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 خواننده گرامی

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 اطالعات تماس:
 

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

 021-88878031-9تلفن: 
 

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

آیین نامه طراحی معابر شهری

با سالم و احترام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

معماري ارائه خواهد کرد.

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

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

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



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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بر اساس اصول توسعه پایدار بوده است.« شهری

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

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

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

 معرفی شد.« شهرهاخاص امور کالن

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

 ست از:ا عبارت شدهدنبال 

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

 ضوابط طراحی شبکه معابر شهری با رویکرد انسان محوریبازنگری در  -

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

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

 یشخص یو خودرو ینقل همگانوحمل دوچرخه،

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

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



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

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

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

 

 

 محمد اسالمی                                                                                                 

 

  



 یونقل وزارت راه و شهرسازحملپیشگفتار معاون 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 دانشگاه تهران واگذار شد.

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

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

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

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

 ارزیابی قرار گرفت.

 



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

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

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

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

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

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

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

 ایران رسید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تدوین شده است.« تجهیزات ایمنی»و « دوچرخه

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 بینجامد.

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

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

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

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

 را از خداوند منان خواستارم. شانیافزون ا

 

 وریشهرام آدم نژاد غ                                                                                       

 

  



 «نامه طراحی معابر شهریآیین»سازمان اجرایی تهیه 

   مجری:

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران کرمانشاهیالدین شهاب

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه تهراندانشگاه  علیرضا رامندی

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران نیامهدی بشیری

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران نژادحسین دشتستانی

 یارشد راه و ترابر یکارشناس دانشگاه تهران یاکبر لباف یعل

 مدیریت شهریکارشناسی ارشد  دانشگاه تهران یم مؤمنیمر

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران انیرچینو حریم

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران یا آزادیمح

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه دانشگاه تهران اصفهانی انید شمعانیحم

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران یلیمارال اسماع

   

   کارفرما:دستگاه 

 دکتری راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی محسن صادقی

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت راه و شهرسازی نژادقیسعید توف

 کارشناسی ارشد راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی حامد خرمی

 کارشناسی ارشد راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی مهدی شکرگزار

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت راه و شهرسازی زهره فدایی

   

   :دستگاه نظارت

 ریزی شهریدکتری برنامه وزارت راه و شهرسازی انیغالمرضا کاظم

 دکتری مدیریت راهبردی وزارت کشور پوریا محمدیان

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت کشور فرشاد غیبی

   
   

، خانم دکتر شمین گلرخ، ییمه رضاینعین وسیله از زحمات آقای مهندس محمدحسین نوروزی، خانم دکتر ه اب قدردانی:

 پنجمی که با ارائه نقطه نظرات سازنده خود به قوام بخش مهندس افروز طهماسبآقای دکتر احسان احمدی و خانم 

 .شودقدردانی می ،نداهنامه کمک کردآیین
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 هاو تعریف کلیات -1

ها، های شهری دسترسی است. در این خیابانبین دو نقش دسترسی و جابجایی، نقش اصلی خیاباناز 

های در واقع خیابانشود. برای تمامی کاربران فراهم می های متنوع،در مقیاس های پیرامونیدسترسی به کاربری

آنها اولویت داشته و عابران  ای از معابر شهری هستند که نقش اجتماعی و دسترسی در طراحیشهری، دسته

قیاس محداکثر با توجه به اولویت استفاده از آن را دارند.  ،همگانی هایسواران و مسافران سیستماده، دوچرخهیپ

های شهری به سه دسته ، خیابانو ظرفیت موجود برای جابجایی افراد حاشیه خیابانمجاز در های کاربری

سه  این فیزیکی و عملکردی شوند. در این بخش، مشخصاتسیم میو محلی تق کنندهوپخششریانی، جمع

 بررسی خواهد شد. به تفکیک خیابان دسته

 عرف و تعامالت انجام جهت خیابان سطح در شهروندان حضور بستر کردن : فراهمنقش اجتماعی خیابان

 ی اجتماعی.نیازها

 سفر. مختلف هایهشیو عبور و جابجایی امکان کردن فراهم نقش جابجایی خیابان:

 عابران و شده گرفته نظر در آنها طراحی در اجتماعی نقش که شهری معابر از ای: دستهخیابان شهری

 .دارند از آن رااستفاده امکان موتوری نقلیه وسایل کنار در سواراندوچرخه و ادهیپ

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

 کنند.می فراهم ،و شهر منطقه مقیاس در ها حتیانواع کاربری همه بهرا 

 دسترسیمتوسط، جابجایی با ظرفیت  که شهری هایخیابان از ایدسته وپخش کننده:خیابان جمع

 کنند.می فراهم ،ناحیه مقیاس درحداکثر  هایکاربری به را کاربران تمامی

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

 کنند.می فراهم ،محله مقیاس درحداکثر  هایکاربری بهرا 

 .نندکمی نیتأم را محله کی نینکسا یهفتگ و روزانه یازهاین هک ییهایاربرک :محله مقیاسهای کاربری

 .نندکیم نیتأم را هیناح کی نینکسا انهیماه یازهاین هک ییهایاربرک :ناحیه های مقیاسکاربری

 از رتشیب زمان مدت یبرا رایک منطقه  نینکسا هایازین هک ییهایاربرک :منطقه های مقیاسکاربری

 .نندکیم نیتأم ماه کی
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 یازهاین خاصی که به صورت بسیار محدود در شهر ایجاد شده و یهایاربرک :شهر های مقیاسکاربری

 .نندکیم نیتأم را شهر کی نینکسا

 .خانوار 3000 تا 700 اشتغال و ونتکس البدک :محله

 .محله دو دارای حداقل و خانوار 5000 تا 3500 اشتغال و ونتکس البدک :هیناح

 .هیناح دو حداقل خانوار و دارای 18000 تا 13500 اشتغال و ونتکس البدک منطقه:

 (.ساعتمعموالً ) زمان واحد در معبر یک مقطع از عبوری نقلیه وسایل تعداد حجم ترافیک:

 .هاستفاصله تعیین مبنای و داده نشان را خیابان امتداد هندسی مشخصات که پالن در خطیمحور: 

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

 محور. امتداد بر عمود جهت در معبر سطح شیبشیب عرضی: 

 .معبر از نقطه هر در نقلیه وسیله برای رؤیت قابل فاصلهفاصله دید: 

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

 .روی مجزا و خالف جهتکننده بین دو سوارهنوعی جدا میانه:

 .(دیگریک مقابل و پیرامونی هایساختمان دیواره بین فاصل حد) خیابان هایکناره و بستر مجموعه پوسته:

 .خیابان مجاور هایکاربری و هاساختمان به نقلیه وسایل دسترسی مسیر :دسترسیراه 

 .مقررات و قوانین موجب به نقلیه وسایل سرعت حداکثر سرعت مجاز:

به موجب مشخصات  ترافیکی و جوی شرایط بهترین در نقلیه وسایل ایمن سرعت حداکثرسرعت طرح: 

 .هندسی طرح

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

 .های پیرامونی(حاشیه خیابان تا دیواره ساختمان

 .روترین مانع عمودی جانبی تا لبه جدول، حفاظ طولی یا خط ممتد لبه سوارهفاصله نزدیک فاصله جانبی:
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 شریانیخیابان  -2

به علت وجود ظرفیت زیاد برای جابجایی های شهری هستند که ای از خیابانهای شریانی، دستهخیابان

 ودر مقیاس منطقه  هایها و به ویژه کاربریانواع کاربریدسترسی به هزار نفر بر ساعت(  12افراد )بیشتر از 

ه کاست  ییهایاربرکمقیاس منطقه، های در کاربریمنظور از کنند. را برای تمامی کاربران فراهم میشهر 

نند. تعداد کین میماه تأم کیاز  ترشیب مدت زمان ییک منطقه را بران ینکاز سایاالها و خدمات مورد نک

 ه دارد.یخانوار است و هر منطقه حداقل دو ناح 18000تا  13500ن یمنطقه، ب کین در کسا یخانوارها

، نیاز است تا ظرفیت و شهر منطقه مقیاسهای در کاربریتقاضای دسترسی به  بودنزیاد توجه به با 

وجود داشته باشد. استفاده از شریانی  خیابانبرای انواع کاربران  هزار نفر بر ساعت( 12)بیشتر از  بیشتری

ا، هه از خیاباندر این دست روهای عریض، خطوط ویژه دوچرخه و پیادهداراولویتونقل همگانی های حملسیستم

یب ها به ترتاولویت کاربران در این دسته از خیابان ها است.از راهکارهای افزایش ظرفیت دسترسی به کاربری

 است. وسایل نقلیه موتوریدر آخر، سواران و دوچرخهونقل همگانی، عابران پیاده، با مسافران سیستم حمل

ده وپخش کننجمع یهاابانیل خیا تبدیموجود  یانیشرهای ض خیابانیعرتد، یجد یانیابان شریاحداث خ

و  یشهرسازو مطالعه طرح  کیاز  ین اقدامات جزئیه اک ست، مگر آنیمجاز ن یانیموجود به شر یو محل

، انجام ییهان طرحیچن یرد. برایگیدور انجام میرکا یه یاصالح بافت شهر، منطقه، ناح یه براکباشد  یکیتراف

 است. یالزام یسنجانکمطالعات ام

 

 سرعت -2-1

 بوده کیلومتر بر ساعت 50حداکثر برابر با های شریانی خیابانانواع سرعت مجاز حرکت وسایل نقلیه در 

عرض خطوط، فاصله بین شود. می در نظر گرفتهلومتر بر ساعت یک 70نیز حداکثر برابر با و سرعت طرح 

و موقعیت خطوط ویژه آن در نیمرخ عرضی خیابان،  داراولویتونقل همگانی حضور حملها، ها و تقاطعاتصال

های این سیستم، تا حد زیادی بر حداکثر به جهت ضرورت ایجاد دسترسی ایمن و آسان عابران به ایستگاه

رد کطراح با انتخاب سرعت مجاز، چارچوب عملگذارد. ثیر میأسرعت مجاز سایر وسایل نقلیه موتوری در معبر ت

ثر که اکد چنان انتخاب شود یند. مشخصات هندسی خیابان باکین مییرا تع آن یشخصات هندسو م خیابان

 نند.ک یدر حدود سرعت مجاز رانندگ نیز رانندگان در اوقات خلوت
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 حجم ترافیک طرح -2-2

سال  است. های شریانیطراحی خیابانترین اطالعات مورد نیاز برای حجم ترافیک در سال طرح، از مهم

در معیار قابل اعتمادترین شود. ساله در نظر گرفته می 20افق  بر اساسهای شریانی معموالً طرح برای خیابان

 شانهای شریانی نتواند تقاضای ترافیک وسایل نقلیه را به منظور طراحی خیابانکه می حجم ترافیکزمینه 

 اولخش به بحجم ترافیک ساعتی تعریف برای اطالعات بیشتر در زمینه ) ، حجم ساعتی طرح استدهد

 .شوداستفاده می هاطراحی در تحلیل ظرفیتاز  های تردد ناشیحجم گاهی .شود( مراجعه «مبانی» نامه،آیین

در نظر به عنوان حجم طرح و مورد نظر  مطلوبسطح خدمت تحلیل  ظرفیت موجود درین ترتیب که ه اب

 شود.می گرفته

 

 سطح خدمت -2-3

 هایسیستمو  هاآن )مانند خطوط گردش، تقاطعزمانی که طراحی خیابان شریانی و سایر تسهیالت 

انجام داد.  Dیا  Cتوان طراحی را بر اساس سطح خدمت گیرد، میمیکنترل ترافیک( برای سال طرح انجام 

اده و پی عابرانری، تعادل بین نیازهای وسایل نقلیه موتو در نظر گرفتنانتخاب سطح خدمت طرح، نیازمند 

 هایتوسعهدر است.  آنها سفر برآوردها در آینده و کاربری اتتغییر ،موجود شرایط پیرامونی ،سواراندوچرخه

دستیابی  ،. با این وجود، در برخی نواحیاست ترمناسب D، استفاده از سطح خدمت متراکم نواحی کالنشهری

سطح خدمت  ، الزم است تااینواحی حومهید شهری و های جدتوسعهدر عملی نیست. به این سطح خدمت 

 مد سایر مالحظات طراحیکافی و  عرض، آنبرای دستیابی به در نظر گرفته شده و  Cحداقل برابر با  طراحی

 .نظر قرار گیرد

 

 شیب طولی -2-4

ها و فاصله توقف آنها تأثیر گذاشته و به دنبال آن ظرفیت تسهیالت را تحت بر سرعت کامیونشیب طولی 

حجم تردد و  درصد( 10بوده )بیشتر از زیاد  ی شریانی که میزان تردد کامیونهاخیابان دردهد. تأثیر قرار می

رعت سنامطلوب در نظر گرفته شود تا از کاهش  کم شیب طولیشود که توصیه می، استنزدیک به ظرفیت 

 اجتناب شود.
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ها منجر شود. این مسئله به خصوص در ممکن است به مشکالت عملکردی در تقاطع طولی تندشیب 

ثر امجاور خیابان  رویتسهیالت پیاده دسترسی بهبر  تواندمی و تشدید شدهوهوایی شرایط نامناسب آب

 رد نیازموشیب طولی حداقل ، شیب طولی برابر با موارد، بهتر است در حد امکان این بنابر. بگذاردنامطلوبی 

 های سطحی درآوری آبشیب طولی برای جمعحداقل  در نظر گرفته شود. سطحی هایآوری آبجمع رایب

حداکثر شیب  نیز کاهش یابد. درصد 3/0تواند تا درصد است که می 5/0برابر با  های دارای جدول،خیابان

ه به علت کدر صورتی  شده است. ارائه 1-2جدول در با توجه به سرعت طرح های شریانی طولی برای خیابان

 با های محدود، مطابقثر شیب طولی وجود نداشته باشد، در طولکان رعایت حداکهای اجرایی، اممحدودیت

 رد.کهای طولی تندتر نیز استفاده توان از شیب، می2-2جدول 

 شریانی )درصد(های برای خیابان روسواره حداکثر شیب طولی -1-2جدول 

سرعت طرح 
 ساعت( بر)کیلومتر 

 یو بلند یپست نوع

 یوهستانک تپه ماهور هموار

40 7 10 12 

50 7 9 11 

60 7 8 10 

70 6 7 9 

 

 های اجراییتند در صورت وجود محدودیت یطول یهابیحداکثر طول مجاز برای ش -2-2جدول 

 یب طولیش
 )درصد(

 بیثر مجاز طول شکحدا
 )متر(

7 300 

8 250 

9 200 

 150 و بیشتر 10
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 و بربلندی شیب عرضی -2-5

های سطحی از اهمیت زیادی آوری آبهای شریانی برای جمعوجود شیب عرضی کافی در خیابان

حد پایین از  درصد باشد. 0/3تا  5/1 برابر باباید سطحی  هایآوری آببرای جمعبرخوردار است. شیب عرضی 

 3شیب عرضی بیشتر از ای، حاشیه در خطوط پارکاستفاده کرد. عرض کم  هایخیابان برای توانمیاین بازه 

اشد. این داشته بنتند  زوایای شکستو  بوده یکدستباید خیابان نیمرخ عرضی  کلظاهر . درصد نیز مجاز است

 .دارد زیادی دسترسی عابر پیاده اهمیتمسیرهای مسئله به خصوص برای 

 عالوه ،های سطحیتخلیه آب به منظور ، الزم است جدول دارندالًعمومهای شریانی از آن جایی که خیابان

 دودحاستفاده از  .در نظر گرفته شود طولی نیز های سطحیآوری و تخلیه آبجمعسیستم  ،بر شیب عرضی

 .دهدخیابان را کاهش میطول سطحی در  هایمیزان جریان آب باالی شیب عرضی مجاز،

. شوددر نظر گرفته میدرصد  6تا  4 بربلندیحداکثر  ،سرعت پر های شریانیخیابان های افقیدر قوس

زدگی سطح روسازی، سطحی، یخ هایآوری آبباید مسائل ناشی از آن در رابطه با جمع بربلندیبرای ایجاد 

ارزیابی شوند. برای اطالعات بیشتر در های پیرامونی جداره ساختمانو  هاگذرها، پیادههای ساختماندسترسی

 .مراجعه شود« های طولیپالن و نیمرخ»نامه، آیین دومبخش به  های افقینحوه اعمال بربلندی در قوسزمینه 

 

 فاصله دید -2-6

های شریانی اهمیت زیادی دارد. فاصله دید، در نظر گرفتن فاصله دید مناسب، در طراحی خیابان

دهد. تحت تأثیر قرار می ،حجم ترافیک صورت زیاد بودنرا به خصوص در  های عملکردی خیابانویژگی

 در) های محلیخیابان و (هاکاربری یو خروج ی)ورود دسترسی یهاه از راهک یاهیل نقلیرانندگان وسا

در  هیل نقلید بتوانند وسایشوند، بایوارد م یانیابان شریتقدم( به خحق ت یبا رعاو چراغ  های بدونتقاطع

 یااصلهف د ازیشود، باینترل مکه با چراغ راهنما ک یتقاطع نند.یبب یافکو من یا را از فاصله یانیابان شریخ

ر های شریانی، فاصله دید توقف دبا توجه به سرعت طرح خیابان ده شود.ید توقف دید شتر از حداقل فاصلهیب

 متر متغیر خواهد بود. 105متر تا  50ها در بازه این خیابان

 هایراه را در دهانهتوقف د یفاصله دحداقل توان ینم یا موارد اضطراریموجود  یهاابانیاگر در خ

 بهدهنده و هشدارخطر  یهاد محل تقاطع با استفاده از تابلوی، باکردفراهم  یمحل یهاابانیا خی دسترسی

 .کاهش یابدشده و سرعت مجاز داده رانندگان اطالع 
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 تعداد خطوط عبور -2-7

ونقل )شامل خط ویژه حملخط  3 با حداکثر برابرهای شریانی در هر جهت تعداد خطوط عبور برای خیابان

ها، در واقع شریان شهر بوده و تعداد زیادی از از آنجا که این دسته از خیابان شود.در نظر گرفته میهمگانی( 

های مختلف سفر، دارای مقاطع متنوعی هستند. شیوهو اولویت توزیع  دهند، با توجه بهسفرها را پوشش می

سواری دارای عرض، طول و سرعت روی و یا دوچرخهونقل همگانی، پیادههای حملخیابانی که از نظر سیستم

وسایل نقلیه سواری نیز تردد مختص  مسیردر صورت کمبود کیفیت، سرعت و عرض مناسب باشد، حتی 

ب دسترسی مناس ،های بزرگ مقیاس در حد منطقه و شهرخیابان شریانی محسوب شده و برای کاربریتواند می

چرا که پارامتر مهم و تأثیرگذار در تعیین نوع خیابان، ظرفیت عبور و دسترسی افراد است که  ایجاد کند.

 های مختلف تأمین شود.تواند به روشمی

خط در هر جهت برای  4 حداکثر اد خطوط عبور بهوجود یک خط کندرو و در نتیجه افزایش تعد

 های شریانی، در صورت تخصیص خط ویژه سیستم همگانی و دوچرخه بالمانع است.خیابان

راد )و عبور اف برای با استناد به تحلیل ظرفیت هر خیابان شریانی زم است تا تعداد دقیق خطوط عبورال

شوند ها تعریض میهای شریانی معموالً در محل تقاطعین، خیابانانجام شود. عالوه بر انه صرفاً وسایل نقلیه( 

 .تا با ایجاد یک یا دو خط کمکی، گردش وسایل نقلیه در تقاطع تسهیل شود

های خیابان وعبور خط  2حداکثر  ،بدون چراغ هایابانیدر عبور از عرض خ شود عابران پیادهتوصیه می

عبور و تعداد خطوط اهش عرض ک. به منظور قطع کنندمرحله  کیدر عبور را خط  3 حداکثر ،دارای چراغ

 شود.میاستفاده متر  0/2با حداقل عرض و جزیره ایمنی  انهیم از ادهیپقطع شده توسط عابران 

 

 عرض خطوط عبور -2-8

حجم که نواحی  درمتر  0/3. عرض استمتر  3/3تا  0/3 برابر باهای شریانی در خیابان عرض خطوط عبور

 استفاده ، موردباشد کیلومتر بر ساعت 50از  کمتر طرحو سرعت  درصد بوده 10کمتر از  کامیون و اتوبوستردد 

وسایل نقلیه سهم افزایش  و ی بیشترهاسرعت تمایل به ایجاددر صورت  نیز متر 3/3عرض  د.گیرمی قرار

ها نیز در حالت عرض خطوط گردش به چپ و گردش به راست در تقاطع قابل استفاد خواهد بود. ،سنگین

 شود.متر توصیه می 0/3 با مطلوب برابر
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 ایپارک حاشیه -2-9

ها، وجود تقاضای پارکینگ ناگزیر است. بنابراین، های شهری به دلیل فعالیت و دسترسی کاربریدر خیابان

شود. به منظور مختل نشدن ت داشته و توصیه میایجاد یک خط پارکینگ موازی در هر جهت خیابان اولوی

گذاری ای باید به شکل مناسب قیمتوآمد و عدم تشویق به استفاده از وسایل شخصی، منابع پارک حاشیهرفت

ست. یمجاز ن یانیشر یهاابانیخ یو زاویه دار برا یر موازیغ یاهینگ حاشیکو مدیریت شوند. در نظر گرفتن پار

عرض مورد نیاز، گذاری، استفاده از راهکارهای مدیریت تقاضا، نحوه قیمتتعیین تکلیف نهایی در مورد البته 

، منوط به انجام مطالعات مدیریت ای در شرایط خاصو یا ممنوعیت پارک حاشیه زاویه پارک وسایل نقلیه

 ای در خیابان را مشخصحاشیهشرایط پارک  مورد نظر بوده و نتایج این مطالعاتتقاضای پارکینگ در محدوده 

 خواهد کرد.

متر عرض  0/2سواری پارک شده در کنار خیابان، با توجه به انواع مختلف آن به طور متوسط به  خودروی

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

 خطوط پارکینگ به عنوان خط عبور در صورتی که ناگزیر الزم باشد از باشد. متر 5/2تا  0/2 برابر بادر، باید 

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

ای به عنوان خط گردش به راست ها، از امتداد خط پارک حاشیهدر بسیاری مواقع در نزدیکی تقاطع

ای باید امکان تردد انواع وسایل نقلیه را با توجه ر چنین شرایطی عرض خط پارک حاشیهشود. داستفاده می

توان در محدوده تقاطع از اضافه عرض ایجاد شده ناشی به ترکیب ترافیک مورد نظر فراهم کند. همچنین می

 رد.رو استفاده کای به منظور ایجاد خط گردش به چپ در سمت چپ سوارهاز حذف خط پارک حاشیه

داقل آزاد )ح ای باید یک فاصلهترین فضای پارک حاشیهگذر تقاطع تا ابتدای نزدیککشی پیادهاز لبه خط

متر، پارک ممنوع( وجود داشته باشد. این فاصله، باعث افزایش فضای گردش وسایل نقلیه، کاهش تداخل  6

 ترافیک مستقیم و بهبود فاصله دید خواهد شد.

متر از  500به فاصله حداکثر  دارای معلولیتای برای افراد پارک حاشیهفضای اختصاص حداقل دو 

ویژه افراد دارای گاه های عمومی الزامی است. همچنین در نظر گرفتن توقفیکدیگر و در محدوده ساختمان

گی تها به صورت فرورفگاهبرای پیاده شدن از وسیله نقلیه و سوار شدن آنان الزامی است. این توقف معلولیت

د. برای اطالعات نشومتر در نظر گرفته می 6/6متر و طول  5/3به عرض  یا فضای سبز رورو در پیادهسواره

ضوابط و مقررات »به  ویژه افراد دارای معلولیت هایگاهای و توقفبیشتر در زمینه طراحی پارکینگ حاشیه

 ی شهرسازی و معماری ایران مراجعه شود.مصوب شورای عال ،«شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت
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کمک کرده و مانع از پارک  آنبه نظم و کارآمدی بیشتر  ایحاشیه کشی برای فضاهای پارکوجود خط

ها( قاطعت نزدیکی ری و باراندازی ونشانی، ایستگاه اتوبوس، فضای بارگیدر فضاهای ممنوع )مجاورت شیر آتش

 نشان داده شده است. 1-2ل کشی در اکشی پارک حاشیهنحوه خط .شودمی

 
 موازی ایکشی پارک حاشیهخطنحوه  -1-2ل کش

 

 همیان -2-10

و شامل دو شانه سمت چپ  بودهروهای دو جهت فاصله بین خطوط ممتد لبه سمت چپ سواره ،میانه

باید  و مسیرهای رفت و برگشت خیابان استفاده شدهسازی جریان ترافیک جدا به منظورها میانهاز شود. نیز می

ها برای میانه ایجاد شوند. کیلومتر بر ساعت 50با سرعت مجاز  های شریانیدر خیابانمتر  5/1با عرض حداقل 

دهند اجازه می عابران پیادهبه  و ایفا کردهرا و جزیره ایمنی پناه  نقش جانبوده، مفید  بسیارنیز  پیاده عابران

عابران عرضی های عبور در محلالزم است  منظور اینبه . از عرض یک خیابان عبور کنند دو مرحله در که

 .در نظر گرفته شودمتر  0/2 برابر با میانه حداقلعرض  ،پیاده

کشی مخصوص گردش به چپ در محدوده تقاطع یا استقرار جاد خطحداقل عرض میانه به منظور ای

متر است. در صورتی که الزم باشد پس از ایجاد  0/3کننده برابر با ونقل همگانی با حذف جداویژه حملایستگاه 

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

در این دو حالت به ترتیب متر( حفظ شود، حداقل عرض مورد نیاز برای میانه  0/2عرضی عابران پیاده )حداقل 

 .متر خواهد بود 0/5متر و  5/4برابر با 
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 عبور عرضی ،عدم امکان دور زدن ها،ها و اتصالبه دلیل نیاز به کنترل دسترسیهای شریانی در خیابان

استفاده کننده فیزیکی و جدا سکو ،جدولدارای  هایمیانه از معموالً ،ایمن عابر پیاده و نصب عالئم و تابلوها

نامه، آیین سومها و حداقل عرض مورد نیاز برای آنها به بخش انواع میانه زمینهبرای اطالعات بیشتر در  .شودمی

 مراجعه شود.« های عرضیاجزای نیمرخ»

 ،در تقاطع عرض میانهکه شود توصیه میتوجه به عرض میانه اهمیت زیادی دارد.  نیز هادر طراحی تقاطع

. در صورتی که این عرض افزایش یابد، امکان تصادف و همچنین در نظر گرفته شودمتر  9 با حداکثر برابر

 .یابد، افزایش میبا تردد وسایل نقلیه سنگین دارهای چراغدر تقاطع مد، خصوصاًعملکرد ترافیکی ناکارآ

 

 جدول -2-11

الزم است در انتخاب  شود.می در نظر گرفتهمتر سانتی 20تا  15های شریانی، ارتفاع جدول بین در خیابان

 .مد نظر قرار گیرد احتمال افزایش ضخامت روسازی در آینده نیز ارتفاع،

)به متر  3/0، باید حداقل دپیوسته در حاشیه خیابان یا لبه میانه قرار دارن ی که به صورتهایجدول لبه

مانند ) و ناپیوسته های منقطعجدولبرای . این فاصله فاصله داشته باشد روخط ممتد لبه سواره ازعنوان شانه( 

 5/0 با برابر روسوارهخط ممتد لبه جدول تا مجاز حداکثر فاصله به طور کلی، متر باشد.  5/0، باید (هاجزیره

 .شوددر نظر گرفته می متر

 

 پوستهعرض  -2-12

وط ، خطو کندرو کمکی اصلی، خطوط عبور شاملاجزای نیمرخ عرضی همه برابر با مجموع  خیابان پوسته

ست. سطحی ا هایآوری آبتسهیالت جمع و هاکناره، میانهخطوط همگانی، ، ای، خطوط دوچرخهپارک حاشیه

عرض  با این حالمحیطی قرار دارد.  تحت تأثیر مسائل اقتصادی، موانع فیزیکی و مسائل زیست ،پوستهعرض 

ی حداقل عرض پوسته برا داشته باشد. استمرارمطلوب هر خیابان، باید در بیشترین طول ممکن از آن  پوسته

سواره در هر خط عبور  2 فرض وجوداین عرض با شود. متر در نظر گرفته می 25 با برابر شریانیهای خیابان

برای اطالعات بیشتر در زمینه ابعاد حاصل شده است.  ،جزیره میانهحداقل ای و پارک حاشیه وط، خطجهت

 مراجعه شود.در همین جلد « های عرضی نمونهنیمرخ»اجزای نیمرخ عرضی به بند 
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 کناره خیابان -2-13

ان ، جریرو واقع شدهها و لبه سوارهاست که بین جداره ساختمان منظور از کناره خیابان، بخشی از خیابان

مخصوص محدوده مبلمان و تجهیزات شهری، و به سه ناحیه  کندهای اطراف جدا میترافیک را از ساختمان

 شود.تقسیم میها ساختمان هپیاده و کنار انعبور عابر

تردد عابران  ونبوده و از نوع تجاری و اداری  های پیرامونیدر صورتی که کاربری ،های شریانیدر خیابان

در صورت افزایش تردد  شود.میمتر در نظر گرفته  5/3 با حداقل برابرکناره خیابان باشد، عرض  کمپیاده 

 یابد.مراجعه، عرض کناره خیابان نیز افزایش می های پرعابران پیاده و وجود کاربری

 

 تسهیالت پیاده -2-14

به  سواراناده و دوچرخهیعابران پ ،یه موتوریل نقلیوسا ایجاد دسترسی یاصل هکشب یانیشر هایابانیخ

 به عرض روادهید پی، بایانیشر یهاابانیهای بزرگ مقیاس در داخل شهرها هستند. در هر دو طرف خکاربری

 یآمدگرونیو ب یشهر لمانبسبز، م یبدون احتساب عرض اشغال شده توسط فضا) متر 5/2حداقل  مؤثر

های خرد، عدم تردد عابران پیاده یا مگر این که به دلیل عدم وجود کاربری. گرفته شوددر نظر ( هاساختمان

 متر شود. 8/1 با این عرض حداقل برابرمحدودیت فضا در عرض پوسته، 

 یانیرش یهاابانیخ یحاطر دهند ول یکتش یاوستهیه پکد شبیباهای شهری در مجموعه خیابانروها ادهیپ

 .ردیانجام گ ادهیعابران پ یازهایر نیو سا یمنیبا توجه به اکامالً د یبا

گذرهای مشخص شده و به صورت پیادهطریق های شریانی، تنها از از خیابان ادهیپعبور عرضی عابران 

های عابران پیاده در خیابانعبور های غیر همسطح برای حتی در صورت وجود پل پذیر است.همسطح امکان

 متری از یکدیگر 200در فواصل حداکثر  یادهپو اجازه عبور عرضی به عابران همسطح گذر انی، ایجاد پیادهشری

مسیرهای »نامه، آیین دهمگذرها و فواصل آنها به بخش برای اطالعات بیشتر در مورد طراحی پیادهالزامی است. 

 مراجعه شود.« پیاده
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 تسهیالت دوچرخه -2-15

کیلومتر بر ساعت و بیشتر(  40مجاز )سرعت  وسیله بر ساعت و بیشتر( یا 2000)به علت زیاد بودن حجم 

رت ها به صوشود که خط دوچرخه در این خیابانهای شریانی، توصیه میخیابانبرخی از تردد وسایل نقلیه در 

منظور الزم  به اینو در محدوده کناره خیابان در نظر گرفته شود. ( 1)مسیر درجه نع فیزیکی جدا شده با موا

های کناری کنندهمتر برای جداسانتی 20تا  10صله عبور دوچرخه و فاخط متر برای  5/1است تا حداقل عرض 

 در نظر گرفته شود.

از آنجا که مجموعه مسیرهای دوچرخه در شهر باید یک شبکه به هم پیوسته تشکیل دهند، بهتر است 

های شریانی، خط ویژه دوچرخه با مشخصات مناسب و قابل قبول حداقل در یک جهت از امتداد کلیه خیابان

دوچرخه به بخش  ایمسیرهانواع وجود داشته باشد. برای اطالعات بیشتر در مورد جزئیات هندسی و طراحی 

 مراجعه شود.« مسیرهای دوچرخه»نامه، آیین یازدهم

 

 هاو پلها سازه -2-16

ه خیابان بود)بستر( جدول  شریانی باید برابر با عرض جدول تا هایهای جدید در خیابانحداقل عرض پل

روی ، پیادهشود عالوه بر خطوط عبورالبته توصیه میباشد. و همگانی  دوچرخهعبور و شامل تمامی خطوط 

متر باشد، رعایت  60در صورتی که طول پل بیشتر از  باشد.و پیوسته خیابان نیز در امتداد پل ادامه داشته 

رو تا لبه جدول یا حفاظ طولی پل )به عنوان شانه( الزامی خواهد متر بین لبه خط ممتد سواره 1فاصله حداقل 

متر( کافی  5/0تا  3/0، حفظ شانه معمول )های اجراییدر صورت وجود محدودیت ترهای کوتاهبود. برای پل

 .است

 اینغیر توان آنها را حفظ کرد. در را داشته باشند می باالشرایط  ،های موجودو پل در صورتی که سازه

تا چه میزان ممکن است به بروز  ضوابط باالموجود با  هایمشخصات پلصورت، باید توجه شود که عدم انطباق 

آن در مقایسه با هزینه ایجاد  باید به عواملی مانند عمر سازه، هزینه نوسازیتصادف منجر شود. عالوه بر این، 

توجه نیز شناسی سازه و ارزش تاریخی و زیبایی خیابانسازه جدید، وجود مسیر پیاده و دوچرخه در امتداد 

 شود.
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 ارتفاع آزاد -2-17

سیر داشته در تمامی عرض مارتفاع آزاد متر  0/5 حداقل جدید یا بازسازی شده بایدروگذر های سازه

 مسیریک مانند. در صورتی که ب بدون تغییر توانندمیدارند،  متر 5/4آزاد  ارتفاعکه  های موجودباشند. سازه

ه در نظر گرفت متر 5/4 با برابر حداقلارتفاع آزاد وجود داشته باشد،  متر 0/5 ارتفاع آزادبا  موازی مناسب

 شود. اضافه ارتفاع آزادمتر به سانتی 30حداقل ، تعمیر و تجدید روسازیبا توجه به  که شودمی توصیه. شودمی

 حداقلا آنه ارتفاع آزادشود تا توصیه میهای عابر پیاده، تابلوها و پل یخرپای هایبه دلیل مقاومت کم سازه

یشتر از سایر بهای خرپایی باید بین کف تا سقف پل فاصلهها باشد. به طور مشابه، سازه متر بیشتر از سایر 5/0

 شود.در نظر گرفته نیز های آتی پل امکان روسازیو  ها بودهسازه

 

 موانع فاصله جانبی -2-18

رت در صو ،روترین مانع عمودی جانبی تا لبه جدول یا خط ممتد لبه سوارهجانبی، فاصله نزدیک فاصله

های مورد نیاز برای ناحیه عاری های شهری که تأمین حداقلعدم وجود جدول است. این فاصله غالباً در خیابان

 شود.در نظر گرفته می به منظور ایمنی وسایل نقلیه موتوریپذیر نیست، از مانع امکان

فاصله  متر از لبه جدول 5/0باید حداقل هر مانع عمودی ، صورتی که حاشیه خیابان دارای جدول باشددر 

 متر افزایش 0/1به  فاصله دیدبهبود و  وسایل نقلیه سنگینگردش  به منظور هادر تقاطع فاصله. این داشته باشد

ط خو موانع کناری  بینفاصله جانبی باشد،  نداشتهجدول وجود  ،که در حاشیه خیابان صورتیدر  یابد.می

 شود.متر در نظر گرفته می 0/1 برابر با رو حداقللبه سوارهممتد 

 

 مدیریت دسترسی -2-19

های های بزرگ مقیاس است و باید جریانهای شریانی فراهم کردن دسترسی به کاربرینقش اصلی خیابان

فاده کاربران اولویت است با ها به نفع این نقش تنظیم شود. با این حال، مطابقبه کاربری وسایل نقلیه و دسترسی

خاصی  یوهشها نباید از شکل یک خیابان کامل خارج شده و تنها به مختلف خیابان شریانی، این دسته از خیابان

 ترسیدس ها،به خصوص در نزدیکی تقاطعهای شریانی شود که در خیابانتوصیه مید. ناز سفر تخصیص یاب

 .استفاده شود مناسب دسترسیمدیریت  هاینیکتک ازو  ها به صورت نسبی کنترل شدهکاربری
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ع تنوولی های بزرگ مقیاس است، های شریانی ایجاد دسترسی به کاربریهر چند نقش اصلی خیابان

در کنار یکدیگر باید به نحوی باشد که از کل طول خیابان و در تمام ساعات روز  آنها چیدمانها و نحوه کاربری

ول و در یک ط. در غیر این صورت، خیابان شریانی تنها در چند ساعت شودده به منظور تحقق این نقش استفا

ام و حدارای ازد ، عمالًزیادبه دلیل تقاضای کوتاه  و طول ، مورد استفاده قرار گرفته و در همین ساعاتمحدود

 خواهد شد. کمبود ظرفیت

رار دور از خیابان قای غیر حاشیه یهاپارکینگتقسیمات داخلی هر کاربری به نحوی باشد که بهتر است 

بان ارو نزدیک باشد. با این روش، ازدحام در نزدیکی ورودی ساختمان در خیبه پیاده هانمای ساختمان و گرفته

به  هوسایل نقلی، نباید مانع ورود ایهای غیر حاشیهخروجی از پارکینگ وسایل نقلیههمچنین یابد. کاهش می

 ا آنها تداخل داشته باشند.بوده و بتسهیالت پارکینگ 

 اسبمن دسترسی از طریق یک راه، زیاد سفر ایجاد دارایمقیاس های بزرگ دسترسی کاربریالزم است تا 

برای  .انجام گیردمانند طراحی تقاطع باید ه با خیابان، دسترسیهای محل تالقی راهطراحی . شود برقرار

« ونقل و کاربری زمینحمل»نامه، آیین نهمبه بخش  دسترسی هایاطالعات بیشتر در مورد جزئیات هندسی راه

 مراجعه شود.

 دسترسیهای راههای محلی و خیابان های شریانی بامحل تالقی خیابانچپگرد در  هایوجود حرکت

ه همین بد تأثیر قابل توجهی بر عملکرد خیابان شریانی و تعداد تصادفات در آن داشته باشد. نتوامی هاکاربری

 .شودچنین حرکاتی جلوگیری ایجاد از  هادر این تالقی میانه امتداد یافتن از طریق بایدلیل د

 تاس کندروخطوط های شریانی، استفاده از های هندسی مدیریت دسترسی در خیابانیکی دیگر از روش

وچک های کدر مواقعی که تعدد کاربری .های همگانی و دوچرخه()البته پس از اختصاص فضای کافی به سیستم

ها تنها از طریق خیابان شریانی و دسترسی به این کاربری داشتههای شریانی وجود مقیاس در حاشیه خیابان

 ها و تقویت نقش اصلی خیابانتواند در زمینه مدیریت دسترسیمیکندرو خطوط ، استفاده از باشدفراهم شده 

خیابان شریانی را کنترل کرده و در عین حال اصلی در دسترسی به خطوط ، کندروخطوط ثر باشد. ؤشریانی م

وپخش ، همانند یک خیابان جمعکندروخطوط در واقع،  ند.نکهای مجاور را تأمین میاختماندسترسی به س

یافته رو به شدت افزایش ، عرض سوارهین ترتیبه ابالبته د. نکنیک خیابان شریانی عمل می تمجاوردر کننده 

امل همگانی، )ش و نیاز است تا تعادل سهم اختصاص یافته به انواع کاربران خیابان شریانی، با توجه به اولویت آنها

 .کنترل شود (سواری و سپس وسایل نقلیهدوچرخه ، پیاده
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 هاتقاطع -2-20

ل مح .اجتناب شود، از چهار شاخه ترشیدارای ب دهیچیپ یهاتقاطع طراحیباید از  ،یانیشر یهاابانیدر خ

 هایوپخش کننده، بهتر است به صورت کنترل شده و بدون حرکتهای جمعهای شریانی با خیابانانتالقی خیاب

 هایهای چپگرد در محل تالقی خیابانطراحی شود. ایجاد تقاطع دارای حرکت)دارای میانه فیزیکی( چپگرد 

های شریانی به شکل میدان، به دلیل کاهش ایمنی نهای خیاباطراحی تقاطع شریانی با محلی، مجاز نیست.

های متقاطع حداقل بهتر است زاویه بین خیابان شود.توصیه نمی ی تداخلی و کمبود ظرفیتهادر محدوده

 متر در نظر گرفته شود. 9های شریانی حداقل برابر با درجه و شعاع قوس گوشه تقاطع خیابان 75برابر با 

رابر ب سرعت مجاز اگرشود. با توجه به سرعت مجاز تعیین میها تقاطعبین فاصله های شریانی در خیابان

 با متر و حداکثر برابر 200 با برابرحداقل ، فاصله محور تا محور دو تقاطع متوالی باشد کیلومتر بر ساعت 50 با

 مقادیر ها بهاین فاصله ،کیلومتر بر ساعت 40در صورت وجود سرعت مجاز  شود.متر در نظر گرفته می 500

ها در آنها های شریانی موجود که کمینه فاصله بین تقاطعمتر محدود خواهد شد. برای خیابان 400و  150

 300ها برابر با کیلومتر بر ساعت و حداکثر فاصله بین تقاطع 30 با سرعت مجاز برابرباید ، استرعایت نشده 

 باشد.متر 

به صورت دو حرکت راستگرد، در خیابان شریانی،  وپخش کنندهو جمع محلی هایاتصالدر صورت وجود 

 متر باشد. 100 برابر با ترین تقاطع باید حداقلنزدیکشروع قوس گوشه تا اتصال فاصله آن 

کیلومتر بر  50دارای سرعت مجاز  دو اتصال محلی متوالی در یک خیابان شریانی هایفاصله بین محور

کیلومتر بر ساعت  40در صورت کاهش سرعت مجاز به  متر در نظر گرفته شود. 150باید حداقل برابر با  ساعت

 متر باشد. 50تواند حداقل برابر با این فاصله می

د ها رعایت نشده است، بایهای محلی یا تقاطعهای شریانی موجود که کمینه فاصله بین اتصالدر خیابان

یلومتر بر ساعت تعیین شده و با عالئم و تابلوهای هشداردهنده مناسب به رانندگان ک 30سرعت مجاز برابر با 

 رسانی شود.اطالع

و تأثیر نامطلوب بر  فضا، محدودیت احداث هایهمسطح به دلیل هزینه های غیرکه تقاطع علیرغم این

ولی در شرایط خاصی ، دنشوتوصیه نمی شهریهای برای خیابانمعموالً ، پیرامونی هایزیبایی و دید کاربری

ه ، ممکن است باستفاده از توپوگرافی محدودهو یا های شهری و تندراهتواتر  پرنظیر تالقی با خطوط ریلی 

به  هزمینبرای اطالعات بیشتر در این  استفاده شوند.های شریانی در خیابان صورت روگذر و زیرگذرهای ساده

 مراجعه شود.« های شهریتبادلها و تندراه»نامه، بخش چهارم آیین
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 تنظیم قوانین و مقررات -2-21

ممکن است  ولیکند. ت راستگرد وسایل نقلیه، تداخلی با جریان مستقیم ترافیک ایجاد نمیحرک معموالً

سواران، تأخیر قابل تداخل داشته و عالوه بر کاهش ایمنی تردد عابران و دوچرخه گذر عرضی عابر پیاده با

تی که در صور شرایطیدر چنین  .ایجاد کندجریان مستقیم خیابان شریانی  برای در نتیجهآنها و  برایتوجهی 

 زینهگرا ممنوع کرد.  تقاطع گردراستتوان حرکات مسیر جایگزینی برای وسایل نقلیه وجود داشته باشد، می

اده پی عابرانی برا هجداگانبندی فاز همراه باکاهش سرعت خط  شامل در نظر گرفتن خط راستگرد و یردیگ

 برای رفع این مشکل وجود دارد.نیز  یگردشو وسایل نقلیه 

منجر ممکن است ای، میان قطعه دوربرگردانو همچنین حرکت  در تقاطعحرکت چپگرد وسایل نقلیه 

وجود  صورتاین . بکاهدخیابان شریانی  کاراییاز تأخیر قابل توجه در حرکت مستقیم شده و تصادف و ایجاد به 

ری جلوگی هاحرکتمشکالت ناشی از این توان از بروز دارد که با نصب تابلوهای ممنوعیت گردش به چپ، می

های و کنترل ترافیک همراه نباشد، تنها مشکل حرکتمناسب نصب این عالئم با طراحی هندسی  ولی اگرکرد. 

ه مشکالت ب جدید قاضای این حرکت در نقطهمنتقل کرده و با افزایش تدیگر  ایبه نقطه یک نقطه چپگرد را از

 :کندکمک میچپگرد  هایطراحی مناسب حرکت زیر بههای اصول و روش .زندمیآن دامن 

 توان حرکت چپگرد را ممنوع کرد.یممناسب تنها در صورت وجود مسیر جایگزین  -

های است در مکانبهتر  چپگرد در طول مشخصی از خیابان، وسایل نقلیهتعداد مشخصی از برای  -

در  هوسایل نقلیکه تمام این  چپگرد وجود داشته باشد تا این وسایل نقلیهکمتری از  متعدد، تعداد

 باشند. شدهتمرکز میک محل 

ی یهاتقاطع به حذف شده هایتاست که حرک بهتر ،حرکت چپگردبرای ممنوعیت  در صورت ایجاد -

 .باشدکم در آن شوند که حجم ترافیک خیابان متقاطع  منتقل

به کمک عالئم و تابلوهای ه و حرکت چپگرد را ممنوع کرد ،شریانی دو خیابانتوان در تقاطع می -

 ارائه داد. یک مسیر جایگزین برای آنراهنما، 

 هاییحذف یک حرکت چپگرد در یک تقاطع و تبدیل آن به سه حرکت راستگرد متوالی در تقاطع -

 وده و امکان ایجاد خط گردش به چپ جداگانه وجود ندارد.مناسب است که حجم چپگرد کم ب

بندی جداگانه در صورت کم بودن حجم یک خط اختصاصی گردش به چپ، الزامی به فازبندی و زمان -

 احتمال بروز تصادف را کاهش خواهد داد. وجود خط اختصاصی برای آن وجود ندارد ولی
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 محل تمایل رانندگان ایجاد شده و مجاز باشد.حرکت چپگرد باید در حد امکان، نزدیک به  -

های شریانی، در صورت مجاز بودن حرکت چپگرد، بهتر است خط اختصاصی گردش در تقاطع خیابان -

 به چپ در نظر گرفته شود.

 

 سطحی هایآوری آبجمع -2-22

که  یصورتدر  .باشددرصد  5/0و در حالت مطلوب برابر با درصد  3/0ها باید حداقل شیب طولی جوی

های ورودی سمت سطحی به هایانتقال آب به منظورتواند می تمام عرض آن ای وجود دارد،خط پارک حاشیه

د وجوای که خط پارک حاشیه صورتیمورد استفاده قرار گیرد. در  های سطحیآوری و تخلیه آبجمعسیستم 

سطحی مورد استفاده قرار  هایآوری آبکناری و حاشیه جدول برای جمع ندارد، نیمی از عرض خط عبور

و همچنین در  رسدمیمقعر وجود دارد و شیب طولی خیابان به صفر  قائمهایی که قوس گیرد. در مکانمی

هایی از سطح تقاطع بخش ، درهای متقاطعهای عرضی و طولی راهها که به دلیل ترکیب شیبمحل تقاطع

های سطحی در نظر گرفته آوری آببیشتری برای جمعهای ورودی الزم است دریچه ،رسدمیصفر به شیب 

 شود.
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 یانیابان شریمشخصات خ بندیجمع -2-23

 مشخصات خیابان شریانیخالصه  -3-2جدول 

 مشخصه
 )کیلومتر بر ساعت( سرعت مجاز

50 40 30 

 40 50 70 )کیلومتر بر ساعت( سرعت طرح

 هزار 12 هزار 12 هزار 12 ظرفیت جابجایی )نفر بر ساعت( حداقل

 12 12 12 )متر( 1روحداقل عرض سواره

 25 25 25 )متر( 1عرض پوستهحداقل 

 3 3 3 2در هر جهت تعداد خطوط عبورحداکثر 

 3/3تا    0/3 3/3تا    0/3 3/3تا    0/3 )متر( عرض هر خط عبور

 5/2 5/2 5/2 )متر( 3روپیادهمؤثر حداقل عرض 

 5/2تا    0/2 5/2تا    0/2 5/2تا    0/2 ای )متر(عرض خط پارک حاشیه

 7 7 6 )درصد( 4شیب طولیحداکثر 

 0/2تا    5/1 5/2تا    0/2 0/3تا    5/2 شیب عرضی )درصد(

 ممنوع ممنوع 6تا    4 )درصد( بربلندی

 الزامی نیست الزامی نیست 5/1 )متر( 5عرض میانهحداقل 

 15تا    10 15تا    10 20تا    15 متر(ارتفاع جدول )سانتی

 5/0تا    3/0 5/0تا    3/0 5/0تا    3/0 رو )متر(فاصله جدول از لبه سواره

 5/0 5/0 5/0 حداقل فاصله جانبی موانع تا لبه جدول )متر(

 - 150 200 ها )متر(حداقل فاصله بین تقاطع

 300 400 500 )متر(ها حداکثر فاصله بین تقاطع

 - 50 150 های محلی )متر(فاصله بین اتصال

 50 65 105 فاصله دید توقف )متر(

 دارترجیحاً اولویت دارترجیحاً اولویت دارترجیحاً اولویت ونقل همگانینوع حمل

 1ترجیحاً درجه  1درجه  1درجه  نوع مسیر دوچرخه

 گذرمحدود به پیاده گذرمحدود به پیاده گذرمحدود به پیاده وه عبور عرضی عابر پیادهنح

 C C C سطح خدمت طراحی

 شهری و ایمنطقه شهری و ایمنطقه شهری و ایمنطقه های پیرامونیحداکثر مقیاس کاربری

 سواره در هر جهتخط عبور  دوبا فرض وجود  -1
 به صورت کندرو بالمانع است. خط 3بر مازاد پس از تخصیص مسیر ویژه همگانی و دوچرخه، ایجاد یک خط عبور  -2
 هاآمدگی ساختمانلمان شهری و بیرونفضای سبز، مببدون احتساب عرض اشغال شده توسط  -3
 در شرایط توپوگرافی هموار -4
 متر است. 0/2گذر و جزیره ایمنی برای عابر پیاده، حداقل برابر با در محل پیاده -5
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 نمونه یعرض یهامرخین -2-24

به منظور طراحی نیمرخ عرضی یک خیابان، ابتدا الزم است تا نقش خیابان در شهر و حداکثر مقیاس 

ها، حدود های پیرامونی برای آن مشخص شود. پس از آن با توجه به نقش خیابان و مقیاس کاربریکاربری

ه د. سپس با توجه به دستظرفیت مورد نیاز برای جابجایی و دسترسی افراد و کاربران خیابان انتخاب خواهد ش

ها و حداکثرها در خیابان و توزیع مطلوب خیابان، حدود ظرفیت مورد نیاز، ضوابط تعیین شده برای حداقل

ظرفیت یک  عرضی تعیین خواهد شد. نیمرخونقل از سفرهای خیابان، جزئیات های حملسهم هر یک از شیوه

بر کننده )و نه وسایل نقلیه( جایی تعداد افراد استفادهنیمرخ عرضی مشخص برای خیابان، بر حسب قابلیت جاب

. نیمرخ عرضی شودمی)به عنوان راهنما و برآورد اولیه( محاسبه  4-2جدول  میانگین مقادیر موجود در اساس

به شرط وجود حداقل را داشته باشد،  بر ساعت هزار نفر 12برآورد اولیه، ظرفیت جابجایی بیشتر از  با که مطابق

 هایتواند قابلیت دسترسی به کاربریخیابان شریانی محسوب شده و میمتری،  5/2روی عرض مؤثر پیاده

 .کند ایجادهای مختلف سفر بزرگ مقیاس را با شیوه

 های شهرینیمرخ عرضی خیابانراهنمای ظرفیت جابجایی تسهیالت مختلف در  -4-2جدول 

 جابجایی ظرفیت نوع تسهیالت ردیف

 نفر بر ساعت بر خط 3000 *ویژه دوچرخهخط  1

 نفر بر ساعت بر خط 6000 خط ویژه همگانی 2

 نفر بر ساعت بر متر عرض 1000 خط عبور وسایل نقلیه 3

درصد  10در شهرهایی که دارای سهم سفر بیشتر از  افزایش ظرفیت از طریق ایجاد مسیر ویژه دوچرخه تنها»*«: 
 شود.در نظر گرفته می ،برای شیوه سفر دوچرخه هستند

 

، یاهینگ حاشیکو دوچرخه، پار همگانیژه یو ، خطوطهاتردد انواع شیوهحجم سرعت، د بر اساس یطراح با

مخصوص  ، خطوطیسکاتوبوس و تا یهاستگاهیاده و سوار شدن مسافر، ایو پ یو بارانداز یریبارگ یهامحل

 فضای سبز موردو  ، فواصل جانبیموجود پوسته، عرض هانترل تقاطعک ها، نحوهتگرد و چپگرد در تقاطعراس

 یعرض یهامرخین یبراو مشخص  ی ثابتالگو تعدادی نیین، تعیند. بنابراکن ییرا تع یمقطع عرض ی، اجزانیاز

های شریانی های متنوع مقطع عرضی در خیابانهایی از حالتنمونه ،در ادامه ست.ین پذیرو امکان حیصح ،پیت

 ارائه شده است.
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 شریانی هایخیابان برای مطلوب عرضینیمرخ نمونه  -2-2ل کش

 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

21 
 

 

 
 طرفهدو اتوبوس و دوچرخه ژهیو یرهایمس دارای خطه 6 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -3-2ل کش

 

 

 
 اتوبوس ژهیور یمس دارایخطه  6 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -4-2ل کش
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 یاهیحاش کبدون پار اتوبوس ژهیو ریمس دارای خطه 6 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -5-2ل کش

 

 
 کناری وبوسات ژهیور یمس دارایخطه  6 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -6-2ل کش
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 یاهیحاش کبدون پار و دوچرخه اتوبوس ژهیو هایریمس رایادخطه  6 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -7-2ل کش

 

 
 یاهیحاش کژه دوچرخه بدون پاریر ویخطه دارای مس 6 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -8-2ل کش
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 و دوچرخه کناری اتوبوس ژهیو هایریمس دارایخطه  4 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -9-2ل کش

 

 
 دوطرفه دوچرخه و اتوبوس ژهیو هایریمس دارایخطه  4 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -10-2ل کش
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 ژه اتوبوسیر ویخطه دارای مس 4 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -11-2ل کش

 

 
 ژه دوچرخه دوطرفهیر ویخطه دارای مس 4 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -12-2ل کش
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 ایحاشیهدوچرخه بدون پارک ویژه خطه دارای مسیر  4نمونه نیمرخ عرضی خیابان شریانی  -13-2ل کش

 

 
 و میانه یاهیحاش کپار دارایخطه  4 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -14-2ل کش
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 کناری و موتورژه اتوبوس یو هایریخطه دارای مس 4 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -15-2ل کش

 

 
 ژه موتوریر ویخطه دارای مس 4 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -16-2ل کش
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 و دوچرخه دوطرفهژه اتوبوس یرهای ویخطه دارای مس 3 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -17-2ل کش

 

 
 ژه اتوبوسیر ویخطه دارای مس 3 یانیابان شریخ یمرخ عرضینمونه ن -18-2ل کش
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 کننده وپخشخیابان جمع -3

تمامی کاربران معبر های شهری هستند که دسترسی ای از خیابانکننده، دسته وپخشهای جمعخیابان

 ییهایاربرکهای در مقیاس ناحیه، منظور از کاربریکنند. در مقیاس ناحیه فراهم می حداکثر هایکاربریرا به 

 5000تا  3500ونت و اشتغال کالبد سکه، ینند. ناحکین میه را تأمیناح کین ینکانه سایماه یازهایه نکاست 

ز اهای بزرگ در مقیاس منطقه و شهر کاربری دسترسیبا توجه به این که و حداقل دو محله دارد.  بودهخانوار 

ها با توجه ظرفیت تردد ایجاد شده در این دسته از خیابان وپخش کننده ممنوع است،های جمعخیابان طریق

هزار نفر بر  0/12تا  5/5در بازه حدوداً و های شریانی های پیرامونی، کمتر از خیابانبه کاهش تقاضای کاربری

 .شودگرفته میدر نظر ساعت 

ی های شریاناز خیابان تروپخش کننده اولویت حضور و تردد عابر پیاده و دوچرخه بیشهای جمعدر خیابان

 ونقل همگانی معمولیحمل یهابر جای خود را به سیستمونقل همگانی انبوههای حملاست و در مقابل، سیستم

م سواران، مسافران سیستبه ترتیب با عابران پیاده، دوچرخهها اولویت کاربران در این دسته از خیاباند. ندهمی

 برایکننده عالوه بر ایجاد دسترسی  وپخشهای جمعخیابانونقل همگانی و سواری شخصی است. حمل

 .کنندها هدایت می، جریان تردد محلی را به شریانناحیه( در مقیاس) ی متوسطهاکاربری

 

 سرعت -3-1

 کیلومتر بر ساعت 40حداکثر برابر با ، وپخش کنندههای جمعدر خیابانحرکت وسایل نقلیه سرعت مجاز 

 شود.در نظر گرفته می لومتر بر ساعتیک 50تا  40 برابر باآنها و سرعت طرح 

 شود.باعث کنترل سرعت وسایل نقلیه می هانده، وجود فاصله کم بین تقاطعوپخش کنهای جمعدر خیابان

طراحی هندسی اجزای خیابان باید به نحوی صورت گیرد که رانندگان به تردد با سرعت بیشتر از با این حال 

 ، رانندگانسازیآرامهای نشوند. در کنار طرح هندسی مناسب، باید با به کار گرفتن شیوه ترغیبحد مجاز 

 رانندگی در حدود سرعت مجاز کرد. وسایل نقلیه را وادار به

 



 های شهریبخش پنجم: خیابان
 

 

 

30 
 

 حجم ترافیک طرح -3-2

وپخش کننده استفاده شود. حجم ترافیک جمع هایاز حجم ترافیک سال طرح برای طراحی خیابان باید

 شود.سال آتی برآورد می 20 برای جیحاًسال و تر 10طرح حداقل برای 

 

 سطح خدمت -3-3

شهری با کالن موجود طراحی شوند. در نواحی Dکننده باید برای سطح خدمت  وپخشهای جمعخیابان

قابل  Dسطح خدمت  عادی و زیادی وجود دارد نیز رافیک غیرهایی که حجم تو یا در مکان توسعه متراکم

 قبول است.

 

 شیب طولی -3-4

خود اطراف  هایزمینحد امکان هموار بوده و با پستی و بلندی  درکننده باید  وپخشهای جمعخیابان

سطحی قابل قبول است. با  هایآوری آبدرصد برای تسهیل جمع 3/0د. حداقل شیب طولی نهماهنگ باش

 سطحی استفاده شود. هایآوری آبجمعبهبود درصد برای  5/0شود تا از شیب طولی این حال، پیشنهاد می

 است. بیان شده 1-3جدول در بر اساس سرعت طرح کننده  وپخشجمع هایخیاباندر حداکثر شیب طولی 

های ثر شیب طولی وجود نداشته باشد، در طولکان رعایت حداکهای اجرایی، امه به علت محدودیتکدر صورتی 

 رد.کدرصد تندتر نیز استفاده  2های طولی تا حداکثر توان از شیبمتر می 150کمتر از 

 

 کننده )درصد( وپخشهای جمعبرای خیابانرو سوارهحداکثر شیب طولی  -1-3جدول 

سرعت طرح 
 ر ساعت(ب)کیلومتر 

 یو بلند ینوع پست

 یوهستانک تپه ماهور هموار

40 9 12 13 

50 9 11 12 
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 و بربلندی شیب عرضی -3-5

 5/2تا  5/1 برابر باسطحی باید  هایآوری آبجمع به منظورکننده  وپخششیب عرضی خیابان جمع

د برابر توان، مقدار بربلندی حداکثر میهای افقیقوس در صورت استفاده از شیب عرضی یکسره دردرصد باشد. 

عرضی معمول  نیمرخحفظ البته با توجه به محدودیت سرعت،  درصد باشد. 5/2با شیب عرضی معمول، یعنی 

 کند.وپخش کننده در محل قوس افقی برای رانندگان مشکلی ایجاد نمیخیابان جمع

 

 فاصله دید -3-6

متفاوت متر  65متر تا  50از به سرعت طرح  با توجهکننده  وپخشهای جمعفاصله دید توقف در خیابان

کننده، بدون چراغ راهنمایی هستند، عالوه بر  وپخشهای جمعهای خیاباناز آنجا که بسیاری از تقاطع .است

فاصله دید توقف، تأمین مثلث دید برای کاربران مختلف به تفکیک نوع کنترل تقاطع اهمیت خواهد داشت. 

مراجعه « اهتقاطع»نامه، آیین هفتمها به بخش برای اطالعات بیشتر در زمینه محاسبه ابعاد مثلث دید در تقاطع

 شود.

 

 بورتعداد خطوط ع -3-7

خط عبور در هر جهت داشته باشند. البته در صورت  2توانند حداکثر وپخش کننده میهای جمعخیابان

الزم و سایر اجزای نیمرخ عرضی  یز بالمانع است. تعداد خطوط عبورن خط عبور 3رفه بودن خیابان، وجود طیک

 تحلیل ظرفیت مشخص شوند.کننده با حجم ترافیک باال باید بر اساس  وپخشهای جمعدر خیابان

 

 خطوط عبورعرض  -3-8

شود. در می در نظر گرفتهمتر  0/3 تا 7/2 برابر باوپخش کننده های جمعدر خیابان عرض خطوط عبور

، عرض صنعتی هایخیابانمانند ، درصد( 10)بیشتر از  که تردد وسایل نقلیه سنگین قابل توجه است شرایطی

، ی مهمهادر نظر گرفته شود. در صورت استفاده از خطوط گردشی در تقاطعمتر  0/3 با برابر باید خطوط عبور

 متر باشد. 0/3 با برابر هامیونکا احتمال گردشعرض آنها باید با توجه به 
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 ایپارک حاشیه -3-9

ها، وجود تقاضای پارکینگ ناگزیر است. بنابراین، های شهری به دلیل فعالیت و دسترسی کاربریدر خیابان

شود. به منظور مختل نشدن ای در هر جهت خیابان اولویت داشته و توصیه میط پارک حاشیهایجاد یک خ

گذاری ای باید به شکل مناسب قیمتوآمد و عدم تشویق به استفاده از وسایل شخصی، منابع پارک حاشیهرفت

عرض گذاری، ه قیمتهکارهای مدیریت تقاضا، نحواستفاده از راتعیین تکلیف نهایی در مورد و مدیریت شوند. 

، منوط به انجام مطالعات ای در شرایط خاصو یا ممنوعیت پارک حاشیه مورد نیاز، زاویه پارک وسایل نقلیه

را  ای در خیابانمدیریت تقاضای پارکینگ در محدوده مورد نظر بوده و نتایج این مطالعه شرایط پارک حاشیه

 مشخص خواهد کرد.

متر در  5/2تا  0/2ای با عرض وپخش کننده نواحی مسکونی، باید خط پارک حاشیههای جمعدر خیابان

ه ک صنعتیتجاری و یک یا دو سمت خیابان، با توجه به اندازه قطعات مسکونی و تراکم ایجاد شود. در نواحی 

تا  تواند، عرض خط پارکینگ میگیردها برای تخلیه و بارگیری در آنها صورت میها و کامیونتتردد کامیون

 شود. اً در دو سمت خیابان ایجادمتر افزایش یابد و ترجیح 0/3

دار و خطوط پارک عمودی، زاویهاست.  نشان داده شده 1-3ل کشای از نظر زاویه در انواع پارک حاشیه

مشکل اصلی خط شوند. کننده توصیه نشده و تنها در شرایط خاص ایجاد می وپخشهای جمعمورب در خیابان

 است. خروجوازی، دید محدود در زمان دار، در مقایسه با پارک مورب و مپارک عمودی و زاویه

 

 
 ایانواع پارک حاشیه -1-3ل کش
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 میانه -3-10

روهای دو جهت خیابان است و شامل دو شانه سمت فاصله بین خطوط ممتد لبه سمت چپ سواره ،میانه

 مسیرهای رفت و برگشت خیابان استفاده شدهها به منظور جداسازی جریان ترافیک میانه از شود.چپ نیز می

، میانه در نظر گرفته شود. جهت در هر خط عبور 2با طرفه دوکننده  وپخشهای جمعدر خیابان بهتر استو 

های عریض دارای پوشش کشی تنها تا میانهاز حالت خطتوانند کننده می وپخشهای جمعها در خیابانمیانه

 ومسها و حداقل عرض مورد نیاز آنها به بخش را شامل شوند. برای اطالعات بیشتر در زمینه انواع میانهگیاهی 

 مراجعه شود.« های عرضیاجزای نیمرخ»نامه، آیین

متر باشد،  3نه کمتر از های متعدد از طول خیابان مجاز باشد و عرض میازدن در مکان در صورتی که دور

 10تا  5با سطح مقطع مدور با ارتفاع  دارای سکوکشی مناسب و یا میانه توان از میانه همسطح با خطمی

 استفاده کرد. ،سازی شده باشدمتر که برای دور زدن مناسبسانتی

 

 جدول -3-11

 هایآوری آبه جمعتا ب وجود داردجدول  معموالًکننده  وپخشهای جمعخیابانروی در حاشیه سواره

تواند به صورت جدول کمک شود. این جدول می روسوارهن پیاده و مشخص کردن عابراافزایش ایمنی سطحی، 

 5/0تا  متر 3/0متر باید سانتی 15های قائم با ارتفاع جدوللبه  متر ارتفاع داشته باشد.سانتی 15 حداکثر قائم،

ا در ب باشد، این فاصله آبرورو فاصله داشته باشند. در صورتی که جدول همراه با سوارهخط ممتد لبه متر از 

 شود.تأمین می کنار جدول آبروینظر گرفتن عرض 

 

 عرض پوسته -3-12

 ای،، میانه، خطوط پارک حاشیه، شامل خطوط عبورمختلفعرض پوسته خیابان باید برای ایجاد اجزای 

 با توجه به ضوابط حداقلی و حداکثریروها، تسهیالت دوچرخه، فضای سبز و تأسیسات شهری کافی باشد. پیاده

این است. متر  15 برابر باکننده  وپخشجمع هایعرض پوسته برای خیابانارائه شده در بندهای قبل، حداقل 

برای ای حاصل شده است. پارک حاشیه وطو خط در هر جهتسواره خط عبور  یک عرض با فرض وجود

 مراجعه شود.« های عرضی نمونهنیمرخ»اطالعات بیشتر در زمینه ابعاد اجزای نیمرخ عرضی به بند 
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 کناره خیابان -3-13

رو واقع شده، جریان ها و لبه سوارهمنظور از کناره خیابان، بخشی از خیابان است که بین جداره ساختمان

مخصوص محدوده کند و به سه ناحیه مبلمان و تجهیزات شهری، های اطراف جدا میا از ساختمانترافیک ر

 شود.ها تقسیم میساختمان هپیاده و کنار انعبور عابر

تأسیساتی مانند چراغ  شود.متر در نظر گرفته می 5/2 با های شهری برابرحداقل عرض کل کناره خیابان

حد امکان دور از جدول قرار  درنشانی و سایر تسهیالت باید راهنمایی و رانندگی، تیرهای برق، شیرهای آتش

 آنها کم شود. اب ،ر اثر تصادفب منحرف شده تا احتمال برخورد وسایل نقلیه گیرند

 

 تسهیالت پیاده -3-14

 یآمدگنرویو ب یشهر لمانبسبز، م یتوسط فضابدون احتساب عرض اشغال شده ) روپیادهمؤثر عرض 

های در صورتی که کاربری متر باشد. 5/1 برابر با باید حداقل وپخش کنندههای جمعخیابان در( هاساختمان

مطلوب  ،رومتر برای پیاده 5/2 مؤثر پیاده باشد، عرض انبا حجم تردد زیاد عابرو اداری پیرامونی از نوع تجاری 

های صندلیو عدم امکان عبور  وپخش کنندههای جمعدر خیابانرو عرض پیاده علت کم بودن به خواهد بود.

 ،متر 8/1 عرضو  متر 0/2 طول، فضایی به رودر طول پیاده متر 60هر به ازای ، باید از کنار یکدیگر دارچرخ

 های عرضیدر محل گذرگاهالزم است تا همچنین  ایجاد شود. دارهای چرخصندلیو پیاده عابران  سبقتبرای 

 فراهم شود.دارای معلولیت ، شیبراهه در لبه جدول وجود داشته باشد تا امکان حرکت افراد عابر پیاده

وپخش کننده به طور کلی، عبور عرضی های جمعهای مختلف سفر در خیابانهویشهای مطابق با اولویت

که  دارهای چراغمتری تقاطع 100 محدوده مگر در ود.شمیها آزاد در نظر گرفته عابر پیاده در این خیابان

. در صورتی که خیابان دارای میانه است ی تقاطعگذرهامحدود به پیاده ،در این فاصله عبور عرضی عابران

 ،متری، میانه 100، الزم است تا در فواصل باشد کننده، فضای سبز یا جدول(فیزیکی غیر قابل عبور )سکو، جدا

 سازی شود.مناسب دارای معلولیتافراد  عابران پیاده و جهت عبور

 

 

 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

35 
 

 تسهیالت دوچرخه -3-15

تردد کم بودن سرعت و حجم وپخش کننده و همچنین های جمعهای تردد در خیاباناولویتبا توجه به 

سازی خطوط ویژه دوچرخه توسط موانع فیزیکی و صلب وجود ندارد. در صورت وسایل نقلیه، الزامی به جدا

کشی و ایجاد نوار حائل کافی است. خط ویژه دوچرخه خطوط ویژه دوچرخه، جداسازی آن از طریق خطوجود 

مجموع  .شودطراحی میای متر در سمت چپ خط پارک حاشیه 8/1کشی با عرض حداقل شده با خط جدا

 .متر باشد 0/4 برابر با باید حداقلدر این حالت ای حاشیهعرض خط دوچرخه و خط پارک 

از آنجا که مجموعه مسیرهای دوچرخه در شهر باید یک شبکه به هم پیوسته تشکیل دهند، بهتر است 

وپخش کننده، خط ویژه دوچرخه با مشخصات مناسب و های جمعحداقل در یک جهت از امتداد کلیه خیابان

واع خطوط ویژه جزئیات هندسی و طراحی ان زمینهقابل قبول وجود داشته باشد. برای اطالعات بیشتر در 

 مراجعه شود.« مسیرهای دوچرخه»نامه، آیین یازدهمدوچرخه به بخش 

 

 هاو پل هاسازه -3-16

کمی بیشتر از عرض حداقل باید )وابسته به حجم طرح( کننده  وپخشهای جمععرض پل در خیابان

روهایی که در خیابان منتهی به پل وجود دارند، پیادهشود ولی توصیه می. (2-3جدول ) باشد خیابان رویسواره

 عرشه پل نیز امتداد یابند.در 

 وپخش کنندهجمع هایخیابان درهای جدید و بازسازی شده عرض پلاضافه حداقل  -2-3جدول 

 رونسبت به سواره عرض پلاضافه حداقل  روز( بر )وسیله نقلیهحجم طرح 

 متر از هر سمت 5/0 500کمتر از 

 متر از هر سمت 0/1 2000تا  500

 متر از هر سمت 5/1 2000بیشتر از 

 

وسیله  2000از بودن حجم تردد بیشتر  حتی در صورتباشد، متر  30در صورتی که طول پل بیشتر از 

 قابل قبول است.رو سوارهت هر سم درمتر  0/1عرض روز، اضافه  برنقلیه 

موجود  در حال بازسازی از مقادیرکننده  وپخشجمعدر یک خیابان در صورتی که عرض یک پل موجود 

 .توان آن پل را حفظ کردبیشتر باشد، می 3-3جدول  در
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 برای حفظ سازه موجود هایپل حداقل عرض -3-3جدول 

 )متر(عرض پل حداقل  روز( بر )وسیله نقلیهحجم طرح 

 5/6 1500کمتر از 

 5/7 2000تا  1500

 5/8 2000بیشتر از 

 

 ارتفاع آزاد -3-17

 ،رومتر بوده و در تمام عرض سواره 5/4باید حداقل های باالسری، ، عالئم و تابلودر زیرگذرها ارتفاع آزاد

 ضخامت مورد نیاز آن، وجود داشته باشد.با احتساب احتمال روسازی آتی خیابان و 

 

 موانع فاصله جانبی -3-18

ت رو، در صورترین مانع عمودی جانبی تا لبه جدول یا خط ممتد لبه سوارهجانبی، فاصله نزدیک فاصله

های مورد نیاز برای ناحیه عاری های شهری که تأمین حداقلعدم وجود جدول است. این فاصله غالباً در خیابان

 شود.ر گرفته میدر نظ به منظور ایمنی وسایل نقلیه موتوریپذیر نیست، از مانع امکان

متر از لبه جدول فاصله  5/0در صورتی که حاشیه خیابان دارای جدول باشد، هر مانع عمودی باید حداقل 

متر افزایش  0/1ها به منظور گردش وسایل نقلیه سنگین و بهبود فاصله دید به داشته باشد. این فاصله در تقاطع

ط خیابد. در صورتی که در حاشیه خیابان، جدول وجود نداشته باشد، فاصله جانبی بین موانع کناری و می

 شود.متر در نظر گرفته می 0/1 برابر با رو حداقللبه سوارهممتد 

 

 هاتقاطع -3-19

 بهتر است ،ارانسووپخش کننده، به دلیل حضور قابل توجه عابران پیاده و دوچرخهجمع یهاابانیدر خ

ها باید جهت تسهیل شود. مساحت تقاطعن استفادهاز چهار شاخه دارند،  ترشیه بک یادهیچیپ یهااز تقاطع

 های منتهی به آن()برابر با عرض خیابان حد امکان کوچک شده در، دارای معلولیتافراد عبور عابران پیاده و 

 وجود نداشته باشد.بندی ترافیک جریانو نیازی به استفاده از جزایر 
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های درجه و شعاع قوس گوشه تقاطع خیابان 75های متقاطع حداقل برابر با بهتر است زاویه بین خیابان

 متر در نظر گرفته شود. 5/7وپخش کننده حداقل برابر با جمع

های خیابان ت. درساز اسلک مشالًعموموپخش کننده، جمع یهاابانیخ تقاطع دان دریوجود م

جزیره  ، شعاعو وسایل نقلیه سنگین هااتوبوس ها،دلیل سرعت و حجم تردد سواری به وپخش کنندهجمع

ین ترتیب و با وسیع ه ا. بها، قابل توجه و زیاد خواهد بودمیدانمساحت  و در نتیجهخطوط گردشی  میانی،

 .سواران کاهش خواهد یافتپیاده و دوچرخهعابران عبور عرضی ایمنی تقاطع، سطح شدن 

وپخش کننده، توسط میانه یا خط ممتد از یکدیگر جدا های جمعدو جهت حرکت ترافیکی در خیابان

 ، فاصلهرواز این وجود ندارد.  تمام طول خیابانهای چپگرد یا دور برگردان در امکان حرکت. بنابراین شودمی

متر )برای  150 با های گردشی( حداقل برابرانجام حرکت وربه منظکشی )باز شدگی میانه یا خطها بین تقاطع

 برای شود.می یب به افزایش سرعت( در نظر گرفتهغ)به منظور عدم ترمتر  400 با حفظ ایمنی( و حداکثر برابر

ها در آنها رعایت نشده است، باید سرعت وپخش کننده موجود که کمینه فاصله بین تقاطعهای جمعخیابان

 متر باشد. 300ها برابر با کیلومتر بر ساعت و حداکثر فاصله بین تقاطع 30ر با مجاز براب

به صورت دو حرکت راستگرد، فاصله  وپخش کنندههای جمعلی در خیابانهای محدر صورت وجود اتصال

متر باشد. فاصله بین محورهای دو  50 برابر با ترین تقاطع باید حداقلآن اتصال تا شروع قوس گوشه نزدیک

 (.2-3ل کشمتر در نظر گرفته شود ) 50اتصال محلی متوالی نیز باید حداقل برابر با 

ه ها رعایت نشدهای محلی یا تقاطعنه فاصله بین اتصالوپخش کننده موجود که کمیهای جمعدر خیابان

کیلومتر بر ساعت تعیین شده و با عالئم و تابلوهای هشداردهنده مناسب به  30است، باید سرعت مجاز برابر با 

 رسانی شود.رانندگان اطالع

 

 
 کننده وپخشجمع هایمحلی در خیابان هایخیابان فاصله بین اتصال -2-3ل کش
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 سازی هطرفکی -3-20

های پیرامونی بوده و های شهری، ایجاد دسترسی برای کاربران و کاربریاز آنجا که نقش اصلی خیابان

های طرفه کردن انواع خیابانطرفه کردن، باعث محدودیت تردد و دسترسی خواهد شد، به طور کلی، یکیک

شود. به عالوه با حذف یک جهت از یک خیابان، خوانایی شبکه معابر کم شده و مسیریابی نمیشهری توصیه 

 مشکل خواهد شد. با این حال در شرایط خاص و با رعایت موارد زیر این اقدام مجاز است:

تواند ظرفیت کافی برای به علت کمبود عرض پوسته، عملکرد خیابان به صورت دوطرفه، نمی -

 بینی شده در آینده را داشته باشد.تقاضای ترافیک پیش پاسخگویی به

های چپگرد غیر ها و حرکتطرفه، باعث پیچیده و پر حجم شدن تقاطععملکرد خیابان به صورت دو -

 قابل مدیریت، شده باشد.

متر، دو خیابان مناسب وجود داشته  300در امتداد و موازی با خیابان مورد نظر در فاصله کمتر از  -

 شد.با

های متقاطع وجود متر، خیابان 300عمود بر خیابان مورد نظر، به تعداد مناسب و فواصل کمتر از  -

 داشته باشد تا امکان گردش ترافیک فراهم شود.

های موجود سازی خیابان، نباید بر عملکرد کاربری طرفههای گردشی ایجاد شده به علت یکجریان -

 ه داشته باشد.در محدوده، تأثیر منفی قابل توج

 
 طرفه، ممکن است دارای مزایای زیر باشند:های یکخیابان

 ایقطعه های میانکاهش تداخل -

 های موجود در تقاطع و بهبود عملکرد تجهیزات کنترل ترافیککاهش تداخل -

 هاکاهش تعداد و شدت تصادف -

 روطور کلی تغییر توزیع عرض سوارهای و به افزایش ظرفیت خیابان به دلیل حذف میانه، پارک حاشیه -
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 طرفه، دارای معایب زیر هستند:های یکخیابان

 هاافزایش طول مسیر دسترسی به برخی کاربری -

 یابیانایی شبکه معابر و سخت شدن مسیرکاهش خو -

 تر شدن دسترسی وسایل نقلیه اضطراریسخت -

 افزایش سرعت وسایل نقلیه -

 عابران پیاده دشوارتر شدن عبور عرضی -

 

 سطحی هایآوری آبجمع -3-21

و آوری جمع به منظور تسهیلدرصد باشد. با این حال،  3/0باید حداقل  هاجویها و جدولشیب طولی 

های آوری و تخلیه آبجمعهای سیستم درصد استفاده کرد. دریچه 5/0توان از شیب سطحی می هایآب تخلیه

سطح  در آب بیش از حدصله مناسبی از یکدیگر قرار داشته باشند تا و با فا جوی، باید در امتداد خط سطحی

 باید به نحوی های سطحیآوری و تخلیه آبجمعسیستم های خیابان جمع نشود. عالوه بر این، طراحی درپوش

 ن پیاده بر روی آنها وجود داشته باشد.اامکان حرکت دوچرخه و عابر کهباشد 
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 نندهکوپخش ابان جمعیبندی مشخصات خجمع -3-22

 کننده وپخشمشخصات خیابان جمعخالصه  -4-3جدول 

 مشخصه
 )کیلومتر بر ساعت( سرعت مجاز

40 30 

 40 50 سرعت طرح )کیلومتر بر ساعت(

 5500 5500 حداقل ظرفیت جابجایی )نفر بر ساعت(

 5/5 5/5 )متر( 1روحداقل عرض سواره

 15 15 )متر( 1حداقل عرض پوسته

 2 2 2در هر جهت حداکثر تعداد خطوط عبور

 0/3تا    7/2 0/3تا    7/2 )متر( عرض هر خط عبور

 5/1 5/1 )متر( 3روحداقل عرض مؤثر پیاده

 5/2تا    0/2 5/2تا    0/2 ای )متر(عرض خط پارک حاشیه

 9 9 )درصد( 4حداکثر شیب طولی

 0/2تا    5/1 5/2تا    0/2 شیب عرضی )درصد(

 ممنوع ممنوع بربلندی )درصد(

 الزامی نیست الزامی نیست )متر( 5حداقل عرض میانه

 15تا    10 15تا    10 متر(ارتفاع جدول )سانتی

 5/0تا    3/0 5/0تا    3/0 رو )متر(فاصله جدول از لبه سواره

 5/0 5/0 جدول )متر( حداقل فاصله جانبی موانع تا لبه

 - 150 ها )متر(حداقل فاصله بین تقاطع

 300 400 ها )متر(حداکثر فاصله بین تقاطع

 - 50 های محلی )متر(فاصله بین اتصال

 50 65 فاصله دید توقف )متر(

 مختلط مختلط ونقل همگانینوع حمل

 2درجه  2و درجه  1درجه  نوع مسیر دوچرخه

 آزاد آزاد 6عابر پیادهوه عبور عرضی نح

 D D سطح خدمت طراحی

 ایناحیه ایناحیه های پیرامونیحداکثر مقیاس کاربری

 سواره در هر جهتخط عبور  یکبا فرض وجود  -1
 بالمانع است. خط عبور 3ن خیابان، وجود حداکثر طرفه بوددر صورت یک -2
 هاآمدگی ساختمانشهری و بیرونبدون احتساب عرض اشغال شده توسط فضای سبز، مبلمان  -3
 در شرایط توپوگرافی هموار -4
 متر است. 0/2گذر و جزیره ایمنی برای عابر پیاده، حداقل برابر با در صورت وجود در محل پیاده -5
 گذردار، محدود به پیادههای چراغمتری تقاطع 100در محدوده  -6
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 های عرضی نمونهنیمرخ -3-23

 هایضی یک خیابان، ابتدا نقش خیابان در شهر و حداکثر مقیاس کاربریبه منظور طراحی نیمرخ عر

شود. پس از آن، حدود ظرفیت مورد نیاز برای جابجایی و دسترسی افراد و میپیرامونی برای آن مشخص 

جزئیات نیمرخ عرضی تعیین خواهد شد. ظرفیت یک نیمرخ عرضی مشخص شده و کاربران خیابان انتخاب 

کننده )و نه وسایل نقلیه( بر اساس میانگین مقادیر ر حسب قابلیت جابجایی تعداد افراد استفادهبرای خیابان، ب

برآورد  با شود. نیمرخ عرضی که مطابق)به عنوان راهنما و برآورد اولیه( محاسبه می 5-3جدول موجود در 

به شرط وجود حداقل را داشته باشد،  بر ساعت هزار نفر 0/12هزار تا  5/5اولیه، ظرفیت جابجایی حدوداً بین 

تواند قابلیت دسترسی به محسوب شده و می وپخش کنندهجمعخیابان متری،  5/1روی عرض مؤثر پیاده

 های مختلف سفر داشته باشد.را با شیوه و کوچکمتوسط مقیاس  باهای کاربری

 های شهریخیاباننیمرخ عرضی راهنمای ظرفیت جابجایی تسهیالت مختلف در  -5-3جدول 

 ظرفیت جابجایی نوع تسهیالت ردیف

 نفر بر ساعت بر خط 3000 *خط ویژه دوچرخه 1

 نفر بر ساعت بر خط 6000 خط ویژه همگانی 2

 نفر بر ساعت بر متر عرض 1000 خط عبور وسایل نقلیه 3

درصد  10در شهرهایی که دارای سهم سفر بیشتر از  افزایش ظرفیت از طریق ایجاد مسیر ویژه دوچرخه تنها»*«: 
 شود.در نظر گرفته می ،برای شیوه سفر دوچرخه هستند

 

، یاهینگ حاشیکو دوچرخه، پار همگانیژه یو خطوطها، د بر اساس سرعت، حجم تردد انواع شیوهیطراح با

مخصوص  خطوط، یسکاتوبوس و تا یهاستگاهیاده و سوار شدن مسافر، ایو پ یو بارانداز یریبارگ یهامحل

ها، عرض پوسته موجود، فواصل جانبی و فضای سبز مورد نترل تقاطعک ها، نحوهتگرد و چپگرد در تقاطعراس

 یعرض یهامرخین ین تعدادی الگوی ثابت و مشخص برایین، تعیند. بنابراکن ییرا تع یمقطع عرض ینیاز، اجزا

های های متنوع مقطع عرضی در خیابانهایی از حالتنمونه ،در ادامه ست.یپذیر نح و امکانیصح ،پیت

 ارائه شده است. وپخش کنندهجمع
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 وپخش کنندهجمع هایخیابان برایمطلوب  نیمرخ عرضینمونه  -3-3ل کش

 

 
 دوچرخه ویژه ریخطه دارای مس 1وپخش کننده نمونه نیمرخ عرضی خیابان جمع -4-3ل کش
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 طرفهکیخطه  2وپخش کننده نمونه نیمرخ عرضی خیابان جمع -5-3ل کش

 

 
 ایدوچرخه بدون پارک حاشیه ویژه دارای مسیرخطه  2وپخش کننده نیمرخ عرضی خیابان جمعنمونه  -6-3ل کش
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 خطه 2وپخش کننده نمونه نیمرخ عرضی خیابان جمع -7-3ل کش

 

 
 یاهیحاش کدوچرخه بدون پارویژه ر یمس دارایخطه  4وپخش کننده نمونه نیمرخ عرضی خیابان جمع -8-3ل کش
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 یاهیحاش کخطه بدون پار 4وپخش کننده نمونه نیمرخ عرضی خیابان جمع -9-3ل کش
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 خیابان محلی -4

های شهری هستند که دسترسی تمامی کاربران معبر را به ای از خیابانهای محلی، دستهخیابان

 است ییهایاربرکهای در مقیاس محله، کنند. منظور از کاربریهای حداکثر در مقیاس محله فراهم میکاربری

 خانوار است. 3000تا  700ونت کالبد سکنند. محله، کن یمحله را تأم کین ینکروزانه سا یازهایتوانند نیمه ک

های منطقه و شهر از طریق خیابان ناحیه، بزرگ در مقیاسمتوسط و های با توجه به این که دسترسی کاربری

های با توجه به کاهش تقاضای کاربری هااد شده در این دسته از خیابان، ممنوع است، ظرفیت تردد ایجمحلی

 شود.نفر بر ساعت در نظر گرفته می 5500کمتر از و حدوداً  هریشهای خیابانسایر پیرامونی، کمتر از 

سواران است. جریان وسایل های محلی، اولویت حضور و تردد با عابران پیاده و سپس دوچرخهدر خیابان

 های محلی، نقششود. در خیابانها جهت ایمنی عابران پیاده کنترل مینقلیه موتوری در این دسته از خیابان

ران سواها با عابران پیاده و دوچرخهترین نقش خیابان بوده و اولویت ایجاد دسترسی به کاربریی مهماجتماع

نقش شده و های غیر موتوری محدود هویشها به نفع ونقل همگانی در این خیاباناست. تردد وسایل حمل

 .رسدجابجایی به کمترین حد ممکن می

 

 سرعت -4-1

طراحی مناسب استفاده از کیلومتر بر ساعت است. باید با  30های محلی حداکثر سرعت مجاز در خیابان

به کاهش  مجبورشبکه، مشخصات هندسی خیابان محلی و منظرسازی محیط اطراف آن، رانندگان  ساختار

بر ساعت در نظر گرفته کیلومتر  30ها برابر با بنابراین سرعت طرح نیز در این دسته از خیابان .سرعت شوند

 سازی برای کاهش سرعت استفاده کرد.های آرامتوان از شیوههای محلی میدر خیابان شود.می

 

 حجم ترافیک طرح -4-2

 نقشهای کوچک مقیاس بوده و کاربری های محلی، ایجاد دسترسی برایخیاباناز آنجا که نقش اصلی 

 .تنیسمعموالً عامل مهمی در تعیین طرح هندسی رفیت و ظ حجم ترافیک، در آنها مورد توجه نیستجابجایی 

 .شوددر نظر گرفته میها یک خط عبور در هر جهت باناین نوع خیابرای  به طور معمول بنابراین
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 سطح خدمت -4-3

برای  Dکنند، سطح خدمت های مجاور را فراهم میدسترسی به ساختمان ،های محلیاز آن جا که خیابان

نظر  ها، دردر این خیابان سوارانپیاده و دوچرخه انعابر عالوه بر آن، به علت اولویت باالتر. آنها قابل قبول است

 وسایل نقلیه موتوری مطلوب نیست. ترددو در نتیجه افزایش عرضه و کیفیت  Dاز  گرفتن سطح خدمت باالتر

 

 شیب طولی -4-4

حد امکان کم در نظر گرفته شود.  دردرصد بوده و  15 برابر با های محلی باید حداکثرشیب طولی خیابان

حداکثر حد امکان هموار بوده و شیب طولی آنها  درباید  متعدد تجاریهای دارای کاربریهای محلی خیابان

در  ودرصد وجود داشته  3/0سطحی، باید حداقل شیب طولی  هایآوری آببرای جمعدرصد باشد.  8 اب برابر

 .توان استفاده کرددرصد نیز می 2/0صورت هموار بودن زمین از شیب حداقل 

توان طول بیشتری از خیابان محلی را به صورت درصد باشد، می 3در صورتی که شیب طولی کمتر از 

متر و در  100در این شرایط  شود که حداکثر طول مستقیم خیابان محلیمستقیم طراحی کرد. توصیه می

 متر در نظر گرفته شود. 75حداکثر طول مستقیم  ،صورت بیشتر بودن شیب طولی

 

 و بربلندی شیب عرضی -4-5

درصد  0/2تا  5/1 برابر باهای محلی در خیابان های سطحیآوری آببه منظور جمع روشیب عرضی سواره

نیز درصد  0/3 تا توان، این شیب را میپایین باشدشود. در مواردی که کیفیت روسازی می در نظر گرفته

 درصد باشد. 0/3 در حدود ایشیب عرضی خط پارک حاشیهشود . توصیه میداد افزایش

قوس افقی تغییر داد. بلکه باید شیب عرضی معمول را  در محلهای محلی را نباید شیب عرضی خیابان

چنین، شود. همه میها نیز حفظ کرد. رعایت این ضابطه منجر به پایین نگه داشتن سرعت وسایل نقلیدر قوس

در نظر گرفت، زیرا این کار سبب  های مستقیماز قسمت ترعریض ی افقی،هارا نباید در قوس ط عبورخطو

ر ای محلی دهشود. بنابراین، مقطع عرضی در خیابانمیخیابان و کاهش ایمنی سرعت وسایل نقلیه  افزایش

متر برای  25)حداقل  با مقداربرابر  الزم است تا شعاع قوس نیز ،عالوه بر این کند.نمی یتغییرهیچ ها قوس

 در نظر گرفته شود.کیلومتر بر ساعت(  30سرعت طرح 
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 فاصله دید -4-6

 ،کیلومتر بر ساعت 30 طرح و سرعت مجازمتناسب با سرعت  ،های محلیفاصله دید توقف در خیابان

ایی هستند، عالوه ، بدون چراغ راهنممحلیهای های خیابانتقاطع اغلباز آنجا که  متر است. 35برابر با  حداقل

 ،به عنوان یک راهنمای کلیاهمیت خواهد داشت.  دید برای کاربران مختلف بر فاصله دید توقف، تأمین مثلث

باشد.  1-4ل کشسطح مشخص شده در  با های محلی با یکدیگر، باید حداقل برابرمثلث دید در تقاطع خیابان

مراجعه « اهتقاطع»نامه، آیین هفتمها به بخش برای اطالعات بیشتر در زمینه محاسبه ابعاد مثلث دید در تقاطع

 شود.

 
 دارای تابلوی ایست در همه جهات های محلیتقاطع خیابانمثلث دید حداقل در  -1-4ل کش

 

 تعداد خطوط عبور -4-7

های مجاور است، های محلی و ساختمانهای محلی، تأمین دسترسی به کاربریعملکرد اصلی خیابان

های بنابراین ایجاد تنها یک خط عبور مستقیم و بدون مانع در هر جهت الزامی و کافی است. در شبکه خیابان

مطلوب نیست. ولی  هاد محدودیت برای دسترسی کاربریبه دلیل ایجا طرفههای یکی، استفاده از خیابانمحل

خط عبور نیز غیر مجاز است.  2در این شرایط نیز وجود یک خط عبور کافی بوده و در نظر گرفتن بیشتر از 

یدن به یک خیابان های محلی معموالً به نحوی است که فواصل سفر از مبدأ تا رسالگوی خیابان

ی روهای محلی دارای عرض سوارهکیلومتر باشد. به همین دلیل بسیاری از خیابان 1کننده کمتر از وپخشجمع

 شوند.متر بوده و به صورت خیابان نوبتی برای عبور در هر جهت استفاده می 5کمتر از 
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 خطوط عبورعرض  -4-8

عرض خط کمکی برای گردش در  متر است. 7/2 تا 5/2 برابر باهای محلی در خیابان عرض خطوط عبور

 .یابد افزایشمتر  7/2تا  سهم وسایل نقلیه سنگینتواند بسته به متر بوده و می 5/2حداقل نیز ها تقاطع

عرض  کلتند، با اشغال  افقی هایوسایل نقلیه سنگین )تریلی تیپ( از قوس عبورالزم است تا امکان 

متر )حداقل شعاع برای  25های به شعاع بررسی شود. برای آن که تریلی بتواند از قوس خیابان یروسواره

 .متر باشد 7باید حداقل  بستر خیابان، عرض کل عبور کندساعت(  برکیلومتر  30سرعت مجاز 

 

 ایپارک حاشیه -4-9

ای با پارک حاشیهخط حداقل در یک سمت خیابان محلی، در دو سمت و یا در نواحی مسکونی، باید 

 جوی کنار جدول، عرض جوی کنار آنوجود داشته باشد. در صورت استفاده از جدول و  متر 8/1عرض حداقل 

های محلی تجاری توصیه در خیابانشود. ای در نظر گرفته میرک حاشیهبه عنوان بخشی از عرض خط پا

 شود. در نظر گرفتهمتر  0/2ای در دو طرف خیابان و به عرض شود که خط پارک حاشیهمی

 

 میانه -4-10

های محلی میانه وجود ندارد. با این حال، در صورتی که از میانه استفاده شده باشد، به معموالً در خیابان

 رایب میزان اخالل را کمترینکند. این حائل باید عمل می منظرعنوان حائل و در راستای بهبود کیفیت 

، موجودمحلی های توان از ایجاد میانه در طول خیابانمی .ایجاد کندهای مجاور خیابان کاربریدسترسی به 

 استفاده کرد.سازی ترافیک و آرامآنها عرض  ،خطوط عبورتعداد  کاهشجهت 

 

 جدول -4-11

و  های سطحیآببهتر آوری و تخلیه جمعمعموالً از جدول به منظور استفاده بهتر از عرض خیابان، 

 آوری وجمعبا توجه به مسائل مربوط به  شود.های محلی استفاده میعابران پیاده در خیابان افزایش ایمنی

 متر باشد.سانتی 15تا  10باید های محلی در خیابانو کنترل ترافیک، ارتفاع جدول  های سطحیتخلیه آب
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 کناره خیابان -4-12

رو واقع شده، جریان ها و لبه سوارهمنظور از کناره خیابان، بخشی از خیابان است که بین جداره ساختمان

مخصوص محدوده کند و به سه ناحیه مبلمان و تجهیزات شهری، های اطراف جدا میترافیک را از ساختمان

 شود.ها تقسیم میساختمان هپیاده و کنار انعبور عابر

و  وسایل نقلیهتا احتمال برخورد بین  داشته باشد امتداد طول خیابانکل در  بهتر استکناره خیابان 

عابران پیاده کاهش یافته و در عین حال باعث زیبایی بیشتر مسیر شود. محور خیابان باید به نحوی باشد که 

 خیابان به حداقل برسد. کنارهوجود شیب در 

های محلی تجاری و در خیابان .متر باشد 0/2متر و ترجیحاً  5/1 برابر با باید حداقل کناره خیابانعرض 

خیابان به شدت  پوستهکه  صورتیدر شود. می توصیهمتر  5/2 با برابر کناره خیاباننواحی عرض  ،تاریخیمراکز 

 5/0تواند به رو میپیاده عدم وجود، در صورت کناره خیابان، عرض باشدمحدود بوده و هزینه تأمین زمین زیاد 

 .و(رها از سوارهفاصله جانبی دیواره ساختمانحداقل ) متر کاهش یابد

 

 تسهیالت پیاده -4-13

وجود داشته باشد. در  متر 2/1با حداقل عرض  روهای محلی پیادهدر هر دو سمت خیابانبهتر است 

توان به رو در هر دو سمت وجود ندارد، میبست و در شرایطی که امکان ایجاد پیادههای بنها و خیابانکوچه

است که از  مجاز های محلی تنها در صورتیسمت خیاباندر دو رو ایجاد پیادهعدم رو اکتفا کرد. یک پیاده

 .یابد تقلیلکیلومتر بر ساعت  15به ، سرعت حرکت وسایل نقلیه سازیآرامهای طریق طراحی و روش

امالً پیاده ک انعبور عرضی عابرپیاده است،  انحرکت با عابر اصلیهای محلی اولویت از آنجا که در خیابان

 ایجاد کند. هاآنبر سر راه  یای و پوشش گیاهی نباید مانعیهموانع حاشزاد بوده و آ

 

 تسهیالت دوچرخه -4-14

ا هدوچرخهبه علت سرعت کم وسایل نقلیه، های محلی، حرکت دوچرخه بر سواری اولویت دارد. در خیابان

ایجاد  دلیلبه همین  و های محلی به طور مشترک با سایر وسایل استفاده کنندخیابان یروتوانند از سوارهمی

 .نیستها ضروری دوچرخه در این دسته از خیابانجدا شده برای ویژه  مسیر
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 هاو پل هاسازه -4-15

ایی هسازه، بندهای محلی مجاز نیست، منظور از پل در این در خیابانهمسطح  ایجاد تقاطع غیراز آنجا که 

 های آب است.آهن و کانالجهت عبور جریان ترافیک از ریل راه

ان روی خیابهای محلی )وابسته به حجم طرح( باید حداقل کمی بیشتر از عرض سوارهدر خیابانعرض پل 

به پل وجود دارند، در عرشه پل نیز  روهایی که در خیابان منتهیپیاده ،شود(. ولی توصیه می1-4جدول باشد )

 امتداد یابند.

 محلی هایهای جدید و بازسازی شده در خیابانعرض پل اضافه حداقل -1-4جدول 

 رونسبت به سواره عرض پلاضافه حداقل  روز( بر )وسیله نقلیهحجم طرح 

 هر سمتمتر از  5/0 500کمتر از 

 متر از هر سمت 0/1 2000تا  500

 متر از هر سمت 5/1 2000بیشتر از 

 

وسیله  2000بیشتر بودن حجم تردد از  حتی در صورتمتر باشد،  30در صورتی که طول پل بیشتر از 

 رو قابل قبول است.هر سمت سواره درمتر  0/1نقلیه بر روز، اضافه عرض 

 2-4جدول  موجود در خیابان محلی در حال بازسازی از مقادیر در صورتی که عرض یک پل موجود در

 تواندرصد باشد، می 10ها کمتر از توان آن پل را حفظ کرد. در صورتی که تردد کامیونبیشتر باشد، می

 متر کمتر از مقادیر موجود در این جدول در نظر گرفت. 5/0داقل عرض پل را ح

 برای حفظ سازه موجود هایپل حداقل عرض -2-4جدول 

 )متر(عرض پل حداقل  روز( بر )وسیله نقلیهحجم طرح 

 0/6 250کمتر از 

 5/6 1500تا  250

 5/7 2000تا  1500

 5/8 2000بیشتر از 
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 موانع فاصله جانبی -4-16

ت رو در صورترین مانع عمودی جانبی تا لبه جدول یا خط ممتد لبه سوارهجانبی، فاصله نزدیک فاصله

های مورد نیاز برای ناحیه عاری های شهری که تأمین حداقلعدم وجود جدول است. این فاصله غالباً در خیابان

ها باید در تمام خیابانشود. در نظر گرفته می به منظور ایمنی وسایل نقلیه موتوریر نیست، پذیاز مانع امکان

رهای های روشنایی و شیمتر بین لبه جدول و موانعی مانند تیرهای برق، چراغ 5/0حداقل فاصله جانبی 

 نشانی وجود داشته باشد.آتش

فاصله جانبی بین موانع کناری و خط ممتد  در صورتی که در حاشیه خیابان، جدول وجود نداشته باشد،

 شود.متر در نظر گرفته می 0/1 برابر با رو حداقللبه سواره

 

 هاتقاطع -4-17

حد  در باشد.درجه  75نباید کمتر از بوده و درجه  90 تقریباً بهتر استمحلی های متقاطع خیابانزاویه 

 .شوداجتناب محلی تقاطع یک از انحراف محور رویکردهای مقابل در باید امکان 

 .کافی خواهد بوددور میدان  یک خط عبور وجود، های محلیمیدان در تقاطع خیابان صورت ایجاددر 

 طرحمتناسب با سرعت  گوشه میدان،های و شعاع قوس میدانجزیره میانی شعاع  ،روی دور میدانسوارهعرض 

های میدان به بخش جزئیات هندسی)برای اطالعات بیشتر در زمینه  شودو وسیله نقلیه سواری تعیین می

ها باید دقت شود . در طراحی میدانمراجعه شود(« هاتقاطع»و « کیتراف سازیآرام» نامه،آیین هفتمو  ششم

ل استفاده وسای امکان به نحوی باشد کهتواند میکه در صورت لزوم، ارتفاع و شکل جدول اطراف جزیره میدان 

 نشانی، از جزیره میدان وجود داشته باشد.وسایل نقلیه امدادی و آتش تر از سواری، خصوصاًنقلیه بزرگ

مسیر  نبایدهای شهری اندازه بلوکحضور و تردد عابران پیاده بوده و با اولویت  ،های محلیدر خیابان

های محلی در مقایسه ها در خیابانفاصله بین تقاطع همین دلیل به. کند کنندهو خسته طوالنی آنها رادسترسی 

متر تعیین  300 برابر باهای محلی ها در خیابانفاصله بین تقاطع حداکثر های شهری کمتر است.با سایر خیابان

روی، تر شدن مسیرهای پیادهعالوه بر کوتاه، و رعایت آن هابین تقاطعمجاز حداکثر فاصله  توجه به شود.می

 .خواهد شدهای محلی وسایل نقلیه در خیابانسرعت  افزایشاز مانع 

شود. در صورت مجاز بودن گردش به راست، ، دایره ساده توصیه میی محلیهاتقاطع گوشه برای قوس

 شود.می در نظر گرفتهمتر  5/1برابر با متر و در صورت مجاز نبودن آن،  5/4شعاع این دایره حداقل 
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 های سطحیآوری آبجمع -4-18

به سمت  های سطحیآبهای محلی، هدایت در خیابان های سطحیسیستم مناسب برای تخلیه آب

برای آن که خط جریان آب در جوی کنار جدول  آوری آنها توسط سیستم چاهک و لوله است.جدول و جمع

هموار  ،یندرصد باشد. با این حال، در شرایطی که توپوگرافی زم 3/0منحرف نشود، حداقل شیب طولی آن باید 

درصد نیز استفاده  2/0توان از شیب طولی وجود ندارد، می های سطحیآوری و تخلیه آبجمع دریچهبوده و 

های مهم سطحی در نواحی با تردد زیاد عابران پیاده و در مجاورت ساختمان هایآوری آبکرد. برای جمع

 در نظر گرفته شود. های سطحیتخلیه آبآوری و جمعهای سیستم برای دریچه کمتریعمومی، باید فاصله 

 

 جادور -4-19

بست و محدود شدن دسترسی های بنها و خیابانساختار شبکه معابر درختی با توجه به وجود کوچه

بست بسته و بدون بنهای آن، برای شهر مناسب نیست و بهتر است شبکه معابر شهر به صورت همکاربری

به  «جادور»عنوان  باز بافضای یک  آنها در انتهای بایدبست، بنهای وجود خیابان در صورتطراحی شود. 

جادورها در حالت مطلوب باید به شکل دایره و با شعاع مناسب در نظر گرفته شود. منظور دور زدن وسایل نقلیه 

در بافت  متر برای دور زدن سواری 10حداقل شعاع خارجی معموالً امکان دور زدن پیوسته را ایجاد کنند. 

 .شوددر نظر گرفته میهای صنعتی در محدودهمتر برای کامیون  15و  شهری

سواری متر معموالً باید برای دور زدن پیوسته  12روی کمتر از بست با عرض سوارههای بنانتهای خیابان

ه رها معموالً بجادو ، تعریض شوند.کردن کامیون تیپ یا حداقل برای دور زدن با تنها یک بار عقب و جلوتیپ 

ل کشاز « الف»حالت شوند )طراحی می مرکزیبه همراه یک جزیره  ،صورت دایره متقارن پیرامون محور خیابان

های به دلیل حذف یکی از گردشتواند با کمی انحراف از محور خیابان، طراحی جادور میاین البته (. 4-2

 ،دارای جزیرهاگر شعاع دایره جادور  .(2-4ل کشاز « ب»حالت ) عملکرد بهتری داشته باشدفرمان وسایل نقلیه، 

متر باشد، باید از جداول مایل برای جزیره مرکزی استفاده شود تا امکان حرکت وسایل نقلیه بزرگ  15کمتر از 

 پیوسته ممنوع است. هایای در جادورمعموالً پارک حاشیه فراهم شود.نیز در شرایط خاص 

متر، به فضای  10در صورت عدم وجود جزیره مرکزی و روسازی کامل دایره جادور با حداقل شعاع بیرونی 

متر باشد، وسایل نقلیه سواری  10روی خیابان حداقل کمتری نیاز خواهد بود. در این شرایط اگر عرض سواره

 (.2-4ل کشاز « ج»حالت ها با یک بار عقب و جلو، دور خواهند زد )و کامیون به صورت پیوسته
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 های پیوستهجادورمشخصات هندسی انواع  -2-4ل کش

 

که برای انواع شود ایجاد میهای متنوع دیگری از جادور بست، شکلهای بنبه کمک تغییر پوسته خیابان

 کندیرا فراهم م ناپیوسته(به صورت  )کردن وسیله نقلیه  دور زدن با یک بار عقب و جلو امکان ،وسایل نقلیه

بست با حجم تردد بسیار کم، های بن(. البته طراحی جادور به این صورت برای کوچه4-4ل کشو  3-4ل کش)

 ای، جزئیات هندسی آن تغییرپارک حاشیه به عنوانناپیوسته فضای جادور از مناسب است. در صورت استفاده 

 خواهد کرد.

 

 
 کردن وسیله نمونه انواع جادورهای ناپیوسته با یک بار عقب و جلو -3-4ل کش
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 کردن وسیله جزئیات هندسی انواع جادورهای ناپیوسته با یک بار عقب و جلو -4-4ل کش
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 یابان محلیبندی مشخصات خجمع -4-20

 خالصه مشخصات خیابان محلی -3-4جدول 

 توضیحات مشخصه

 30 )کیلومتر بر ساعت( سرعت مجاز

 30 سرعت طرح )کیلومتر بر ساعت(

 1 1در هر جهت تعداد خطوط عبور حداکثر

 7/2تا    5/2 )متر( عرض هر خط عبور

 2/1 )متر( 3و2روحداقل عرض مؤثر پیاده

 0/2تا    8/1 ای )متر(عرض خط پارک حاشیه

 15 حداکثر شیب طولی )درصد(

 0/2 تا   5/1 شیب عرضی )درصد(

 ممنوع بربلندی )درصد(

 الزامی نیست )متر( 4حداقل عرض میانه

 15تا    10 متر(ارتفاع جدول )سانتی

 5/0 حداقل فاصله جانبی موانع تا لبه جدول )متر(

 300 ها )متر(حداکثر فاصله بین تقاطع

 35 فاصله دید توقف )متر(

 مختلط ونقل همگانینوع حمل

 3 درجه نوع مسیر دوچرخه

 آزاد وه عبور عرضی عابر پیادهنح

 D سطح خدمت طراحی

 محلی های پیرامونیحداکثر مقیاس کاربری

 بالمانع است. خط عبور 2ن خیابان، وجود حداکثر طرفه بوددر صورت یک -1
 هاآمدگی ساختمانبدون احتساب عرض اشغال شده توسط فضای سبز، مبلمان شهری و بیرون -2
کیلومتر بر ساعت و  15رو، حداکثر سرعت مجاز برابر با در صورت عدم امکان رعایت حداقل عرض مؤثر پیاده -3

 رو به صورت اشتراکی خواهد بود.استفاده از عرض سواره
 متر است. 0/2گذر و جزیره ایمنی برای عابر پیاده، حداقل برابر با در صورت وجود در محل پیاده -4
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 عرضی نمونههای نیمرخ -4-21

 هایبه منظور طراحی نیمرخ عرضی یک خیابان، ابتدا نقش خیابان در شهر و حداکثر مقیاس کاربری

شود. پس از آن، حدود ظرفیت مورد نیاز برای جابجایی و دسترسی افراد و پیرامونی برای آن مشخص می

یک نیمرخ عرضی مشخص  ظرفیت کاربران خیابان انتخاب شده و جزئیات نیمرخ عرضی تعیین خواهد شد.

کننده )و نه وسایل نقلیه( بر اساس میانگین مقادیر جایی تعداد افراد استفادهبرای خیابان بر حسب قابلیت جاب

برآورد  با شود. نیمرخ عرضی که مطابق)به عنوان راهنما و برآورد اولیه( محاسبه می 4-4جدول موجود در 

تنها و  بوده محلی، خیابان بست باشدو یا بننفر بر ساعت را داشته  5500 کمتر ازاولیه، ظرفیت جابجایی 

 های مختلف سفر داشته باشد.را با شیوه کوچکهای با مقیاس سترسی به کاربریتواند قابلیت دمی

 های شهرینیمرخ عرضی خیابانراهنمای ظرفیت جابجایی تسهیالت مختلف در  -4-4جدول 

 ظرفیت جابجایی نوع تسهیالت ردیف

 ساعت بر خطنفر بر  3000 *خط ویژه دوچرخه 1

 نفر بر ساعت بر خط 6000 خط ویژه همگانی 2

 نفر بر ساعت بر متر عرض 1000 خط عبور وسایل نقلیه 3

درصد  10در شهرهایی که دارای سهم سفر بیشتر از  افزایش ظرفیت از طریق ایجاد مسیر ویژه دوچرخه تنها»*«: 
 شود.در نظر گرفته می ،برای شیوه سفر دوچرخه هستند

 

، یاهینگ حاشیکو دوچرخه، پار همگانیژه یو خطوطها، د بر اساس سرعت، حجم تردد انواع شیوهیطراح با

مخصوص  خطوط، یسکاتوبوس و تا یهاستگاهیاده و سوار شدن مسافر، ایو پ یو بارانداز یریبارگ یهامحل

صل جانبی و فضای سبز مورد ها، عرض پوسته موجود، فوانترل تقاطعک ها، نحوهتگرد و چپگرد در تقاطعراس

 یعرض یهامرخین ین تعدادی الگوی ثابت و مشخص برایین، تعیند. بنابراکن ییرا تع یمقطع عرض ینیاز، اجزا

 محلیهای های متنوع مقطع عرضی در خیابانهایی از حالتنمونه ،در ادامه ست.یپذیر نح و امکانیصح ،پیت

 ارائه شده است.
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 محلی هایخیابان برایمطلوب  نمونه نیمرخ عرضی -5-4ل کش

 

 
 بدون فضای سبز سمتیک ای در حاشیهخطه با پارک  2نمونه نیمرخ عرضی خیابان محلی  -6-4ل کش
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 طرفهکبا فضای سبز یخطه  2نمونه نیمرخ عرضی خیابان محلی  -7-4ل کش

 

 
 طرفهکی خطه 2نمونه نیمرخ عرضی خیابان محلی  -8-4ل کش
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 فضای سبزخطه بدون  2نمونه نیمرخ عرضی خیابان محلی  -9-4ل کش

 

 
 طرفه بدون فضای سبزکیخطه  2نمونه نیمرخ عرضی خیابان محلی  -10-4ل کش
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 ای در دو سمتخطه دارای پارک حاشیه 1نمونه نیمرخ عرضی خیابان محلی  -11-4ل کش

 

 
 خطه بدون فضای سبز 1نمونه نیمرخ عرضی خیابان محلی  -12-4ل کش
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 صنعتی خیابان -5

کارکنان، خریداران، فروشندگان، مراجعان  به عالوه در طول روز تعداد نسبتاً زیادی وسایل نقلیه سنگین

های داخلی مراکز مهم صنعتی، . در خیابانکنندصنعتی تردد می هایخیاباندر مختلف و بازدیدکنندگان 

ز ا یشهرهای در بافت موجود هایتعریف خیابان باها د. بنابراین، این خیاباننقش اجتماعی وجود ندارمعموالً 

ا و جزئیات ، ساختاره، ابعادبه همین دلیل. هستندمتفاوت  ،حجم ترافیکتفکیک تیپ و ابعاد وسیله نقلیه  نظر

 .شودمتفاوتی در طراحی آنها لحاظ می هندسی

ه و گویا ساد ،شکل شبکه در این مراکز باید .دنهای صنعتی، باید در حد امکان مستقیم طراحی شوخیابان

ی مهم ای که به مراکز صنعتبرای رانندگان آسان شود. تعداد زیادی از رانندگان وسایل نقلیه مسیریابیباشد تا 

ی مقصد ای که در جستجوساده نباشد، وسایل نقلیه مسیریابی فرآیندشوند، با محل آشنا نیستند. اگر وارد می

 زنند.خود هستند، به روانی و نظم جریان ترافیک لطمه می

 

 سرعت -5-1

سرعت مجاز حرکت وسایل نقلیه صنعتی،  هایخیابانسوار در اولویت عابر پیاده و دوچرخهبه دلیل عدم 

ها انخیابسرعت مجاز در این  بهتر است. با این حال، ه شوددر نظر گرفت شهریهای بیشتر از خیابان دتوانمی

لت در مقابل به عی است. ول مستلزم صرف هزینه بیشتر در نظر گرفتن سرعت زیاد، چرا که باشدنزیاد  نیز

حداکثر سرعت مجاز بر این اساس،  .نخواهد بودجویی در زمان سفر قابل مالحظه ، صرفههاکوتاه بودن مسافت

 شود.کیلومتر بر ساعت توصیه می 40 برابر با صنعتی هایخیابانبرای 

 

 حجم ترافیک طرح -5-2

طرح استفاده کرد. از آن جا که توان از متوسط ترافیک روزانه سال میهای صنعتی خیاباندر طراحی 

بر و دشوار است، بهتر است تمهیدات الزم در مراحل اولیه ساخت اصالح شرایط یک خیابان ساخته شده، هزینه

سال و  10شود که حجم ترافیک طرح در این نواحی برای حداقل در نظر گرفته شود. در این راستا، توصیه می

 .احی بر اساس آن صورت گیردسال آتی برآورد شده و طر 20ترجیحاً 
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 شیب طولی -5-3

 هاهای صنعتی، حداکثر شیب طولی در این خیابانوسایل نقلیه سنگین در خیابان سهم زیادبا توجه به 

 هایآوری آبجمع ها به منظوردر صورت هموار بودن محدوده و خیابانشود. درصد توصیه می 8برابر با 

 جود داشته باشد.درصد و 3/0طولی  سطحی، باید حداقل شیب

 

 و بربلندی شیب عرضی -5-4

ها، نیمرخ درصد است. الزم است در قوس 5/2تا  0/2 برابر بارو های صنعتی، شیب عرضی سوارهدر خیابان

شود عرضی خیابان تغییر نکرده و شیب عرضی آن حفظ شود. به منظور پایین نگه داشتن سرعت، توصیه می

 از حداقل شعاع گردش برای سرعت مجاز استفاده شود. هار قوسکه د

 

 خطوط عبورعرض  -5-5

 های افقیاین عرض در قوسمتر است.  5/3تا  0/3 برابر باهای صنعتی در خیابان عرض خطوط عبور

نحوه  1-5ل کش. در منحرف نشودخود عبور یابد تا وسیله نقلیه تیپ )تریلی یا کامیون تیپ( از خط افزایش می

 ر در زمینه افزایش عرض خطوط عبورنشان داده شده است. برای اطالعات بیشت های افقیتعریض خط در قوس

 .مراجعه شود« های طولیپالن و نیمرخ» نامه،آیین دوم به بخش ی افقیهادر قوس

 
 صنعتی هایخیابانواقع در  های افقیقوس عبور درتعریض خط  -1-5ل کش
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 ایحاشیه پارک -5-6

متر بوده و در  5/2 برابر با ای حداقلشود که عرض خط پارک حاشیهصنعتی، توصیه می هایخیاباندر 

سایل وفضای پارک مورد نیاز برای هر واحد صنعتی بهتر است  .وجود داشته باشد ، فضای پارکدو سمت خیابان

ین . در کلیه موارد، باید پارکینگ وسایل نقلیه سنگخود را تأمین کند نقلیه سنگین و سبک کارکنان و مراجعان

 .از پارکینگ وسایل نقلیه سبک مجزا باشد

برای  امکاناتی ،بار پایانهیک . در گرفته شود، پایانه بار در نظر در مراکز مهم صنعتیشود که توصیه می

حمل بار  هایدفتر شرکتو  ، تعمیر وسایل نقلیهگیریسوخت، توقف وسایل نقلیه سنگین، استراحت رانندگان

 شود.در نظر گرفته می

 

 هاتقاطع -5-7

له نقلیه تیپ شود. وسیها با توجه به نوع وسیله نقلیه تیپ )تریلی یا کامیون( تعیین میقوس گوشه تقاطع

 یابانخی هابه خط مجاور تجاوز کند. برای گوشه تقاطعصنعتی  هایخیاباندر ر هنگام گردش به راست نباید د

در هر صورت شعاع قوس گوشه تقاطع  .شوداستفاده از قوس مرکب دو مرکزی یا سه مرکزی توصیه می صنعتی

 متر باشد. 10صنعتی نباید کمتر از  هایخیاباندر 

 

 جادور -5-8

 خیابان یکناگزیر بست وجود نداشته باشد. در صورتی که های صنعتی، بندر خیابان کهشود توصیه می

شود در انتهای آن برای دور زدن وسایل نقلیه سنگین )تریلی تیپ(، ، توصیه میبودبست به صورت بن صنعتی

باید  ،باشدنفراهم کردن جادور پیوسته عملی  صورتی که. در گرفته شوددر نظر ترجیحاً پیوسته جادور یک 

 صنعتیهای در خیابانفراهم شود. وسیله نقلیه یک بار عقب و جلو کردن تنها جای کافی برای دور زدن با 

 متر( 15)حداقل  ای شکل مناسب وسیله نقلیه تیپاز شعاع گردش دایره برای احداث جادور پیوسته، ،بستبن

 شود.استفاده می
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 خیابان تاریخی -6

ا ه در مراکز شهرها قرار داشته و از اهمیت زیادی برخوردار هستند. این خیابانالًعمومهای تاریخی، خیابان

های واجد ارزش اند. وجود ساختمانو با عرض پوسته محدود شکل گرفته وسایل نقلیه موتوریبدون غلبه 

 های تاریخی است.های خیابانتاریخی از دیگر مشخصه

ترین نکته در برخورد مهم ،ت از تخریب این بافت ارزشمندهای تاریخی و ممانعهای خیابانحفظ ویژگی

 وپخش کننده و یا شریانی منجرهای محلی، جمعبا بافت تاریخی است. در صورتی که ضوابط مربوط به خیابان

وزارت  ضوابط و مقرراتدر این شرایط، و  شوداز این ضوابط استفاده نباید به از بین رفتن خیابان تاریخی شود، 

های گیرد. با توجه به ضوابط حفاظت از بافتفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مالک عمل قرار می میراث

 های تاریخی رعایت شوند:های محدوده بافتدر طراحی خیابان موارد زیر تاریخی کشور، الزم است

 های تاریخیبافتداخل  بهترافیک عبوری سواره  ممانعت از هدایت -

تاریخی و تقویت گذرهای سنتی و محورهای فرهنگی ـ  ها،بازارها، بازارچهحفظ و احیای شبکه  -

 پیوستگی آنها

 افت تاریخی از نظر حرکت و دسترسیب در تناسبات موجود حفظ و احیای -

 اولویت حرکت پیاده توجه بهبا های ارتباطی سامان بخشیدن به راه -

 ضروری غیر هایخیابانز از ایجاد ا پرهیهای تاریخی ببافته هم پیوسته حفظ ساختار ب -

 خیابانا اصالت تاریخی در کف و بدنه استفاده از مصالح متناسب ب -

های تاریخی به روی ترافیک سواره، محدود کردن بارگیری و باراندازی و ایجاد محیط بستن خیابان

ه های تاریخی با عرض پوستان در خیابمعموالًکند. ها کمک میدار به بهبود محیط شهری و شبکه خیابانمهپیاد

به  یرموتو هینقل لیسفر از وسا یهاوهیش تیاولو فضاهای اشتراکی،در شود. محدود، فضای اشتراکی ایجاد می

 یکش خطالًعموم یاشتراک یکامالً آزاد است. در فضا یکرده و گذر عرض دایپ رییتغ یسوارو دوچرخه یروادهیپ

تا رانندگان  شودین مسئله باعث میعالئم و موانع وجود نداشته و ا ،یو رانندگ ییراهنما یهاچراغ ،یروساز

 شود:های تاریخی توصیه میتوجه به نکات زیر در طراحی خیابان کنند. اطیاحت شتریب
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 . ضوابطپرهیز شودتاریخی، مانند عرض پوسته،  هایهای کالبدی خیابانویژگی از ایجاد تغییر در -

وپخش کننده و محلی، مانند حداقل عرض پوسته، قابل تعمیم به انی، جمعهای شریخیابان

از ضوابط وزارت میراث  هاخیاباننیستند. در این  (های خاصعنوان خیابان با)های تاریخی خیابان

 شود.فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استفاده می

 نند.به درون این بافت نفوذ نک لیکرده وهای جدید، دسترسی به بافت تاریخی را تسهیل شبکه خیابان -

 کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شود. 15در صورت ایجاد فضای اشتراکی، سرعت مجاز  -

عبور عرضی عابران پیاده آزاد بوده و امکان حرکت پیاده در تمام پوسته خیابان وجود داشته باشد.  -

استوانه ثابت، که عالوه بر محدود کردن گذر عرضی بنابراین، استفاده از میانه و موانعی مانند نرده و 

 شود.کند، توصیه نمیدار میعابر پیاده، هویت تاریخی خیابان را خدشه

یخی های تاربهبود شرایط خیابانمنظور سازی برخی از کریدورها به راه های ترافیکی و پیادهطرح ایجاد -

نفع های ذیینه با هماهنگی و نظرسنجی از گروهدر این زم گیری. الزم است تصمیممد نظر قرار گیرد

 نفوذ انجام شود.و ذی

 استفاده از عناصری که در تضاد با هویت تاریخی خیابان هستند. عدم -

های تاریخی وجود داشته باشد، نیازی به رعایت تقاطع خیابانگوشه در  یارزشمند در صورتی که بنای -

 .نخواهد بودشود،  این بناه تغییر در که منجر ب مثلث دیدمالحظات مربوط به 

همسیر هموار با عرض مناسب برای عبور دوچرخیک  ،های تاریخیخیابان شدندر صورت سنگفرش  -

 سواران در نظر گرفته شود.

در صورتی که حجم تردد عابران پیاده زیاد باشد، به منظور جلوگیری از اختالل در حرکت پیاده و  -

 واری محدود شود.سبهبود ایمنی، دوچرخه

 هایدر خیابان روز امکان دسترسی وسایل نقلیه اضطراری وجود داشته باشد.در تمام ساعات شبانه -

 دادی با ابعاد کوچک استفاده شود.تاریخی کم عرض از وسایل نقلیه ام

 زمانی برای بارگیری و باراندازی در ساعات غیر اوج در نظر گرفته شود. -

وجود میدان، هویت تاریخی خیابان را چرا که نشود. استفاده های تاریخی از میدان در تقاطع خیابان -

 دهد.به میزان قابل توجهی کاهش می
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 خیابان اشتراکی -7

 و در رو وجود نداشتهعرض مناسب برای پیاده ،در آن شود کهخیابان اشتراکی به خیابانی گفته می

های اشتراکی، ابزارهای کنترل ن پیاده بوده و گذر عرضی کامالً آزاد است. در خیاباناولویت با عابرا ،روسواره

کنند. در این صورت، های سفر به طور مشترک از فضای خیابان استفاده میترافیک حذف شده و تمام شیوه

ننده یر عوامل جداکیابد. عالوه بر حذف جدول و سابوده و ایمنی عابران پیاده افزایش می کمسرعت وسایل نقلیه 

مانند سنگفرش کردن خیابان در راستای  یدیگر ای اشتراکی، الزم است تا اقداماتههای سفر در خیابانشیوه

 کاهش سرعت وسایل نقلیه انجام شود.

صورت وجود خیابان  های اشتراکی معموالً در نواحی تاریخی با عرض پوسته محدود وجود دارند. درخیابان

صورت وجود در شود و در به عنوان فضای عمومی سرزنده شناخته می این خیابانتجاری،  تباف اشتراکی در

 .خواهد بودی محلی برای استفاده ساکنان و محل تعامالت اجتماعی فضامسکونی،  بافت

برای تشخیص امکان تبدیل فضای خیابان به فضای اشتراکی، الزم است تا بررسی میدانی انجام شود. در 

ر بوسیله  100وان فضای خیابان را به فضای اشتراکی تبدیل کرد که حجم ترافیک محدود بوده )تصورتی می

طرفه ای و یکمتر نباشد. الگوی توزیع فضاهای پارک حاشیه 600ساعت و یا کمتر( و طول خیابان بیشتر از 

های شود تا در ابتدا با استفاده از پروژهشود. توصیه میتعیین می آنعرض  بر اساسیا دوطرفه بودن خیابان، 

ت ها بررسی شده و در صورت موفقیآزمایشی، تأثیر ایجاد فضای اشتراکی بر عملکرد ترافیکی شبکه خیابان

ی راکهای اشتشود در طراحی خیابانهای آزمایشی، نسبت به ایجاد خیابان اشتراکی اقدام شود. توصیه میپروژه

 نظر قرار گیرند: نکات زیر مد

 کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شود. 15های اشتراکی سرعت مجاز در خیابان -

مشخص شده و  هندسی خاص، های خیابان اشتراکی با استفاده از عالئم و طراحیها و ورودیتقاطع -

 شود. به رانندگان و عابران پیاده در رابطه با تغییر فضای خیابان اطالع داده

متر و بدون مانع برای استفاده وسایل  5/2با توجه به عرض خیابان، فضایی ممتد با عرض حداقل  -

 نقلیه وجود داشته باشد.

 ای، استفاده شود.سازی، مصالح و رنگ متمایز برای تفکیک فضاها، مانند فضای پارک حاشیهاز کف -

 باشد.در پوسته خیابان اختالف سطح و جدول وجود نداشته  -
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انحنا در مسیر با استفاده از عناصری مانند مبلمان شهری، استوانه ثابت و ارتجاعی، فضای سبز و  -

 ای ایجاد شود.فضاهای پارک حاشیه

سازی توجه شود. الزم است از کف افراد دارای معلولیتشمول بودن فضا و امکان استفاده به همه -

 خیص نابینایان استفاده شود.های خیابان برای تشهشداردهنده در ورودی

 سازی نفوذپذیر، باغچه و فضای سبز استفاده شود.سطحی از کف هایآوری آببه منظور جمع -

 سازی ترافیک برای کاهش سرعت وسایل نقلیه استفاده شود.از اقدامات آرام -
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 تحلیل سطح خدمت -8

 کمکسطح خدمت به شود. یاستفاده م یرد معابر شهرکل عملیتحل یبرا« سطح خدمت»از مفهوم 

ن یمعرف بدتر Fت و سطح خدمت ین وضعیمعرف بهتر Aشود. سطح خدمت یان میب Fتا  A یسیحروف انگل

 دهندهنشان Eبه سطح خدمت  Aاز سطح خدمت  خیابان کیت یاست. تنزل وضع التیتسه یردکت عملیوضع

ف یتوص یبرا Fاز سطح خدمت  ت باشد،یشتر از ظرفیه تقاضا بک یت است. زمانیش نسبت تقاضا به ظرفیافزا

 شود. یرد خیابان استفاده مکعمل

های سفر موجود در نیمرخ عرضی های شهری به تفکیک انواع شیوهتحلیل سطح خدمت در قطعات خیابان

 شود.هر یک از آنها انجام میو بر اساس امتیاز ( و وسیله شخصی ونقل همگانیحمل پیاده، دوچرخه،)آن 

بت نساز شاخص های شهری در قطعات خیابان شیوه سفر وسیله شخصین سطح خدمت ییتع به منظور

ح ه سطک یقطعات تندراهرد کل عملیبر خالف روش تحلشود. یاستفاده مبه سرعت جریان آزاد سرعت سفر 

ل سطح خدمت قطعات یشود، در تحلین مییتع یو خروج یورود یهامستقل از اثر رمپ ،هیپا خدمت قطعه

 ن سطح خدمتیین رو در تعیده شود. از ایز دیدست ننییپا یر تقاطع مرزیه تأثکالزم است  یابان شهریخ

ر یمؤثر بر تأخ یمان، پارامترهاکت در طول کرگذار بر زمان حریعالوه بر عوامل تأث، یابان شهریقطعات خ

 شوند.یز در نظر گرفته مین در انتهای کماندر هنگام عبور از تقاطع  هیل نقلیوسا

را نشان  یابان شهریقطعات خشیوه سفر وسیله شخصی در ل یروش تحل یهای اصلگام 1-8ل کش

ن سطح ییبه منظور تع 1-8جدول ان آزاد، از یدهد. پس از برآورد نسبت سرعت سفر قطعه به سرعت جرمی

 .خواهد شداستفاده  سفر این شیوهخدمت 

 یابان شهریقطعات خ شیوه سفر وسیله شخصی در سطح خدمت -1-8جدول 

نسبت سرعت سفر به سرعت 
 )درصد( در طول کمان ان آزادیجر

 ت در تقاطع انتهای کمانینسبت حجم به ظرف

 1شتر از یب مترکا ی 1

 A F 85شتر از یب

 B F 85تا  67

 C F 67تا  50

 D F 50تا  40

 E F 40تا  30

 F F مترکا ی 30
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 یابان شهریقطعات خشیوه سفر وسیله شخصی در ل سطح خدمت یروش تحل -1-8ل کش
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 اده ویاز سطح خدمت پیبا در نظر گرفتن امت یابان شهریاده در قطعات خیوه سفر پیسطح خدمت ش

امل اده شیوه سفر پیت خدمت شیفیک یهاشود. شاخصین مییرو تعادهیدر پموجود  رویپیاده یمتوسط فضا

رخ نرو، ادهیرو و پن سوارهیب فاصله رو،ادهیعرض پ، یدر عبور عرض ادهیر عابر پیاده، تأخیسرعت سفر عابر پ

از ین امتییتع یها بران شاخصیاز ا است. یه عبوریل نقلیقطعه و سرعت وسا انهیه در میل نقلیان وسایجر

ه ب ادهیاز سطح خدمت عابر پیشود. امتیاستفاده مپیاده در قطعات خیابان شهری الت یسطح خدمت تسه

 دهد.یارائه شده را نشان م و تسهیالت اربران از خدماتک یتیرضانازان ی، منوعی

نشان داده  2-8ل کشدر  یابان شهریاده در قطعات خیوه سفر پیل سطح خدمت شیروش تحل یهاگام

به  2-8جدول اده، از یاز سطح خدمت عابر پیو امت یروادهیپ یر متوسط فضاین مقادییشده است. پس از تع

 شود.یاستفاده م سفر این شیوهن سطح خدمت ییمنظور تع

 
 یابان شهریاده در قطعات خیوه سفر پیل شیروش تحل -2-8ل کش
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 یابان شهریاده در قطعات خیوه سفر پیسطح خدمت ش -2-8جدول 

 از نارضایتییامت
 ادهیعابر پ

 )متر مربع بر نفر(اده یموجود برای عابر پ یمیانگین فضا

 مترکا ی 8/0 5/1تا  8/0 5/2تا  5/1 0/4تا  5/2 0/6تا  0/4  0/6شتر از یب

 A B C D E F مترکا ی 00/2

 B B C D E F 75/2تا  00/2

 C C C D E F 50/3تا  75/2

 D D D D E F 25/4تا  50/3

 E E E E E F 00/5تا  25/4

 F F F F F F 00/5بیشتر از 

 

از سطح خدمت دوچرخه ینیز بر اساس امت یابان شهریوه سفر دوچرخه در قطعات خیسطح خدمت ش

ر دوچرخه یدوچرخه شامل سرعت سفر دوچرخه، تأخوه سفر یت خدمت شیفیک یهاشود. شاخصین مییتع

ل یقطعه، سرعت وسا انهیه در میل نقلیان وساینرخ جردر تقاطع، عرض خط عبور دوچرخه )ویژه یا مشترک(، 

 از سطح خدمتین امتییتع یها بران شاخصیاز ا .است اتصالنقاط  یو چگال یت روسازی، وضعیه عبورینقل

زان ی، مبه نوعی از سطح خدمت دوچرخهیشود. امتیاستفاده م یان شهرابیدوچرخه در قطعات خ التیتسه

 دهد.یخدمات ارائه شده را نشان ماربران از ک یتیرضانا

نشان داده شده است.  3-8ل کشدر  یابان شهریوه سفر دوچرخه در قطعات خیل شیروش تحل یهاگام

 این شیوه سفرن سطح خدمت ییبه منظور تع 3-8جدول از سطح خدمت دوچرخه، از ین مقدار امتییپس از تع

 شود.یاستفاده م

 یابان شهریوه سفر دوچرخه در قطعات خیسطح خدمت ش -3-8جدول 

 سطح خدمت سواراناز نارضایتی دوچرخهیامت

 A ا کمتری 00/2

 B 75/2تا  00/2

 C 50/3تا  75/2

 D 25/4تا  50/3

 E 00/5 تا 25/4

 F 00/5بیشتر از 
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 یابان شهریوه سفر دوچرخه در قطعات خیل شیروش تحل -3-8ل کش

 

ونقل از سطح خدمت حملینیز بر اساس امت یابان شهریوه سفر همگانی در قطعات خیسطح خدمت ش

زمان سفر، شامل  همگانیوه سفر یت خدمت شیفیک یهاشاخصشود. ین مییمسافران تع دیدهمگانی از 

ها، ستگاهین ایر، فاصله بیمس یهانترل تقاطعکنان، تواتر، عرض خط عبور )ویژه یا مشترک(، نحوه یت اطمیقابل

الت یاز سطح خدمت تسهین امتییتع یها بران شاخصیاست. از ا هاستگاهیالت ایانات و تسهکب اشغال، امیضر

 تییزان نارضایبه نوعی، م همگانیاز سطح خدمت یشود. امتیاستفاده م یابان شهریر قطعات خد همگانی

 دهد.یاربران از خدمات ارائه شده را نشان مک

نشان داده شده است.  4-8ل کشدر  یابان شهریدر قطعات خ همگانیوه سفر یل شیروش تحل یهاگام

ن سطح خدمت این شیوه سفر ییبه منظور تع 4-8جدول ، از همگانیاز سطح خدمت ین مقدار امتییپس از تع

 شود.یاستفاده م
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 یابان شهریدر قطعات خ یل شیوه سفر همگانیروش تحل -4-8ل کش

 

 یابان شهریوه سفر همگانی در قطعات خیسطح خدمت ش -4-8جدول 

 سطح خدمت ونقل همگانیاز نارضایتی مسافران حملیامت

 A ا کمتری 00/2

 B 75/2تا  00/2

 C 50/3تا  75/2

 D 25/4تا  50/3

 E 00/5تا  25/4

 F 00/5بیشتر از 
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