ــد کام در راه هــای شــریانی درجــه 1، نقــش اجتماعــی بای
ــتند و  ــه 1 هس ــریانی درج ــای ش ــده راه ه ــزای تعیین کنن ــا از اج ــن کنترل ه ای
بــدون آن هــا نمی تــوان راهــی را شــریانی درجــه 1 دانســت، حتــی اگــر آن راه 

ــا عملکــرد شــریانی درجــه 1 طراحــی شــده باشــد. در اصــل ب
در راه هــای شــریانی درجــه 2، هــر دو نقــش دسترســی و  جابه جایــی 
ــته  ــر کاس ــش دیگ ــهم نق ــش از س ــک نق ــهم ی ــش س ــا افزای ــد و ب اصلی ان
ــی ها  ــرل دسترس ــوه کنت ــزان و نح ــه 2، می ــریانی درج ــای ش ــود. در راه ه می ش
ــرای  ــرد راه ب ــه عملک ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــزان اهمیت ــع می ــدت تاب به ش

نقــش  جابه جایــی در نظــر گرفتــه می شــود.
ــش  ــت دو نق ــزان اهمی ــد می ــه 2، بای ــریانی درج ــای ش ــی راه ه در طراح
 جابه جایــی و دسترســی را نســبت بــه یکدیگــر تعییــن و ســرعت طــرح و ســایر 
مشــخصات هندســی بــا توجــه بــه ایــن نســبت انتخــاب شــود. عــالوه بــر ایــن 
ــای  ــوع کاربری ه ــر ن ــاب ه ــه انتخ ــی و در نتیج ــش اجتماع ــم نق ــدت تنظی ش
ــبی   ــت نس ــع اهمی ــرض راه، تاب ــا از ع ــور پیاده ه ــم عب ــوه تنظی ــراف و نح اط

ــت. ــی اس ــی و دسترس ــش  جابه جای نق
ــوع  ــم و ن ــزان تراک ــریانی، می ــای ش ــی راه ه ــش اصل ــظ نق ــور حف ــه منظ ب
ــه  ــازه داد ک ــد اج ــود. نبای ــرل ش ــد کنت ــا بای ــن راه ه ــراف ای ــای اط کاربری ه
ــاس  ــه براس ــر آن ک ــد؛ مگ ــش یاب ــا افزای ــد و تراکم ه ــر کن ــا تغیی کاربری ه
اصــول مهندســی ترافیــک و بــا اســتفاده از روش هــای کمــی و تحلیلــی بتــوان 
ــد. ــودن راه نمی کاه ــریانی ب ــت ش ــر از خاصی ــرات موردنظ ــه تغیی نشــان داد ک
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روش�های�تنظیم�دسترسی�ها

طبقه�بندی�راه�ها
طبقه بنــدی راه هــا بــه شــریانی و محلــی و اعمــال ایــن طبقه بنــدی، 
مؤثرتریــن اقــدام بــرای تنظیــم دسترســی ها در راه هــای شــهری اســت. بــه ایــن 
ــت  ــن حرک ــی ها و همچنی ــداد دسترس ــریانی، تع ــای ش ــب، در خیابان ه ترتی

ــود. ــرل می ش ــوری کنت ــه موت ــائط نقلی ــر وس ــور بهت ــع عب ــه نف ــا ب پیاده ه

طراحی�یکپارچه�شهر�و�شبکه
مؤثرتریــن روش تنظیــم دسترســی ها، مخصوصــًا بــرای مناطــق آبــاد نشــده، 
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــراف آن اســت. ب ــه راه و اط ــق نقش ــه و مطاب ــعه یکپارچ توس
دسترســی ها، کاربری هــا و شــبکه راه هــا متناســب بــا یکدیگــر تعییــن و 

طراحــی می شــوند.

جاده�های�کناری
در مــواردی کــه بــه علــت کوچکــی قطعــات زمینــه ای اطــراف راه و یــا امکان 
تفکیــک شــدن بعــدی آن هــا، ثابــت نگــه داشــتن تعــداد دسترســی ها غیرعملــی 
ــداد  ــن روش تع ــا ای ــود. ب ــه می ش ــر گرفت ــاری در نظ ــای کن ــت، جاده ه اس

ــت نگهداشــت. ــان ثاب ــوان در طــول زم ــه راه شــریانی را می ت دسترســی ها ب

اصالحات�جزئی�شبکه�و�مدیریت�ترافیک
از شیوه های زیر می توان به منظور تنظیم دسترسی استفاده کرد:

_ بســتن دسترســی و هدایــت ترافیــک آن از طریــق خیابان هــای محلــی یــا 
ــه تقاطع هــای مجــاور جــاده کنــاری ب

_ جریان بنــدی )کانالیــزه کــردن( تقاطــع و اولویــت دادن بــه جریــان عبــوری 
فیک ا تر

_ فراهــم کــردن خــط ممتــد گــردش بــه چــپ در طولــی از راه کــه تعــداد 
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ــت ــاد اس ــی های آن زی دسترس
_ تبدیل چهارراه به سه راه با بستن بعضی از خیابان ها

_ فراهــم ســاختن خــط تغییــر ســرعت در خروجــی و یــا ورودی راه هــای 
شــریانی مهــم

_ نصب چراغ راهنما و اولویت دادن به ترافیک عبوری
_ ممنوع کردن گردش ها، مخصوصًا گردش به چپ.

نیم�رخ�های�عرضی�خیابان�ها
ــی  ــی و  جابه جای ــه ی دسترس ــاس نقش ــا براس ــی خیابان ه ــای عرض نیم رخ ه
ــا توجــه بــه منطقــه شــهری، نــوع و تراکــم کاربری هــای مجــاور  و همچنیــن ب
ــن  ــور ایم ــاط عب ــد نق ــا بای ــرض خیابان ه ــن ع ــود. در تعیی ــن می ش راه تعیی

ــردد. ــخص گ ــواره مش ــرض س ــا از ع پیاده ه
عــرض خیابان هــا براســاس ســرعت طــرح تعییــن می شــود. البتــه بــا توجــه 
ــوس و دوچرخــه و  ــژه اتوب ــای وی ــاده، خط ه ــواره و پی ــک س ــه حجــم ترافی ب
ــاده و  ــدازی و پی ــری و باران ــای بارگی ــیه ای، محل ه ــگ حاش ــت پارکین سیاس
ســوار شــدن مســافر، ایســتگاه های اتوبــوس و تاکســی، لــزوم و امــکان در نظــر 
گرفتــن خط هــای مخصــوص راســتگرد و چپگــرد در تقاطع هــا، نحــوه کنتــرل 
ترافیکــی تقاطع هــا و باالخــره حداکثــر مجــاز عــرض عبــور پیاده هــا در محــل 
ــن الگــو  ــن تعیی ــد. بنابرای ــن می کن پیاده گذرهــا، اجــزای مقطــع عرضــی را تعیی

ــرای نیم رخ هــای عرضــی تیــپ صحیــح نیســت. ب
بایــد در نظــر بگیریــم کــه خیابان هــای عریــض بــه علــت مقیــاس غیرانســانی 
ــن  ــا در ای ــای شــریانی درجــه 2 مناســب نیســت. پیاده ه ــرای خیابان ه خــود ب
ــه عــالوه احــداث خیابان هــای عریــض از نظــر  خیابان هــا در خطــر هســتند. ب
ــازگار  ــا س ــهرهای م ــر ش ــی اکث ــه بیابان ــی و نیم ــوای بیابان ــا آب وه ــی ب اقلیم
ــرورت  ــر از ض ــا را زیادت ــه خیابان ه ــود ک ــعی ش ــد س ــن بای ــد. بنابرای نمی باش

عریــض نگیرنــد.
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خط ویژه دوچرخه و حرکت یک طرفه اتومبیل

خط ویژه اتوبوس در وسط و خطوط دوچرخه سواری دوطرفه

نیمرخ عرضی نمونه برای راه دوخطه بدون خط پارکینگ و با حریم حفاظتی
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نیمرخ عرضی نمونه برای راه دوخطه با خط پارکینگ و حریم حفاظتی

نیمرخ عرضی نمونه برای راه چهار خطه با خط پارکینگ و بدون حریم حفاظتی

نیمرخ عرضی نمونه برای راه چهار خطه با میانه و بدون پارکینگ حاشیه ای
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مطابق�ضوابط�منطقه�بندی�یا�طرح�جامع�شهر
نمونه نیمرخ عرضی برای خیابان 12 متری در هسته شهر مسکونی

مطابق�ضوابط�منطقه�بندی�یا�طرح�جامع�شهر
نمونه�نیمرخ�عرضی�برای�خیابان��15متری�در�هسته�شهر�مسکونی

نمونه نیمرخ عرضی برای خیابان 18 متری در هسته شهر مسکونی
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مطابق�ضوابط�منطقه�بندی�یا�طرح�جامع�شهر
نمونه نیمرخ عرضی برای خیابان 18 متری در هسته شهر مسکونی

مطابق�ضوابط�منطقه�بندی�یا�طرح�جامع�شهر
نمونه�نیمرخ�عرضی�برای�خیابان��18متری�در�هسته�شهر�مسکونی

مطابق�ضوابط�منطقه�بندی�یا�طرح�جامع�شهر
نمونه نیمرخ عرضی برای خیابان 18 متری در هسته شهر مسکونی
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نمونه نیمرخ عرضی برای خیابان 20 متری در هسته شهر مسکونی

تقاطع�ها
ــطح  ــر هم س ــطح و غی ــورت هم س ــه ص ــا ب ــا، تقاطع ه ــوع راه ه ــب ن برحس
جاده هــا  اتصــال  هم ســطح،  غیــر  تقاطع هــای  در  می شــوند.  طبقه بنــدی 
ــا و  ــیله لوپ ه ــه وس ــردد و ب ــی می گ ــذر طراح ــذر و روگ ــکل زیرگ ــه ش ب
َرمپ هــای گوناگــون حرکــت در آن هــا برقــرار می شــود. نــوع و شــکل طراحــی 
تقاطع هــای غیــر هم ســطح و اتصــال جاده هــا بســته بــه موقعیــت بســیار متنــوع 
اســت و طراحــی آن هــا نیــاز بــه محاســبات فنــی دقیــق دارد. در اینجــا مجــال 
بحــث دربــاره آن هــا نیســت. بــه همیــن جهــت در ایــن کتــاب فقــط ویژگی هــای 

ــوند. ــی می ش ــنایی معرف ــرای آش ــطح ب ــای هم س تقاطع ه

انواع�تقاطع�ها�از�نظر�شکل
شــکل انــواع تقاطع هــای موجــود را می تــوان بــه صــورت زیــر دســته بندی 

: د کر
ایــن دســته بندی فقــط از نظــر تشــریح وضــع موجــود اســت و نــام بــردن از 
هــر نــوع بــه معنــای مجــاز بــودن اســتفاده از آن نــوع در طراحی هــای جدیــد 

. نیست
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_ سه راه )راست، کج و مایل(
_ دو سه راه مجاور هم

_ چهارراه )راست و مایل(
_ چندراه

_ سه راه جریان بندی شده
_ چهارراه جریان بندی شده

_ میدان.
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انواع تقاطع های موجود )انواع تقاطع هایی که به کار گرفتن آن ها در شبکه های جدید مجاز است، در 
متن تعیین شده است(
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تعداد�و�انواع�نقاط�درگیری�در�سه�راه�و�چهارراه
ــاد شــدن تعــداد شــاخه ها در تقاطع هــا، نقــاط درگیــری و پیچیدگــی  ــا زی ب
تقاطــع به شــدت افزایــش می یابــد. مثــاًل در یــک ســه راه تنهــا 9 نقطــه 
درگیــری وجــود دارد. در حالــی کــه تعــداد نقــاط درگیــری در چهارراهــی کــه 
ــا  ــن ب ــه 32 نقطــه می رســد. بنابرای ــرد ب ــا در آن صــورت می گی همــه گردش ه
ــش  ــر افزای ــن براب ــع را چندی ــی تقاط ــوان کارآی ــاخه ها می ت ــداد ش ــش تع کاه

داد.
در شــبکه هایی کــه از ایــن پــس طراحــی می شــود فقــط انــواع زیــر توصیــه 

ــود: می ش
_ سه راه راست: به کارگیری آن در همه وضعیت ها مجاز است.

_ چهــارراه راســت: بــه کارگیــری آن فقــط در محــل تقاطــع راه هــای 
ــا یکدیگــر و یــا خیابان هــای محلــی تجــاری واقــع در مرکــز  شــریانی ب

ــت. ــاز اس ــهری مج ــای ش فعالیت ه
_ میــدان: بــه کارگیــری آن فقــط در تقاطــع خیابان هــای محلــی بــا یکدیگــر 

مجــاز اســت.
ــه  ــه آئین نام ــا ب ــا و تقاطع ه ــات طراحــی راه ه ــرای اطــالع بیشــتر از جزئی ب

طراحــی راه هــا از انتشــارت وزارت مســکن و شهرســازی رجــوع شــود.
بــرای تأمیــن ایمنــی بهتــر ســواره و پیــاده، بایــد ســعی شــود کــه تعــداد نقاط 
درگیــری بــه حداقــل کاهــش یابــد. هــر چــه اختــالف زاویــه تقاطع هــا بــا زاویــه 
90 درجــه بیشــتر باشــد، ســطح درگیری هــای اصلــی بیشــتر می شــود همچنیــن 
هــر چــه تعــداد شــاخه های تقاطــع زیادتــر شــود، ســطح درگیری هــای اصلــی 
بیشــتر اســت. بنابرایــن، تعــداد نقــاط درگیــری و همچنیــن ســطح درگیری هــای 
اصلــی، در ســه راه راســت گوشــه حداقــل اســت. در انــواع تقاطع هــا و از جملــه 
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ــره  ــا جزی ــی را ب ــای اصل ــوان ســطح درگیری ه در ســه راه راســت گوشــه می ت
کــردن قســمت هایی از محــدوده تقاطــع کاهــش داد، بــه ایــن کار جریان بنــدی 

)کانالیــزه کــردن( ترافیــک می گوینــد.

انواع تقاطع های هم سطح به تفکیک نوع گروه و اتصال معابر)سه راهی یا چهارراهی(
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انواع تقاطع های هم سطح به تفکیک نوع گروه و اتصال معابر)سه راهی یا چهارراهی(
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موارد مجاز استفاده از میدان )شبه میدان( در راه های شریانی

میدان
ــهری  ــازی های ش ــه در نوس ــهر، همیش ــانه ش ــوان نش ــًا به عن ــدان عموم می
مــورد عالقــه شــهرداری ها بــوده اســت. همچنیــن میــدان به عنــوان یــک 
ــورد توجــه طراحــان و شــهروندان می باشــد.  فضــای شــهری آشــنا همــواره م

ــرد: ــرار می گی ــر ق ــر موردنظ ــای زی ــرای هدف ه ــدان ب ــی می طراح
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_ ایجاد تنوع در فضاهای شهری
_ ایجاد فضای سبز

_ اعالم محیط شهری در ورود به داخل شهر
_ کاهش سرعت وسائط نقلیه.

ــه در آن  ــی ک ــوان تقاطع ــدان به عن ــه می ــاز ب ــز از دیرب ــک نی مهندســان ترافی
وســائط نقلیــه می تواننــد بــا کــم کــردن ســرعت خــود و بــدون توقــف تغییــر 
ــک،  ــم ترافی ــش حج ــا افزای ــل ب ــا در عم ــته اند. ام ــه داش ــد توج ــت دهن جه
ــای  ــه گره ه ــهری ب ــد ش ــت و آم ــر رف ــای پ ــع در خیابان ه ــای واق میدان ه
ــک  ــده اند ترافی ــار ش ــک ناچ ــان ترافی ــده و مهندس ــل ش ــی تبدی ــم ترافیک مه
ــا طــرح میــدان  ایــن گره هــا را توســط چراغ راهنمــا، کــه اساســًا عملکــرد آن ب
ــوب  ــای مطل ــای فض ــا به ج ــه میدان ه ــد. در نتیج ــرل کنن ــت، کنت ــازگار نیس س
شــهری بــه مراکــز عمــده دود و ســروصدا و تصادفــات پیــاده و دوچرخه ســواران 

ــده اند. ــل ش ــه تبدی ــائط نقلی ــا وس ب
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سطح�درگیری�های�اصلی�و�فرعی�در�انواع�تقاطع�ها
ــر  ــت. اگ ــک اس ــاد ترافی ــم زی ــم حج ــا در تنظی ــی میدان ه ــکل اصل مش
ــرل  ــدان کنت ــد، می ــا باش ــت آن ه ــر از ظرفی ــاًل کمت ــا کام ــک راه ه ــم ترافی حج
کننــده مناســبی اســت، کــه برخــالف چراغ راهنمــا جریــان ترافیــک را متوقــف 

نمی ســازد.
ــی  ــی کاف ــدان از ایمن ــل می ــواران در داخ ــًا دوچرخه س ــا و مخصوص پیاده ه
ــهرهای  ــا در ش ــی میدان ه ــا طراح ــه اینه ــر هم ــالوه ب ــتند. ع ــوردار نیس برخ
ــده  ــتانداردهای الزم انجــام ش ــت اصــول و اس ــدون رعای ــًا ب ــا عموم کشــور م
ــا  ــی در ورودی شــهرهای کوچــک ب ــه تازگ ــه ب ــی ک ــژه میدان های اســت. به وی
ــدگان وارد  ــد کــه رانن ــا اعــالم کنن ــزرگ احــداث می شــوند ت ــاس بســیار ب مقی
ــه  ــر هزین ــا عــالوه ب ــای متصــل به آن ه ــا و بلواره ــن میدان ه شــهر شــده اند. ای
بســیار گــزاف احــداث و نگهــداری، بــا اصــول شهرســازی نویــن مغایــر اســت. 
در حقیقــت بــه ایــن وســیله معرفــی نادرســتی از شــهرهای کوچــک بــه عمــل 
ــه کوچکــی و مقیــاس انســانی  ــد و ارزش هــای ایــن قبیــل شــهرها کــه ب می آی

ــرد. ــرار می گی ــداران آن ق ــل و طرف ــورد هجــوم اتومبی اســت م

میدان�در�راه�های�شریانی
اصــوالً وجــود میــدان بــا عملکــرد راه هــای شــریانی بــه دالیــل زیــر تعــارض 

دارد:
_ نمی توان عبور هم سطح پیاده ها را تنظیم کرد

_ با افزایش حجم ترافیک، میدان کارآیی خود را از دست می دهد
_ فضــای ســبز و مبلمــان یــا اثاثیــه  شــهری واقــع در جزیــره میانــی میــدان، 
پیاده هــا را بــه خــود جــذب می کننــد، در حالــی کــه در ایــن راه هــا بایــد 

حرکــت پیاده هــا بــه نفــع حرکــت وســیله نقلیــه تنظیــم شــود.
ــاز  ــر مج ــا یکدیگ ــریانی ب ــای ش ــع راه ه ــدان در تقاط ــی می ــن طراح بنابرای
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ــر: ــوارد زی ــر در م نیســت مگ
_ در انتهــای یــک راه شــریانی، بــه منظــور فراهــم ســاختن امــکان دور زدن 

بــرای وســائط نقلیــه موتــوری
ــداد  ــش تع ــر کاه ــی راه، نظی ــم مهندس ــخصات مه ــر مش ــل تغیی _ در مح

ــی ــه راه محل ــریانی ب ــل راه ش ــا تبدی ــه، ی ــه میان ــا، خاتم خط ه
ــه  ــود، ک ــریانی موج ــای ش ــد در راه ه ــیار تن ــای بس ــر جهت ه _ در تغیی
ــم  ــت را فراه ــر جه ــوس تغیی ــرای ق ــعاع الزم ب ــل ش ــوان حداق نمی ت
ــر جهــت ایمــن را فراهــم  ــدان تغیی ــا اســتفاده از می ــوان ب ســاخت، می ت

کــرد.
در همــه مــوارد فــوق، از نظــر ایمنــی پیــاده و دوچرخه ســواران، رعایــت دو 

شــرط زیــر الزامــی اســت:
_ در محدود میدان، دوچرخه رو از سواره رو مجزا شود

ــاده  ــه شــهری جــاذب پی ــه اثاثی ــی میــدان، هیچ گون ــره میان _ در داخــل جزی
گذاشــته نشــود.

میدان�در�خیابان�های�محلی
ــم،  ــک ک ــم ترافی ــن و حج ــرعت پایی ــت س ــه عل ــی ب ــای محل در خیابان ه
ــرای کاهــش  ــدارد و اســتفاده از آن ب ایجــاد میــدان از نظــر ظرفیتــی مشــکلی ن
ســرعت وســائط نقلیــه توصیــه می شــود، بــه عــالوه در ایــن خیابان هــا، اســاس 
ــدان  ــی می ــره میان ــوان جزی ــن می ت ــرار دارد. بنابرای ــا ق ــرل پیاده ه ــدم کنت ــر ع ب
را بــه فضــای ســبز شــهری تبدیــل کــرد و در داخــل آن هــا اثاثیــه شــهری نیــز 

قــرار داد.
ــای  ــت. میدان ه ــطح اس ــع هم س ــک تقاط ــای ی ــه معن ــا ب ــدان در اینج می
ــالع در  ــه راه ها و اض ــکل از س ــبکه ای متش ــوان ش ــد به عن ــزرگ را بای ــیار ب بس
نظــر بگیرنــد و طراحــی کننــد. طــرح میــدان بــا بیــش از چهــار شــاخه در هیــچ 

وضعیتــی مجــاز نیســت.
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بایــد شــاخه های ورودی میــدان را بــه طــرف خــارج خــم کننــد. خــم دادن 
شــاخه از مهم تریــن اصــول طراحــی میــدان اســت و در همــه جــا بایــد انجــام 
ــده اند،  ــم داده نش ــه خ ــاخه های ورودی آن در دهان ــه ش ــی ک ــود. میدان های ش
ــن  ــا دارای چنی ــهرهای م ــود ش ــای موج ــیاری از میدان ه ــازند. بس ــر س خط
وضعیتــی اســت. بــه منظــور خــم دادن شــاخه ورودی در دهانــه میــدان، در نظــر 

ــت. ــروری اس ــا ض ــه میدان ه ــای ورودی در هم ــن جزیره ه گرفت

�طراحی�دوربرگردان�)جای�دور�زدن�پیوسته(
در خیابان هــای بن بســت بــا طــول بیــش از 100 متــر، بهتــر اســت کــه امــکان 
ــن منظــور، اگــر عــرض خیابان هــا از  ــرای ای دور زدن پیوســته فراهــم شــود. ب
18 متــر کمتــر اســت بایــد در انتهــای آن جــای دور زدن بــه صــورت فلکــه ای 
در نظــر گرفتــه شــود. شــکل صفحــه 76، ســه نــوع جــا دور فلکــه ای را نشــان 

می دهــد. 
نــوع )الــف( در مــواردی توصیــه می شــود کــه تعــداد وســائط نقلیــه ســنگین 
ــاز  ــف غیرمج ــوان از توق ــررات می ت ــال مق ــا اعم ــالوه، ب ــه ع ــت. ب ــاد اس زی
ــوع جــا دور  ــن ن ــری کــرد. ای ــه در داخــل محوطــه فلکــه جلوگی وســائط نقلی

ــود. ــه نمی ش ــاری توصی ــق مســکونی و تج ــرای مناط ب
جــا دور نــوع )ب( و )ج( مشــابه یکدیگرنــد و از هــر دو می تــوان در 
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محــالت شــهری مســکونی اســتفاده کــرد. در ایــن دو نــوع، اگــر شــعاع خارجــی 
ــر، تریلــی تیــپ  ــر از 3 مت ــی کمت ــره میان ــر باشــد و شــعاع جزی حداقــل 14 مت

ــد. ــد دور بزن ــز می توان نی
ــا در  ــد و ی ــر از 100 باش ــت کمت ــان بن بس ــول خیاب ــه ط ــواردی ک در م
ــه علــت کمبــود جــا، فراهــم ســاختن امــکان دور زدن پیوســته  مــواردی کــه ب
ــه شــیوه  ــرای دور زدن ب ــل جــا ب ــوان حداق ــه اســت، می ت ــا پرهزین مشــکل، ی
عقــب و جلــو کــردن را فراهــم ســاخت. اگــر عــرض خیابــان از 9 متــر کمتــر 
اســت، ســواری تیــپ نمی توانــد بــا یک بــار عقــب و جلــو کــردن دور بزنــد و 

ــاز دارد. ــکل 10 نی ــه ش ــای دور زدن ب ــن کار به ج ــرای ای ب

عبور�پیاده�از�عرض�سواره�رو
از عــرض راه هــا، اصلی تریــن و  پیاده هــا  نامطلــوب عبــور  وضعیــت 
حســاس ترین مســأله ترافیکــی کلیــه شــهرهای کوچــک و بــزرگ اســت. ایــن 
ــی  ــه محــدوده شــهرها محــدود نمی شــود. گزارش های ــه هیچ وجــه ب مشــکل ب
ــرض  ــور از ع ــگام عب ــاده هن ــراد پی ــرگ اف ــوه م ــداد و نح ــورد تع ــه در م ک
ــای کوچــک منتشــر می شــود  ــع در داخــل آبادی ه ــرون شــهری واق ــای ب راه ه
ــود  ــد در بهب ــهرها بای ــه ش ــی ک ــن قدم ــد اولی ــدون تردی ــت. ب ــده اس تکان دهن
ــد، اصــالح وضعیــت عبــور پیاده هــا از عــرض  وضعیــت ترافیــک خــود بردارن

ــت. راه هاس
ایــن واقعیــت کــه راننــده و پیــاده خــود از عوامــل مؤثــر در ایجــاد تصادفــات 
آنــگاه  و  می شــود  عرضــه  گمراه کننــده ای  طــرز  بــه  اغلــب  می باشــند، 
نتیجه گیــری می کننــد کــه بــدون اصــالح ایــن دو عامــل اقدامــات دیگــر تأثیــر 
ــورد  ــه در برخ ــی ک ــدارد. در حال ــا ن ــور پیاده ه ــی عب ــود ایمن ــی در بهب چندان
واقع بینانــه بــه مســأله، مهنــدس ترافیــک بایــد به جــای در نظــر گرفتــن 
ــه ترافیــک کــه  راننــده ای ایــده آل کــه هرگــز اشــتباه نمی کنــد و پیــاده آشــنا ب
ــچ کشــوری وجــود  ــر دو در هی ــی اســت و ه ــل  پیش بین ــارش قاب همیشــه رفت
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ندارنــد، طراحــی خــود را براســاس رفتــار پیــاده و راننــده واقعــی قــرار دهــد.
ــوان  ــر می ت ــر زی ــزار مؤث ــار اب ــق طراحــی و اســتفاده مناســب از چه از طری

ــود بخشــید: ــا از عــرض ســواره رو را بهب ــور پیاده ه ــی عب ایمن
_ کاهش سرعت ترافیک

_ کاهش عرض محل عبور پیاده ها
_ بهبود دید پیاده و سواره

_ تنظیم عبور پیاده و سواره.

نمونه هایی از جادور فلکه ای
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کاهش�عرض�محل�عبور�پیاده�ها
ــدی  ــور تصاع ــواره رو، به ط ــرض س ــور از ع ــا در عب ــر تصــادف پیاده ه خط
ــه بعــد از کاهــش ســرعت  ــوان گفــت ک ــور بســتگی دارد. می ت ــه عــرض عب ب
ــش  ــرای افزای ــزار ب ــن اب ــور، مؤثرتری ــرض عب ــش ع ــوری، کاه ــک موت ترافی
ــد: ــش می دهن ــر کاه ــیوه های زی ــه ش ــور را ب ــرض عب ــت. ع ــی پیاده هاس ایمن
ــرل فیزیکــی  ــدون کنت ــدان ب ــز از طراحــی ســواره روهای عریــض می _ پرهی

ــرض آن. ــا از ع ــور پیاده ه عب

_ در نظــر گرفتــن میانــه کــه بــرای پیاده هــا محــل ایمــن بــه وجــود مــی آورد 
و عبــور از عــرض ســواره رو را در دو مرحلــه ممکــن می ســازد.

ــبب  ــرض س ــش ع ــوارد کاه ــیاری از م ــواره رو: در بس ــرض س ــش ع _کاه

ــود. ــت نمی ش ــش ظرفی کاه
_ در نظر گرفتن پیش آمدگی در محل تقاطع ها و پیاده گذرها

_ باریک کردن دهانه خیابان ها با کم گرفتن شعاع گردش به راست
ــای  ــع )در تقاطع ه ــه تقاط ــودگی دهان ــل از گش ــذر قب ــرار دادن پیاده گ _ ق

بــدون چــراغ(
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کاهش عرض عبور پیاده با استفاده از پیش آمدگی پیاده رو در تقاطع ها
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عبور�از�عرض�خیابان�های�محلی
در خیابان هــای محلــی، پیاده هــا مجازنــد کــه در هــر نقطــه از عــرض 
ــا  ــرض خیابان ه ــا از ع ــور پیاده ه ــم عب ــن، تنظی ــد. بنابرای ــور کنن ــا عب خیابان ه
ضــروری نیســت. در خیابان هــای محلــی بــا بــه کارگیــری ضوابــط هندســی و 
ــه موتــوری را پاییــن )30  ــا اســتفاده از ســرعت گیر، ســرعت وســائط نقلی ــا ب ی

کیلومتــر در ســاعت یــا کمتــر( نگــه مــی دارد.
ــا دیــدن  ــه نشــان داده اســت کــه راننــدگان وســائط نقلیــه موتــوری ب تجرب
خط کشــی از ســرعت وســیله نقلیــه خــود نمی کاهنــد. اگــر خط کشــی 
مخصــوص پیــاده بــدون رعایــت ضوابــط دیگــر انجــام گیــرد، احســاس ایمنــی 
ــرض  ــور از ع ــر عب ــل خط ــن دلی ــه همی ــد. ب ــا می ده ــه پیاده ه ــه ای ب بی پای

ــود. ــتر می ش ــا بیش ــرای آن ه ــا ب خیابان ه
کاهــش دادن عــرض عبــور پیاده هــا مؤثرتریــن و عملی تریــن طریــق 
ــه  ــا ک ــا آنج ــت و ت ــه 2 اس ــریانی درج ــای ش ــا در راه ه ــی آن ه ــش ایمن افزای
امــکان دارد بایــد از عــرض عبــور پیــاده در محــل پیاده گذرهــا بکاهنــد. بــرای 
ایــن کار یــک شــیوه عبــارت اســت از در نظــر گرفتــن پیش آمدگــی در محــل 

پیاده گــذر.
ــن  ــع و همچنی ــل تقاط ــرض در مح ــش ع ــرز کاه ــد ط ــه بع ــکل صفح ش
ــوان  ــواردی می ت ــرح در م ــن ط ــد. از ای ــان می ده ــذر را نش ــل پیاده گ در مح
اســتفاده کــرد کــه خــط پارکینــگ وجــود دارد. عــالوه بــر کاهــش عــرض عبــور، 
ــری کــردن از پارکینــگ غیرمجــاز در محــل  ــده دیگــر پیش آمدگــی، جلوگی فای

ــت. ــذر اس پیاده گ
شیوه دیگر، در نظر گرفتن میانه در این راه هاست. 

میانــه در محــل گــذر پیــاده، بایــد بــرای عبــور معلــوالن جســمی نیز مناســب 
. شد با
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پیش  آمدگی پیاده رو و حاشیه به منظور جدا کردن خط پارکینگ از سواره رو

چگونگی طراحی دوربرگردان در معابر مسکونی بن بست
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طراحی�هندسی�پیاده�رو
ــی  ــن دسترس ــرای تأمی ــه ب ــتند ک ــری هس ــا، معاب ــاده راه ه ــا و پی پیاده روه
ــواره رو  ــوازات س ــه م ــداد و ب ــا در امت ــوند. پیاده روه ــی می ش ــا طراح پیاده ه
ــداد مســتقل و مخصــوص  ــا دارای امت ــاده راه ه ــه پی ــی ک ــد، در حال ــرار دارن ق
ــیاری  ــر بس ــا تأثی ــا و پیاده راه ه ــح پیاده روه ــی صحی ــتند. طراح ــود هس ــه خ ب
ــول و  ــخاص معل ــژه اش ــاده، به وی ــران پی ــی عاب ــی و دسترس ــش ایمن در افزای

دارد. کم تــوان 
ــاده روی در خــارج از  ــکان تســهیالت پی ــا حــد ام ــد ت ــا بای ــه معبره در هم
ســطح ســواره رو تأمیــن گــردد. از آزادراه هــا، نیــازی بــه احــداث پیــاده رو نیســت 
و شــانه راه می توانــد در نقــش پیــاده رو اضطــراری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 
ــت  ــرل دسترســی ها و وضعی ــا درجــه کنت ــای شــهری، متناســب ب در بزرگراه ه
ایســتگاه های حمل و نقــل عمومی)اتوبــوس(، معبــر پیــاده )دوچرخــه(  پیش بینــی 
ــده،  ــای پخش کنن ــریانی و خیابان ه ــای ش ــه راه ه ــرف کلی ــود. در دو ط می ش
ــداث  ــرای اح ــیری ب ــد مس ــی بای ــای محل ــرف خیابان ه ــل در یک ط و حداق
پیــاده رو در نظــر گرفتــه شــود. در معابــر دسترســی کــم اهمیت تــر ممکــن اســت 
وســائط نقلیــه موتــوری و عابــران پیــاده از ســطح مشــترك اســتفاده کننــد کــه 
در ایــن صــورت بایــد ســرعت حرکــت وســائط نقلیــه موتــوری بــه روش هــای 

گوناگــون پاییــن نگــه داشــته شــود )حداکثــر 15 کیلومتــر در ســاعت(.
ــگام  ــا هن ــند ت ــدا باش ــواره رو ج ــی از س ــور فیزیک ــد به ط ــا بای پیاده روه
ــکان،  ــورت ام ــند. در ص ــده باش ــت ش ــه، محافظ ــائط نقلی ــی وس ورود احتمال
ــد.  ــر باش ــواره رو باالت ــطح س ــانتی متر از س ــل 15  س ــد حداق ــاده رو بای ــراز پی ت
ــد،  ــواره رو باش ــطح س ــر از س ــا پایین ت ــراز و ی ــاده رو همت ــه پی ــی ک در صورت
ــاع 15 ســانتی متر( آن ســطوح را  ــه ارتف ــل ب ــذاری )حداق ــا جدول گ ــوان ب می ت
از هــم جــدا کــرد. گرچــه جوی هــای روبــاز کنــار ســواره رو، کار یــک جداکننده 
ــه  ــائط نقلی ــا و وس ــورد پیاده ه ــال برخ ــطه احتم ــه واس ــد، ب ــام می دهن را انج
بایــد دو طــرف آن هــا جدول گــذاری شــود. بیــن لبــه پیــاده رو و جــدول جــوی 
تخلیــه آب هــای ســطحی، حاشــیه ای حداقــل بــه عــرض 0/5 متــر و ترجیحــًا بــه 

عــرض 1 متــر در نظــر گرفتــه شــود.
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از پیاده روها به منظورهای ذیل استفاده می شود:
_ ایجاد ارتباط میان ترابری ها

_ ایجاد هسته شهری مخصوص پیاده ها
_ جداسازی مسیرهای پیاده و سواره

_ راه های تفریحی در امتداد دره ها، دامنه ها و سایر مناطق طبیعی
_ ایجــاد ارتبــاط میــان ســاختمان های واقــع در یــک کاربــری )ماننــد 

مســیرهای پیــاده در داخــل دانشــگاه ها یــا مجتمع هــای مســکونی(.
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پالن�و�نیمرخ�طولی
ــه کوتاه تریــن  ــا نزدیــک ب ــاده بایــد مســتقیم و منطبــق ی ــداد راه هــای پی امت
مســیرها، میــان مراکــز تولیــد و جــذب ســفرهای پیــاده باشــد. امــا امتدادهــای 
مســتقیم طوالنــی، بــرای پیــاده روی خســته کننــده اســت. بــه همیــن دلیــل بــرای 
ــم  ــی مالی ــا قوس های ــد ب ــتقیم بای ــمت های مس ــیر، قس ــی مس ــع یکنواخت رف
ــز  ــورد نی ــروری و بی م ــای غیرض ــه قوس ه ــوند )البت ــل ش ــر وص ــه یکدیگ ب

ــد(. ــن می کنن ــوع و ناام ــاده روی را نامطب پی
ــن و  ــا اســتفاده از عــوارض زمی ــا ب ــاده راه ه ــوع در پی ایجــاد فضاهــای متن

ــرد. ــورت می گی ــراف راه ص ــبز اط ــای س ــی فض طراح
ــران  ــرای عاب ــی، ب ــتقیم و طوالن ــداد مس ــد امت ــز همانن ــت نی ــیب یکدس ش
ــن  ــوارض زمی ــه ع ــی ک ــت. در صورت ــت اس ــده و یکنواخ ــته کنن ــاده خس پی
اجــازه دهــد، بــه منظــور ایجــاد تنــوع فضایــی بهتــر اســت شــیب های طولــی 

ــب شــوند. ــا یکدیگــر ترکی ــد ب ــم و تن مالی
ــد.  ــت می کنن ــاور تبعی ــی راه مج ــرخ طول ــا از نیم ــی پیاده روه ــرخ طول نیم
ــای  ــه نیازه ــه ب ــا توج ــد ب ــی بای ــریانی و محل ــای ش ــی خیابان ه ــرخ طول نیم
افــراد پیــاده تهیــه شــود. بــه منظــور رعایــت حــال عابــران معلــول و کم تــوان، 
ــه  ــر توصی ــی کمت ــا حت ــد و ی ــزان 5 درص ــه می ــا ب ــی پیاده روه ــیب طول ش
می شــود، ولــی اگــر طــول مســیر شــیب دار کمتــر از 100 متــر باشــد، می تــوان 

شــیب طولــی را تــا 8درصــد نیــز در نظــر گرفــت.

نیمرخ�عرضی
عواملــی کــه در تعییــن عــرض پیــاده رو نقــش دارنــد، عبارتنــد از: حداقــل 
عــرض عبــور بــرای پیاده هــا، کاربــری اراضــی مجــاور خیابان هــا، حجــم عبــور 
و تداخــل حــرکات پیاده هــا، عملکــرد راه و نــوع ترافیــک و همچنیــن وجــود 

تأسیســات شــهری در زیــر ســطح پیــاده رو.
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ــد از  ــم نبای ــکونی پرتراک ــق مس ــاده راه در مناط ــاده رو و پی ــد پی ــرض مفی ع
1/5 متــر و در مناطــق مســکونی کــم تراکــم و یــا بــا تراکــم متوســط 1/25 متــر 
ــد.  ــر باش ــر کمت ــد از 2 مت ــرض نبای ــن ع ــق تجــاری، ای ــد. در مناط ــر باش کمت
ــه  ــرض اســت ک ــن ف ــا ای ــر شــد ب ــرای عرض هــای ذک ــه ب ــی ک ــل میزان حداق
ــا  ــی )ب ــوی، بریدگ ــوار، ج ــن دی ــاده و نزدیک تری ــا راه پی ــاده رو ی ــه پی ــن لب بی
اختــالف ارتفــاع بیــش از 20 ســانتی متر(، ردیــف درختــکاری و ســایر موانعــی 
کــه مزاحــم عبــور پیاده هاســت، حداقــل 0/5 متــر فاصلــه جانبــی وجــود دارد. 
ــر  اگــر ایــن فاصلــه جانبــی فقــط در یک طــرف وجــود نداشــته باشــد، 0/5 مت
و اگــر در هــر طــرف وجــود نداشــته باشــد، بایــد 1 متــر بــه حداقل هــای داده 
ــود دارد،  ــواری وج ــاده رو، دی ــرف پی ــر در یک ط ــاًل، اگ ــرد. مث ــه ک ــده اضاف ش
حداقــل عــرض در مناطــق مســکونی کــم تراکــم نبایــد از 1/75 متــر کمتــر باشــد 
و اگــر در طــرف دیگــر پیــاده رو، جــوی وجــود دارد، عــرض فیزیکــی پیــاده رو 

در همیــن مناطــق نبایــد از 2/25 متــر کمتــر باشــد.
حداقل عرض پیشنهادی برای پیاده روهای مجاور راه ها

حداقل�عرض�پیشنهادی�برای�پیاده�رونوع�راه
معموالً�نیازی�به�احداث�پیاده�رو�ندارندآزادراه�ها )دوطرفه�مجزا(

بزرگراه�های�شهری )دوطرفه مجزا(
3م�ت با یک حاشیه به عرض 2م�ت

2م�ت با یک حاشیه به عرض5/1شریان�های�درجه�2

+ عرض مانع در صورت وجودجمع�کننده�و�پخش�کننده +عرض فاصله جان�ب 2م�ت

+ عرض مانع در صورت وجوددسترسی�اصلی +عرض فاصله جان�ب 5/1م�ت

+ عرض مانع در صورت دسترسی�فرعی +عرض فاصله جان�ب 25/1م�ت
وجود

اگــر ارتفــاع جدولــی کــه بیــن پیــاده رو و ســواره رو واقــع شــده 20  ســانتی متر 
ــرض  ــرای ع ــاال ب ــده در ب ــای داده ش ــش حداقل ه ــد، افزای ــر باش ــا کمت و ی
پیاده روهــا الزم نیســت. مثــاًل، عــرض پیاده رویــی کــه در مناطــق مســکونی کــم 
ــای  ــرف و جوی ه ــاختمان ها در یک ط ــوار س ــا دی ــرار دارد و در آنج ــم ق تراک
ــر )5/0+ 5/0+ 25/1(  ــد از 2/25 مت ــد، نبای ــرار دارن مرســوم در طــرف دیگــر ق
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ــاده رو،  کمتــر گرفتــه شــود. اگــر به جــای جــوی واقــع در یک طــرف همیــن پی
جــدول )بــا ارتفــاع کمتــر از 20 ســانتی متر( قــرار داشــته باشــد، اضافــه عــرض 
ــر  ــاده رو 75/1 مت ــل عــرض پی ــه ســبب وجــود جــدول الزم نیســت و حداق ب
ــوی  ــن ج ــه بی ــن منطق ــر در همی ــود. اگ ــه می ش ــر گرفت )5/0+ 25/1( در نظ
ــه  ــی ب ــه جانب ــاختمان ها، فاصل ــوار س ــاده رو و دی ــن پی ــن بی ــاده رو و همچنی پی
عــرض حداقــل 0/5 متــر بــرای هریــک در نظــر گرفتــه شــود، حداقــل عــرض 

پیــاده رو برابــر بــا 1/25 متــر اســت.
ــتفاده  ــاده رو اس ــذر، از پی ــا زیرگ ــذر ی ــک روگ ــول ی ــه در ط ــی ک مواقع
می شــود، بهتــر اســت عــرض کامــل شــانه تأمیــن شــود و دهانــه پــل بــه انــدازه 
عــرض پیــاده رو افزایــش یابــد. حداقــل عــرض پیــاده روی مذکــور ممکن اســت 
ــل توجــه  ــاده قاب ــر نیــز برســد، امــا در مــواردی کــه مقــدار ترافیــک پی 0/9 مت
باشــد بهتــر اســت حداقــل عــرض پیــاده رو 1 تــا 2 متــر در نظــر گرفتــه شــود. 
ــر از ســطح ســواره رو باشــند و اگــر  ــا جدول هــا هم ســطح، و باالت پیاده روهــا ب
ــرده محافظــت شــوند.  ــا ن ــا اســتقرار جــدول ی ــا ســواره هســتند ب هم ســطح ب
در مــواردی کــه افزایــش دهانــه پــل بــه انــدازه عــرض پیــاده رو قابــل توجیــه 
نیســت، فاصلــه عقب نشــینی از لبــه روســازی تــا جــدول پیــاده رو بایــد حداقــل 

1/8 متــر در راه هــای اصلــی و 0/6 متــر در راه هــای فرعــی باشــد.
ــه  ــتند ک ــی هس ــوق، حداقل های ــای ف ــد، عرض ه ــه ش ــه گفت ــان ک همچن
ــد یــک  ــد رعایــت شــوند. عــرض مفی ــاده بای صرف نظــر از حجــم ترافیــک پی
ــی  ــل و طراح ــاده تحلی ــران پی ــک عاب ــی ترافی ــا چگال ــق ب ــد مطاب ــاده رو بای پی

گــردد.
ــردن  ــک ک ــه باری ــت ک ــه داش ــد توج ــهری بای ــک ش ــاماندهی ترافی در س
ــش  ــای کاه ــه معن ــًا ب ــا لزوم ــودن پیاده روه ــض نم ــور عری ــه منظ ــواره رو ب س
ظرفیــت ترافیکــی خیابان هــا نیســت. عمومــًا در مناطقــی کــه بــه علــت حجــم 
زیــاد پیاده هــا، پهــن کــردن پیــاده رو ضــروری اســت، پیاده هــا بــرای عبــور، از 
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ــا را  ــت خیابان ه ــاده ظرفی ــواره و پی ــل س ــد و تداخ ــتفاده می کنن ــواره رو اس س
ــد. ــش می ده ــیار کاه بس

طراحی�عناصر�ارتباطی�پیاده�رو
ــکان،  ــه و پل ــیب راه، پل ــامل ش ــاده رو ش ــی پی ــر ارتباط ــی عناص ــور کل به ط
شــیب راهه، جــدول شــیب دار و پــل هســتند. بــه هــر قســمتی از مســیر پیــاده رو 
بــا شــیب طولــی بیــش از 5 درصــد، شــیب راه می گوینــد. طــراح بایــد بــه کمــک 
کنتــرل شــیب، طــول، عــرض، پوشــش کــف، تابلوگــذاری، نصــب دســتگیره و 
تأمیــن روشــنایی کافــی، دسترســی ایمــن بــه شــیب راه را بــرای کلیــه عابــران 
ــد. طــول و شــیب راه ارتباطــی  ــم کن ــوان فراه ــول و کم ت ــراد معل ــژه اف و به وی
نزدیــک بــا یکدیگــر دارنــد. حداکثــر طــول و شــیب مجــاز در جــدول صفحــه 

بعــد مشــخص شــده اســت.
رابطه شیب و طول مجاز در شیب راه ها

شیب 
)درصد(

حداکثر�اختالف�ارتفاع�در�هر�قطعه 
)سانتی�متر(

حداکثر�طول�مجاز�در�هر�قطعه 
) )م�ت

12/562/55
1015015
0/8800100

ــردن  ــم ک ــور فراه ــه منظ ــیب راه ب ــه ش ــر قطع ــن ه ــاال و پایی ــمت ب در قس
ــی  ــاد کاف ــه ابع ــطح ب ــرد مس ــد پاگ ــران، بای ــردش عاب ــف و گ ــهیالت توق تس
 پیش بینــی شــود. حداقــل عــرض پاگــرد، معــادل عــرض شــیب راه منتهــی آن، 
و حداقــل طــول پاگــرد 1/7 متــر اســت. تغییــر ارتفــاع بیــن دو پاگــرد نبایــد از 
1/8 متــر بیشــتر باشــد و لبــه شــیب راه بایــد به گونــه ای طراحــی شــود کــه از 

ــری شــود. ــه جلوگی ــران از لب ســقوط عاب
بدیــن منظــور می تــوان در لبــه شــیب راه موانــع حفاظتــی نصــب کــرد و یــا 
ــا حداکثــر شــیب 10 درصــد  کناره هــای آن را بــه صــورت ســطوح شــیب دار ب

طراحــی نمــود.
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ــه  ــوند ک ــی ش ــه ای طراح ــد به گون ــاز، بای ــای ب ــع در فض ــیب راه های واق ش
از تجمــع بــرف و یــخ، آب، بــرگ درختــان و آشــغال در آن جلوگیــری شــود و 

پاکســازی و نظافــت ســطح آن آســان باشــد.
ــه  ــد پل ــر، نبای ــر و کمت ــرض 4/0 مت ــا ع ــای ب ــاده راه ه ــا و پی در پیاده روه
وجــود داشــته باشــد و در هیــچ مقطعــی از آن هــا نبایــد اختــالف ارتفــاع قائــم در 
ــا برجســتگی( از 5/1  ســانتی متر بیشــتر باشــد.  ســطح روســازی )فرورفتگــی ی
ــع  ــیب راهه مرتف ــط ش ــد توس ــانتی متر بای ــش از 1/5  س ــاع بی ــالف ارتف اخت
ــر  ــش از 4/0 مت ــاده راه بی ــا پی ــاده رو ی ــرض پی ــه ع ــی ک ــی در صورت ــردد ول گ
ــن  ــرد. در ای ــتفاده ک ــه اس ــطح، از پل ــالف س ــع اخت ــرای رف ــوان ب ــد می ت باش
صــورت بــرای رعایــت حــال معلــوالن جســمی بایــد قســمتی از مســیر پیــاده 

ــه صــورت شــیب راه ســاخته شــود. ــر( ب ــه عــرض 1/25 مت ــل ب )حداق
ــتفاده از آن  ــکان اس ــه ام ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــکان بای ــه و پل ــی پل طراح
ــی  ــی و ایمن ــه راحت ــد، ب ــت می کنن ــر حرک ــدون ویلچ ــه ب ــی ک ــرای عابران ب
ــرار داشــته باشــند و  ــت ق ــل رؤی ــای قاب ــد در محل ه ــا بای ــم باشــد. پله ه فراه
ــی  ــرای آن هــا تأمیــن شــود و از پلکان هــای طوالن ــات روشــنایی کافــی ب امکان
ــل آن  ــکان 12 و حداق ــر پل ــای ه ــداد پله ه ــر تع ــود. حداکث ــاب ش ــد اجتن بای
ــرد  ــد از پاگ ــکان بای ــت پل ــر جه ــا تغیی ــول ی ــش ط ــور کاه ــه منظ 3 اســت. ب
میانــی اســتفاده شــود. حداقــل عــرض کــف پلــه برابــر بــا 28  ســانتی متر اســت 
ــده  ــه ش ــه ارائ ــت پل ــن و راح ــاع ایم ــرض و ارتف ــه ع ــر رابط ــدول زی )در ج
اســت(. کــف پله هایــی کــه در فضــای بــاز قــرار دارنــد بایــد دارای 1% شــیب 
ــا  ــخ در روی آن ه ــکیل ی ــع آب و تش ــا از تجم ــد ت ــه باش ــه پل ــمت لب ــه س ب
جلوگیــری شــود. پلــه نبایــد دارای لبــه تیــز و آویــزان بــوده، یــا خطــر گیرکــردن 
نــوك پــا بــه آن وجــود داشــته باشــد. پوشــش پلــه بایــد از جنــس مصالــح غیــر 
لغزنــده باشــد و قبــل از شــروع پلــه و در فاصلــه 0/5 تــا 1 متــری آن بایــد بــا 
تغییــر دادن بافــت کــف، نزدیــک شــدن بــه راه پلــه را بــرای نابینایــان مشــخص 
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ســاخت. در هــر طــرف پلــه کــه بــاز اســت بایــد پاخــوری در نظــر گرفــت تــا 
ــا عصــا زدن بــه آن، حــد پلــه را تشــخیص دهنــد. نابینایــان بتواننــد ب

 عرض و ارتفاع ایمن و راحت پله

عرض�کف )میلی�متر(ارتفاع�پله )میلی�متر(
178280
280 تا165318
280 تا 152356
280 تا 140330
280 تا 127305

برای تأمین پیوستگی سطح پیاده رو و سواره رو باید بخشی از جدول سراسری 
خیابان ها برداشته شود و رابطه پیاده رو به صورت شیب راهه، پل و یا جدول 

شیب دار اجرا گردد. رابطه پیاده رو باید به گونه ای طراحی گردد که امکان حداکثر 
دسترسی را با حداقل مخاطرات برای عابران تأمین کند. همچنین تأمین ایمنی 

و راحتی یک گروه از عابران، نباید برای سایر گروه ها تولید مخاطره کند. رابطه 
پیاده رو نباید در قسمت باال یا پایین به صورت پل های بوده و تا حد امکان باید 

در محل اتصال به پیاده رو یا سواره رو از یک قوس مالیم برخوردار باشد.
حداکثــر شــیب رابط هــای پیــاده رو در جــدول زیــر مشــخص شــده اســت و 
بایــد توجــه داشــت کــه طــول شــیب های ارائــه شــده در ایــن جــدول محدودتــر 

از مقادیــر مربــوط بــه شــیب راه ها اســت.
حداکثر شیب و طول رابط پیاده رو

حداکثر�طول�)متر(حداکثر�اختالف�ارتفاع�)سانتی�متر(حداکثر�شیب
%12/57/50/6

%1015/01/5
%822/52/8

در صورتــی کــه لبــه پیــاده رو بــه صــورت پرتــگاه باشــد بایــد در لبــه آن یــک 
مانــع فیزیکــی بــرای جلوگیــری از ســقوط عابــران پیــاده وجــود داشــته باشــد. 
ــه وســیله  ــد ب ــد، بای ــرار گرفته ان ــران ق کناره هــای شــیب راهه کــه در مســیر عاب
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ســطوح شــیب دار بــه پیــاده رو متصــل گردنــد.
ــرای  ــر محــور شــیب راه، ب ــن ســطح در جهــت عمــود ب ــر شــیب ای حداکث
تــردد پیاده هــا 10 درصــد، و بــرای تــردد ویلچــر ســواران 8 درصــد اســت. در 
ــا  ــور الزم اســت ت ــر فضــای مان ــل 1/20 مت ــاده رو حداق ــط پی هــر دو انتهــا راب
ــف  ــه ســرعت خــود را کاهــش داده، توق ــد در آن فاصل ویلچــر ســواران بتوانن
ــور  ــا حجــم عب ــد متناســب ب ــاده رو بای ــط پی ــد. عــرض راب ــا گــردش نماین و ی
ــرض  ــل ع ــد. حداق ــانتی متر نباش ــر از 90  س ــال کمت ــر ح ــوده، در ه ــران ب عاب
ــداری 120  ــین آالت نگه ــای ماش ــا نیازه ــی ب ــرای هماهنگ ــاده رو ب ــط پی راب

ــت.  ســانتی متر اس
ــذرگاه عرضــی خط کشــی شــده  ــد همیشــه در داخــل گ ــاده رو بای ــط پی راب
قــرار گیــرد و تــا حــد ممکــن در خــارج از محــدوده تــردد احتمالــی اشــخاص 
نابینــا احــداث شــود. رابــط پیــاده رو نبایــد به گونــه ای قــرار گیــرد کــه عابــران 
اســتفاده کننــده از آن در پشــت گیاهــان و یــا وســائط نقلیــه پــارك شــده از دیــد 
راننــدگان مخفــی بماننــد. ارتفــاع گیاهــان مجــاور رابــط بایــد از 75  ســانتی متر 

کمتــر باشــد.
ــا  ــاوت ب ــده و متف ــر لغزن ــح غی ــس مصال ــد از جن ــط بای ــف راب ــش ک پوش
روســازی ســواره رو و پیــاده رو باشــد تــا اشــخاصی کــه ضعــف بینایــی دارنــد آن 
را تشــخیص دهنــد. ایــن تمایــز بــا اســتفاده از جنــس، بافــت و رنــگ متفــاوت 
ــد دارای  ــزی مشــبک نبای ــای فل میســر می شــود. ســوراخ های موجــود در پل ه
عرضــی بیــش از 13 میلی متــر باشــد و در صورتــی کــه پــل دارای ســوراخ های 
ــرار  ــران ق ــردد عاب ــداد ت ــود در امت ــت عم ــد در جه ــد، درازی آن بای دراز باش

گیــرد.
ــارج از  ــه خ ــران را ب ــه عاب ــرد ک ــرار گی ــی ق ــد در محل های ــیب راهه نبای ش
ــه  ــور ب ــز مجب ــا نی ــرده، آن ه ــت ک ــذرگاه عرضــی هدای محــدوده خط کشــی گ
ــد اســتفاده کنندگان را مجبــور  تــردد در ســطح ســواره رو شــوند. شــیب راهه بای
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بــه گــردش تنــد در قســمت پاییــن و یــا ورود بــه جریــان تــردد پیاده هــا تحــت 
ــز  ــاور نی ــی مج ــای عرض ــیب راهه های گذرگاه ه ــد. ش ــه کن ــه 90 درج زاوی

نبایــد نزدیــک بــه یکدیگــر واقــع شــوند.

عالئم�و�نشانه�های�راه�یابی1

مقدمه
ــهر  ــی ش ــد اصل ــه مقاص ــادگان را ب ــواره ها و پی ــی، س ــامانه های راه یاب س
ــژه ســواره  ــم وی ــن ســامانه ها طیــف گســترده ای از عالئ ــد. ای ــی می کنن راهنمای
در  را  اطالع رســانی  باجه هــای  درفش هــا،  گذرگاه هــا،  نقشــه ها،  پیــاده،  و 
برمی گیرنــد. برنامه ریــزان، طراحــان گرافیــک و مهندســان ترافیــک، ســامانه های 
راه یابــی را کــه شــامل عالئــم، مســیرها و محــل قرارگیــری آنهاســت طرح ریــزی 
ــای  ــک، مکان ه ــار ترافی ــه آم ــل- از جمل ــات حمل ونق ــل اطالع ــد. تحلی می کنن
پــارك و مطالعــات مســیر- بــه منظــور تدویــن اطالعــات مقصــد، زبــان عالئــم، 
طــرح مســیرها و جــداول زمان بنــدی ضــروری اســت. هــر جامعــه ای فرصت هــا 
ــه ایجــاد و توســعه  و نیازهــای جدیــدی دارد کــه می بایســت پیــش از اقــدام ب

ــه شــوند.  ــی، در نظــر گرفت ســامانه   های راه یاب
ــش  ــت. پی ــه اس ــازی در جامع ــد تصویرس ــی از فراین ــی بخش ــم راه یاب عالئ
از ایجــاد و توســعه هــر ســامانه بایــد بیانیــه عملیاتــی آن، کــه معــرف تصویــر 
آینــده اســت، تدویــن شــود. بیانیــه عملیاتــی بایــد در برگیرنــده اهــداف برنامــه، 
متــون و پژوهش هــای نوشــتاری کــه در برنامــه از آن هــا اســتفاده خواهــد شــد، 
ــور  ــه مذک ــن بیانی ــد. همچنی ــی باش ــت کل ــامانه مدیری ــل و س ــای دخی طرف ه
ــرار  ــث ق ــورد بح ــه م ــه در ادام ــت، ک ــامانه اس ــزی س ــول طرح ری ــامل اص ش

می گیرنــد: 

1-  این بخش مســتقیمًا برگرفته از کتاب استانداردهای برنامه ریزی شــهری و طراحی شهری، انجمن شهرسازی آمریکا، جلد چهارم، مقاله 
سامانه راه یابی، ترجمه ساسان صالحی میالنی است. 
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اصولی�برای�عالئم�یا�نشانه�های�راه�یابی�
عالمت یا نشانه راه یابی می بایست: 

_ جذاب باشد
ــد  ــدگان جدی ــز بازدیدکنن ــل و نی ــه مح ــنا ب ــاکنان آش ــتفاده س ــرای اس _ ب

ــد ــب باش مناس
_ در آن نوشــتارهای متمایــزی، کــه هــر یــک نقــش ویــژه ای در راه یابــی دارد 

ــتفاده شود اس
_ استفاده کنندگان را به مقاصد خردتر رهنمون کند

_ بخشی از هویت کلی جامعه باشد
ــن  ــن، ممک ــرعت های پایی ــاه و س ــل کوت ــرای فواص ــانی را ب _ اطالع رس

ــد گردان
_ اطالعــات الزم را بــرای رده هــای مختلــف- همچــون راننــدگان، پیــادگان 

ــد ــن کن ــل- تأمی ــراِن شــبکه حمل ونق و کارب
_ امــکان جلــب توجــه افــراد ســواره و پیــاده را در رقابــت بــا عالئــم معمــول 

خیابــان و تابلوهای فروشــگاه داشــته باشــد
ــای  ــه راهنم ــت ب ــد، می بایس ــاز باش ــی نی ــی مل ــع مال ــه مناب ــرگاه ب _ ه
ــده  ــاالت متح ــل ای ــش حمل ونق ــک، بخ ــگ ترافی ــرل هماهن ــزات کنت تجهی
ــود.  ــه ش ــم( مراجع ــژه توریس ــای وی ــم راهنم ــه عالئ ــاز ب ــن نی ــش تأمی )بخ

انواع�عالئم�یا�نشانه�های�راه�یابی�
ــد  ــه کار می رون ــانه ها ب ــی از نش ــواع گوناگون ــی، ان ــامانه های راه یاب در س

ــتند: ــا هس ــان اینه ــه معمول ترین ش ک

دروازه�)گذرگاه�ها(

دروازه هــا در واقــع ســاختاری کالبدی انــد کــه دو منطقــه را از یکدیگــر جــدا 
ــد. دروازه هــا می تواننــد در  ــا در داخــل منطقــه ای اســتقرار می یاب می ســازند و ی
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ــز  ــن را متمای ــه ای معی ــا دیگــر عناصــری کــه پهن ــم و نشــانه ها و ی ــب عالئ قال
می کننــد، وجــود داشــته باشــند. 

مرزنماها�یا�نشانه�های�1شهری�

اینهــا در غالــب بناهــا یــا آثــار هنــری و دیگــر اجــزای قلمــرو عمومــی کــه 
ــد.  ــد، وجــود دارن ــردم در شــهر کمــک می کنن ــی م ــه جهت یاب ب

نقشه�راهنما�

این نقشه عمومًا عنصر اصلی را در بر می گیرد: 
_ راه هــای اصلــی، ســکونتگاه های مهــم، مناطــق، نشــانه ها، مقاصــد و 

ــده ــیرهای عم مس
_ تصاویری از اجزا و سامانه راه یابی، به منظور تعقیب مسیرها 

_ فهرســت مقاصــد اصلــی همــراه بــا اطالعــات اولیــه از هــر یــک از آن هــا، 
ــی  ــات توصیف ــا اطالع ــد ب ــی بای ــانه های تاریخ ــا )نش ــاعت کار، قیمت ه س

همــراه باشــند(.

طراحی�عالئم�یا�نشانه�ها�در�سامانه�های�راه�یابی�
ــا  ــان خوانی ی ــردی آس ــی کارب ــد ویژگ ــی بای ــانه های راه یاب ــم و نش عالئ
ــت طــرح از  ــا جذابی ــای در حــال حرکــت را ب ــد خودروه ــودن از دی ــا ب خوان
ــن اهــداف، راهنمــای کلــی کــه  ــق ای ــرای تحقی ــد. ب ــاده درآمیزن ــراد پی ــد اف دی
ــورد  ــی م ــانه های راه یاب ــم و نش ــی عالئ ــت در طراح ــد، می بایس ــی می آی در پ

ــرد.  ــرار گی توجــه ق

 Landmarks  -1
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رنگ
رنــگ متــن و زمینــه بایــد تضــاد داشــته باشــند تــا خوانایــی عالئــم تضمیــن 
شــود. بــا توجــه بــه ضوابــط اســتاندارد )ANSI,2000، بنــد 2-2-703( و تضــاد 
ــن ترتیــب  ــه ای ــا ب ــد حداقــل 60 درصــد باشــد ت ــه بای رنگــی حــروف و زمین
ــن  ــد، تأمی ــد دارن ــِت دی ــا محدودی ــد و ی ــار کوررنگی ان ــه دچ ــرادی ک ــاز اف نی
ــا 4 رنــگ محــدود  ــه 3 ت ــر اســت اســتفاده از رنگ هــای مختلــف ب گــردد. بهت

گــردد تــا طــرح ســاده و صریــح باشــد. 

طرح�حروف�
ــا  ــًا 5/3 ت ــانتی متر( و ترجیح ــچ )7/6  س ــل 3 این ــد حداق ــرح حــروف بای ط
ــد  ــوع حــروف بای ــاع داشــته باشــد )مؤسســه معمــاری، 1991(. ن ــچ ارتف 4 این
ســاده، کــم ضخامــت، بــا درخشــندگی انــدك و فاصلــه زیــاد بــه نســبت ارتفــاع 
ــا  ــه در آن ه ــی ک ــانه ها و عالئم ــت نش ــر داش ــه خاط ــد ب ــد. بای ــروف باش ح
ــر  ــوالً خوانات ــود، معم ــتفاده می ش ــک اس ــزرگ و کوچ ــروف ب ــان از ح هم زم
ــن  ــوند. ای ــی می ش ــزرگ طراح ــروف ب ــا ح ــا ب ــه تنه ــتند ک ــی هس از آنهای
ــز دادن  ــرای تمیی ــه ب ــدگان مســن تر، ک ــاز رانن ــع نی ــه منظــور رف اســتانداردها ب
حــروف از درون خــودروی در حــال حرکــت دچــار مشــکل می شــوند، تدویــن 
ــی  ــا فونت های ــی ب ــای حروف ــان طرح ه ــن می ــده اند )گاروی، 1998(. در ای ش
ــد از  ــروف بای ــد. ح ــون Helvetica, Clear View Garamond، متداول ترن همچ
جنســی بــا قابلیــت انعــکاس مناســب طراحــی شــوند. بدیــن منظــور معمــوالً از 
ــاز  ــز در صــورت نی ــو نی ــام تابل ــر پی ــکان تغیی ــه ام ــل اســتفاده می شــود ک وینی

فراهــم مــی آورد. 

پیام�های�مربوط�به�مقصد�
پیام هــای مربــوط بــه مقصــد بهتــر اســت بــه ســه تــا چهــار مــورد در هــر 
ــرای  ــژه ب ــا )به وی ــِی آن ه ــاِن الزم از خوانای ــا اطمین ــد ت ــدود گردن ــو مح تابل

ــد.  ــه وجــود آی سرنشــینان خــودرو( ب
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نشانه�ها�و�آرم�های�معرف�مقصد�

ــون  ــتند )همچ ــده هس ــناخته ش ــی ش ــطح بین الملل ــه در س ــانه هایی ک نش
ــر  ــد. اگ ــتری دارن ــت بیش ــتان( مقبولی ــرای بیمارس ــگ و H ب ــرای پارکین P ب
نشــانه های جدیــدی نیــز تدویــن شــوند، بایــد بــه ســه مــورد محــدود گردنــد 
تــا امــکان درِك آن هــا بــرای راننــدگان میّســر باشــد. آرم هــا بایــد کوچک باشــند 
و ســایر اطالعــات تابلــو را تحــت شــعاع قــرار ندهنــد. آرم هایــی کــه مناطــق 
زیــر مناطــق )نواحــی( را می نمایاننــد، بایــد در ترکیــب بــا حــروف )متــن( پیــام 

مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. 

ساخت�عالئم�و�نشانه�ها
عالئــم و نشــانه های راه یابــی همچــون عناصــر مبلمــان خیابانــی، بــر محیــط 
ــتفاده  ــرای اس ــی ب ــور کل ــانه ها به ط ــن نش ــد ای ــد. هرچن ــر دارن ــادگان تأثی پی
ــای  ــت دارای نماه ــال می بایس ــر ح ــه ه ــا ب ــده اند، ام ــاخته ش ــواره ها س س
مناســب و ایمنــی بــرای پیاده هــا نیــز باشــند. در مــورد ســاخت آن هــا بایــد بــه 

ســه نکتــه توجــه داشــت: 
ارتفــاع قــاب تابلوهــا: قــاب تابلوهــا بایــد ضمــن رعایــت اســتاندارد ADA، دارای 
ــای  ــم و باجه ه ــد. عالئ ــکاری باش ــری از خراب ــور جلوگی ــه منظ ــاع الزم ب ارتف
ــان  ــه بینایی ش ــرادی ک ــا اف ــند، ت ــته باش ــه داش ــد پای ــا بای ــه پیاده ه ــوط ب مرب

دچــار مشــکل اســت نیــز بتواننــد آن هــا را تشــخیص دهنــد. 
ــّد  ــای آن موجــب س ــه پایه ه ــه ای باشــد ک ــد به گون ــو نبای ــای تابل ــا: پهن پهن

راه معبــر پیــاده شــوند. 
ــانتی متر( از  ــچ )30/48  س ــل 12 این ــد حداق ــو بای ــاب تابل ــی: ق ــم افق حری
جــدول خیابــان فاصلــه داشــته باشــد، تــا از آســیب خودروهــا مصــون بمانــد. 

نصب�نشانه�ها�و�عالئم�
ــهری  ــه درســتی در موقعیت هــای ش ــی ب ــم راه یاب ــانه ها و عالئ ــر نش اگ
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ــرای  ــه ب ــوه ای ک ــزرگ و خطرهــای بالق ــاد ب ــه ابع ــا توجــه ب نصــب نشــوند، ب
پیاده هــا و ســواره ها دارنــد، مشکل ســاز خواهنــد بــود. 

تیرک�های�جدید�یا�موجود�

نشــانه ها و عالئــم بــزرِگ مربــوط بــه ســواره، معمــوالً بــه عللــی همچــون 
ــر  ــان، ب ــه الزم از جــدول خیاب ــت فاصل ــی مناســب و رعای ــان از مکان یاب اطمین
ــوالً آرم،  ــه معم ــر ک ــای کوچک ت ــوند. تابلوه ــب می ش ــد نص ــای جدی تیرك ه
ــدگان را  ــوارد رانن ــب م ــد و در غال ــان می دهن ــیر را نش ــش، مس ــد و فل مقص
ــی  ــای قبل ــر روی تیرك ه ــد، ب ــی می کنن ــی راهنمای ــن ایالت ــای بی ــه بزرگراه ه ب

ــد.  ــب می گردن نص

پی�ها

ایجــاد پایه هــای عمیــق بــرای تیرك هــای بــزرگ، بــه ماننــد عالئــم 
ــر از  ــت کمت ــرا می بایس ــن ماج ــت. ای ــروری اس ــی، ض ــن ایالت ــای بی بزرگراه ه

ــند.  ــد باش ــرض دی ــی در مع ــن ایالت ــم بی عالئ

مکان�یابی�و�پرهیز�از�تعارض�های�زیرزمینی�
نصــب عالئــم بایــد ضمــن رعایــت اســتاندارهای تأسیســات شــهری، مــورد 
تأییــد عملیــات بخــش عمومــی و یــا دیگــر بخش هــای ذی ربــط نیــز باشــد، تــا 

مکان یابــی عالئــم مانــع از عملکــرد تأسیســات یــا تعمیــرات آن هــا نشــود. 

�برنامه�ریزی�نشانه�ها�و�عالئم�
ــیر  ــد. مس ــده و نامنظم ان ــا، پیچی ــالِف بزرگراه ه ــهری، برخ ــای ش خیابان ه
اســتقرار نشــانه ها و عالئــم بایــد از اجــزای معــرف شــهر تبعیــت کنــد. 
ــا، نشــانه ها،  ــا، گره ه ــه اجــزای شــهری )راه ه ــچ در زمین ــن لین نوشــته های کوی
ــهری را تشــکیل  ــاس برنامه ریــزی عالئــم ش ــوالً اس لبه هــا و مناطــق( معم
ــله  ــه سلس ــه ب ــم، توج ــیر عالئ ــن مس ــول در تعیی ــای معم ــد. از روش ه می ده
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ــه  ــز از ب ــد و پرهی ــه مقص ــواره ها ب ــی س ــهری در راهنمای ــزای ش ــب اج مرات
ــت.  ــدازه آنهاس ــش از ان ــری بی کارگی

لبه شهر: به مناطق وسیع همچون مرکز شهر هدایت می شود. 
لبــه منطقــه: بــه زیــر مناطــق )نواحــی(، بولوارهــای عمــده، نشــانه های اصلــی 

ــود.  ــت می ش ــا هدای و پارك ه
ــر ژول گارو1،  ــه تعبی ــی، ب ــم راه یاب ــزی عالئ ــای برنامه ری ــه روش ه از جمل
ــر  ــزا را در ب ــه مج ــه پهن ــه س ــهری اســت ک ــای ش ــای لبه ه ــزی برمبن برنامه ری
ــهر.  ــز ش ــهر/ مرک ــاالی ش ــای تجــاری و ب ــی، محوره ــان اصل ــد: خیاب می گیرن

خیابان�اصلی�
ــته  ــال گذش ــه در 50 س ــهرهایی ک ــژه ش ــق و به وی ــهرها و مناط ــتر ش بیش
ــن  ــی در ای ــری اند. راه یاب ــی و سرتاس ــی اصل ــده اند، دارای خیابان ــداث ش اح
معابــر نســبتًا ســاده اســت و در عیــن حــال بــر درفــش )تابلوهــای( معــرف فضــا 

و تابلوهــای نشــان دهنــده مســافت مبتنــی اســت. 

محورهای�تجاری�
ــا  ــوالً ب ــد معم ــداد می یابن ــهر امت ــارج از ش ــه خ ــه ب ــاری ک ــای تج محوره
ــن  ــر دو دارای چنی ــیکاگو ه ــن و ش ــد. برلی ــد دارن ــاط و پیون ــهر ارتب ــز ش مرک
فرمــی هســتند، همــراه بــا ســامانه های حمل ونقــل و خیابان هــای عمــده 
ــی  ــامانه های راه یاب ــد. س ــداد می یابن ــز شــهر امت ــادی از مرک ــه زی ــه فاصل ــه ب ک
ــهر  ــز ش ــتند، در مرک ــب هس ــعه مرک ــا توس ــاز ی ــوع از ساخت وس ــن ن در ای
ــاد  ــل و ابع ــا فواص ــهر ب ــارج ش ــه خ ــی ب ــای منته ــد و در محوره متراکم ترن
بزرگ تــر برنامه ریــزی می شــوند. بســیاری از شــهرها بــا تقویــت طــرح 
کاشــت و نورپــردازی هماهنــگ بــا عالئــم، محورهــای تجــاری مــرا بــه خــارج 

ــد.  ــترش می دهن ــهر گس ــز ش از مرک

Joel Garreau  -1
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باالی�شهر/�مرکز�شهر�
ــس  ــد فونیک ــد مانن ــهرهای جدی ــس و ش ــون پاری ــی همچ ــهرهای قدیم ش
دارای چندیــن مرکــز شــهری اند کــه از طریــق خیابان هــای اصلــی بــه یکدیگــر 
ــی  ــله مراتب ــه سلس ــدل پای ــا از م ــی آن ه ــامانه های راه یاب ــوند. س ــط می ش مرتب
همــراه بــا عالئــم ســاده و مداخلــی کــه مراکــز ذکــر شــده را پیونــد می دهنــد، 

تشــکیل شــده اســت. 

مکان�یابی�نشانه�ها�و�عالئم�
ایجــاد فرصــت  نشــانه ها و عالئــم می بایســت ضمــن  در مکان یابــی 
تصمیم گیــری کافــی بــرای ســواره ها، از بی نظمــی فضایــی پرهیــز شــود. 

ــتند:  ــا هس ــد، اینه ــه کار می رون ــه ب ــن زمین ــه در ای ــدی ک ــی از قواع برخ

مکان�یابی�عالئم�سواره�در�خیابان�

ــا 150  ــوت )90 ت ــا 500 ف ــن 300 ت ــاه و بی ــوالً کوت ــا معم ــه تقاطع ه فاصل
ــدود  ــاه و مح ــز کوت ــی نی ــر راه یاب ــل عناص ــع آن فواص ــه تب ــت و ب ــر( اس مت
ــد در  ــواره نبای ــم س ــان. عالئ ــه از خیاب ــر قطع ــت در ه ــه دو عالم ــت و ب اس
ــن  ــا ضم ــد، ت ــتقرار یابن ــع اس ــر( از تقاط ــوت )22/5 مت ــر از 75 ف ــه کمت فاصل
ــا  ــا راهنماه ــرای ســواره ها، از تداخــل ب ــی ب ــری کاف ایجــاد فرصــت تصمیم گی
ــم 30  ــن عالئ ــاز بی ــه مج ــل فاصل ــود، حداق ــری ش ــی جلوگی ــم ترافیک و عالئ

ــر( اســت.  ــوت )9 مت ف

عالئم�و�نشانه�های�سواره�و�پیاده�

ــد. در  ــته باش ــل داش ــاده تداخ ــی پی ــم راه یاب ــا عالئ ــد ب ــواره نبای ــم س عالئ
ــط  ــتری دارد، محی ــری بیش ــاده انعطاف پذی ــم پی ــی عالئ ــه مکان یاب ــی ک حال

ــط اســت.   ــه برخــی ضواب ــد ب ــواره مقی س
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درفش�ها،�اجزای�مناظر�خیابانی�و�عناصر�هویت��ساز�
بــا توجــه بــه اینکــه همــه ایــن عناصــر در مجــاورت یکدیگــر قــرار دارنــد، 
ــا ضــروری  ــدم تداخــل آن ه ــان از ع ــه منظــور اطمین ــق ب ــن طرحــی دقی تدوی

اســت. 

نگهداری�و�مدیریت�
ســامانه های مدیریــت و نگهــداری معمــوالً در بردارنــده برنامــه پایدارســازی 
عالئــم موجــود، فرآینــد حــذف و اضافــه کــردن عالئــم مقصد گســترش ســامانه 

 . ست ا

نگهداری�و�جایگزینی�
ــی  ــل زمان ــه در فواص ــب ها ک ــته ها و برچس ــوار نوش ــازی دی ــامانه پاکس س
بلندمــدت  نظافــت  برنامه ریــزی  بــا  می بایســت  می کنــد،  عمــل  کوتــاه 
هماهنگــی داشــته باشــد. به طــور کلــی هرســاله 3 تــا 5 درصــد عناصــر ســامانه 
راه یابــی آســیب و خســارت می  بیننــد و یــا از بیــن می رونــد. بــه همیــن خاطــر، 
تنظیــم بودجــه بــه منظــور جایگزینــی عناصــر خســارت دیــده و از بیــن رفتــه 

ضــروری اســت. 

تغییرات�در�سامانه�
در اکثــر شــهرهای بــزرگ به طــور متوســط ســالی یک بــار مقاصــدی حــذف 
می شــوند یــا اضافــه می گردنــد. بانــک اطالعاتــی نشــانه ها و عالئــم و نقشــه ها 
کــه مدیریــت خــوب و ســامانه اطالعــات جغرافیایــی )GIS( داشــته باشــد، بــرای 

مدیریــت ایــن تغییــرات، ضــرورت دارد. 
ــه پهنه هــای  ــی ب ــرای گســترش ســامانه راه یاب گســترش تدویــن برنامــه ای ب
ــد  ــه بای ــی در جامع ــامانه راه یاب ــای س ــت. راهنم ــروری اس ــده، ض ــزوده ش اف
شــامل اطالعــات موردنیــاز بــرای توســعه مــداوم باشــد، ایــن برنامــه بایــد منابــع 

ــد.  ــی کن ــز پیش بین ــی را نی ــی دائم مال
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