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تعالی بسمه      

                                                          

 هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران بخشنامه به دستگاه
شماره:                       93/136254

 تاریخ:                        1393/11/07

هاي کشور (جلد اول ـ مبانی طرح راه ایمن)آیین نامه ایمنی راهموضوع: 

ر�ی ��ور سازمان �د�يت و ���
 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

۳۰۶۳۳۰ :ش ش

به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه و مواد (6) و (7) آیین نامه استانداردهاي اجرایی 

طرح هاي عمرانی- مصوب سال 1352 و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب نامه 

شماره 42339/ت33497هـ مورخ 1385/4/20 هیأت محترم وزیران)، به پیوست بازنگري اول 

استاندارد فنی شماره 1ـ267 امور نظام فنی، با عنوان «آیین نامه ایمنی راههاي کشور 

جلد اول ـ مبانی طرح راه ایمن)» از نوع گروه اول (الزم االجرا) ابالغ می شود.(

رعایت کامل مفاد این ضابطه از تاریخ 1394/4/1 الزامی است. دستگاههاي اجرایی، مهندسـان  

مشاور و پیمانکاران موظف هستند هرگونه اشکال و ابهام احتمالی را قبل از تاریخ یاد شده به امور 

نظام فنی براي بررسی و اعمال اصالح الزم، اعالم کنند.   

امور نظام فنی این سازمان دریافت کننده نظرات و پیشنهادهاي اصالحی در مـورد مفـاد ایـن    

ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد کرد. 

این دستورالعمل از تاریخ الزامی شـدن، جـایگزین دسـتورالعمل شـماره     101/62084 مـورخ  

.1384/4/11 میشود



  خواننده گرامي

، با استفاده از نظر كارشناسان برجسته مبادرت به تهيه اين نشريه كـرده و آنريزي كشورامور نظام فني سازمان مديريت و برنامه     

هـاي ي مهندسي كشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، اين اثر مصـون از ايرادهـايي نظيـر غلـط     را براي استفاده به جامعه

  مي، فني، ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست.مفهو

ي گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ايراد و اشـكال فنـي، مراتـب را بصـورت زيـر رو، از شما خوانندهاز اين     

  گزارش فرماييد:

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد. - 1

 ت خالصه بيان داريد.ايراد مورد نظر را بصور - 2

اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد. ندر صورت امكان مت - 3

 نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد. - 4

نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت. پيشاپيش از همكـاري و ،اموركارشناسان اين      

  شود. لي قدرداني ميدقت نظر جنابعا

ريـزي وسـازمان مـديريت و برنامـه   ، ، دانشسـرا تهران، ميدان بهارستان، خيابان : نشاني براي مكاتبه
  33271كشور، امور نظام فني ـ مركز تلفن 

Email: info@nezamfanni.ir             web: nezamfanni.ir 



  يشگفتارپ

هاي عمراني به لحاظ توجيه فني  برداري و نگهداري طرح مراحل تهيه طرح، اجرا، بهره استفاده از ضوابط، معيارها و استانداردها در

نظام  باشد. برخوردار مي اي برداري، از اهميت ويژه هاي نگهداري و بهره ها، كيفيت طراحي و اجرا (عمرمفيد) و هزينه و اقتصادي طرح

هاي  نيز توجه الزم به هزينه اجراي طرح و استانداردها و ضوابط فني در مراحل تهيه و ،اجرايي كشور به كارگيري معيارها فني و

   است.  داده كيد جدي قرارأها را مورد ت نگهداري از طرح

بالغ ضوابط، مشخصات فني، موظف به تهيه و ا ريزي كشورسازمان مديريت و برنامهقانون برنامه و بودجه،  23ماده  بر مفاد بنا

طي  ،هاي عمراني توجه به تنوع و گستردگي طرح باشد. با مي كشور هاي عمراني نياز طرح موردي ياجراها و استانداردهاي  نامه ينيآ

هاي اجرايي ذيربط  دستگاهو توان فني سالهاي اخير سعي شده است در تهيه و تدوين اين گونه مدارك علمي از مراكز تحقيقاتي 

وزارت  پژوهشكده حمل و نقلبا همكاري در هفت جلد » هاراهايمني نامه آيين«با عنوان  267شماره  ضابطهاز اين رو استفاده شود. 

  تهيه و ابالغ شدند. 1384در سال  مندي از توان علمي و تخصصي جمعي از كارشناسان باتجربه كشورراه و ترابري (وقت) و بهره

 ضابطهكه براي ارتقا و بهبود كارايي بعد از مدت زمان معيني نياز به بازنگري دارد، ضروري دانسته شد تا  اينامههمانند هر آيين 

فراخوان گسترده و با در اين خصوص،  روز شود.هاي احتمالي آن رفع و مطالب آن بهو كاستي نيز بازنگري و ايرادها ايمني راه

همچنين مطالعه  و نظرانذيربط و صاحبدولتي و خصوصي هاي انگاردسي كشور، براساس نظرات رسمي دريافت شده از جامعه مهن

جلد اول هاي كشور كيد بر ارتقاي ايمني راهأهاي اخير و با تالمللي و تجارب راهسازي كشور در سالو تطبيق آخرين مراجع معتبر بين

 هايناوبا عندو جلد  تدويننتيجه اين بازنگري منجر به . مذكور بازنگري شدنامه هاي مهم آيينبه عنوان بخشنامه و چهارم آيين

تجهيزات  ) و جلد چهارم267-1راه و حريم ( يايمن ،شد كه به ترتيب جايگزين جلد اول "حاشيه ايمن راه"و  "ح ايمن راهمباني طر"

  شود.مي )267-4( ايمني راه

در  دف و نحوه بيان معيارهاي اجباري و توصيه شده است.هشامل كليات  فصل است. فصل اول، 3نامه شامل جلد اول اين آيين

شامل معرفي و توصيف اجزاي مديريت ايمني راه است.  نامه نيز بيان شده است. فصل دوم، ايمني راهاين فصل موارد عدول از آيين

 هاي راه ايمن، معيارهاي طرح ايمن راه آورده شده است.در فصل سوم، راه ايمن، نيز ويژگي

وجود اشكال و ابهام  مصون ازاين مجموعه معهذا تالش، دقت و وقت زيادي كه براي تهيه اين مجموعه صرف گرديده،  عليرغم

به  موارد اصالحي را شودمحترم درخواست مياز كارشناسان  نامه ينيشدن اين آ در راستاي تكميل و پربار . لذانيست آندر مطالب 

ر ده و دكردريافت شده را بررسي  پيشنهادهاي سازمانكارشناسان  .كنندارسال  ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه نظام فني امور

نسبت به تهيه متن  ،با همفكري نمايندگان جامعه فني كشور و كارشناسان مجرب اين حوزه ،ضابطهدر متن  صورت نياز به اصالح



تسهيل در پيدا براي به همين منظور و  موم اعالم خواهند كرد.برداري عبراي بهرهاصالحي، اقدام و از طريق سايت اينترنتي معاونت 

در كه تاريخ تدوين مطالب آن صفحه درج شده است  ،ضابطهدر سمت مياني باالي صفحات كردن آخرين ضوابط ابالغي معتبر، 

و همواره مطالب صفحات راز اين .صورت هرگونه تغيير در مطالب هر يك از صفحات، تاريخ به روزرساني آن نيز اصالح خواهد شد

  .داراي تاريخ جديدتر معتبر خواهد بود

، سازمان راهداري و تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي از تالش و جديت رئيس و كارشناسان امور نظام فني، مركز بدينوسيله

ه و نهايي كردن اين و مجري محترم پروژه و همچنين از تمام عزيزان متخصص همكار در امر تهي اي، ناظرينحمل و نقل جاده

  و از ايزد منان توفيق روز افزون همه اين بزرگواران را آرزومند است. شودتشكر و قدرداني مي ضابطه

  معاون نظارت راهبردي

  1393 زمستان



 »مباني طرح راه ايمن) - هاي كشور (جلد اول نامه ايمني راه آيين«تهيه و كنترل بازنگري اول 

  ]267-1ره ضابطه شما[

  

  

  

  

                                                                                                                           

  دانشگاه زنجان و مهندسين مشاور فرا رهساز فن  دكتري راه و ترابري  عليرضا خاوندي خياويمؤلف اصلي: 

  : كنندهعضاي تهيهاساير 

 مهندسين مشاور فرا رهساز فن  كارشناس ارشد راه و ترابري  كوروش جايروند

 مهندسين مشاور فرا رهساز فن  دكتري راه و ترابري  وحيد آين

  مهندسين مشاور فرا رهساز فن  كارشناس ارشد راه و ترابري  ج جوديتور

  :نظارت اعضاي گروه

  دانشگاه علم و صنعت ايران  دكتري راه و ترابري  حسين قهرماني

  ايسازمان راهداري و حمل و نقل جاده  كارشناس ارشد راه و ترابري  مهران قرباني

    ژئوتكنيككارشناس ارشد   بهزاد حيدري

  :هدايت و راهبري پروژه روهاعضاي گ

  ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه  معاون امور نظام فني  عليرضا توتونچي

  ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه  كارشناس راه و ترابري امور نظام فني  طاهر فتح الهي

ريزي و توسعه سرپرست بخش برنامه  رضا  شهني دزفوليان
  حمل و نقل

  مسكن و شهرسازي مركز تحقيقات راه،
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 مقدمه - 1-1

در اين  سه فصل است. . اين جلد شاملاست "مباني طرح ايمن راه"تحت عنوان  هانامة ايمني راهآيين جلد اول ،نشريه حاضر
هاي راه ، ويژگيعوامل مؤثر بر ايمني، عامل انساني، تعريف و ساختار سامانه مديريت ايمني ايمن راه، معرفي مطالبي در خصوصجلد 
نيز راهكارهاي رفع مشكالت احتمالي هاي طراحي و پروژهدن و افزايش ايمني كرضوابط و رهنمودهاي الزم براي فراهم  و ايمن
   آورده شده است.هاي موجود راه

، ولي اعمال آن در نظر گرفته شودبالفاصله پس از ابالغ بايد  ساخت و بهسازي در دست مطالعه هايبراي پروژه اين جلدمفاد 
كشد و به هر حال در ها به درازا ميهاي اعتباري، سالهاي موجود كشور، حتي به فرض نبودن مشكالت و محدوديتراهبراي 
هاي موجود كشور و رهنمودهاي ايمني در زماني كوتاه بر سراسر شبكة راه ضوابطتوان انتظار داشت كه ترين شرايط نيز، نميمطلوب
  شود.اعمال 

   هدف - 1-2

  هاي موجود است. ساير اهداف عبارتند از: تر كردن راههاي راهسازي و ايمنايمني طرح ء، ارتقاجلداين تدوين از  هدف اصلي
  ها معرفي عوامل مؤثر بر ارتقاء ايمني طرح -
  هماهنگي در معيارها و ضوابط طرح و نگهداري ايمن راه -
  ز تصادفاتراه در برو مؤثر مربوط به ال حذف عواملكاهش و در حالت ايده -
  هاي موجود ايمني در راه احتمالي معرفي راهكارهايي براي رفع مشكالت -
   ايمني راهارتقاء دانش مهندسي  -

 شدهتوصيهمعيارهاي اجباري و  - 1-3

 ايتوصيهباشد. در تعيين اجباري يا مي شدهتوصيهنامه به دو گونه معيارهاي اجباري و معيارهاي راهكارهاي مندرج در اين آيين
  د، توجه شده است.شونبودن معيار به ميزان اهميت و عملي بودن آن، به ويژه در مواردي كه براي نخستين بار اجرا مي

  معيارهاي اجباري - 3-1- 1
رعايت آنها براي مجريان و  ثير بر عملكرد ايمن راهأبدليل اهميت و ت معيارهاي اجباري آن دسته از راهكارهايي هستند كه

واژه  از آنها در و چاپ ترپر رنگ حروف با معيارهايى چنين .سازي، اجباري استهاي ايمنان پروژة راه و پروژهكنندگتهيه
  .است شده استفاده »نبايد« و» بايد«
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  شدهتوصيهمعيارهاي  - 3-2- 1
ن آنها به مجريان و دكر، راهكارهايي هستند كه رعايت آنها بر افزايش ايمني اثر قطعي دارد و منظور شدهمعيارهاي توصيه

بهتر «نامه غالباً با اصطالحات شود. اين معيارها در متن آيينسازي قوياً توصيه ميهاي ايمنهاي راه و پروژهكنندگان پروژهتهيه
  اند.آمده» تواندمي«و » دشوتوصيه مي«، »شودپيشنهاد مي«، »است

  نامهموارد عدول از آيين - 1-4

 و هانامهآيين از استفاده شده،توصيه معيارهاى از عدول براى كرد. عدول تواننمي نامهآيين اين اجبارى معيارهاى از
  .است الزم طرح كنندهتصويب مرجع تأييد و معتبر هايالعملردستو



2  
  ايمني راه
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  ايمني راه - 2-1

ايمني راه تواند بگذارد. ثير گذاشته يا ميأكنندگان از راه تكه بر ايمني و سالمت استفادهاست ايمني راه عبارت از شرايط و عواملي 
ها ند. خطر در راهخطرهاي منجر به صدمات و خسارات جاني و مالي دور باشاز  راه كنندگان ازايجاد شرايطي در راه است كه استفاده

سبب  يا تشديد آن را تصادف احتمال وقوع، وضعيت يا موقعيتي كه به تنهايي يا در كنار ساير عوامل امكان منتظرهبه هر شرايط غير
 رويدادي اتفاقي در راه براي يك وسيله نقليه متحرك به تنهايي (مانند واژگوني) يا بين يك وسيلهتصادف نيز  شود.، اطالق ميشود

كنندگان از نقليه با عوامل ديگر (مانند وسيله نقليه ديگر يا عابر) است كه سبب فوت يا جراحت يا وارد شدن خسارت مالي به استفاده
  شود.راه يا افراد واقع در حاشيه راه مي

  ثر بر ايمني راهؤعوامل م -2-2 

به  ترافيكي تصادف .دندهمي افزايش را يا پيامد آن فادتص احتمال وقوع كه شودمي اطالق بر ايمني راه به عواملي مؤثر عوامل
مي است، رسيده انجام به مختلف كشورهاي در كه متعددي مطالعات اساس بر .است پيچيده آن وقوع در نقش عوامل مختلف دليل
 افتد.اق مياتف منفرد عامل يك اثر بر كه است تصادفي كمتر .كرد تهيه را تصادفاتمختلف براي  علل از فهرستي توان

 وابطر شناسايي د.نشومي حادث آن اطراف محيط و راه و نقليه وسيله انساني، عامل ميان اندركنش اساس بر ترافيكيتصادفات 

شناخت تعامل  .است حياتي و مهم تصادفات شدت افزايش و وقوع از جلوگيريبراي  مناسب هايشيوه كارگيري به و عوامل اين بين
)، اجزاي 1-2شكل (ثر بر وقوع تصادف است. يط اطراف آن)، اساس شناخت عوامل مؤوسيله نقليه و راه و محاين سه جزء (انسان، 

  دهد. را نشان ميايمن  ايجاده كليدي سامانه حمل و نقل

  
   نهاآكنش بين رو اند ايمن ايجاده سامانه حمل و نقلاجزاي كليدي  - 1 - 2شكل 
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طور  به را نقش بيشترين انساني عامل تصادفات، وقوع بر مؤثر عوامل از يك ره سهم خصوص در مختلف مطالعات اساس بر
مجمع در راهنماي ايمني راه  ذكر شده اي از نتايج مطالعاتنمونه، )2-2( شكل .است داشته عوامل بقيه با مشاركت دريا  مستقل

 57اساس اين مطالعات، عامل انسان  بر دهد.يبراي تعيين سهم عوامل مختلف بر وقوع تصادفات را نشان م 1(پيارك) جهاني راه
 6 ،و وسيله نقليه انساندرصد، عامل  26، عامل انسان و راه به طور مشترك، و درصد 2درصد، عامل وسيله نقليه  3 درصد، عامل راه

عه سهم عامل انساني را اين مطال در تصادفات تأثير داشتند. درصد 4تركيب سه عامل فوق  درصد و 1عامل راه و وسيله نقليه  ،درصد
دهد. درصد نشان مي 9درصد و عامل وسيله نقليه را  33درصد، عامل راه و محيط اطراف را  93به طور مستقل و مشترك در حدود 

  تواند متفاوت باشد. الزم بذكر است كه اين نتايج در ساير مطالعات مي

  
   سهم عوامل مختلف در بروز تصادفات -2- 2شكل 

  
  

  ساني عامل ان -

از جمله علوم روانشناسي، فيزيولوژي  ثر بر ايمني راه است. عامل انساني، با استفاده از علوم مختلفمؤعامل انساني يكي از عوامل 
عامل انساني ناشي از خطاي انسان و  شود.بررسي ميهاي گوناگوني از جنبهو رفتار سنجي، مهندسي سيستم و علوم مهندسي 

استانداردهاي الزم و  قوانين وتدوين و اجراي مقررات، آموزش، كنندگان نسبت به مسائل ايمني است. فادهناآگاهي متوليان و است
هاي دهد آموزشها نشان ميبررسي تصادفات بسيار تأثيرگذار هستند. وقوع عامل انساني در سهمميزان  بر نهاي آنظارت بر روند اجرا

  ترين ابزارهاي كاهش نقش عامل انساني است.توسط پليس از مهم مؤثر، وجود قوانين بازدارنده و اعمال آنها
و شرايط وي در هنگام رانندگي  رانندهذهني و جسمي  هايگيژتوان به خصوصيات و ويمي مرتبط با راننده نيز از عوامل انساني

   اشاره كرد. مخدر مواد داروها يا استفاده از يا آلودگيخواب ،مانند خستگي

  اطراف آن راه و محيط -

به نحوه مطابقت رفتار ترافيكي  ايمني دارد. هر چند اين نقش در مهمياي نقش راه به عنوان زيرساخت حمل و نقل جاده
م و ئعال ها،ها و تقاطعدسترسي توان به مشخصات هندسي راه،دارد. از عوامل راه و محيط مي بستگي كنندگان با شرايط راهاستفاده

                                                                                                           
PIARC -1  
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ترين ابزار جهت كاهش نقش مهندسي ايمني راه مهم ات جريان ترافيكي و عوامل محيطي راه اشاره كرد.تجهيزات ايمني، خصوصي
  اين عامل است.

  وسيله نقليه  -

عدم يكپارچگي و استحكام بدنه خودرو، عدم وجود كيسه هوا، بسيار مؤثر است.  آن و پيامد تصادف گيريدر شكل وسيله نقليه
ها، چرخنقص فني وسيله نقليه مانند نقص در عدم وجود كمربند ايمني مناسب،  ،هاادل خودرو در قوسفظ تعحهاي عدم وجود سيستم

تواند در ايجاد تصادف يا تشديد تصادف موتور و استفاده نادرست از آن مانند نحوه نامناسب حمل بار مي ،هاچراغ ،جعبه فرمان، ترمزها
   رود. مهندسي خودرو در كاهش اثر اين عامل بكار مي .گذار باشدايجاد شده توسط عوامل ديگر تأثير

  هاي رانندگانويژگي - 2-1- 2
در بين عوامل انساني نيز  بر ايمني راه است.ثيرگذار أترين عامل تمهمعامل انساني گونه كه در بررسي عوامل مشاهده شد، همان

در  ه راهندسان و طراحان راگذار هستند، مثيردر رانندگي تأ هايي كهگيژ. شناخت وييكي از عوامل مهم استعامل مربوط به راننده 
رانندگان در  دهد.هاي فيزيكي و شناخت رخ ميدليل محدوديته خطاي رانندگان ب معموالً كند.كمك مي كرد ايمن آنبهبود عمل

  :كنندنقش عمده را ايفا ميسه به ترتيب اهميت حين رانندگي 
  راهبري -
  هدايت -
  كنترل -

  هبري رساندن وسيله نقليه به مقصد با استفاده از عالئم است.راكه 
-خط هدايت، حركت وسيله نقليه با فاصله ايمن از وسايل نقليه (اندركنش با ساير وسايل نقليه) و با تبعيت از عالئم (تابلوها و

  ها) است.كشي
  كنترل، حفظ وسيله نقليه در خط حركت و سرعت مطلوب است.و 

  از: دگان از منظر ايمني راه عبارت استاننرمهم هاي ويژگي
  توانايي پردازش اطالعات -
  و مخروط ديد قابليت ديد -
  العملزمان درك و عكس -
   انتخاب سرعت -

  توانايي پردازش اطالعات -الف

شوند، ناميده ميزمان كه اصطالحاً از باال به پايين و از پايين به باال درك و پردازش اطالعات در انسان توسط دو سيستم هم
شود. در شود. در سيستم از باال به پايين، از ذهن انسان بر اساس توجه، تجربه، انگيزه و انتظارات دستورهايي صادر ميانجام مي

يعني ابتدا رويت و سپس نوع رفتار  .كندهاي بيروني و محيطي رفتار ميسيستم از پايين به باال، ذهن انسان بر اساس محرك
  ود.شمشخص مي
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دهد. كمبود اطالعات يا ارائه است كه در حين رانندگي انجام ميهاي كاري ثر از حجم فعاليتأعملكرد راننده در رانندگي مت
در حالت كمبود اطالعات، تعامل مناسبي بين راه و راننده برقرار  ثر هستند.ؤاطالعات بيش از اندازه در بروز رفتارهاي پرخطر بسيار م

عدم توانايي راننده در پردازش آنها ائه اطالعات بيش از اندازه، تجربه است. در حالت ارعادت و بر اساس  اًنده عمومو رفتار ران شدهن
  .تواند باعث ايجاد مشكل شودمي

زمان تواند به صورت همذهن انسان نميها در انسان است. ترين محدوديتيكي از مهممحدوديت در پردازش اطالعات  
در صورت ارائه اطالعات بيش از اندازه به راننده، محدوديت در پردازش اطالعات تجزيه و تحليل كند.  ،را دريافتاطالعات مختلف 

تواند شود كه ميبندي باعث افزايش احتمال حذف برخي اطالعات مهم ميبندي شوند. اين اولويتشود تا اطالعات اولويتباعث مي
  شود.منجر به بروز رفتار خطرناك در راننده ب

ها و ارائه راهنمايي و ناگهاني و نيززمان نها به طور همآارائه  خالف به صورت تدريجي بر و ارائه اطالعات به يك شكل
بيني) رانندگان از مهمترين پارامترهاي بر اساس انتظارات (پيش راه بندي اطالعات و طراحيبراي كمك به اولويت الزم معيارهاي

اطالعات يك قوس به صورت تدريجي و  با ارائهاي از طرح مناسب نمونه) 3-2( در شكل دازش اطالعات است.گذار بر فرايند پرثيرأت
  شده است.به صورت ناگهاني، نشان داده  ه اطالعاتا ارائبطرح نامناسب 

مت راست يا اهميت راه ناشي از تجربيات آنها در بلند مدت يا كوتاه مدت است. قرار گرفتن خروجي در س انتظار رانندگان معموالً
شود. مدت محسوب مي اصلي نسبت به راه فرعي يا تمايل به خط سمت چپ براي گردش به چپ، ناشي از تجربيات رانندگان در بلند

از تجربيات كوتاه مدت  ،آنبر اساس تجربيات ناشي از طي بخشي از مسير رو در بخش باقيمانده بيني رويكردهاي پيشپيش
 قسمتكند كه بقيه مسير نيز مشابه حركت در يك مسير با تغيير راستاي يكنواخت، اين انتظار را در راننده ايجاد ميشود. محسوب مي

  انتظار برخورد با يك قوس تند را ندارد.در نتيجه طي شده خواهد بود و 

  مناسب -ب                           نامناسب                                       -الف                                  
   تفاوت رفتار رانندگان در طرح خوب و بد -3- 2شكل 

  و مخروط ديد ت ديدليقاب -ب

  :گذار استثيرأدر عملكرد ايمن رانندگان ت زيرهاي در خصوص ديد، ويژگي
مهم است.  م بسيارئيژه براي خواندن عالبه و جزئياتاز فاصله دور، اين ويژگي براي ديدن ي: توانايي ديدن جزئيات ايبيني تيز -

فردي با قدرت ديد كامل،  ،الايدهروشنايي تعيين ابعاد مناسب حروف در عالئم بستگي به تيزي بينايي دارد. به عنوان مثال در شرايط 
هش قدرت ديد، ارتفاع حرف سانتيمتر را ببيند. در صورت افزايش فاصله يا كا 5/2تواند حرفي به ارتفاع متر مي 17حداكثر از فاصله 

  بايد به همان نسبت افزايش داده شود.
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. هاي جزئي بين يك شي و پس زمينه آن در نورهاي مختلف: توانايي تشخيص اختالفبراي تشخيص تضاد رنگحساسيت  -
ر مهم است. اين ويژگي در تشخيص يك عالمت از پس زمينه آن يا تشخيص يك مانع در سطح روسازي يا حتي تشخيص عابر بسيا

زمينه آنها در تمامي شرايط (مانند روز، شب، تغييرات فصلي، طلوع و غروب هاي راه و پسطراحان بايد دقت كنند كه بين عارضه
- پس هاي سفيد نسبت بهبا نوشته زمينهنگ وجود داشته باشد. به عنوان مثال تركيب رنگ آبي يا سبز به عنوان پسرخورشيد) تضاد 

  تر قابل تشخيص است. هاي سفيد خيلي آسانقرمز با نوشتهرنگ  زمينه با
باشد. زاويه ديد درجه مي 4تا  2. محدوده ديد دقيق بين ديد جانبي: توانايي در تشخيص اشياي خارج از محدوده ديد دقيق -

 15 ،درجه و براي ديد افقي 60 ،نيپايبراي ديد عمودي درجه،  20مناسب رانندگان براي درك بهتر اطالعات، براي ديد عمودي باال، 
زاويه ديد  ،هر اندازه سرعت بيشتر شود ).4-2گذار است (شكلأثيربته سرعت در باريك شدن ديد جانبي تلا باشد.درجه مي 20الي 

  شود.راننده براي درك بهتر اطالعات كمتر مي

  
   هاي مختلفمحدوده ديد جانبي در سرعت -4- 2شكل 

. اي تشخيص سرعت حركت وسيله نقليه ديگر بوسيله نرخ تغيير زاويه ديد آن وسيله نقليه در چشمحركت در عمق: توانايي بر -
ترين عالمت براي تعيين سرعت نزديك شدن وسيله نقليه، تغيير اندازه وسيله نقليه از منظر بيننده است. البته اين تغيير معموالً مهم

شود. ناتواني در تشخيص سرعت حركت وسيله نقليه بيشتر مي افزايش اندازه اندازه خطي نيست و با نزديك شدن وسيله نقليه، شدت
 يا ا وسيله نقليه متوقف شده در مسيرسيله نقليه در حال حركت از عقب بتواند باعث وقوع تصادف مانند تصادف ووسيله نقليه مي

  وسيله نقليه داراي سرعت حركت كمتر شود. 
هاي . اين ويژگي بر روي حركتوي سريع تغييرات در طول راه براي دريافت اطالعاتتوانايي براي جستججستجوي بصري:  -

هر اندازه تواند تغيير كند. ثانيه مي 2براي اخذ اطالعات از يك دهم ثانيه تا چشم متمركز است. ثابت شدن چشم بر روي يك عارضه 
هاي غيرمتعارف مانند در محلغيرمتعارف يا نصب تابلو  الئمعهاي چشم كمتر باشد، بهتر است. استفاده از تابلوهاي و تعداد حركت
باعث افزايش  -تصريح شده است هاايمني راه نامهدر آيين غير از مواردي كه - عالوه بر سمت راست در سمت چپ نصب تابلو 

شم قبل از ورود به كند. حركات چالگوي حركات چشم راننده در مسير مستقيم و قوس افقي تغيير ميشود. هاي چشم ميحركت
ايمني هشداردهنده قبل از ناحيه  عالئمهاي چشم و افزايش ايمني، شود براي كاهش حركتيابد بنابراين توصيه ميقوس افزايش مي
   نصب شوند.ورودي به قوس 
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  زمان درك و عكس العمل -پ

مجموعه اطالعاتي كه در از راننده در مرحله تشخيص،  كشد.طول ميگيري تصميم و تشخيص ي است كهشامل زمان زمان درك
هاي طرح، ارائه اطالعات پيچيدگي دهد.و تشخيص ميرسد، بر پايه تجربه، خطر را كشف كرده محدوده تمركز او به چشمش مي

، هاي ايجادكننده خطاي ديدبراي طرحشود. اشتباه در تشخيص مي درك منجر به افزايش زمان اشتباه در تشخيصبيش از اندازه و 
براي اشياي واقع در خارج از خط ديد راننده، اشياي داراي تفاوت رنگ بسيار اندك با رنگ پس زمينه، اشياي با اندازه كوچك، اشياي 

   امكان پذير است. خيرگي ناشي از نور وسيله نقليه مقابلثابت يا در حالت 
العمل مناسب عكسبراي انتخاب زيابي موقعيت، كه راننده خطر را تشخيص داد، بايد با ار نآپس از گيري در مرحله تصميم

ير جهت يا توقف وسيله نقليه خود تصميم يهنگامي كه خطري را در مقابل خود تشخيص داد، بايد نسبت به تغ مثالً گيري كند.تصميم
هاي راننده بستگي بيش از هر عامل ديگر به پيچيدگي و سادگي وضعيت و تعداد انتخاب گيريبگيرد. مدت زمان ارزيابي و تصميم

هاي پيچيده شود. در وضعيتثانيه در نظر گرفته مي 5/2 ،گيري براي محاسبه فاصله ديد توقفدارد. معموالً زمان تشخيص و تصميم
  شود.گيري بيشتر از اين مقدار در نظر گرفته ميالعمل است (فاصله ديد انتخاب)، زمان تصميمكه راننده ناچار به انتخاب عكس

اين مدت زمان به نوع وسيله نقليه نيز بستگي دارد. به عنوان  كشد.العمل مدت زماني است كه واكنش طول ميعكسزمان  
  ن بر روي مدت زمان واكنش تأثير دارد.آمثال نوع سيستم ترمز بر طول توقف وسيله نقليه و به تبع 

  زمان تطبيق -ت
تطبيق به  زمان تطبيق رفتاري رانندگان با تغيير شرايط راه است.زمان درك و عكس العمل بخشي از  ،در طراحي به طور كلي

در  طراحان بايددهد. انسان انجام مي -وسيله نقليه -شود كه راننده نسبت به ايجاد هرگونه تغيير در سامانه راهرفتارهايي گفته مي
تقيم به قوس يا از محيط برون شهري به شهري)، انتقال از مسير مسناحيه  ر مشخصات راه يا محيط ماننديتغيناحيه نواحي انتقال (

  ثانيه است. 6تا  4حداقل زمان تطبيق بين  .را در نظر بگيرندالعمل به رانندگان فضاي الزم براي تطبيق و عكس
لوي تقاطع شروع دهد كه با مشاهده تابدرك و عكس العمل براي ورود به تقاطع را نشان مي آماده شدن، فرايند )،5- 2(شكل

  شود.مي
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   العمل در ناحيه انتقالي مثالي از فرايند درك و عكس -5- 2شكل 

   انتخاب سرعت -ث

  ثيرپذيري آنها از عوامل پيراموني نيز بستگي دارد. اين عوامل عبارتند از:أانتخاب سرعت توسط رانندگان به ت 
و محدود شدن ديد رانندگان به  متمركز است) اي كه بر آنم از نقطه(فاصله چشفاصله تمركز افزايش و فاصله تمركز:  ديد جانبي

-2شود (شكل سرعت مي برآورد دررانندگان  دقتافتد، باعث كاهش طوالني اتفاق ميمستقيم مسير روبرو كه بيشتر در مسيرهاي 
6 .(  

 نده ناخودآگاه سرعت را در محيطران گذار است.ثيرتأسرعت توسط رانندگان  و برآورد ي محيط: صداي محيط در تشخيصاصد
  دهد.ساكت افزايش مي آرام و

تر، شود تا در ابتداي ورود به راه با سرعت پايينمدت طوالني باعث مي ايبرو تطبيق سرعت: رانندگي در يك راه با سرعت باال 
  رانندگان در انتخاب سرعت دچار خطا شوند.

عرض زياد خط عبور  ي و بلندي راه در انتخاب سرعت بسيار دخيل است.پستمحيط راه: راستاي راه، عرض راه و  مشخصات و
به راننده در برآورد صحيح سرعت و فاصله كمك  راه اطرافدر  هاي محيطيعارضه و عالئموجود شود. باعث افزايش سرعت مي

 هايعارضه دهد.را نشان مي تخمين صحيح سرعت و فاصلهمحيطي بر  هايارضهاي از تأثيرگذاري ع)، نمونه7-2شكل ( .كندمي
  كنند.سرعت و فاصله كمك مي برآورددر به راننده قرار گرفته در كنار راه به عنوان يك مقياس 
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   و افزايش سرعت تمركز محدودهارتباط بين  -6- 2شكل 

  
   تخمين صحيح سرعت و فاصلهمحيطي براي  هايارضهاستفاده از ع -7- 2شكل 

  هاي رانندگانبر ويژگيسالمت و سن  تأثير - 2-2- 2
يا خستگي ناشي از  هاي فوق بستگي به سن راننده و سالمت راننده دارد. افزايش سن يا مصرف مواد مخدرتمامي ويژگي

 العمل، كاهش قابليت ديد ومنجر به كاهش توان ذهني براي پردازش اطالعات، افزايش زمان درك و عكس ،الني مدترانندگي طو
ا در شرايط خاص است. اين موضوع همراه با هآن ناتوانياغلب خطاهاي رانندگان ناشي از شود. اب سرعت ميكاهش تشخيص در انتخ

  شود.هاي اشتباه ميگيرينقليه) باعث تصميمساير مشكالت (مانند مشكل راه يا وسيله
 10هرسالگي به ازاي  25ي مثال بعد از اي دارند كه بايد در طرح راه و كنترل ترافيك لحاظ شود. برارانندگان مسن نيازهاي ويژه

برابر  32سال،  75يعني يك راننده  .كندبر افزايش پيدا ميادر شب به دو بربراي ديدن ، ميزان روشنايي مورد نياز افزايش سن سال
   .داردساله به روشنايي نياز  25د فر



  15                                                                                   1/10/1393                                                                     ايمني راهم ـ دوفصل 

  موارد ذيل وجود دارد: وقوعاحتمال  ،به طور كلي با افزايش سن رانندگان
  كاهش توان پردازش اطالعات -
  افزايش زمان تشخيص -
  گيريكاهش قدرت تصميم -
  افزايش زمان عكس العمل -
  كمبود ديد و شنوايي -
  هاي جسميكاهش توانايي در انجام حركت -
  مصرفينبي داروهاي اتأثير ج -
ها است، تأثير در مقايسه با ساير حركت نسبتاً بااليي هاي ذيل كه نياز به سطح مهارتها معموالً در حركتاين محدوديت 

  بيشتري دارد:
  و عبور از عرض راه گردش به چپ -
  گرايي)پيوستن به ترافيك با سرعت زياد (هم -
  هاي پرسرعت و پرترافيكتغيير خط در راه -
  و پرترافيك هاي كنترل نشدهعبور مستقيم از تقاطع -
  توقف در هنگام مشاهده انتهاي صف -
  ي اضطراريهاتوقف -

  شود:با توجه به موارد فوق راهكارهاي ذيل براي كاهش مشكالت بالقوه رانندگان مسن پيشنهاد مي
  هاي رانندگان مسن باشد.معيارهاي طراحي جوابگوي توانايي -
  هاي رانندگان مسنكفايت فواصل ديد و مثلث ديد بر اساس توانايي -
  استفاده از فاصله ديد انتخاب -
  دارند.زمان ز به پردازش چندين نوع از اطالعات به طور همهايي كه نياها و تبادلن تقاطعساده كرد -
  هادر تقاطع كاهش نقاط برخورد -
  تركشي) با ابعاد بزرگتأمين عالئم (تابلو و خط -
  كاهش بي نظمي در چيدمان عالئم -
  هاي مورد نياز آگاهي در محلارائه اطالعات تكميلي و پيش -
  مال محدوديت سرعتاع -
  ها و آشنايي با رفتارهاي مناسب در شرايط مختلفبراي شناخت دقيق محدوديت آموزش -

است. در صورت عدم امكان افزايش فاصله ترين روش، افزايش فاصله ديد هاي ايران، عملينامه طرح هندسي راهبر اساس آيين
  است. ضروري آگاهياستفاده از تابلوهاي پيشديد، 
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   مديريت ايمني راه - 2-3

  تعريف - 3-1- 2
 كارآمدي و افزايش سازي بهينه عوامل ترينمهم از يكي راه ايمني مديريتكشوري،  هر درايمني موضوعي فرا بخشي است و 

 راه ايمني هايفعاليت باشد، كارآمد كننده هماهنگ نهاد يك فاقد كشوري اگر .شودمي محسوب هاي مختلفبخش ايمني هايتالش

 صورت به و كم بودجه با ي مرتبطنهادها ها ودستگاه كشورهايي چنين در واقع در .شوداثربخش نمينتيجه  در و ك راستا نبودهدر ي

  دهند.مي انجام ناهماهنگ و پراكنده صورت به يي راهافعاليتقرار داده و  پوشش تحت را محدودي موضوعات ،نامنظم

مديريت ايمني  كند.مي ادارهكنترل، راهنمايي و  هدايت،را  راه ثر بر ايمنيؤهاي منامهوظايف و بر ،فرايندها ،مديريت ايمني راه
اي و ارائه راهكارهاي نرم افزاري از قبيل مديريت تقاضا و هاي كالن بودجهها و نحوه هماهنگي آنها، سياستوظايف سازمان ،راه

به طور كلي مديريت ايمني راه بر تعيين . كندميارزيابي و تحليل الن از ديد كرا  يهاي الزم در جهت ارتقا ايمنريزيساير برنامه
  افزاري و اصول مديريت ابزارهاي سخت افزاري متمركز است. ها و ابزارهاي نرمبسترهاي الزم، تدوين سياست

- از اليه يتي بر عملكرد ايمن راهمديرباالي  هاياليهتأثير  . البتههستندثيرگذار أبر ايمني راه ت تعدديمهاي از منظر مديريتي اليه

دهد. بر عملكرد ايمن را نشان مي مديريتي هاي مختلف) سطوح تأثيرگذاري اليه8-2حتي راننده نيز بيشتر است. شكل (تر هاي پايين
ف شده در دستيابي به هدف يا اهداف تعري برايحركت آنها مند به نظامدهي و جهت هااين اليهيكپارچگي و هماهنگي بين  ايجاد

  مديريت ايمني راه است.  سامانه هايترين ويژگيخصوص ايمني راه از مهم

  
  بر عملكرد ايمن مديريتي هاي مختلفسطوح تأثيرگذاري اليه -8- 2شكل 

  

 تهدايرا راهبري و  راه ايمني فرآيندهاي ،مندنظام و يكپارچه جامع، صورت به كه است ايامانهس هاراه ايمني مديريت امانهس
و  ارزيابي شناسايي، را شكالت و خطراتم كليه خود مختلف هايسامانهزير از استفاده با و تعريف را ايمني اهداف ،سامانه . اينكندمي
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از ساير  اثربخشي افزايش بازخورد اقدامات براي و سازي كليه اقداماتمستند، پيشگيرانه اقدامات تعريف و اجراي كند.بندي مياولويت
  سامانه مديريت ايمني است. هايويژگي

  اهداف مديريت ايمني راه - 3-2- 2
  از : راه عبارتند اهداف مديريت ايمني

  مستقيم تأثيرگذار بر ايمني راه  هاي مستقيم و غيرسازي تمام فعاليتيكپارچه -
  ها و نهادهاتعريف شرح وظايف سازمان -
  هاتعريف ارتباط سازماني بين نهادها و سازمان -
  گيري صحيح و علمي جود فرايند تصميماطمينان از و -
  هاي اجرايي ايمني در سطوح ملي و استانيها و برنامهايجاد فرايند مناسب براي دستيابي به اهداف تعريف شده در طرح -
  ارزيابي و كنترل اقدامات اجرايي  -
  تعيين ميزان انطباق اقدامات با استانداردهاي مربوطه -
  بندي آنهاو اولويتاقص و مشكالت شناسايي نو ،ارزيابي وضعيت موجود -
  پيشگيري از وقوع تصادف -
  هاورد نياز براي بهبود عملكرد ايمن شبكه راهتأمين دانش فني م -

  ساختار مديريت ايمني راه - 3-3- 2
سامانه مديريت ايمني وجود ندارد و هر كشوري بر اساس تجربيات و امكانات اقدام به اي بر مشابهبه طور كلي يك ساختار 

-نها اشاره ميآكند ولي همه آنها در اصول و شرايطي مشترك هستند كه در اين بخش به ريف ساختار سامانه مديريت ايمني ميتع

  شود. 
  از: نداصول مديريت ايمني راه عبارت

  پذير مانند عابران پيادهآسيب كنندگاناستفادهپوشش تمامي كاربران راه به ويژه  -
  هاپوشش انواع راه -
  ها و نهادهاي مسئولهاي قابل مديريت در سازمانوزهمشخص كردن ح -
  هاتهيه طرح ايمني راه در تمامي حوزه -
  شده يينحركت هماهنگ با اهداف تع برايهاي تخصصي ها و كميتهايجاد كارگروه -
  هاي اجراييتبديل راهبردها و اهداف به برنامه -
  پايش پيشرفت در دستيابي به اهداف ايمني راه -

  عبارتند از: راي ايجاد سامانه مديريت ايمنيسه شرط اساسي ب
  و اقتصادي هاي سياسيحمايتجلب  -
  دبيرخانه تخصصي -
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  تدوين ساز و كار مناسب براي ايجاد هماهنگي   -
  براي ايجاد سامانه مديريت يكپارچه ايمني راه بايد طي شود:بر اساس موارد فوق، مراحل ذيل 

  بر ايمني راهها و نهادهاي موثر سازمان تمامي شناسايي -
  ايجاد ساختار مناسب و متناسب با ساختارهاي نهادهاي شناسايي شده -
  هاها و سازمانمكاري نهاداي الزم براي ههايجاد تمهيدات و انگيزه -
   آنهاايجاد مشكالت و راهكارهاي رفع  درثر ؤعوامل مشناخت شناخت مشكالت،  شاملايمني راه  وضعيتارزيابي  -
هاي مرتبط بر حسب ميزان هاي موجود سازگار بوده و امكان تفكيك آن در حوزهواقعيت با الن، اهداف بايدتعريف اهداف ك -

  مسئوليت باشد.
  تدوين طرح مديريت ايمني راه -
   طرح اجرا و پياده سازي -
  و بازخوردارزيابي  -

هاي تمسسي"عنوان تحت   ISO 39001- 2012براي ايجاد و اجراي يك سامانه مديرت ايمني، استاندارد
   رعايت شود. "الزامات و راهنماي استفاده -مديريت ايمني راه

  طرح ايمني راه - 3-4- 2
برنامه  يك هاي مختلف، طرح ايمني راه به عنوانهاي الزم براي بهبود ايمني و تلفيق اقدامات مجزاي بخشبراي تعيين فعاليت

هاي مربوط بايد به طور شفاف اقدامات و وظايف بخش، ايمني راه، اهدافدر تدوين طرح شود. تهيه مي كالن ، راهبردي وجامع
هر  ها را بايد مشخص كند.پليس و ساير بخش ،متوليان راههاي اصلي مانند هاي بخشطرح ايمني راه مسئوليت بيان شود.

  عملكرد راه و مقرون به صرفه باشد.مد، متناسب با آطرحي بايد منجر به اقدامات اجرايي شود كه واقع گرايانه، قابل اجرا، كار
  :زير باشد اصلي طرح ايمني بايد شامل سه بخش كي 

   مهندسي -
  آموزش  -
  آناعمال و  ، مقرراتقانون تدوين -

شود. بخش آموزش، آموزش هاي مرتبط را شامل ميوسيله نقليه و تجهيزات و سامانهمهندسي مهندسي راه،  ،مهندسيبخش 
  شود.ندگان و كليه افراد جامعه، تبليغات و فرهنگ سازي را شامل ميكنرانندگان، استفاده

 بازدارنده از رفتار و ساير موارد آن كنترلو  استفاده از كمربند و كاله ايمني اجباري كردنمانند  آنكنترل رعايت ن قوانين ويتدو
مل اقدامات بعد از تصادف نيز باشد، امداد و است. البته چنانچه طرح ايمني شا و اعمال آن وننقاتدوين پرخطر مربوط به بخش 

در كاهش  هاي پزشكيفوريتامداد و  هايوجود سيستم شود.به آن اضافه مي هاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستانيفوريت
  پيامدهاي تصادفات نقش بسيار مهمي دارد.

  شوند:هاي زير تعريف ميهاي ايمني راه بر اساس جنبهدر هر كشوري طرح
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  اقتصادي و سياسي –شرايط اجتماعي  -
  اسناد باالدستي توسعه كشور -
  هاي مرتبطساختارسازماني نهادها و سازمان -
  هاي حمل و نقل شرايط زيرساخت -
  هاي حمل و نقلبرداري از زيرساختشرايط بهره -
  هاي مرتبطسطح دانش تخصصي مرتبط در نهادها و سازمان -
  جام شده در اين خصوصهاي انتاريخچه فعاليت -
  تجربيات موفق در ساير كشورها -

  ابزارهاي الزم براي تدوين طرح ايمني راه عبارتند از: راه، در بخش مهندسي
  تصادفاتهاي فني و گزارشپايگاه داده  -
  دار شناسايي نقاط اولويتايمني راه براي  بازديد -
  مديريت نقاط پرتصادف  -
  اصالحيتوسعه و اجراي راهكارهاي  -
  هاو بازرسي ايمني طرح هاي جديد االحداثاصول طراحي ايمن راه در پروژه -

  مهندسي ايمني راه - 3-5- 2
افزاري مربوط به راه و محيط اطراف ايمني را از مقوله مهندسي مورد بررسي قرار داده و بخش سخت موضوع مهندسي ايمني راه،

كنندگان از آن ابزاري براي اطمينان از ايمن بودن راه و محيط اطراف آن براي استفادهگيرد. در واقع مهندسي ايمني راه را در برمي
اي هاي حمل و نقل جادههاي اجرايي و پژوهشي كه به بهبود ايمني زيرساختها و شيوهمهندسي ايمني راه، تمامي فعاليتت. اس

  شود.كند را شامل ميكمك مي
  رهاي پيشگيرانه و واكنشي است.ابزارهاي مهندسي ايمني راه شامل ابزا

   :هاي مهندسي ايمني راه عبارتند ازارترين ابزمهم 
  بازرسي ايمني راه -
  بازديد ايمني راه -
  مديريت نقاط پرتصادف -

مند و رسمي براي تجزيه و تحليل مسايل و مشكالت ايمني يك پروژة جديد يا يك راه موجود بازرسي ايمني راه يك فرآيند نظام
يك تيم بازرسي مجرب، مستقل و با صالحيت از متخصصان ايمني راه با در نظر گرفتن ايمني تمام كاربران راه است كه در توسط 

براي آشنايي با فرآيند بازرسي ايمني راه به  دهد.ها گزارش ميپروژه خيز و عملكرد ايمنبالقوة تصادف آن تيم بازرسي دربارة نقاط
  مراجعه شود. -ونقل حمل زيربنايي فني امور شورايعاليابالغ شده توسط  -هدستورالعمل بازرسي ايمني را
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، بررسي ميداني و منظم راه موجود است كه توسط متخصصان ايمني راه به منظور شناسايي مشكالت و نواقصي بازديد ايمني راه
زديد ايمني راه به دستورالعمل بازديد ايمني براي آشنايي با فرآيند با شود.كه ممكن است به تصادفات جدي منجر شوند، انجام مي

  مراجعه شود. ،ونقل حمل زيربنايي فني امور ابالغ شده توسط شورايعالي -راه
شود. مديريت نقاط و مديريت نقاط پرتصادف شامل فرآيندي است كه به منظور اصالح نقاط يا قطعات پرتصادف انجام مي 

  رود.بكار ميپرتصادف بر اساس اطالعات ثبت شده تصادف 
شود. طرح اجرايي شامل عملياتي مي 1هاي اجراييدر نهايت در قالب طرح راه ايمني مهندسي تمامي نتايج حاصل از ابزارهاي 

  بيني شده و بودجه مناسب براي آنها در نظر گرفته شده است.هاي اجرايي است كه از قبل پيشتمامي اقدامات و فعاليت
  

                                                                                                           
1- Action Plan 



3  
  راه ايمن
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  مقدمه -3-1

ها، معيارهاي نامه طرح هندسي راهكننده ايمني كامل طرح نيست. در آييناي تضميننامهرعايت الزامات آيينراه  در طراحي
تواند شده در كنار يكديگر، هميشه نميشود. در نتيجه قرار گرفتن عناصر طرح طراحي براي عناصر راه به صورت جداگانه ارايه مي

كنندگان از راه لذا الزم است تا طراح، موارد ايمني را در طراحي لحاظ كرده و نيز طرح از ديد استفاده .دهنده يك طرح ايمن باشدارائه
  احتمالي شناسايي، رفع و اطمينان از ايمني افزايش يابد. ايمني بازرسي ايمني شود تا مشكالت 

بنيادين است  ياي نيست كه پس از پايان مطالعه و ساختمان راه، بر آن ببندند و آن را بيارايند، بلكه عنصرهمچون پيرايه ي،نايم
گيرد، فراهم بودن ايمني راه، در گرو حضور مستمر آن است. از آن زمان كه كوشش براي ايجاد راه شكل مي عملكرد مطلوبكه 

الي وجود راهي است كه ايمني را در ذات و البه ساخت، بايد مد نظر باشد. حاصل اين كار، همچون رعايت ساير ضوابط و معيارها
   كشد.خود، به صورت زيربنايي دارد و بار آن را به شكل زيور تحميلي و روبنايي بر دوش نمي

به رهزينه خواهد بود يا ا بسيار پيهاي درماني پس از احداث، جويي، چارهشودفراهم بودن ايمني همگام با مطالعة راه رعايت ن اگر
، اگر بين دو بخش مستقيم طوالني مثالطور كامل جايگزين آن نخواهد شد و فقط نقش ترميم نسبي را ايفا خواهد كرد. به عنوان 

تواند م هشدار دهنده به سختي ميئ(با شعاع كوچك) يا كوتاه (داراي طول كم) در نظر گرفته شود، نصب عال قوس افقي تندراه، 
تواند بوده و مييا كوتاه، خالف انتظار راننده  قوس افقي تند، وجود كند، زيرا در اين شرايطرانندگان را وادار به استفاده از سرعت ايمن 

  منجر به ايجاد يك نقطه پرتصادف شود.
و طراحي ، عموماً پيرامون موضوعاتي است كه در زمان ده استشآنچه در اين فصل تشريح يا به عنوان توصيه و ضابطه ارائه 

به مشكالت احتمالي موجود بر اساس اجزاي راه  برداريهاي در دست بهرهراهبراي بهبود  البته بايد مد نظر قرار گيرد. بازگشايي راه
هاي ايمني در هنگام توصيه چه ضوابط و هر اشاره شده و راهكارهاي كلي براي رفع اين مشكالت ارائه شده است. به طور كلي

آفرين بعدي براي هاي پرهزينه و مشكلتري حاصل خواهد شد كه اقدامتر در نظر گرفته شود، راه ايمنكاملراه و طراحي  همطالع
  ، براي آن ضرورت نخواهد داشت.بيشتر ايمني تأمين

  آن هايويژگيراه ايمن و  -3-2

. راه ايمـن حتـي در   است امل تأثيرگذار (عوامل مرتبط با راه) در وقوع تصادفوراهي عاري از هرگونه ع الدر حالت ايده راه ايمن
توان طور مطلق نميه ب البته به حداقل برساند.كاهش و تواند پيامدهاي آن را كنندگان يا نقص وسيله نقليه، ميصورت خطاي استفاده

هاي راه ايمن گيژويتر استفاده كرد. هاي با عملكرد ايمني بهتر از عبارت راه ايمناي راهراه را ايمن يا غير ايمن دانست. بهتر است بر
  عبارت است از:

  قابليت ديد مناسب در راه -

انواع مختلفي از فواصل ديد از جمله فاصله ديد توقف، براي استفاده ايمن از راه، تأمين شرايط بهينه براي ديد است.  ترين نيازمهم
كنندگان از راه اي باشد كه استفادهفاصله ديد در راه بايد به اندازهوجود دارد.  )هادر تقاطع(سبقت، انتخاب و مثلث ديد 



  هاي كشور /مباني طرح راه ايمننامه ايمني راهآيين                      1/10/1393                                                                                      24 

تار هايي در رفتأمين فاصله ديد مورد نياز بايد محدوديت امكان رفتار ايمن داشته باشند. در صورت عدم
از جمله اين  هادهنده يا ممنوعيت برخي حركات گردشي در تقاطعاستفاده از عالئم هشدار شود.راه ايجاد  كنندگان ازاستفاده
  تواند منجر به بروز تصادف شود.كننده ميها در صورت عدم رعايت يا بدليل ناكارآمدي استفاده. اين محدوديتها استمحدوديت

  راه قابليت خود معرف بودن -

ترين سهولت در شناخت محيط اطراف راه و درك آسان تغيير محيط يكي از مهم و روسهولت در تشخيص راه و رويكردهاي پيش
موقع ارائه داده و  را به كنندگاناستفادهبه  شود. راه خود معرف، راهي است كه اطالعات الزممحسوب مي هاي يك راه ايمنويژگي

راه خود معرف راهي است كه قابليت ديد فيزيكي  .هاي مناسب فراهم سازدبيني را براي اتخاذ تصميمپيششرايط قابل انتظار و قابل 
هاي قابل انتظار واقع شده و تمامي اجزا در موقعيت . در اين راهمين شده باشدان تأگكنندذهني براي همه استفاده و قابليت تشخيص
هاي هاي دسترسيها و محلها، تبادليژه در شب، مشخص بودن تقاطعبه و ي مسيرمشخص بودن راستا. در كل گويا است

  شود. محسوب ميخود معرف هاي يك راه و عدم پيچيدگي طرح آنها از ويژگي اختصاصي

  قابليت بخشندگي راه  -

 ،راننده و ناتواني ناشي از ناكارآمدي هاياشتباهانساني به ويژه  غير عمدي يهااشتباهع وراه بخشنده راهي است كه در صورت وق
. ايمن بودن حاشيه و حريم راه، تأمين ناحيه عاري از مانع، شودكننده وارد حداقل خسارت به استفاده شده واز شدت تصادف كاسته 

ها ايمن سازي انتهاي حفاظ و با وسايل نقليههاي اضطراري، شكننده بودن تابلوها و عالئم در برخورد تأمين فضاي الزم براي توقف
پذير بديهي است تأمين قابليت بخشندگي راه براي تصادفات ناشي از تخلفات عمدي امكان هاي يك راه بخشنده است.گياز ويژ
  نيست.

  سازگاري عناصر راه با يكديگر و اجتناب از اعمال تغييرات ناگهاني در مشخصات راه -

راه از هندسي  هايمشخصهعدم وجود تغييرات ناگهاني در  و با يكديگر راه قطعات مجاورهاي هندسي اجزا و سازگاري مشخصه
- اطالع وتغيير ناگهاني طبقه عملكردي يا مقطع عرضي راه بدون ايجاد ناحيه اتصال به عنوان مثال  هاي يك راه ايمن است.ويژگي

طراحي بر اساس سرعت طرح و در راه مرحله موالً سازگاري در مع شود.باعث ايجاد يك ناسازگاري در عملكرد راه مي ،مناسب رساني
  شود.سنجيده مي 1درصدي 85موجود با سرعت عملكردي 

  پذيركنندگان آسيبكنندگان راه به ويژه استفادهتأمين نيازهاي ايمني استفاده -

مانند رانندگان مسن، عابران پياده و  از راه پذيركنندگان آسيبكنندگان به ويژه استفادهاستفادهتمامي بندي شناخت و طبقه
بسيار دخيل است.  هاي مجاز عبورها و محلطراحي تقاطع و سرعت طرح و كودكان در انتخاب پارامترهاي طراحي مانند فاصله ديد

  كند.كنندگان از بروز رفتارهاي پرخطر جلوگيري ميپاسخگويي طرح به نيازهاي استفاده

                                                                                                           
 كنند.حركت ميآن وسايل نقليه با سرعتي برابر يا كمتر از  درصد 85سرعتي است كه  ،درصدي 85سرعت  1.
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هاي اطراف راهتأمين ايمن نيازهاي كاربري -

در يا حذف آنها هابريها بسيار مهم است. عدم لحاظ نيازهاي كارهاي اطراف راه به ويژه در تقاطعتأمين دسترسي ايمن كاربري
روري و الزم برايضراه موظف هستند نيازهاي ساخت متوليان  شود.هاي غيرمجاز ميمنجر به ايجاد دسترسي طرح

هاي ايمن ياايجاد دسترسي .لحاظ كنند ناسب و مطابق با استانداردهاي فنيمرا به نحو  راه هاي اطرافكاربري
ار مؤثردر ايجاد يك راه ايمن بسيهاي ايمن مجاور يا استفاده از يك راه جانبي ها يا دسترسيها به تقاطعتجميع و انتقال دسترسي

است.

نوع و عملكرد راه راه با هايهتناسب مشخص -

متناسب با عملكرد راه منجر بهانتخاب معيارهاي نا در انتخاب معيارهاي طراحي بايد طبقه عملكردي راه لحاظ شود.
شده و رانندگي راه يا راه اصلي جدا شده وارد آنت خود از يك آزاداشود. رانندگان بر اساس انتظاربروز رفتارهاي غير ايمن در راه مي

طرح ،هاي ناهماهنگها و تقاطعايجاد دسترسي باشد. متناسب آن عملكردبايد با فني راه مشخصات بنابراين  .كنندمي
آن است كه منجر به كاهش ايمنيبا عملكرد  ي راههاهايي از نامتناسب بودن مشخصهنمونه هاآزادراهدر  ناهموارراستاي تند يا رويه 

شود.مي
تغيير باعث تواندمي ،هاي متعدد بدون توجه به عملكرد راهمانند ايجاد دسترسيبا گذشت زمان  ، تغييرات تدريجيدر راه موجود

مديريتتمهيدات الزم براي  ،بايد در مرحله طرح، براي حفظ عملكرد راهلذا  .ملكرد تعريف شده براي راه شودع
بدليل حاشيه كنارگذرها زيرا مهم است. ها بسياره در طرح كنارگذرژاين موضوع به وي .در نظر گرفته شود توسعه آتي

مديريت دسترسي و جلوگيري از ساخت و لذا، توسعه و تغيير كاربري دارندبراي  ييپتانسيل باال قرارگرفتن در مجاورت شهرها،
)1-3كنارگذر در حفظ عملكرد تعريف شده براي آنها بسيار مهم است. (شكل هاي آتي در حاشيه و حريم ساز

ه هموار و ايمنويتأمين ر -

شود. بافت رويه در تأمين مقاومت لغزشي الزم نقش به سزايي دارد. سطحداشتن رويه هموار و ايمن باعث افزايش ايمني راه مي
هاي ناگهاني وسايل نقليهناهموار باعث كاهش راحتي رانندگان و سرنشينان، افزايش استهالك وسايل نقليه و افزايش تغيير جهت

شود.

مشخصات راه با سرعت عملكردي وسايل نقليه تناسب -

درصدي پيشنهاد 85(سرعت برداري، تمامي اقدامات اصالحي بايد بر مبناي سرعت عملكردي در هنگام بهره
عملكرد ايمن راه خواهد شد. به عنوان مثال باعث كاهش نگهداري هايدر فعاليتعدم توجه به سرعت عملكردي  باشد. شود)مي

نصب تابلوها با شده و يا بالعكس كردي باعث كاهش كارايي تابلوهابا ابعاد كوچكتر از ابعاد مورد نياز براي سرعت عملنصب تابلوهاي 
الي خواهد شد.تأثير مثبت در ايمني باعث اتالف منابع م ورد نياز بدليل عدم كارايي و عدمابعاد بزرگتر از ابعاد م
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  تغييرات تدريجي در عملكرد يك كنارگذر   –1- 3شكل 

  كنندگانكننده رفتار پر خطر به استفادهها يا عوامل تحميلاجتناب از ايجاد موقعيت -

نظير سبقت غيرمجاز، حركت در  ها و فضاهايي كه ممكن است باعث بروز رفتار پرخطراز ايجاد موقعيت
ا يا ايجاد خطوط كمكي هوجود سطح وسيع روسازي در تقاطع شود، بايد اجتناب كرد. و رفتارهاي مشابه جهت خالف

كه اين رفتارها  شود راستسمت افزايش سرعت و سبقت از  بيني ياهاي گردشي غير قابل پيشتحرك تواند باعثمد فقط ميناكارآ
   شود.منجر به تصادف مي

   كمينه و بيشينه طرح -3-3

 در طرح يك راه،د. شومعيارها در بسياري از موارد در قالب ضرورت رعايت مقادير كمينه يا بيشينه براي طراحي راه ارائه مي
ها) ها و بيشينهد (كمينهكه طراح پروژه را وادار به استفاده از مقادير حوجود دارد مواردي همچون تنگناهاي فيزيكي، اقتصادي و غيره 

بيشتري طرح كرد. اتخاذ اين شيوه  و ايمني ولي در خارج از آن بايد از مقادير حد فاصله گرفت و پروژه را با وسعت نظر كند.مي
  مثال خوبي در اين زمينه است. حداقل، اديربيش از مق . استفاده از فواصل ديدافزايش يابد راه ه ايمنيشود كموجب مي

شود، مي طراحيهايي كه با اتكا به مقادير حد در پروژه. دشوهاي اقتصادي توجيه ميايت جنبهرع بدليل اغلب كاربرد مقادير حد
 ي را جبران كرده و برايتواند نقص ايمن. اين تمهيد به سختي ميشودستفاده مياايمني از عاليم هشدار دهنده  تأميناغلب براي 

  .كافي نيست يايمن تأمين شرايط مطلوب
 تصادفدر چنين محيطي امكان بروز  .دهدتر است قرار ميايمنده از راه را در محيطي كه كنن، استفاده مناسب معيارها كاربرد
   يابد.كاهش مي
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  معيارهاي طرح ايمن راه  -3-4

معيارهاي  ،راهبراي تأمين حداقل مشخصات ايمن ، 415نشريه  -هاي ايراننامه طرح هندسي راهآيين
   كنترل شوند، ارائه كرده است: در مرحله طراحي اجباري ذيل را كه بايد

  سرعت طرح - 1
  عرض خط عبور - 2
  عرض شانه - 3
  عرض راه در ابنيه فني - 4
  ها) افقي (پيچ هايقوس - 5
  ها) هاي قائم (خمقوس - 6
  هاي طوليشيب - 7
  حداقل فواصل ديد - 8
  هاي عرضيشيب - 9

  بربلندي -10
  عرض آزاد و عاري از مانع -11
  ارتفاع آزاد -12

مورد ارزيابي قرار گيرند، تا نيز ، معيارهاي ذيل عالوه بر معيارهاي فوق بايدتأمين ايمني كامل  برايليكن 
   .طراحي شودهاي ايمن ويژگيراهي با 
  ها) ها (فاصله بين دسترسيكنترل دسترسي -13
  هاي اختصاصيها و دسترسيها، تبادلفاصله ديد در تقاطع -14
  هاي اختصاصيها و دسترسيزاويه برخورد در تقاطع -15
  رو و شانههمسطح بودن سطح سواره -16
    عرض ميانه راه -17
  خاكبرداريشيب خاكريزي و  -18
  عبور ايمن راه از نواحي مسكوني -19
سواران و عابران سواران، دوچرخهپذير مانند موتورسيكلتكنندگان آسيبتمهيدات الزم براي استفاده -20
  پياده

  هاي حاشيه راه تمهيدات الزم براي تأمين ايمن نيازهاي كاربري -21
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  هاي كمكيجانمايي و عملكرد ايمن خط -22
    تغيير مقطع عرضي نواحي -23
  هاي بزرگ ها و پلهاي اتصال به تونلمحل -24
  هاي اتصال راه جديد به راه موجود محل -25
  ها و آشكارسازهاكشيعالئم شامل تابلوها، خط -26
  هاي طولي كناري و ميانيحفاظ -27
  مقاومت لغزشي رويه راه -28
  ها (قنوها و آبروها)زهكش -29
  تأسيسات جانبي راهعملكرد ايمن  -30
  آشكارسازي راستاي مسير  -31
  منظرآرايي -32
  هاي خدماتي و رفاهي، ايستگاه اخذ عوارض، پليس راه و ...)ها، مجتمعگاهتأسيسات جانبي راه (توقف -33
  هاعملكرد ايمن تونل -34

 را هايي موارد فوقليستبا تهيه چك مهندسان طراح يا عوامل دستگاه نظارت در مرحله طراحي و پيش از گشايش راه، الزم است
  . البته بايد يادآور شد اين كنترل با فرايند بازرسي ايمني راه متفاوت است.دهند كنترل و مورد ارزيابي قرار

عرضي، فواصل ديد در  هاي حين ساخت به ويژه مشخصات مقطعهاي طراحي با نقشهدر مرحله پيش از گشايش كنترل نقشه 
ها بسيار مهم است. كفايت عرض ناحيه عاري از مانع، جانمايي مناسب و كامل عالئم و هاي افقي و قائم و مثلث ديد در تقاطعقوس

تجهيزات ايمني، اتصال ايمن به راه موجود و هماهنگي و سازگاري اجزاي مختلف راه با يكديگر از ديگر پارامترهايي است كه در 
هر گونه ايراد و نقص شناسايي شده در اين مرحله بايد با دقت بيشتري آنها را بررسي كرد.  بايداز گشايش ه پيش مرحل

  قبل از گشايش راه رفع شود.

  سرعت طرح -3-5

، 415نشريه  -هاي ايران نامه طرح هندسي راهشود. بر اساس آيينسرعت طرح براي تعيين مشخصات هندسي راه انتخاب مي
تر، سرعت طرح آن نيز بيشتر انتخاب بندي عملكردي راه و پستي و بلندي منطقه دارد. هر اندازه راه مهمطرح بستگي به طبقهسرعت 

رو، تأثير هاي راه مانند راستاي افقي، تأثير مستقيم و بر برخي نيز مانند عرض سوارهشود. سرعت طرح بر انتخاب برخي مشخصهمي
  غير مستقيم دارد.

هاي مورد انتظار احتمالي رانندگان در يك راه متناسب باشد. براي يك راه بايد با سرعت سرعت طرح
ترين پارامتر براي بررسي سازگاري طرح، سرعت . مهمسرعت طرح يك قطعه براي طراحي اجزاي آن بايد ثابت باشد

  طرح است. 
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هاي باالتر تر باشد، تمايل راننده به استفاده از سرعتسرعت طرح با ميانگين طول سفر نيز ارتباط دارد. هر اندازه سفر طوالني
يابد. در طراحي يك مسير طوالني، انتخاب سرعت يكنواخت مطلوب است. هر چند احتمال دارد عارضه يا محدوديتي افزايش مي

گهاني داشته باشد خاص، تغيير سرعت طرح را در برخي قطعات تحميل كند. در اين صورت نبايد سرعت، كاهش قابل مالحظه و نا
بلكه اين تغييرات به تدريج و در طول كافي بايد اعمال شود. زيرا تغيير ناگهاني سرعت طرح ممكن است منجر به كاهش ناگهاني 

  هاي هندسي شود و رانندگان نتوانند تغيير شرايط را درك كنند.مشخصه
راه دارد. هر اندازه دامنه تغييرات سرعت بيشتر باشد، به طور كلي تغييرات سرعت طرح در طول راه، اثر مستقيمي بر ايمني 

، اختالف سرعت 415نشريه  -هاي ايران نامه طرح هندسي راهبر اساس آيينيابد. احتمال تصادف نيز افزايش مي
   كيلومتر در ساعت باشد. 20طرح بين قطعات مجاور نبايد بيشتر از 

شود اختالف ي سازگاري اجزاي مختلف راه، سرعت عملكردي است. توصيه ميترين پارامتر براي بررسموجود نيز مهم در راه
ها نشان داده است كه با كيلومتر در ساعت نباشد. بررسي 20سرعت عملكردي در قطعات مجاور و حتي در دو قوس مجاور بيشتر از 

  كند.ميافزايش اختالف سرعت بين قطعات مجاور، تعداد تصادفات به صورت تصاعدي افزايش پيدا 

  راستا -3-6

  راستاي افقي -1 -6- 3

اي طراحي شود كه هماهنگ با ساير اجزاي و به گونه آنراستاي افقي راه بايد متناسب با طبقه عملكردي 
دهد كه ها نشان مياست. مطالعات و بررسي هاي شامل راستاي مستقيم و قوسفقراستاي ا راه، عملكرد ايمن را تأمين كند.

هاي افقي نكات ايمني هاي افقي بسيار بيشتر از راستاي مستقيم است. بنابراين ضرورت دارد در طراحي قوسقوستصادفات در 
  رعايت شود. 

هر اندازه نياز به كاهش سرعت در قوس افقي نسبت به راستاي مستقيم بيشتر باشد يا شعاع قوس افقي كمتر باشد، احتمال وقوع 
في طراحي راه به صورت مسيرهاي مستقيم طوالني بدون تغيير راستا، منجر به خستگي در كند. از طرتصادف افزايش پيدا مي

راستاها و نيز پيروي از راستاي عوارض طبيعي مانند رودخانه در طرح تدريجي تغيير  ،هاي بازشود. استفاده از قوسرانندگان مي
شده به شرط تأمين عرض  هاي جداگذار است. در راهدر كاهش خستگي تأثير ،)2-3راستاي افقي به شرط تأمين ايمني (شكل 

  تواند از راستاي عوارض سمت راست خود پيروي كند. مناسب براي ميانه، هر كدام از راستاهاي افقي مي
هاي جدا شده يا داراي راه جانبي از مواردي است كه طراح احتمال خطاي ديد و تشخيص نادرست راستاي مسير به ويژه در راه

امتداد ر طراحي راستاي افقي در نظر داشته باشد. در برخي موارد تغيير راستاي مسير به شكلي است كه راننده متوجه آن نشده و بايد د
هاي چهار خطه كردن راه كند. احتمال وقوع اين خطا در شب و در طرح پروژهرو فرض ميراستاي مسير مقابل را راستاي مسير پيش

  ).3-3است تا طراح در طراحي راستاي مسير به امتداد مسيرهاي مجاور نيز دقت كند (شكلدو خطه بيشتر بوده و الزم 
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  طرح مناسب

  
  طرح مناسب                      طرح نامناسب

  طرح راستاي افقي در امتداد راستاي رودخانه -2- 3شكل 

  
  رواحتمال خطا در تشخيص راستاي مسير پيش -3- 3شكل

مربوط به شعاع، طول، تعريض و تأمين بربلندي در قوس افقي از نكات مهم در طراحي راستاي افقي است. فاصله ديد و ضوابط 
   ، كليه موارد مربوط به طرح هندسي راستاي افقي آورده شده است.415نشريه  –هاي ايران نامه طرح هندسي راهدر فصل پنجم آيين

  مشخصات روسازي در محل قوس جهت تأمين اصطكاك كافي از ديگر نكات مهم در عملكرد ايمن قوس افقي است. 
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د. به عنوان ندارتأثير  نيز بر عملكرد ايمن راهمسيرهاي منتهي به قوس افقي  هاي هندسيهموقعيت قوس افقي در راه و مشخص
- تر از قرار گرفتن همان قوس در مسير داراي قوستواند بسيار خطرناكمي مثال قرار گرفتن قوس افقي بعد از مسير مستقيم طوالني

  هاي متعدد باشد.
د. حتي ممكن است برخي از اين مشكالت ندر حين بهره برداري نيز باعث وقوع تصادف شوتوانند مياغلب موارد بيان شده فوق 

هاي افقي ممكن است حتي در صورت كنترل دقيق در مرحله قوسفاصله ديد در برداري ايجاد شده باشد به عنوان مثال در حين بهره
تواند نصب پايه روشنايي مي يا مانند رشد شاخه درختان. عواملي برداري با گذشت زمان دچار مشكل شودطراحي، در مرحله بهره

  ).4-3شود (شكل  در قوس باعث كاهش محدوديت ديد

  
  الف                                                                 ب                         

  كاهش فاصله ديد با رشد گياهان – 4- 3شكل 

  در ذيل برخي مشكالت مربوط به راستاي افقي و راهكارهاي پيشنهادي آورده شده است:

  شعاع كم قوس افقي (قوس تيز) -

) ولي در برخي موارد بدليل موانع جانبي يا 5-3شود مانند (شكل افزايش شعاع اگر چه راهكار اصلي محسوب مياصالح راستا و 
نوارهاي  نما،صعوبت در تغيير راستا، اين راهكار اجرايي نيست. آشكارسازي و هشداردهي به رانندگان با استفاده از تابلوهاي جهت

تواند راهكار مناسبي براي افزايش ايمني در قوس تند باشد. در عرضي و نصب تابلوي كاهش سرعت قبل از شروع قوس مي لرزاننده
  آورده شده است. افقيقوس  و مسير مستقيم درسرعت عملكردي  اختالف ميزان حوه آشكارسازي بر اساسن ،)6-3شكل (

  
  اصالح راستاي افقي مسير -5- 3شكل 
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  نحوه آشكارسازي بر اساس اختالف سرعت عملكردي مسير مستقيم و قوس افقي  – 6- 3شكل 

-جهت تابلوييك ستاي ديد مستقيم راننده، در رابه نحوي نصب شوند كه  بايد اين عالئم و در حاشيه بيروني آن البته جهت نما از ابتدا تا انتهاي قوس نصب تابلوهاي(
  وجود داشته باشد)  نما

  
  

  قوس افقيمشكل ديد در  -

رفع موانع ديد، تغيير راستا يا افزايش عرض راه از راهكارهاي افزايش ديد هستند. در صورت عدم امكان اجراي اين راهكارها به 
تأكيد بر ممنوعيت ، عرضي لرزانندهداليل فني يا اقتصادي، بهتر است با آشكارسازي، نصب عالئم هشداردهنده، اجراي نوارهاي 

هاي تداخلي، ايمني را افزايش داد. براي جلوگيري از تجاوز وسايل نقليه به خط حذف حركتيا گرد هاي راستسسبقت به ويژه در قو
  شود.طولي در محور مركزي توصيه مي لرزانندهكشي ممتد دوبل يا حتي نوارهاي هاي دو خطه، استفاده از خطمجاور در راه

  عدم آشكارسازي راستاي مسير -

هاي طولي، رنگ آميزي موانع حاشيه راه هاي حاشيه راه، نصب مسيرنماها، نصب آشكارسازها بر روي حفاظكشياستفاده از خط
نصب موانع مصنوعي در خارج از ناحيه بازيابي مانند درختكاري در امتداد مسير از راهكارهاي يا  هاي روشناييمانند درختان يا پايه

كشي، استفاده از مسيرنماها يا آشكارسازهاي نصب شده بر ها مانند خطيشكارسازبرخي از اين آ آشكارسازي راستاي مسير هستند.
  .رو و شانه راه به ويژه در شب كاربرد دارندهاي طولي براي مشخص كردن راستاي سوارهروي حفاظ

كه در روز و شب كاربرد ها و خط نوشته نمامانند تابلوهاي جهت شونداستفاده مي برخي براي آشكارسازي تغيير ناگهاني مسير 
تا راننده از راستاي صحيح مسير پيشرو آگاهي  شوندستفاده ميكاري كه براي تعيين راستاي كلي راه ابرخي ديگر مانند درخت .دارند

  ها حتي در روز نيز كارايي الزم براي بهبود ايمني را دارند. داشته باشد. اين نوع آشكارسازي
كارايي روش آشكارسازي بايد دقت شود. به طور كلي هر اندازه تغيير راستا ناگهاني باشد، بايد در آشكارسازي به  ه طوركليب

  آشكارسازها وضوح بيشتري داشته باشند تا بتوانند پيام هشدار را به راننده منتقل كنند. 
داردهنده در نواحي كه سابقه متناسب با طبقه عملكردي راه در تابلوهاي هش سبز) يا زرد( هاي فلوئورسنتياستفاده از شبرنگ

  ).7-3تصادف دارند، ضروري است (شكل 
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  استفاده از تابلوهاي فلوئورسنتي براي آشكارسازي بهتر تغيير راستاي افقي - 7 - 3شكل 

  طوالني بودن مسير مستقيم و عدم تغيير راستا -

ولي اغلب پرهزينه و در برخي موارد بدليل وجود  هاي ماليم، راهكار مناسبي براي رفع اين مشكل استتغيير راستا و ايجاد قوس
هاي پذير نيست. تغيير محيط پيراموني راه با تمهيداتي مانند منظرآرايي و كاشت گياهان، ايجاد مجتمعموانع در حاشيه راه امكان

-با افزايش كيفيت آنها ميرفاهي موجود  -هاي خدماتيهاي اضطراري يا افزايش قابليت جذب مجتمعگاهتوقف و رفاهي -خدماتي

  طوالني را كاهش دهد.مستقيم تواند خستگي ناشي از رانندگي در مسيرهاي 

  خيرگي نور و خطا در تشخيص راستاي مسير  -

هاي ها و نردهكاري در خارج از ناحيه بازيابي يا استفاده از حفاظدر صورت عدم امكان اصالح راستا براي حل اين مشكل، درخت
  ).8-3بلند براي جلوگيري از خيرگي نور و جلوگيري از خطاي تشخيص راستاي مسير در شب مؤثر است (شكل با ارتفاع 

  
  كاشت درخت براي جلوگيري از خطا در تشخيص راستا -8- 3شكل 
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  راستاي قائم - 6-2- 3
داري هستند كه با راه سطوح شيبراستاي قائم راه نيز همانند راستاي افقي در عملكرد ايمن راه تأثيرگذار است. راستاي قائم 

اند. مطالعات نشان داده است كه با افزايش شيب طولي تعداد تصادفات افزايش هاي قائم (مقعر يا محدب) به هم وصل شدهقوس
 در مقايسه با ،ها، شدت تصادفاتها، تعداد تصادفات و در سرازيريدر سربااليي ،هاي با ترافيك سنگينيابد. همچنين در راهمي

  بيشتر است. ،يكديگر
ترين پارامترهاي طراحي قوس قائم دار (قوس قائم) از مهم، طول بحراني شيب و نحوه اتصال سطوح شيبمقدار شيب طولي

  ، آمده است. 415نشريه  -هاي ايراننامه طرح هندسي راهاست. نكات مربوط به طرح ايمن راستاي قائم در فصل پنجم آيين
و تغييرات ناگهاني و مداوم در هاي طولي بيشتر از حداكثر مجاز شيبراستاي قائم با  ايجادلي از به طور ك

  بايد جلوگيري كرد. آن 
  شوند، عبارتند از : راهباعث كاهش عملكرد ايمن توانند كه ميراستاي قائم ترين موارد مرتبط با مهم
 ر ترمز وسايل نقليه سنگينافزايش مسافت ترمزگيري و احتمال ايجاد حرارت باال د -

 هاافزايش اختالف سرعت بين وسايل نقليه سنگين و سبك در سربااليي -

 هاي قائم محدبايجاد محدوديت ديد به ويژه در قوس -

 هاي قائمهاي سطحي در قوسعدم زهكشي و تخليه آب  -

راهه فرار، ايجاد خط كندرو، ايجاد محدوديت توان با لحاظ تمهيدات مختلف مانند ايجاد محوطه كنترل ترمز و شيبدر طراحي مي
  سبقت، كاهش ارتفاع راه در تاج قوس محدب يا كاهش نرخ تغييرات شيب قوس قائم از ايجاد مشكالت فوق جلوگيري كرد.

ط هاي موجود نيز امكان برخورد با مشكالت فوق وجود دارد كه در اين حالت بايد بر اساس نتايج حاصل از مديريت نقادر راه 
  پرتصادف يا بازرسي ايمني راه به رفع اين مشكالت اقدام كرد.

  در ذيل آورده شده است.ترين مشكالت مربوط به راستاي قائم مهم 

  هاي طولي مختلفتركيب شيب -

دا با به ويژه در حالتي كه راننده ابتبسيار خطرناك است. هاي متفاوت جهت با مقادير مختلف و در طولهاي همقرار گرفتن شيب
هاي طولي زماني كه بين دو قطعه با شيب مانند كندرساني به شيب تند ورود پيدا ميگونه اطالعشيب ماليم و سپس بدون هيچ

) يا بين دو شيب ماليم و 9-3مناسب، شيب طولي تندي قرار گرفته باشد و راننده امكان تشخيص اين شيب را نداشته باشد (شكل 
ترين گزينه است. در صورت عدم امكان اجرا، اصالح راستاي قائم مناسبدر اين حالت تند، يك مسير مستقيم قرار گرفته باشد. 

ه تواند در كاهش سرعت تأثيرگذار باشد. در نواحي با سابقدهي به رانندگان در فاصله مناسب با نصب تابلوهاي هشدار دهنده ميآگاهي
هاي فلوئورسنتي متناسب با طبقه عملكردي راه بسيار مهم تصادف، مشخص كردن تغييرات شيب براي رانندگان و استفاده از شبرنگ

كيلومتر بر ساعت،  100درصدي وسايل نقليه دارد. براي سرعت برابر با  85است. محل نصب عالئم بستگي به سرعت عملكردي 
  ورت نصب عالئم در فاصله نامناسب، اين عالئم كارايي الزم را نخواهند داشت. شود. در صمتر توصيه مي 250فاصله 
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  هاي طولي و عدم ديد شيب طولي تندتركيب شيب -9- 3شكل 

  طول زياد سرازيري -

ها، نيروي تواند براي وسايل نقليه سنگين خطرناك باشد. در سرازيريطول زياد سرازيري حتي با شيب طولي نسبتاً ماليم مي
ها و افزايش مسافت توقف، افزايش تعداد دفعات جاذبه و وزن زياد وسايل نقليه سنگين باعث افزايش شتاب وسايل نقليه در سرازيري

درجه  260هاي متداول ترمز شود. دماي بحراني براي سيستمترمزگيري و در نتيجه افزايش حرارت در سيستم ترمزگيري مي
  يابد. گيري به دليل انبساط و تغيير شكل كاهش ميهاي ترمزكارايي سيستم سانتيگراد است. در دماهاي باالتر

كمكي براي جداسازي وسايل نقليه سنگين از سبك، تعريض شانه در  خطدر صورت عدم امكان اصالح راستاي قائم، ايجاد 
ه كنترل ترمز در ابتداي سرازيري صورت عدم امكان ايجاد خط كمكي مجزا، نصب عالئم آگاهي دهنده و هشدار دهنده، ايجاد محوط

هاي مناسب براي افزايش ايمني است. ايجاد محوطه كنترل ترمز در ابتداي سرازيري براي كنترل راهه فرار از گزينهو ايجاد شيب
و نيز  آنكند. مشخص كردن طول سرازيري در ابتداي دماي اوليه ترمز بسيار مهم است زيرا دماي ترمزها به آرامي كاهش پيدا مي

  آگاهي دهي به رانندگان قبل از نزديك شدن به محوطه كنترل ترمز جهت توقف در آن بسيار مهم است.
تأمين فاصله ديد مناسب (مطلوب است فاصله ديد انتخاب تأمين شود) براي نقطه شروع خط كمكي، نصب عالئم محدوديت  

ت، نصب اطالعات در خصوص مشخصات سرازيري در محوطه دليل جلوگيري از افزايش سرعه سرعت در حالت شانه تعريض شده ب
هاي داراي كنترل ترمز براي سرازيري و اجباري شدن توقف در محوطه ها، نصب تابلو آموزشي جهت نحوه كنترل ترمزكنترل ترمز

  سابقه تصادف ضروري است. 

  هاي سطحي در داخل قوس قائم مقعرعدم تخليه آب -
، براي طراحي قوس قائم مقعر پيشنهاد شده است، هنگامي كه در خروج 415نشريه  –هاي ايران راهنامه طرح هندسي در آيين

باشد، اين موضوع براي طراحي  51بزرگتر از  Kآب از سطح روسازي محدوديت وجود دارد (مانند وجود جدول در لبه راه)، ضريب 
يز نامتناسب بودن شيب طولي و شيب عرضي در قوس مقعر با هاي موجود ناب است. در راه حيحيت صاشيب طولي مناسب براي هد

شود. اصالح شيب عرضي و شيب طولي، اصالح شدگي آب ميهاي سطحي باعث ناكارآمدي سيستم زهكشي و جمعحجم آب
  شود.سيستم زهكشي و افزايش ظرفيت زهكشي از راهكارهاي اصالحي محسوب مي
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، بهتر است نرخ تغيير شيب طولي با نرخ تغيير راستاي افقي متعادل باشد. شيب به طوركلي در حالت تداخل قوس افقي و قائم 
و همچنين قرار گرفتن قوس افقي تند يا باريك طولي زياد در يك قوس ماليم و بالعكس شيب طولي ماليم در يك قوس افقي تند 

- 3از انواع تركيب قوس افقي و قائم در شكل ( هاييشود. نمونهمنجر به يك تركيب غير ايمن ميشدن راه در انتهاي يك سرازيري 
  ) آورده شده است. 11

تواند منجر به خطاي ديد در تشخيص شعاع قوس افقي شود. ميالبته بايد متذكر شد كه تركيب قوس افقي و قائم به طور كلي 
شود و بالعكس تركيب قوس افقي با تركيب يك قوس افقي با قوس مقعر منجر به تخمين شعاع قوس افقي بزرگتر از اندازه واقعي مي

  ).12- 3شود تا شعاع قوس افقي كمتر از اندازه واقعي به نظر برسد (شكل قوس محدب باعث مي

  
  هاي مختلف تركيب راستاي افقي و قائم حالت - 11- 3شكل 
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هاي مختلف تركيب راستاي افقي و قائمحالت -11-3ادامه شكل 

تركيب قوس افقي و قائم و ايجاد خطا در تشخيص انحناي قوس افقي - 12- 3شكل 

هاي موجود چنانچه علت تصادف يا مشكل ايمني مربوط به عدم هماهنگي بين راستاي افقي و راستاي قائم باشد و امكاندر راه
بت به تغيير راستاها ضروري است. اين موضوع بهبه رانندگان نس رسانياطالعهيچ گونه اصالح هندسي نباشد، آشكارسازي راستاها و 

تواند منجر به تصادفات با وسيله نقليه روبرو شود، بسيار مهم است.هاي دو خطه كه احتمال سبقت نيز وجود دارد و ميويژه در راه
هاي ترافيكييا جزيره لرزانندههاي ترافيكي با استفاده از نوارهاي هاي تداخلي با جداسازي جهتممنوعيت سبقت و حذف حركت

مناسب از راهكارهاي افزايش ايمني در اين نواحي هستند. در نواحي داراي سابقه تصادف ناشي از ناهماهنگي راستاي افقي و قائم،
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در تابلوهاي هشداردهنده و آشكارسازها متناسب با طبقه عملكردي راه ضروري است  زرد) -(سبز هاي فلوئورسنتياستفاده از شبرنگ
  ). 13-3(شكل 

شود كه بايد سيستم زهكشي را هاي مقعر واقع شده در داخل قوس افقي داراي بربلندي نيز حادث ميزهكشي نامناسب در قوس 
  بهبود داد.

متوليان راه بايد در نظر داشته باشند كه اصالح يكي از اجزاي افقي يا قائم راه بدون توجه به ساير اجزاي آن ممكن است بجاي 
  بهبود ايمني، باعث افزايش مشكالت ايمني شود.

   فلوئورسنتياستفاده از تابلوهاي آشكارسازي راستاي مسير با  - 13- 3شكل 

  مقطع عرضي -3-7

مشخصات مقطع عرضي به طبقه عملكردي راه، محيط اطراف، ترافيك عبوري و تركيب آن و سرعت طرح بستگي دارد. به طور 
  تر است.مقطع عرضي آن عريض ،تركلي هر اندازه راه مهم

و شانه  خطوط و شيب عرضي شانه) شامل تعداد خطوط، عرض رو ومشخصات مقطع عرضي عبارتند از مشخصات كف راه (سواره
ها، ها و خاكبرداريمشخصات حاشيه راه شامل عرض ناحيه عاري از مانع، شيب خاكريزو  هاي جدا شده)(در راه مشخصات ميانهو  راه

ستند. براي انتخاب هاي زهكش و حد حريم. اين مشخصات در عملكرد ايمن راه بسيار مهم همشخصات و شيب ديواره كانال
  ، مراجعه شود.415نشريه  -هاي ايراننامه طرح هندسي راهپارامترهاي طراحي مقطع عرضي به آيين

  رو و شانه)كف راه (سواره - 7-1- 3

  رو و شانهعرض سواره -1-1- 7- 3

آزاد جانبي بين وسايل عرض خط يكي از اجزاي تأثيرگذار مقطع عرضي بر ايمني است. هر اندازه عرض خط كمتر باشد، فاصله 
كند. اين فاصله عالوه بر ظرفيت خط در عملكرد ايمن رانندگان بسيار موثر است. عرض خط از نظر ميزان نقليه كاهش پيدا مي

شود. با هاي خط بيشتر ميها در كنارهبارگذاري و اثر چرخ بر روسازي نيز مهم است. هر اندازه عرض خط كم باشد، تمركز عبور چرخ
هاي با ترافيك شود. در راههاي دو خطه باعث بهبود ايمني ميايش سهم وسايل نقليه سنگين، افزايش عرض خط به ويژه در راهافز

  شود.پذير از وسايل نقليه ميكنندگان آسيبعبوري موتورسيكلت، افزايش عرض خط باعث امكان جداسازي اين استفاده

نصب تابلوي جهت نما (تغيير 
ارتفاع جهت سريع) حتي با 

غير متعارف براي آشكارسازي 
 تغيير راستا بسيار كارا است.
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هاي با عرض اوت (تعداد خطوط متفاوت) يا اتصال خطروي متفاتصال دو مقطع عرضي با عرض سواره
به رانندگان، آشكارسازي  رسانيو اطالع دهيتغيير تدريجي و با شيب ماليم، آگاهي متفاوت به يكديگر نبايد ناگهاني باشد.

  راستا و امكان تأمين فاصله ديد مناسب (حداقل فاصله ديد توقف) در نواحي تغيير عرض بسيار مهم است. 
نه يكي ديگر از اجزاي مقطع عرضي است. شانة راه محلي براي توقف اضطراري خودروها و معبري براي گذر اضطراري به شا

منظور پرهيز از يك تصادف است. به عالوه شانه راه باعث احساس باز بودن فضاي عبور شده و از اين طريق، سبب راحتي رانندگي و 
-ها فاصله ديد را افزايش داده و باعث بهبود ايمني ميشود. شانه در خاكبرداري محدوديت مي سفر و برخورداري از حالتي آزاد و بدون

  شود. 
براي  فاصله آزاديشود  توصيه ميبراي آن كه وسيله نقلية متوقف شده روي شانه، اثر نامطلوبي بر جريان عبور نداشته باشد، 

هاي  اين استدالل موجب پذيرش شانه متر، تأمين شود. 6/0و ترجيحاً  3/0به ميزان رو  لبة سواره تا وسيله نقلية متوقف شده روي شانه
  شود.  متر به عنوان يك معيار مطلوب مي 3به پهناي 

يا تفاوت رنگ رويه شانه با  لرزانندههاي مناسب مانند نوارهاي ها و آشكارسازيكشيبايد با خطدر صورت عريض بودن شانه 
  شود.مجاز شانه عريض به عنوان خط عبوري جلوگيري رو از استفاده غيرسواره

هاي شني با روية  داشتن شانه  رو بوده و ترجيحاً داراي رويه باشد. همسطح نگاه از لحاظ ساختماني شانه بايد همسطح سواره
شانه براي توقف و  آسفالتي، مستلزم عمليات نگهداري بيشتري است. در هر حال اين اطمينان بايد براي رانندگان فراهم باشد كه

داراي ها  ها و آزادراه بزرگراه هاي اصلي زم به ذكر است شانه راهالهمچنين گذر اضطراري خودرو از استحكام كافي برخوردار است. 
  متر است. سانتي 3اختالف ارتفاع قابل قبول بين رويه و شانه، حداكثر  رو اجرا شود. همسطح سوارهمناسب است و رويه آسفالتي بوده 

عرض شانه بايد با نصب عاليم كافي، راننده را شانه در طول راه بايد پيوسته و داراي عرض ثابت باشد. در صورت كاهش اجباري 
  ها ارائه شده است. نامه ايمني راه ها، در آيينهاي باريك و تونلهاي طويل، پلاز اين تغيير آگاه كرد. ضوابط الزم در رابطه با پل

  رو و شانهشيب عرضي سواره -1-2- 7- 3

شود. هاي افقي به صورت بربلندي اجرا ميعرضي در قوسميزان شيب عرضي عامل بسيار مهمي در طراحي نيمرخ است. شيب 
نحوه اجراي شيب عرضي در سطح روسازي به نوع و مشخصات راه و شرايط محيطي بستگي دارد. شيب عرضي تند از نظر هدايت 

آب بسيار  عرضي ماليم از نظر كنترل وسيله نقليه مطلوب است. تعامل بين شيب طولي و شيب عرضي در هدايت سريع آب و شيب
  شود.با شيب طولي ماليم، شيب عرضي تند باعث تخليه سريع آب از سطح روسازي مي مهم است. در راه

هاي به طور كلي هر اندازه امكان نفوذ آب از سطح روسازي افزايش يابد، بايد شيب عرضي تندتري براي هدايت و تخليه آب 
 سطحي انتخاب شود.

هاي عرضي تند موجب افزايش تر باشد. شيببيشتر باشد، بهتر است شيب عرضي ماليمهر اندازه سرعت طرح يا عملكردي 
  شود.احتمال سر خوردن جانبي به هنگام ترمز كردن در سطوح خيس يا هنگام توقف اضطراري حتي در سطوح خشك مي

  شود.در نواحي با بادهاي تند، شيب عرضي تند باعث سختي هدايت وسيله نقليه مي
دليل عملكرد ايمن وسايل نقليه بايد محدود شود. ميزان محدوديت ه عرضي بين خطوط هم جهت يا غير هم جهت بتغيير شيب 

  ، فصل ششم آورده شده است.415نشريه  -هاي ايراننامه طرح هندسي راهدر آيين



  41    1/10/1393   فصل سوم ـ راه ايمن 

ته افزايش شيب عرضيرو بيشتر باشد. البهاي سطحي بهتر است شيب عرضي شانه از شيب عرضي سوارهبراي تخليه سريع آب
اي باشد كه ايمني وسايل نقليه دچار مشكل شود.نبايد به اندازه

هاي موجودمشكالت ايمني مربوط به مقطع عرضي در راه -1-3- 7- 3

هاي موجود نيز امكان برخورد با مشكالت مربوط به مقطع عرضي وجود دارد كه در اين حالت بايد بر اساس نتايج حاصل ازدر راه
رو و شانه در ذيليت نقاط پرتصادف يا بازرسي ايمني راه به رفع اين مشكالت اقدام كرد. برخي از مشكالت مربوط به سوارهمدير

:آورده شده است

رو يا شانه)عرض سواره تغييرمقطع عرضي (يا غير ايمن تغيير ناگهاني  -

و رسانياطالعشود. ترين عوامل ايجاد ناسازگاري در راه محسوب ميرو از مهمعرض راه به ويژه سوارهيا غير ايمن تغيير ناگهاني 
،)14-3هشدار به رانندگان، آشكارسازي محل كاهش عرض و در نواحي داراي سابقه تصادف، تأمين مسافت ديد تالقي (شكل 

عليرغم اين ،هش عرضاستفاده از سطح راه موجود براي تغيير تدريجي عرض قبل از محل كا كاهش تدريجي عرض راه به ويژه
شود.)، از راهكارهاي اصالح محسوب مي15-3شود (شكل تصور كه اين كار باعث كاهش ظرفيت راه مي

گاه شده وآنجام شود كه رانندگان نسبت به اين تغيير ابه شكلي بايد به طور كلي طول ناحيه اتصال در محل تغيير عرض راه 
كاهش سرعت) را داشته باشند.فرصت الزم براي تغيير رفتار (مانند 

هاي پرخطر مانند ورود به خطحركت انجامامكان  هاي تغيير مقطع عرضي راه،در محل در صورتي كه
باشد، بايد با نصب عالئم مناسب (تابلوهاي مشخص كننده جهت حركت) جهتوجود داشته ترافيك مقابل 

تابلوي ورود ممنوع) جلوگيري كرد.با نصب از ورود به مسير مقابل ( اطالع تامناسب را به راننده 

امكان تأمين ديد وسايل نقليه دو طرف نسبت به يكديگر در محل باريك شدن - 14 - 3شكل 
(مسافت ديد تالقي) 

استفاده از سطح روسازي موجود براي تغيير تدريجي عرض راه - 15- 3شكل
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بربلندي كم و تغيير ناگهاني بربلندي -

راهكارهاياستفاده از  بايد با ي اين راهكار،اجرا امكان اصالح بربلندي است. در صورت عدم ،مشكل اين براي رفعراهكار مناسب 
سازي ترافيك، سرعت را كاهش داد.آرام

دوچرخه سواران و ياسواران موتور سيكلت هاي داراي ترددكم عرض بودن شانه در راه -

موتورسيكلت و دوچرخه سواران نباشد، كم عرض بودن شانه مي تواند منجر به افزايشهايي كه امكان جداسازي مسير در راه
پذيركنندگان آسيباين استفاده راهكار مناسبي براي تفكيك تواندمي ). در چنين مواقعي افزايش عرض شانه16-3خطر شود (شكل 

مانند تشديد اعمال قانونوسايل نقليه گيري از افزايش سرعت . البته در اين حالت بايد تمهيدات مناسب براي جلوباشداز وسايل نقليه 
سازي ترافيك را در نظر داشت.يا استفاده از راهكارهاي آرام

رانان و دوچرخه سوارانمناسب براي تردد موتورسيكلتشانه نا - 16 - 3شكل 

حاشيه راه - 7-2- 3
هاي وسايل نقليهايمني راه دارد. حاشيه راه ايمن در كاهش پيامدحاشيه راه يكي از اجزاي راه است كه نقش قابل توجهي در 

منحرف شده از راه به ويژه واژگوني بسيار تأثيرگذار است. در اين بخش تعاريف و مطالب كلي مربوط به اجزاي حاشيه راه آورده شده
رجوع شود. هانامه ايمني راهآيين هاست. براي جزئيات طراحي، مشكالت ايمني و راهكارهاي اصالحي به بخش حاشيه ايمن را

عرض عاري از مانع -

رو شروع و در جهت عمود بر راه تا عرض مشخصي كه براي بدون مانع و قابل عبور در كنار راه كه بالفاصله از لبه سوارهناحيه
عاري از هرگونه مانع دناحيه باياين . يابدمي شود، ادامهتعيين مي كنار راه و شيب شيرواني طرح اساس حجم ترافيك، سرعت

تا وسيله نقليه پس از انحراف و خروج و شيب شيرواني موجود در اين ناحيه نيز قابل عبور باشد ودهخطرناك ب
در صورت عدم امكان تأمين ناحيه .و كمترين خسارت متوقف يا به مسير اصلي بازگردد روي آن با حركت از راه،
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ايمني الزم مانند نصب حفاظ در نظر گرفته شود. براي طراحي حفاظ به بخش حاشيه ايمن راه مراجعهعاري از مانع، بايد تمهيدات 
شود.

 ناحيه بازيابي -

چنانچه واژگون نشده يا به ،قسمتي از حاشيه راه واقع در حد حريم است كه در آن راننده كنترل وسيله نقليه را ناحيه بازيابي
اين. را داشته باشدشدن توقف مآورد تا امكان مانور الزم جهت برگشتن به مسير اصلي يا دوباره بدست مي ،مانعي برخورد نكرده باشد

تحقق نيز بازيابي ممكن است در داخل ناحيه عاري از مانع .كندحاشيه امنيت بيشتري را براي راننده و وسيله نقليه ايجاد مي ،ناحيه
.شودبازيابي به ناحيه عاري از مانع اضافه ميصورت عرضي با قابليت در غير اين ،يابد

سرعت و همچنين مقدار آن به وضعيت عرض ناحيه عاري از مانع، هاي موجوددر راه مين عرض ناحيه بازيابيتأضرورت 
هاي محيطي،مسائل و محدوديت )،تملك شده( عرض حريم در اختيار ،)وسايل نقليه عبوري درصدي 85عملكردي (سرعت 

.ي اقتصادي، سوابق تصادفات منطقه و ميزان ضرورت و اهميت تأمين ايمني بستگي داردفاكتورها

ميانه -

راه يك برگشت و رفت هايجهت روسواره داخلى هاىلبه فاصله ، حد415نشريه  - هاي ايران نامه طرح هندسي راهبر اساس آيين
مين ناحيه بازيابيأوظايف اصلي ميانه از منظر ايمني عبارتند از جداسازي دو جريان عبور مخالف، ت .شودمى ناميده ميانه شده، جدا

ها و به حداقل رساندن خيرگي ناشي از نورها و دوربرگردانمين فضاي گردش به چپ در بريدگيأت ،براي وسايل نقليه منحرف شده
غ وسيله نقليه روبرو.اچر

عرض ميانه در ايمني بسيار رو باشد.ه خوبي قابل رويت بوده و متمايز از سوارهميانه بايد در شب و روز ب
نامه طرح هندسيتر است. براي تعيين عرض ميانه به آييناز منظر ايمني مناسب ،تأثيرگذار است. هر اندازه عرض ميانه بيشتر باشد

، مراجعه شود.415نشريه  –هاي ايران راه
- آسايش و آزادي مطلوب ايمني، كنند از ترافيك مقابل جدا هستند ومتر رانندگان احساس مي 12بيشتر از هاي با عرض در ميانه

شود. در اين حالت صدا و فشار هواي ناشي از ترافيك مقابل قابل توجه نيست و خيرگي ناشي از نور بسياردر رانندگي حاصل مي تري
شود.كم مي

هاشيرواني -

طوري طراحي شود كه پايداري پهنه راه را تأمين و امكان بازيابي وسايل نقليه ها بايدشيب شيرواني
لبه شيرواني خاكريزي، بدنه شيرواني خاكريزي و :سه قسمت از كناره راه به لحاظ ايمني مهم هستند منحرف شده را تامين كند.

پاشنه شيرواني.
ا در عبور از اين قسمت، احتمال پرت شدن وسايل نقليه وجود دارد. گردزير .تأثير داردلبه شيرواني در كاهش كنترل وسيله نقليه 

شيرواني در تأمين فضاي بازيابي بسيار مهم است. هر اندازه شيب اين بدنهثر است. ؤكردن لبه در كاهش احتمال پرت شدگي م
ي بازيابي قرار گيرد بايد يك اتصال تدريجيشود. پاشنه شيرواني نيز چنانچه در داخل فضاتر، احتمال بازيابي بيشتر ميقسمت ماليم
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 -هاي ايران نامه طرح هندسي راهايمن بين پاشنه و ناحيه مجاور به ويژه شيرواني خاكبرداري ايجاد شود. براي جزئيات بيشتر به آيين
مراجعه شود. هانامه ايمني راهآيين و بخش حاشيه ايمن راه 415نشريه 

عرضيهاي زهكش طولي و سازه -

ها بايد دارايهاي سطحي از حريم راه نقش حياتي دارند. اين سازهآوري و انتقال آبهاي زهكشي طولي و عرضي در جمعسازه
هاي سطحيهاي زهكشي طولي بايد طوري باشد كه انتقال آبآب باشند. وضعيت و استقرار و شكل سازهظرفيت كافي براي روان

آنها بايد تميز و عاري از مصالحي باشند كه باعث كاهش ظرفيت يامن انجام شود. پهنه راه به شيرواني به شكل اي
هاي عرضي و طولي بايد به اندازه كافي باشد تاسازه و شيب شود. ابعاد به ويژه عمقانسداد سريع آن مي

د.نتر و بدون اشباع شدن بستر روسازي هدايت كند سريعنهاي سطحي را بتوانآب
هاي زهكشي عرضي بايد بتوانند با هدايتاث راه اثر نامطلوبي روي شرايط تخليه آب به پايين دست دارد، سازههنگامي كه احد

هاي زهكشي طوليهاي تشكيل دهنده سازهتركيب شيبآن را در محل مناسب تخليه كنند.  ،هاي آب داخل حريمجريان
عبور ايمن وسيله نقليه منحرف شده از راه هاي عرضي موجبها) را طوري بايد انتخاب كرد كه نيمرخ(جوي
هايمتر براي اغلب تركيب 4/1هاي كناري راه با عرض كمتر از ها نشان داده است كه عبور عرضي خودروها از جويبررسي شود.

پذير است.شيب كناري بدون توجه به شكل جوي امكان
بودن ميدان ديد توسط راننده شده و در نتيجه از اضطراب رانندهجوي تخليه آب با شيب ماليم و عرض زياد باعث احساس باز 

هاي كنار راهمتر، تمام جوي 3اي به عرض (يك قائم و چهار افقي) و شانه 1:4ها نشان داده است كه با شيب كناره . بررسيكاهدمي
اي باشدنظر ايمني مهم است كه جوي در محدودهها زماني از مبراي راننده قابل ديد است. البته بايد دقت شود كه شيب ديواره جوي

كه احتمال عبور وسايل نقليه منحرف شده از روي آنها باشد (ناحيه بازيابي).
رو، قابليت عبور از سازه در صورت انحرافهاي زهكش عرضي (آبروها)، وجود فاصله كافي جانپناه (قرنيز) از سوارهبراي سازه

ب و آشكارسازي آن در افزايش ايمني تاثيرگذار است. براي جزئيات بيشتر به فصل حاشيه ايمن راهوسيله نقليه يا نصب حفاظ مناس
مراجعه شود. هانامه ايمني راهآيين

حريم -

شامل اراضي بستر راهحريم . محور راهمشخص از  ءتا خطي به فاصله حد نهايي بدنه راههاي بين حريم راه عبارت است از زمين
رو) و حاشيه راه (شامل ناحيه عاري از مانع يا ناحيه بازيابي) است. از منظر قانوني حريم راه آن قسمت از زمينسواره(شامل شانه و 

بخشي از راه ه شده است. به همين دليل حريمبستر راه است كه بر اساس قوانين و مقررات حاكم، تعيين و به راه اختصاص داد
راه تملك شود. ساخت در آغازاست ضروري  محسوب شده و

وظايف متوليان نگهداري راه است. بر اساس مقررات مصوب كشور نوع حريم و عرض آن بر اساس حريم ازمديريت و نگهداري 
آورده شده است. 415نشريه  -هاي ايران نامه طرح هندسي راهها در آيينشود. مشخصات انواع حريمطبقه عملكردي راه تعريف مي

آهن مصوب سالها و راههيئت وزيران، قانون ايمني راه 1346مورخ سال  1672براي مسائل حقوقي حريم به تصويب نامه شماره 
سال راه آهن مصوب ها واصالحي قانون ايمني راه )17( ماده )3و ( )1( هايآئين نامه اجرايي تبصره و اصالحات بعدي آن، 1349
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راهنماي كاربري اراضي اطراف حريم"براي اطالعات بيشتر به  توان اشاره كرد.مي هاي مربوطنامهو ساير مقررات و بخش 1381
، مراجعه280نشريه  -و براي نگهداري حريم به مشخصات فني عمومي راهداري "انتشارات پژوهشكده حمل و نقل -آهنها و راهراه

شود.
از: تعيين حريم راه عبارت استترين داليل نياز به مهم

به ويژه در هنگام خروج وسايل نقليه از راه ايمني عبور و مرور -
برايوجود فضاي الزم  -

  تجهيزات ايمنينصب
 هاي زهكشايجاد سازه
 هاي جانبي و اضطرارياحداث راه
 احداث فضاي سبز

توسعه و تعريض راه در آينده -
تسهيل در عمليات راهداري -
راه و اطراف آنهاي جلوگيري از ايجاد خسارت به ابنيه -
هاي اطراف راههاي صوتي و زيست محيطي براي كاربريكاهش اثرات ناشي از آلودگي -

به طور كلي ريختن زباله، نخاله، مصالح ساختماني، روغن موتور و نظاير آن و نصب و استقرار تابلو و يا هر
متر از انتهاي 100تأسيسات به شعاع  و . ايجاد هر گونه ساختمان، ديوارقانوني آن ممنوع استها و حريم شي ديگر در راه

يابيها و كنارگذرها بدون كسب مجوز از وزارت راه و شهرسازي ممنوع است. در ايجاد هرگونه تأسيسات و مكانحريم راه نهائي حد
ر عملكرد ايمني راه مانند كاهش فواصل ديد كنترل شود.بايد مالحظات ايمني از جمله دسترسي ايمن و عدم اختالل د

برخي از اقدامات براي حفاظت از حريم راه عبارتند از:
كنتـرل راهبايد از نظر منظر آرايي و تأثير آن بر عملكرد ايمن  – (بعد از ناحيه عاري از مانع) كاشت درخت در منتهي اليه حريم -
شود.

هـاي كشـاورزي، وسـايل نقليـهزمـين  مالكـان  هاي مجاور به خصـوص زمين مالكان دسترسيبراي جلوگيري از  -كشيحصار -
در آزادراه حصاركشي اجباري است.رود. كشاورزي و حيوانات بكار مي

بايد بهتواند مورد استفاده قرار گيرد. اين كار براي حفظ حريم مي - (بعد از ناحيه عاري از مانع) حفر كانال در منتهي اليه حريم -
ل اشاره كـرد.اها و نيز خطرناك بودن براي ساكنان حاشيه كاناحتمال جمع شدن آب در صورت عدم توجه به مساله هدايت آب كانال

شود.به طور كلي حفر كانال در منتهي اليه حريم در مناطق مسكوني توصيه نمي
راه هاي واقع در حريمتسطيح زمين -
هاي راهدارياستفاده از گشت -
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دسترسي -3-8

هاينامه طرح هندسي راهشود. انواع دسترسي بر اساس آييندر مفهوم عام به هر ورودي و خروجي به راه، دسترسي گفته مي
) عبارتند از تبادل (پايانه رابط)، تقاطع و دسترسي اختصاصي. دسترسي اختصاصي به هر ورودي، خروجي، شاخه و415ايران (نشريه 

400هاي اطراف را به راه متصل و متوسط ترافيك روزانه طرح در آنها كمتر از شود كه فاصله آنها تا راه، كاربرياتصالي گفته مي
وسيله نقليه است.

و دسترسي موضوعافتد، بنابراين ها اتفاق ميدرصد تصادفات در محل دسترسي 60تا  30دهد كه بين مطالعات مختلف نشان مي
مهم است.در راه بسيار  مديريت آن

رساني مناسب بههاي مستقيم، نياز است تا اطالعدليل وجود حركات گردشي و تداخل آنها با حركته ها بدر محل دسترسي
رانندگان انجام شود تا آنها بتوانند واكنش مناسب و ايمن داشته باشند. تغيير محيط، ارائه اطالعات ناكافي، ارائه اطالعات در زمان

هاي فراوان باعث بروزدليل وجود دسترسيه اطالعات بيش از اندازه يا ارائه اطالعات به طور صحيح ولي پي در پي بنامناسب، ارائه 
شود.رانندگان مي توسط رفتارهاي پرخطر و يا اشتباه

هاي مربوط به مديريت دسترسي است.ترين مقولهها يكي از مهمفاصله دسترسي موقعيت، تعداد و
از ايجادبايد هاي جدا شده، در راهبه عنوان مثال ها در راه بايد براي راننده مشخص و مورد انتظار وي باشد. موقعيت دسترسي

دليل جدا شدن از خط سرعت و نيز عدم انتظار راننده خودداري شود.ه دسترسي از سمت چپ (به سمت ميانه) ب
دسترسي بر محدوديتباشد، بهتر است. سطح  بيشترا از همديگر ها حداقل يا فاصله آنههر اندازه تعداد دسترسياز نظر ايمني 

دسترسي ،كند به عنوان مثال در آزادراهرا مشخص مي هاو تعداد آن هابندي عملكردي و شرايط محيطي راه، نوع دسترسياساس طبقه
5با زاويه بسياركم (در حدود مانند تبادل هاي مجاز در محلكامل نياز است. يعني در اين حالت ورود و خروج به آزاد راه  محدوديتبا 

شود، ميزان محدوديت دسترسي آنشود. به طور كلي هر اندازه اهميت راه كمتر ميدرجه) و توسط پايانه رابط انجام مي 10الي 
يابد.كاهش مي

هاي ايرانمه طرح هندسي راهناها بر اساس آيينهاي اختصاصي و تبادلها، دسترسي)، حداقل فاصله بين تقاطع1-3در جدول (
، بايد حذفهاورت عدم امكان تأمين حداقل فاصلهدر صدر طراحي الزامي است.  هااصلهآورده شده است. رعايت اين ف

و يا استفاده از راه جانبي در طرح لحاظ شود. به راه قبل از اتصالآنها ها يا تجميع برخي دسترسي
با توجه به اينكه اجزاي طراحي تقاطع سه راهي وها آورده شده است. البته دسترسي نكات الزم در خصوص طرح ايمن ذيلدر 

هاي اختصاصي راهاي اختصاصي با هم تفاوت ندارند لذا نكات اشاره شده در بخش تقاطع، موارد مربوط به محل دسترسيدسترسي
ها، نكاتان و دوربرگردان نسبت به ساير تقاطعهاي گردشي در ميددليل عملكرد متفاوت حركته دهد. همچنين بنيز پوشش مي

است. اي آورده شدهمربوط به دوربرگردان و ميدان، در بخش جداگانهخاص 



  47    20/2/1395   فصل سوم ـ راه ايمن 

  ها فاصله بين دسترسي -1 -3جدول 

  هانوع دسترسي

  حداقل فاصله (متر)

  بزرگراه  آزادراه
راه اصلي 
  جدا شده

راه فرعي   راه اصلي
درجه 
  يك و دو

راه فرعي 
درجه   3درجه 

  يك
درجه 
  دو

تبادل (پايانه رابط) با تبادل 
  -  -  -  -  -  3000  3000  (پايانه رابط)

  400  600  800 1000 1600 2000 -  تبادل(پايانه رابط) با تقاطع
  400  600  800 1000 1600 2000 -  تقاطع با تقاطع

تقاطع (سه راهي) با 
  -  -  -  -  1000  1000  -  دوربرگردان

  200  400  600  600 1000 -  -  با دسترسيتقاطع 
دوربرگردان با دسترسي 

  -  -    -  800  -  -  اختصاصي
دسترسي اختصاصي با 
  100  150  400  400  800  -  -  دسترسي اختصاصي

  كند.. فاصله دو دوربرگردان متوالي از فاصله تقاطع از تقاطع پيروي مي1
 رفاهي از فاصله (پايانه رابط) -هاي خدماتيدرجه) مانند ورودي و خروجي به مجتمع 5هاي بازاويه بسيار كم ( حدود . ورودي و خروجي2

كند.تبعيت مي

  تقاطع - 8-1- 3

ها نسبت به ها در تقاطعشوند. سهم تصادفها محسوب ميهنقاط بحراني شبكه را ،ها از جنبه ظرفيت و ايمنيبه طور كلي تقاطع
  سهم فيزيكي آنها بسيار بيشتر است. 

انواع تقاطع عبارتند از ) 415هاي ايران (نشريه نامه طرح هندسي راهآيينمطابق  سطح دو يا چند راه است.تقاطع محل تالقي هم
:  

  راهسه -
  چهارراه -
چندراه  -
  ميدان -

  راهي و چهارراهيهاي سهتقاطع -1-1- 8- 3

 تقاطع برمعيارهاي طرح براي افزايش ايمني بهتر است  رانندگان طراحي شود.منطقي اساس انتظارات ها بايد برشكل تقاطع
شود. رانندگان دائمي يا پرتجربه معموالً بر اساس عادت و تجربيات قبلي  انتخابرانندگان ناآشنا به راه، كم تجربه و حتي مسن  اساس
كه رانندگان ناآشنا براي رفتار ايمن نياز به دريافت  حاليدر ،كنندمي العات را از راه دريافتحداقل اط كنند و براي رفتار ايمنميرفتار
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هاي خاص، حداكثري اطالعات از راه را دارند. لذا در صورت عدم ارائه صحيح و به موقع اطالعات در مكان مناسب به ويژه در طرح
  د دارد.  رانندگان وجو توسطامكان سردرگمي و بروز رفتار پرخطر 

) 17-3شوند. در شكل (هاي گردشي باعث ايجاد نقاط برخورد احتمالي ميهاي مستقيم و حركتها، حركتبه طور كلي در تقاطع
هاي مسيرهاي گردشي، جزيره ها و نقاط برخورد احتمالي نشان داده شده است. در طراحي تقاطع به ويژه براي طرحانواع حركت

  ها دقت كرد. ردن ترافيك بايد به مسير حركتبندي كترافيكي و جريان
درجه باشد. اين زاويه براي  105تا  75ها و حركت مستقيم هاي گردش به چپ، بهتر است زاويه بين اين حركتبراي حركت

را كنترل هاي ورودي، سرعت ورود درجه باشد. مقدار اين زاويه در جريان 60تا  20بهتر است بين  به مسير اصلي هاي وروديحركت
  كند. مي

-بهتر است كه زاويه بين حركت ،بدون تأثيرگذاري بر جريان ترافيك عبوري، هاي همگرا و واگرانياز به طرح حركت در صورت

  هاي كمكي تغيير سرعت است.درجه باشد كه در اين حالت نياز به خط 5هاي مستقيم نزديك به هاي همگرا يا واگرا با حركت

  
  نقطه برخورد) 32نقطه برخورد و چهارراهي با  8نقطه برخورد، ميدان با  9ها (سه راهي با ها و نقاط برخورد در تقاطعحركتانواع  - 17- 3شكل

هاي ايران نامه طرح هندسي راهآيينبه طور كلي براي افزايش ايمني تقاطع عالوه بر رعايت موارد ذكر شده در فصل هشتم 
  ذيل نيز بايد در نظر گرفته شود:ها) موارد فصل تقاطع -415(نشريه 

هاي غير از طرح ها و نحوه كنترل آن بايد ساده، قابل مشاهده و قابل درك براي رانندگان باشد.شكل تقاطع -
شوند، هايي كه با انتظارات بلند مدت رانندگان سازگاري نداشته و باعث افزايش بار ذهني رانندگان ميمتعارف و پيچيده به ويژه طرح

  ناب شود.اجت
  هاي حداقل اجتناب شود.هاي گردشي از طرحبراي مسير -
تأمين فواصل ديد و مثلث ديد در تقاطع ضروري  درون تقاطع بسيار مهم است.و  (ديده شدن تقاطع) ديد از برون -

هاي افقي و قائم راهقابليت تشخيص تقاطع از فاصله مناسب بستگي به شرايط محيطي، موقعيت و نوع تقاطع و نوع و راستاي  است.
با شيب تند قرار  در داخل قوس افقي تند يا تاج قوس قائم محدب نبايد تقاطع به طوركلينتهي به تقاطع دارد. م

   گيرد.
با گذشت شرايط موجود، بايد توسعه آتي نيز در نظر گرفته شود تا عملكرد ايمن تقاطع  تقاطع عالوه بر كنترل در انتخاب محل -

  نبايد منجر به كاهش فواصل ديد شود. مجاور هايزمينآتي ابد. به عنوان مثال توسعه زمان كاهش ني
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ها بسيار مهم است. قابليت تشخيص مسيرهاي پيشرو، آشكار بودن مسيرهاي حركتي و سهولت در يافتن مقاصد در تقاطع -
  نيز بايد در نظر گرفته شود.هاي مناسب بنابراين عالوه بر شكل هندسي مناسب، امكان استقرار عالئم در محل

  در طراحي تقاطع بايد حركات مجاز و داراي حق تقدم به شكل ايمن و راحت انجام شود.   -
هاي مختلف روز بيني شده حجم جريان ترافيك در ساعتشكل هندسي تقاطع بايد عملكرد ايمني را در محدوده تغييرات پيش -

ان ترافيك و كاهش سرعت، احتمال تصادف نبايد افزايش يابد يا با كاهش حجم ترافيك و داشته باشد. به عنوان مثال با افزايش جري
  افزايش سرعت نبايد شدت تصادفات افزايش يابد. 

  هاي منتهي به تقاطع باشد. سطح ايمني تقاطع بايد متناسب با اهميت عملكردي راه -
هاي . در پروژهمنتهي به تقاطع باشدهاي هاي جديد، طراحي بايد بر اساس سرعت طرح راهدر تقاطع -

هاي منتهي به شود) راهدرصدي توصيه مي 85هاي اصالحي بايد سرعت عملكردي (سرعت ، معيار طرحهابهسازي و اصالح تقاطع
تقاطع باشد. البته اولويت دادن به سرعت طرح يا سرعت عملكردي مسير اصلي (مسير داراي حق تقدم) در افزايش ايمني مؤثرتر 

  است.
عدم توجه به اين شرايط و پيروي  در طراحي تقاطع بايد به شرايط محيطي و موقعيت تقاطع توجه كرد. -

هاي طرح هندسي، ضامن ايمن بودن طرح نخواهد بود. ممكن است يك يا چندين راهكار به طور نامهكوركورانه از معيارهاي آيين
  .)18-3امترها ايمن نباشند (شكل مجزا ايمني را ارتقا دهند ولي تركيبي از اين پار
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   عدم دقت در تركيب اجزاي طرحكاهش ايمني در اثر  - 18- 3شكل 

هاي مجاور منجر به تجربيات رانندگان از تقاطع هاي مجاور نيز توجه كرد.ها بايد به طرح تقاطعدر طراحي تقاطع -
  شود.ايجاد انتظارات كوتاه مدت در رانندگان مي

راهي با فاصله مناسب كه تأمين كننده با حجم ترافيك گردشي باال، تبديل تقاطع چهار راهي به دو تقاطع سههاي در تقاطع -
). البته در انتخاب اين راهكار بايد طراح تمامي شرايط 19-3تواند منجر به افزايش ايمني شود (شكل حركات تداخلي ايمني است، مي

اين راهكار در حالتي كه  متر باشد. 100راهي حداقل بايد هاي سهحالت فاصله بين تقاطعدر اين محيطي را نيز در نظر داشته باشد. 



  51                                                                                  1/10/1393                                                            فصل سوم ـ راه ايمن 

راهي به يك هاي سهحجم ترافيك عبوري از عرض تقاطع زياد باشد گزينه مناسبي نيست و بالعكس در اين حالت تبديل تقاطع
  راهي مناسب است.تقاطع چهار

  
  نقطه برخورد)  18راهي باعث كاهش نقاط برخورد مي شود (سه تقاطع تبديل چهار راه به دو –19- 3شكل 

  
  تواند منجر به از دست دادن كنترل وسايل نقليه شود.هاي منتهي به تقاطع، ميتغيير سريع و ناگهاني راستا در امتداد راه -
مسير براي جريان  ها امكان خطا در تشخيص راستايدر اين نوع تقاطع شكل اجتناب شود. "Y"هاي از طرح تقاطع -

كنندگان مشخص باشد به ها بايد براي استفادههاي حركتي در تقاطعبه طور كلي اولويت ترافيكي عبوري به ويژه در شب وجود دارد.
شكل وجود نداشته باشد، راستاي مسير اصلي بايد به شكلي آشكارسازي  "Y"هاي عنوان مثال چنانچه امكان اصالح راستا در تقاطع

شد كه براي رانندگان مشخص باشد كه اولويت با جريان عبوري مستقيم است. كاشت درختان يا نصب توري در امتداد مسير شده با
  تواند موثر باشد.اصلي و در خارج از مثلث ديد مي

اين موضوع به ويژه براي حركات عبور از عرض بسيار مهم است  شكل بايد اجتناب شود. "X"هاي از طرح تقاطع -
عرض راه شده، سطح مورد نياز براي تقاطع را افزايش داده و رانندگان در تشخيص سرعت  از و زمان عبورباعث افزايش مسافت  زيرا

  شوند. و فاصله ساير وسايل نقليه دچار خطا مي
وجود فضاي  هاي گردشي و عبوري باشد.سطح مورد نياز تقاطع نبايد بيشتر از سطح مورد نياز براي حركت -
شود زيرا احتمال دارد راننده در هر لحظه با دو يا چند جريان ترافيكي مواجه شود. در تقاطع منجر به افزايش نقاط برخورد مي اضافي

هاي تواند باعث بهبود ايمني شود. البته جزيرهبندي كردن ترافيك در اين حالت ميهاي ترافيكي مناسب و ايمن و جريانايجاد جزيره
  رانندگان به راحتي تشخيص داده شوند.ترافيكي بايد توسط 

اي ادامه داده شود تا انتهاي جداول از فاصله در نواحي داراي محدوديت ديد، انتهاي جداول بايد آشكارسازي شود يا به اندازه -
  ديده شود. شود)(فاصله ديد انتخاب توصيه مي مناسب
هاي ترافيكي گردشي و حجم كم عابرين پياده، استفاده از جزيرههاي هاي نواحي صنعتي با حجم قابل توجه كاميوندر تقاطع -

  شود. توصيه نمي
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هاي ترافيكي براي پناه دادن به عابرين پياده (رفوژ)، بايد فضاي كافي براي توقف عابران پياده در در صورت استفاده از جزيره -
تواند مانع ديد عابرين توسط رانندگان يا بر عكس شود، استفاده بايد از پوشش گياهي كه مينها نظر گرفته شود. در اين نوع جزيره

  شود.

حذف برخي حركات به ويژه حركت گردش به چپ در شرايطي كه امكان انجام اين حركات در باالدست يا پايين دست تقاطع  - 
گردشي يك دسترسي اختصاصي و انتقال تواند در افزايش ايمني راه تأثيرگذار باشد. به عنوان مثال ممانعت از حركت وجود دارد، مي

  اين حركت به تقاطع مجاور.
شود، قابليت هاي فرعي، برخي نواحي كه از آنها به عنوان نقاط برخورد ثانويه نام برده ميهاي پرسرعت با راههاي راهدر تقاطع -

هاي صلب اجتناب شود احي از نصب عالئم و پايهشود در اين نوبسيار بااليي در برخورد با وسايل نقليه منحرف شده دارند. توصيه مي
  ). 20-3(شكل 

  
  نواحي داراي پتانسيل برخورد ثانويه  - 20 - 3شكل 

هاي كنترل شده با تابلوي ايست، از طرح مسيرهاي گردشي و براي شود براي حركت گردش به راست، در تقاطعتوصيه مي - 
تقدم، از مسير گردشي با جزيره استفاده شود. در اين حالت بايد طرح به شكلي باشد كه زاويه هاي كنترل شده با تابلوي حقتقاطع

درجه باشد و نيز رانندگان جهت كنترل ترافيك مسير اصلي، نيازي به چرخش سر بيشتر از  60جريان ورودي به مسير اصلي كمتر از 
درجه) است به  5 نزديك بهدرجه (مطلوب  10نياز به زاويه كمتر از  درجه نداشته باشند. براي ورود به مسير اصلي بدون توقف، 120

  ). 21 - 3هاي كناري و داخل وسيله نقليه، جريان ترافيكي مسير اصلي را كنترل كند (شكل نحوي كه راننده بتواند با استفاده از آينه
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  .در داخل ترافيك عبوري بسيار مهم است زاويه ورودي به مسير اصلي در ورود و جاگيري ايمن وسيله نقليه - 21- 3شكل 

شده انجام هاي الزم براي تغيير راستا در صورت طرح خط كمكي گردش به راست براي يك سمت از تقاطع بايد آشكارسازي -
بروي باشد تا راننده در محل مناسب اقدام به گردش كند. همچنين از نصب عالئم و تجهيزات صلب مانند پايه روشنايي در ناحيه رو

)) جلوگيري شود. 22-3خط كمكي (نشان داده شده در شكل (

آشكارسازي راستاي مسير گردشي و عدم وجود موانع صلب در قسمت روبروي خط كمكي از بروز تصادف احتمالي يا  - 22- 3شكل 
  .كندافزايش شدت آن جلوگيري مي

- هاي چندبه طور كلي تبديل تقاطع اجتناب شود.دليل افزايش نقاط برخورد ه راهي بهاي چنداز ايجاد تقاطع -

  شود.راهي يا چهارراهي توصيه ميهاي سهراهي به تقاطع
  تقاطع اجباري است. اي يا موضعي  نقطهپذير به ويژه در شب هنگام، تأمين روشنايي كنندگان آسيبهاي داراي استفادهدر تقاطع -

ايمني وجود دارد كه در اين حالت بايد بر اساس نتايج  هاي اختصاصي موجود نيز امكان وجود مشكالتها و دسترسيدر تقاطع
ها و حاصل از مديريت نقاط پرتصادف يا بازرسي ايمني راه به رفع اين مشكالت اقدام كرد. برخي از مشكالت مربوط به تقاطع

  :هاي اختصاصي موجود در ذيل آورده شده استدسترسي

  يهاي اختصاصها و دسترسيفاصله نزديك بين تقاطع -

تواند منجر به ايجاد مشكل ايمني شود به ويژه در صورتي كه فضاي ) مي1-3عدم تأمين حداقل فواصل ذكر شده در جدول (
پوشاني داشته باشد. تجميع، استفاده از راه جانبي، انتقال برخي از حركات گردشي عملكردي دو تقاطع يا دسترسي اختصاصي هم
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هاي هاي اختصاصي از گزينهرخي حركات به ويژه حركت گردش به چپ در دسترسيهاي مجاور و حذف بدسترسي به دسترسي
سازي ترافيك و كاهش سرعت توانند باشد. در صورت عدم امكان اجراي راهكارهاي فوق، هشداردهي به رانندگان، آراماصالحي مي

  در بهبود ايمني كمك كندتا حدودي تواند مي

  عدم ديد از برون تقاطع  -

تقاطع در هنگام نزديك شدن به تقاطع اغلب ناشي از نامناسب بودن راستاي افقي يا قائم مسير يا وجود موانع ديد در عدم ديد 
قرار گرفتن تقاطع در داخل قوس افقي تند، قرار گرفتن تقاطع در تاج قوس قائم  مانند مواردي). 23-3حاشيه تقاطع است (شكل 

عدم ديد تقاطع در شب يا قرار گرفتن تقاطع در محلي كه برخالف انتظار راننده است (مانند  ،محدب، عدم آشكارسازي مناسب تقاطع
د. اصالح راستاي افقي يا قائم، جابجايي ند اين مشكل را ايجاد كننتوان)) مي24-3قرار گرفتن تقاطع در انتهاي سرازيري تند (شكل 

 البته هاي منتهي به تقاطع قبل از ورود به تقاطع وآشكارسازي راستاهاي راهها و انتقال آنها به خارج از قوس افقي يا قائم، تقاطع
دهي به رانندگان با نصب آگاهيرساني و اطالعسازي ترافيك، ها در محل تقاطع، آرام)، جداسازي راه25-3خارج از مثلث ديد (شكل 

  حي براي اين مشكل هستند.عالئم مناسب و تغيير رنگ روسازي محوطه فيزيكي تقاطع از راهكارهاي اصال
هاي داراي سابقه تصادف در صورت نداشتن سيستم روشنايي ضروري استفاده از تابلوهاي فلوئورسنتي براي آشكارسازي تقاطع 

  دهد. دليل عدم آشكارسازي را نشان ميه اي از عدم ديد تقاطع (دسترسي اختصاصي) ب) نمونه26 -3است. شكل (
  

  
  ناسب دسترسي واقع در داخل قوس افقيعدم ديد م - 23- 3شكل 
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  قرار گرفتن تقاطع در انتهاي سرازيري تند بدون آشكارسازي مناسب - 24 - 3شكل 

  
  هاي منتهي به تقاطع كاري در راستاي راهافزايش قابليت ديد تقاطع با استفاده از درخت - 25 - 3شكل 

  
  عدم آشكارسازي محل دسترسي اختصاصي  - 26- 3شكل  

  تأمين مثلث ديد در تقاطع يا دسترسي اختصاصيعدم  -

هاي ترافيكي نسبت به يكديگر در داخل تقاطع است. وجود مانع در داخل ناحيه مثلث مثلث ديد، تأمين ديد جريانكنترل  هدف از
(براي مدت كوتاه)  هاي منتهي به تقاطع و حتي وسايل نقليه در حال گردشمناسب بودن راستاهاي افقي يا قائم يكي از راهديد، نا

صورت عدم اجراي  شوند. حذف موانع، بهبود راستاي مسيرها در محل تقاطع و درباعث اختالل در تأمين مثلث ديد در تقاطع مي
در  نصب تابلوي ايست مانندو تجهيزات كنترل ترافيك  ، نصب عالئمو فرعي سازي ترافيك در مسير اصليراهكارهاي فوق، آرام

  د. نشواز راهكارهاي بهبود ايمني محسوب مي اصيهاي اختصدسترسي
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  هاي منتهي به تقاطعزاويه تند راستاي راه -

هاي درجه باعث ايجاد مشكل در ورود و خروج ايمن و عدم تسلط جريان 60زاويه تند تالقي دو راه به ويژه در حالت كمتر از 
نانچه راستاي افقي مسير اصلي داراي قوس باشد، باعث ايجاد چ شود. همچنينميهاي ترافيكي عبوري ترافيكي ورودي به جريان

ترين راهكار شود. اصالح راستاي مسيرها و بهبود زاويه تالقي، اصليمشكل در تشخيص راستاي مسير اصلي به ويژه در شب مي
تقاطع  ارسازي كاملآشكآرام سازي ترافيكي در مسيرهاي ورودي و براي رفع مشكل است. در صورت عدم امكان اصالح راستا، 

  هاي با سرعت زياد) بايد انجام شود.(تأمين روشنايي در راه

  عدم وجود مسيرهاي گردشي مجزا -

هاي جلو به عقب در باال بودن تعداد تصادف نيز گردشي به ويژه گردش به چپ و عبوري و در صورت باال بودن حجم ترافيك
گردشي مجزا در مسير اصلي است. در صورت عدم امكان ايجاد مسير گردشي مجزا، استفاده از  هاينياز به احداث مسير ،مسير اصلي
، تعريض شانه در محل تالقي دو راه، هاي ترافيكي براي وسايل نقليه سنگين براي گردش به راستهاي گردشي با جزيرهطرح مسير

سازي در مسير اصلي از راهكارهاي بهبود ايمني تمهيدات آرام راهي و استفاده ازتعريض شانه سمت راست مسير اصلي در تقاطع سه
تواند است. البته بايد دقت شود احداث مسير گردش به راست مجزا باعث افزايش سرعت وسايل نقليه خروجي در تقاطع شده كه مي

  ، بشود. هايي كه سرعت عملكردي مسير فرعي پايين استمنجر به افزايش تصادف به ويژه در تقاطع
ها دقت شود كه ايجاد مسيرهاي گردشي مجزا باعث بزرگ شدن غير ايمن تقاطع يا افزايش سرعت به طور كلي در اصالح تقاطع

  عملكردي وسايل نقليه در تقاطع يا حين ورود به تقاطع نشود.

  اجراي نامناسب مسيرهاي گردش به راست -

 و كم يا قوس نامناسبعرض  مانندمشخصات حداقل  يتو عدم رعا به راست مسير گردش نامناسب بودن مشخصات هندسي
هاي اختصاصي است. اصالح راستاي مسيرهاي ترين مشكالت به ويژه در محل دسترسي، از مهمآنعدم آشكارسازي راستاي 

  ها است.گردشي بدليل عدم نياز به هزينه زياد از راهكارهاي مفيد و بسيار مؤثر در بهبود عملكرد تقاطع

  هاي ترافيكمناسب جزيرهيا اجراي نا عدم اجرا -
بندي هاي فرعي بدليل افزايش قابليت ديد تقاطع از برون و جريانهاي ترافيكي در تقاطع به ويژه در راهمعموالً احداث جزيره

 ،واقعشود ولي در برخي م) گزينه مناسبي محسوب مي27-3هاي با روسازي وسيع (شكل هاي ترافيكي به ويژه در تقاطعجريان
  هاي ترافيكي مناسب نيست. شكل، سطح و نوع آشكارسازي جزيره

هاي دهند. پيروي كردن لبه جزيرههاي ترافيكي به عنوان مانع عمل كرده و ايمني تقاطع را كاهش ميدر برخي موارد جزيره
ه به نوع عملكرد تعيين شده براي ها با توجترافيكي از طرح مسيرهاي حركتي، آشكارسازي آنها و تأمين سطح مناسب براي جزيره

  آنها در بهبود عملكرد ايمن تقاطع بسيار مؤثر است.   
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  بندي ترافيك و آشكارسازي راستاي مسيرهاي گردشيهاي ترافيكي براي جريانايجاد جزيره - 27 - 3شكل 

  نامناسب بودن تجهيزات كنترل ترافيك -

بودن عالئم و تجهيزات كنترل ترافيك با عملكرد ايمن تقاطع موجود يا اشتباه كافي بودن عالئم و تجهيزات ايمني، نامتناسب نا
ها مشاهده كرد. استفاده از تابلوهاي ايست باعث سادگي رانندگي توان در تقاطعبودن سيستم كنترل ترافيك از مشكالتي است كه مي

ها و گيريو اقدام كند. در تابلوهاي احتياط تصميم گيريكند تا در چند مرحله تصميمشده و فرصت كافي براي راننده ايجاد مي
- شود و اين نسبت به تابلوي ايست مشكل است. از طرفي ميزان پذيرش تابلوي ايست در راهزمان انجام مياقدامات الزم به طور هم

ا نسبت به وجود تقاطع آگاه زن معموالً راننده رهاي چشمكشود. چراغشهري كم است و باعث كاهش كارايي اين تابلو ميهاي برون
- ها باعث بهبود عملكرد ايمن تقاطع ميروشنايي در تقاطع د.ندهانتخاب رفتار مناسب به راننده نمي براي اطالعات كامل ليساخته و

  شود. 

  ميدان  -1-2- 8- 3

و در ها است كه معموالً در داخل شهرها و محل اتصال نواحي شهري به برون شهري (حومه شهري) ميدان يكي از انواع تقاطع
هاي ميدان سادگي آن است. براي انتخاب ميدان به موارد زير ترين ويژگيشود. يكي از مهماستفاده ميهاي فرعي برخي موارد در راه

  بايد توجه شود:
ها هاي اتصال اين نوع راهها يا در محلمگر در انتهاي اين نوع راه ستفاده نشودهاي با سرعت زياد ااز ميدان در راه -
  ).28 -3تر يا در تغيير راستاي بسيار تند (شكل هاي با طبقه عملكردي پايينبه راه
هاي منتهي به آن، محدوديت ديد وجود دليل شرايط محيطي يا راستاي راهه هايي كه باز ميدان در محل -

مشكل شدن  وكه باعث قرار گرفتن ميدان در خارج از ديد مستقيم  شكل S مانند قوس افقي يا انتهاي مسير استفاده نشود.دارد، 
  شود. مي تشخيص ميدان

  شود.، استفاده از ميدان توصيه نمياستها بيشتر كاميون تردد هايي كه حجمدر راه -
  تواند مناسب باشد.ه، به شرط تأمين ساير الزامات ايمني، ميدان ميدليل اعالم تغيير عملكرد راه در ورودي شهرها ب - 
نبايد در يك راه به عنوان يك ابزار كاهش سرعت شود اما ميدان اگرچه باعث تعديل سرعت وسايل نقليه مي -

  سازي ترافيك نيست.به عبارت ديگر ميدان ابزار آرام وسايل نقليه استفاده شود
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  استفاده از ميدان در تغيير راستاي تند  - 28- 3شكل 

نامه معتبر داخلي يا طرح ميدان عالوه بر رعايت الزامات طراحي بر اساس آيين شود. در) اجزاي ميدان ديده مي29-3در شكل (
  شود:خارجي و نيز موارد مربوط به طرح تقاطع در بخش قبلي، موارد زير نيز پيشنهاد مي

  
  زاي ميداناج - 29- 3شكل 

توزيع مسيرهاي منتهي با فاصله مناسب حول حلقه ميدان. در صورت عدم توزيع مناسب بايد نسبت به اصالح راستاي مسير يا  -
  دهد.هايي از موقعيت مسيرهاي منتهي به ميدان را نشان مي) نمونه30 -3مسيرهاي منتهي به ميدان اقدام شود. شكل(

بسيار زياد است. كم بودن قطر داخلي منجر به افزايش تصادف شده  ميدان ي بر عملكرد ايمنتأثير ابعاد (قطر) جزيره داخل -
متر نيز توصيه  18متر اجتناب شود. البته قطر بيشتر از  4هاي برون شهري با قطر كمتر از هاي كوچك در راهاست. از ايجاد ميدا

 شود.نمي

  
  موقعيت مسيرهاي منتهي به ميدان - 30 - 3شكل 
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ترين اصول هاي ورودي از مهمانحناي شاخه هاي ورودي ميدان به سمت خارج داراي انحنا باشند.يد شاخهبا -
هاي هاي ورودي با استفاده از جزيرههاي ورودي فاقد انحنا، بسيار خطرناك هستند. انحناي دهانههاي با دهانهطراحي است. ميدان

هاي هاي اين جزيرهشود. البته لبهرو يا تغيير راستاي راه منتهي به ميدان ايجاد ميترافيكي و انتخاب شعاع مناسب براي لبه سواره
زاويه ورودي، زاويه ترافيكي بايد به نحو مناسبي آشكارسازي شوند. زاويه ورودي معيار مشخص كننده ميزان انحناي ورودي است. 

درجه  25درجه باشد. اين زاويه  60درجه تا  20يه ورودي بايد بين زاوله نقليه ورودي با وسيله نقليه داخل ميدان است. يبين مسير وس
رانندگان را به عدم رعايت حق تقدم و چرخش  اين حالتشود. ديد رانندگان كم ميفضاي اگر اين زاويه كم باشد،  .شودتوصيه مي

كند. زاويه سرعت زياد تشويق ميحاشيه سمت راست براي يافتن فضاي مناسب ورود به خط گردشي ميدان با  سوياجباري سر به 
  دهد. سوق مي بينيغير قابل پيشهاي زند. اين زاويه رانندگان را به حركتاز حد نيز به ايمني لطمه مي بزرگترورودي 

بسيار مهم است. روش ساده براي ترسيم مسير نظري،  ميدان ايمنعملكرد سرعت در ورودي ميدان و در مسير نظري در  -
كند. حداقل هاي ورودي، خروجي و جزيره مياني است كه اين مسير را مشخص ميهايي با شعاع يك متر از لبه قوسترسيم دايره

  كند.را مشخص مي مناسب شعاع مسير نظري، سرعت
هاي ورودي و خروجي بايد متناسب با رو داخل ميدان و شعاع قوسهاي جداكننده در ورودي ميدان، عرض سوارهاندازه جزيره -

  قطر جزيره مياني باشند تا از ايجاد مسيرهاي مستقيم و يا مسيرهاي با انحراف كوچك جلوگيري شود.
براي اين منظور حداقل فاصله ديد  رانندگان به هنگام نزديك شدن به ميدان بايد از فاصله كافي آن را ببينند. -

  باشد.) فراهم 31-3)، در امتداد مشخص شده در شكل (415توقف (مطابق نشريه 
رانندگان وسايل نقليه در هنگام ورود به ميدان بايد توانايي ديد كامل مسير گردشي سمت چپ خود را تا  -

متري از انحناي ميدان در  15اين فاصله بايد از فاصله  متري داشته باشند. 50دهانه ورودي ماقبل و يا حداقل تا فاصله 
  ).32 -3محل ورودي تأمين شده باشد (شكل 

 متري از ميدان مشابه ديد از سمت چپ بايد داخل ميدان را نيز مشاهده كنند 15دگان بايد در فاصله رانن -
  ).  33-3(شكل 
كليه رانندگان وسايل نقليه داخل ميدان بايد توانايي ديد تمامي عرض مسير گردشي را تا خروجي بعدي  -

متري از لبه جزيره داخلي ميدان فراهم شده باشد (شكل  2صله اين قابليت ديد بايد به فا متري داشته باشند. 50و يا حداقل 
3-34.(  

  ها الزامي است.تأمين روشنايي براي ميدان -
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  ميداندر ورود به فاصله ديد  - 31 - 3شكل 

  

  
  مسافت ديد الزم در سمت چپ دهانه ورودي ميدان - 32 - 3شكل 

  

  
  مسافت ديد الزم در امتداد مستقيم - 33 - 3شكل 
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  مسافت ديد الزم در مسير گردشي ميدان - 34 - 3شكل 

هاي موجود نيز امكان وجود مشكالت ايمني وجود دارد كه در اين حالت بايد بر اساس نتايج حاصل از مديريت نقاط در ميدان
    پرتصادف يا بازرسي ايمني راه به رفع اين مشكالت اقدام كرد.

شهري، عدم ديد ميدان و راستاي نامناسب مسيرهاي منتهي به ميدان است هاي برونترين مشكالت مشاهده شده در ميدانمهم
  ها است. ساير مشكالت عبارتند از:كه اين مشكل مشابه مشكل موجود براي تقاطع

  ورودي نايانح نبود كم -
  كند.كم بودن زاويه ورود كه رانندگان را تشويق به همگرايي سريع با ترافيك گردشي مي -
  سازي ترافيك قبل از ورود به ميدانبه رانندگان و عدم آرام عدم هشداردهي -
  سر درگمي رانندگان در داخل ميدان وكننده طراحي نامناسب عالئم هدايت -
  تغييرات نامناسب شيب عرضي و شيب عرضي معكوس در داخل ميدان  -
  بربلندي بيش از حد در ورودي ميدان -

هاي ورودي و راستاي سازي ترافيك، آگاهي دهي به رانندگان، آشكارسازي جزيرهآراماصالح راستاي مسيرهاي منتهي به ميدان، 
  ميدان است. از راهكارهاي بهبود عملكرد ايمن جزيره داخلي ميدان و اصالح روسازي

  دوربرگردان -1-3- 8- 3

 - 3) و نكات گفته شده در رديف 415هاي ايران (نشريه نامه طرح هندسي راهطراحي دوربرگردان بايد الزامات بيان شده در آيين
هاي ايمن و مناسب به دوربرگردان شده بايدهاي جدادر مطالعات طراحي و بهسازي راهرا تأمين كند.  5-1-1

نامه طرح هندسي هاي كه مطابق آييناز ايجاد بريدگي تعداد الزم در نظر گرفته شود تا در هنگام بهره برداري
  اند، اجتناب شود.هاي ايران طراحي نشدهراه

دهي به رانندگان، جانمايي نداشتن عرض مناسب، عدم تأمين ديد (از برون و درون)، عدم آگاهي ،هاي موجوددر دوربرگردان
دليل قرار گرفتن در روبروي يك تقاطع يا ه رراهي بچهاهاي تند و تغيير عملكرد آن به تقاطع نامناسب دوربرگردان به ويژه در قوس

  تواند باشد. ختصاصي، از مشكالت احتمالي ميدسترسي ا
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، بايد نسبت به هاي ايراننامه طرح هندسي راهآيين مشخصات ذكر شده دردر صورت عدم تأمين  ،هاي موجوددر دوربرگردان
  ارزيابي و اصالح آن مطابق فرايند ذيل اقدام شود:

  ها بررسي سوابق تصادف -
  انجام بازرسي ايمني راه، شناسايي مشكالت و تعيين ريسك آنها  -

چنانچه بر اساس سوابق تصادفات، دوربرگردان از نقاط پر تصادف محسوب شود يا بر اساس نتايج بازرسي ايمني راه داراي 
 ،نداشتن سابقه تصادفر صورت يا حذف آن اقدام شود. د ، تغيير مكانسازيايمناصالح و مشكالت ايمني باشد، الزم است نسبت به 

ات ناشي از مشكالت در صورت داشتن سابقه تصادف. ه شودبهبود دادسازي ترافيك عملكرد دوربرگردان با آشكارسازي مناسب و آرام
  شود. مشكالت آن رفع، دوربرگردان حذف يا دوربرگردان

  ها تبادل - 8-2- 3
هاي شوند ولي با توجه به عملكرد و هزينهها محسوب ميترين تقاطعايمنهاي ترافيكي از ا به دليل جداسازي جريانهتبادل

ترين آنها عبارتند نتخاب تبادل بستگي به عوامل مختلف دارد كه مهمتوان در هر راه و تقاطعي، از تبادل استفاده كرد. ااقتصادي نمي
  از:

  طبقه عملكردي راه -الف

در انتخاب نوع تقاطع بسيار مهم است. در آزادراه به دليل محدوديت كامل  هاي منتهي به محل تالقي،طبقه عملكردي راه
هاي هاي فرعي به دليل سطح پايين محدوديتدسترسي امكان ايجاد تقاطع وجود ندارد و بايد از تبادل استفاده شود و يا در راه

  ث تبادل منطقي نيست.، احداك گردشييكم بودن حجم ترافهاي اختصاصي به دليل دسترسي يا در محل دسترسي

  ايمني -ب

سابقه تصادفات يا سطح ريسك در انتخاب تقاطع يا تبادل بسيار تأثيرگذار است. كاهش يا حذف كامل نقاط برخورد، در انتخاب 
  شود. ها باعث افزايش سطح ايمني راه مينوع تقاطع يا تبادل تأثيرگذار است. حذف كامل نقاط برخورد در تبادل

  ظرفيت -پ

، بسيار مهم است. تعداد حركات گردشي، در ميزان ظرفيت محل آنهاي منتهي به با راه محل تالقيمتناسب بودن ظرفيت 
هاي مستقيم بيشتر باشد، ظرفيت در محل تالقي كاهش گذار است. هر اندازه سهم حركات گردشي نسبت به حركتتالقي بسيار تأثير

  تالقي و استفاده از عالئم كنترل ترافيك در ميزان ظرفيت تقاطع بسيار مهم است. محل ورود بهكند. ميزان و نحوه پيدا مي

  محيط اطراف -ت

هاي مجاور در انتخاب نوع تقاطع بسيار مهم هستند. هاي اطراف محل تالقي و نيز كاربريمحيط اطراف به ويژه پستي و بلندي
  يك تبادل را نسبت به يك تقاطع توجيه كند. تواند ساختهاي طولي مسيرهاي منتهي به محل تالقي مينيمرخ
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  هزينه -ث

هاي مختلف، در انتخاب نوع تقاطع يا تبادل بسيار مهم است. در تحليل هزينه چرخه عمر با در تحليل هزينه چرخه عمر گزينه
ساله، طرح اقتصادي انتخاب  20هاي مورد ارزيابي در يك دوره تحليل ها و سودهاي حاصل از هر كدام از گزينهنظر گرفتن هزينه

  شود. مي

  طرح تبادل -2-1- 8- 3

ها از نظر هاي پيچيده. تبادلكند تا طرحهاي كم اهميت را به هم متصل ميهاي تك كه راهها انواع مختلفي دارند از رابطتبادل
) 1-3ها بايد از جدول (له تبادلطلبد. محل و فاصها دقت خاصي را ميطراحي ايمن تبادل ند.باششكل و وسعت بسيار متفاوت مي

  هايي در جريان ترافيك بين دو تبادل پديدار خواهد شد. پيروي كند. زيرا در غير اين صورت اختالل
، بايد 415نشريه  -هاي ايراننامه طرح هندسي راهدر طرح ايمن تبادل عالوه بر موارد ذكر شده در آيين

  در نظر گرفت:نيز موارد زير را 
  سازگاري طرح تبادل با طبقه عملكردي راه - 1
  طرح تبادل مطابق با انتظارات راننده - 2
  هاي مجاورتوجه به طرح تبادل - 3
  توجه به سادگي طرح - 4
  پذير از طرحكنندگان آسيبتوجه به استفاده - 5
  ديد از برون تبادل - 6
  ديد از درون تبادل - 7
  يابي صحيح تبادلمكان - 8
  ممنوعيت تأمين دسترسي از ورودي و خروجي آزادراهها به ويژه ر تبادلمديريت دسترسي د - 9

  هاي خروجيتأمين فاصله ديد انتخاب در محل دماغه -10
  هاي همگرا و واگرازاويه مناسب جريان -11
  هارعايت فاصله جاگيري در ترافيك اصلي در طراحي پايانه رابط -12
  تأمين طول مناسب براي ناحيه تداخلي -13
  گذرهاتأمين فضاي آزاد جانبي و قائم و حفظ مقطع عرضي به ويژه در زير -14
  هاشيب طولي به ويژه در روگذرها، زيرگذرها و رابط -15
  ) 9-3هاي متقاطع (شكل موقعيت سازه در ارتباط با تأمين فاصله ديد در راستاي افقي و قائم مسير -16
  ها براي جلوگيري از بروز رفتار اشتباه طراحي و آشكارسازي مناسب پايانه رابط -17
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  هارابط -2-2- 8- 3

 دهد كه تعداد تصادف در رابط خروجي بههاي ورودي و خروجي بر عملكرد ايمن تبادل تاثيرگذار هستند. تجربه نشان ميرابط
درون خود آن است. هر جا حجم  ها مستلزم رواني جريان ترافيك در ورود و خروج وويژه در تبادل شبدري زيادتر است. ايمني رابط

  ترافيك زياد باشد، بايد از طريق ايجاد خط كمكي و تخلية سريع جريان به مسير متقاطع، رواني جريان را تأمين كرد.
هاي ورودي و خروجي تبادل و رابط كناري (بين آزادراه و راه جانبي)، معيارهاي ايمني به شرح زير را بايد دربارة هر يك از رابط

  يت كرد:رعا

  رابط ورودي -الف

اي را توجيه كند، بايد در محل اگر حجم ترافيك، رابط دوخطه به طور كلي رابط ورودي در محل دماغه، بايد يك خطه باشد. -1
  ورود، خط كمكي (اضافي) در نظر گرفت تا ترافيك خط خارجي رابط در آن به جريان افتد.

ت انجام حركات گردشي، عرضي به اندازة دو خط در نظر گرفته شود، بايد آن را به چنانچه در ابتداي رابط ورودي براي سهول -2
  .داشته باشدتدريج و به نحوي كه كامالً مشهود باشد، كاهش داد تا در دماغة ورودي، پهنايي به اندازه يك خط عبور 

قابل مالحظه باشد، بايد طول لچكي يا خط در حالتي كه رابط ورودي سرباال و حجم ترافيك كندرو (معموالً سنگين) در آن  -3
  اي كه امكان رسيدن به سرعت الزم فراهم شود، افزايش داد.كمكي ورودي را به اندازه

كه رابط ورودي از سمت راست يا چپ به  يهايشود. در تبادلرابط ورودي معموالً از سمت راست به خطوط عبور متصل مي -4
اي بعد از محل اتصال، خطوط اضافي منظور و با لچكي مناسب آن را به پيوندد، بايد تا فاصلهشكل دوشاخه به خطوط عبور مي

  خطوط عبور متصل كرد.

  رابط خروجي -ب

بعد از اين محل آن را دوخطه كرد تا اي توان تا فاصلهرابط خروجي در محل دماغه معموالً يك خطه است، اگر چه مي  -1
رود كه حجم ترافيك، آن را توجيه كند و در اين صورت بايد از فقط موقعي به كار ميظرفيت افزايش يابد. رابط خروجي دوخطه، 

خطوط كمكي با طول كافي و لچكي مناسب استفاده كرد. محوطة آن سوي دماغه، بايد عاري از موانع خطرناك باشد و فضاي 
  ازيابي مناسبي را فراهم نمايد.ب

فاصله ديد اين محل بايد در . تأمين ديد كافي رابط به ويژه در محل خروج، بايد مورد توجه كامل باشد  -2
  انتخاب تأمين شده باشد.

باشد، بايد تا آنجا كه ممكن تر از دايرة مركب يا تركيب دايره و خط مستقيم است و در گردراهه (لوپ) دايرة واحد مناسب  -3
  از دايره واحد استفاده كرد.

شود، بايد از منحني اتصال تدريجي و طول مستقيم كافي براي اي كه از قوس افقي معكوس استفاده ميدر رابط يكسره  -4
  برگردان بربلندي استفاده كرد.
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 قوسشود، نقطة شروع رابط خروجي، بايد در قسمت مستقيم مسير اصلي قرار گيرد. اگر به ناچار اين نقطه در  ه ميتا آنجا ك  -5  
اتصال رابط به مسير اصلي به كمك خط تغيير ، فاصله ديد انتخاب تأمين شده باشد و نيز دماغة رابطبراي ديدن واقع شود بايد 
  د.شوسرعت انجام 

هاي احتمالي غير مجاز، باال است. بنابراين بايد تا آنجا كه ها در سرعت ه بيرون راه در گردراههخطر بالقوة پرت شدن ب  -6  
  شود فضاي بازيابي هموار و مناسبي در سمت خارج پيچ در نظر گرفت. مي

  رابط كناري -پ

رد، زيرا مجاز بودن ورود به بخشي ندا در نظر گرفتن رابط كناري براي حالتي كه راه جانبي دو طرفه باشد، عملكرد رضايت  -1  
  كند. د، تلقين ميشو مي جانبيآزادراه را كه سبب بروز تصادف در محل اتصال رابط به راه 

كنند، ميسر  ترك مي جانبيطول رابط بايد به اندازة كافي باشد تا كاهش سرعت خودروهايي كه آزادراه را براي ورود به راه   -2  
  شود.

  ) تبعيت كند.1-3از جدول (، بايد هاي مجاورل تبادلفاصلة رابط كناري از مح  -3  

  هاتعادل و توازن خطوط عبور در محل تبادل -2-3- 8- 3

در پي آن در  ويژه آزادراه، حفظ تعداد خطوط عبور و كاهش نيافتن پي  يكي از عوامل مؤثر در ايمني جريان عبوري راه و به 
اين كار   پذير باشد، جا كه كاهش تعداد خطوط بر اساس كاهش ميزان ترافيك توجيهها است. هر فواصل كوتاه مسير به ويژه در تبادل

  بايد به شكلي تدريجي و بدون آنكه در راننده واكنش خطرآفرين پديد آورد، انجام پذيرد.
-35-3وقتي كاهش تعداد خطوط بعد از يك خروجي مورد نظر است، كاهش تدريجي بايد بعد از دماغة خروجي آغاز شود (شكل 

اي به عمل آورد تا كاهش تعداد خطوط  هاي مهم در آزادراه تابع اين قاعدة كلي نيست و بايد در هر مورد، مطالعات جداگانه). تبادلت
  به نحوي انجام گيرد كه بروز حركات خطرآفرين در كمترين حد ممكن باشد.

هاي حساس به شمار كند به لحاظ ايمني از محل پيدا مي هاي مهم كه اغلب در آزادراه و بزرگراه، كاربرد ها و دوشاخهانشعاب
ويژه در دماغه، بايد به نحوي باشد كه تصوير صحيحي از خطوط و نحوة انتخاب آن را براي  روند. طرح هندسي و نصب عاليم، به  مي

  ).35-3(شكل  هر مقصد معين، در اختيار راننده بگذارد
ظر است، طرح راه بايد به صورتي باشد كه جريان ترافيك را با روشني تمام از وضع به طور كلي هر جا كاهش خطوط عبور مورد ن

شود به خوبي  غيرمنتظرة محدوديت شرايط رانندگي آگاه كند. محدودة كاهش خطوط عبور، بايد براي جرياني كه به آن نزديك مي
، در اين محدوده، بايد تأمين شود و كاهش انتخابيد گيري داراي فاصله كافي باشد. فاصلة د هاي تصميمقابل رؤيت و از ساير محل

  ها) انجام شود. (براي ساير راه 1:50(براي آزادراه) يا  1:70تدريجي با لچكي 
متر براي استفادة اضطراري موجود باشد. كاهش  3اي به عرض مفيد  در طول اين لچكي و فاصلة مناسبي پس از آن، بايد شانه

افقي يا قوس قائم در حالت كمينه قرار دارد، انجام گيرد. نصب عاليم كافي  ايي از راه كه به لحاظ قوسهخطوط عبور نبايد در قسمت
هاي مجزا) و هم از طرف  توان هم از طرف چپ (خط مجاور ميانه در راه آگاهي ضرورت دارد. كاهش خطوط عبور را مي براي پيش

حالت متعارف ورود جريان جديد  مشابهجمع شدن جريان در اين حالت رد، ردد. ليكن روش دوم در حالت كلي برتري داگراست اعمال 
 است. عبورياز رابط ورودي و مخلوط شدن با جريان 
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   يا كاهش يا افزايش آنها خطوط عبورثابت ماندن  - 35- 3شكل 

  هاي موجودمشكالت در تبادل -2-4- 8- 3

مشكالت چه بر اساس سوابق تصادفات، تبادل از نقاط پر تصادف محسوب شود يا بر اساس نتايج بازرسي ايمني راه، داراي  چنان
  موجود عبارتند از هايتبادلآن اقدام شود. برخي از مشكالت در  اصالحسازي يا باشد، الزم است نسبت به ايمن ايمني

  هاي پرخطر توسط رانندگانحجم باالي حركت -

هاي مشابه هاي پرخطر مانند حركت با دنده عقب بدليل رد شدن از خروجي، عبور اشتباه به رابط يك طرفه و حركتتعدد حركت
تواند ناشي از عدم ديد از برون تبادل و عدم تأمين فاصله ديد انتخاب، پيچيدگي طرح تبادل، عدم طرح مناسب پايانه رابط و عدم  مي

 ،دهي مناسبآگاهيرساني و اطالعدهي مناسب به رانندگان باشد. در اين حالت اصالح و تأمين فاصله ديد انتخاب، آگاهي
  تواند از راهكارهاي بهبود عملكرد ايمن تبادل باشد.ي ترافيك ميسازآرام و هاي الزمآشكارسازي
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  طول كم ناحيه تداخلي -

سازي ترافيك عبوري، شود. در صورت كم بودن ناحيه تداخلي، آرامطول كم ناحيه تداخلي منجر به كاهش عملكرد ايمن مي
  استفاده از راه جانبي و انتقال وسايل نقليه خروجي قبل از رسيدن به تبادل به راه جانبي در بهبود عملكرد مؤثر است. 

  هاطرح نامناسب رابط -

بين رابط  ها، خيرگي نورها با سرعت عملكردي، حاشيه غير ايمن رابطها، نامتناسب بودن راستاي رابططرح نامناسب بدنه رابط
راهي و انجام هاي تبادل سهها در گردراههاي ترافيكي و تداخل ترافيك)، عدم تفكيك جهت36-3خروجي و گردراهه ورودي (شكل 

ها است. هشداردهي به رانندگان، آرام سازي ترافيك، نصب از مشكالت مربوط به رابط)37- 3(شكل  هاحركات اشتباه در اين گردراه
هاي موجود ها از راهكارهاي بهبود عملكرد ايمن تبادلها در گردراههي از خيرگي نور و جداسازي كامل حركتحفاظ براي جلوگير

  د.نشومحسوب مي

  عدم تأمين فاصله عاري از مانع و عدم آشكارسازي سازه پل -

در هر حالت  . البتهشود نجامابايد آشكارسازي الزم  در زير سازه (عرض آزاد) تأمين فاصله عاري از مانعامكان در صورت عدم  
  ).38-3(شكل  ضروري است آشكارسازي مناسب سازه پل

  
  نصب حفاظ براي جلوگيري از خيرگي نور  - 36 - 3شكل 

  



  طرح راه ايمن

 كه به آن خط 
يل نقليه كندرو 

ها بكار و تبادل
براي  ي سبقت

اي فاصله ديد 
 كه در صورت 
- راي طرح خط

نامه مذكور، ين

ي كشور /مباني ط

  
  خل گردراهه 

شود اضافه مي
 و تفكيك وساي

ها وكه در تقاطع
هاي كمكي خط

حي دارمانند نوا
شان داده است

شوند. برمني مي
 ذكر شده در آيي

هايه ايمني راهنام

اي حركت در داخ

  
  

به راه عبوريط 
 گردشي، سبقت
ي تغيير سرعت ك

هستند.  سبقت
م هاي راهسمت

نش هشوند. تجربي
 باعث بهبود ايم
ر اصول طراحي

نا آيين                 

جداسازي مسيرها

ي نامناسب سازه
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مناسب مانند سبقت ناتواند منجر به بروز رفتارهاي در استفاده از خط كمكي دقت شود، ايجاد خط كمكي در نواحي نامناسب مي -
  از سمت راست يا افزايش سرعت شود.  

-نامه طرح هندسي راهبر اساس آيين هاي كمكي تأمين شود.هاي شروع و اتمام خطفاصله ديد انتخاب در محل -

 ديد فاصله كه محلى در تواندمى كاميون درآن كه است اىنقطه سربااليى خط انتهاى براى عملى ، نقطه415نشريه  –هاي ايران 

 عنوان به نقطه اين از بعد متر 60 حداقل بازگردد. بهتر است اصلى خط به خطر بدون دارد، وجود ايمن خودروها سبقت براى كافى

  .شود سربااليى انتخاب خط انتهاى
كمكي ضروري چنانچه در طول خط كمكي تغيير راستاي افقي و قائم وجود داشته باشد، تأمين فاصله ديد مناسب در طول خط  -
  است.
ورود به خط اصلي خروج يا هاي كمكي كندرو و سبقت، امكان تغيير خط ايمن جهت انتهاي خط ابتدا و در -

  هاي مناسب انجام شود.تغيير عرض بايد به صورت تدريجي و با استفاده از لچكيتأمين شود. 
مطلوب داشته باشند. به عنوان مثال در انتهاي خط  ايمن و ها عملكردباشد كه اين خط اياندازه هاي كمكي بايد بهطول خط -

كيلومتر بر ساعت باشد. در نظر گرفتن طول  15كمكي كندرو، اختالف سرعت عملكردي بين وسايل نقليه سنگين و سبك كمتر از 
-ي و حتي عملكرد راه ميهاي كمكي به دليل امكان اجرايي بودن آن باعث تغيير در عملكرد خط كمكزياد و بيش از نياز براي خط

  مسير بوده و ارتباطي با موضوع خط كمكي ندارد. و ارتقا شود. اين حالت تعريض
  انجام شود. دهي مناسب به رانندگان مبني بر نزديك شدن به انتهاي خط كمكيآشكارسازي و آگاهيبايد  -

يا بر اساس نتايج بازرسي ايمني راه، داراي چنانچه بر اساس سوابق تصادفات، خطوط كمكي از نقاط پر تصادف محسوب شود 
سازي يا حذف آن اقدام شود. برخي از مشكالت ايمني خطوط كمكي موجود عبارتند د، الزم است نسبت به ايمننباش مشكالت ايمني

  از:

  طول كم خط كمكي -

من ندارند. در نتيجه در انتهاي ، وسايل نقليه فرصت كافي براي كاهش يا افزايش سرعت يا سبقت ايخط كمكي دليل طول كمه ب
  ترين راهكار اصالحي است. ، مهمشوند. در اين حالت افزايش طول خطخط كمكي، به شكل ايمن به خط اصلي وارد نمي

  هاي كمكي سبقت و كندرو طول زياد خط -

باعث تغيير رفتار رانندگان  كنند. اين موضوعها كاربرد كمكي ندارند و به عنوان يك خط اصلي عمل ميدر اين حالت اين خط
كند، بدون آن كه كنند كه طبقه عملكردي راه افزايش پيدا كرده و در نتيجه سرعت عملكردي افزايش پيدا ميشده و آنها تصور مي

- اين خطهاي راه مانند عرض شانه يا ابعاد تابلوها متناسب با اين سرعت عملكردي تغيير كرده باشد. همچنين پس از اتمام ساير اجزا

دهد. اين موضوع به ويژه در ها، راننده بدليل عدم هشدارهاي الزم رفتار خود را تغيير نداده و با ذهنيت قبلي به رانندگي ادامه مي
 مناسب دهيافتد، بسيار خطرناك است. دقت در تعيين طول خط كمكي و آگاهيها پي در پي اتفاق ميحالتي كه اضافه و كاهش خط

است. در صورت اضافه كردن يك خط ضروري هاي كمكي خط يهاي كمكي در افزايش ايمنبت به عملكرد ايمن خطبه رانندگان نس
  هاي مقطع عرضي و عالئم نيز متناسب با آن تغيير كند.هاي راه به ويژه مشخصهبه عنوان خط اصلي بايد ساير اجزا
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   ساير مشكالت -

خط كمكي و طول ناقص  بتدا يا انتهاياديد مناسب در محل فاصله ساير مشكالت در خصوص خط كمكي مربوط به عدم تأمين 
شود. در صورت عدم امكان اصالح هندسي، منجر به خروج يا ورود غير ايمن به مسير اصلي ميخروجي است كه  يالچكي ورودي 

  رساني و آشكارسازي الزم بايد انجام شود.اطالع

  تأسيسات جانبي راه -3-10

ها و در خارج از محدوده قانوني شهرها يساتي است كه در طرفين يا در عرض راهنامه شامل كليه تأستأسيسات جانبي در اين آيين
نامه در آيين آنها د. اين تأسيسات براي عملكرد ايمن راه بسيار مهم هستند. انواع تأسيسات جانبي و معيارهاي طراحينشواحداث مي

  شده است.  آورده، 415نشريه  -هاي ايرانطرح هندسي راه
عالوه بر اين موارد، مالحظات زيست البته ، بايد موارد ذيل لحاظ شود. ن عملكرد ايمن تاسيسات جانبي راهتأميدر رابطه با 
  در نظر گرفته شود.و اعطاي مجوزهاي مربوطه هاي جامع و توسعه آتي نيز بايد در انتخاب محل تأسيسات جانبي محيطي، طرح

  يابي صحيحمكان -10-1- 3
  لحاظ شود: ايدب جانبي راه موارد ذيل تأسيساتدرست يابي براي مكان

  فاصله بين تأسيسات مشابه  -

براي تأمين ايمني استفاده كنندگان از راه نياز است تا برخي از تأسيسات در نواحي خاص مانند زيرگذرهاي عابرين و وسايل نقليه 
اهي ايجاد شوند. حداكثر فاصله بين تأسيسات رف -هاي خدماتيها يا مجتمعگاهكشاورزي و برخي ديگر به صورت متناوب مانند توقف

شود كه راه عملكرد ايمن داشته باشد. حداقل فاصله معموالً بر اساس امكانات و شرايط اقتصادي تعيين متناوب به نحوي تعيين مي
ذكر است اين فاصله با ه شود. الزم بپيشنهاد مي) 2-3(ها مطابق جدول بين تأسيسات متناوب براي انواع راه مطلوبشود. فاصله مي

  اين فرض تعيين شده كه هيچ گونه ناحيه مسكوني در اين فاصله وجود ندارد.
  

  

  

  

  

  

  

  



  71                                                                                  1/10/1393                                                            فصل سوم ـ راه ايمن 

  بين تأسيسات جانبي متناوب مطلوب پيشنهادي فاصله -2 -3جدول 

  نوع تأسيسات

  )2يا دقيقه 1فاصله از يكديگر (كيلومتر

  بزرگراه  آزادراه
اصلي راه 
  شدهجدا

راه فرعي   راه اصلي
درجه يك 

  و دو

راه فرعي 
درجه   3درجه 

  يك
درجه 
  دو

 -هاي خدماتيمجتمع
  بر اساس شرايط و امكانات  50  50  50  50  3رفاهي

  15-20  15 10-15  10 10  4 5-10  4 5-10  3هاگاهتوقف
  بر اساس شرايط و امكانات  40 40 40 40  ها (دقيقه)راهدارخانه

  -  -  - - 10 5-6 5-6  5بازشوهاي اضطراري
هاي دوربرگردان

  -  -  -  -  -  -  25  5غيرهمسطح

  بر اساس شرايط و امكانات  50  50  50  40  مراكز امداد
  هاي جدا شده مربوط به يك طرف است.. فاصله بر حسب كيلومتر در راه1

  ها است.. فاصله زماني بر حسب دقيقه براي راهدارخانه2
  شوند.گاه نيز محسوب ميهاي استراحت به عنوان توقفخدماتي و محل - هاي رفاهيجانمايي توقفگاه بايد توجه كرد كه مجتمع. در 3

  شود.كيلومتر توصيه مي 5، در آزاد راه و بزرگراه هاگاهتوقفبين . فاصله 4
  . در صورت عدم وجود تبادل يا تقاطع5

  هاي دسترسي ها و محلها، تقاطعفاصله با تبادل -

كند. خروجي يا ورودي به تأسيسات جانبي ها پيروي ميها از فاصله دسترسيمحل دسترسي به تأسيسات جانبي راه در انواع راه 
) پيروي كند. در صورت 1-3اين فاصله بايد از جدول (شود. ها، تقاطع محسوب ميو در ساير راه ها، پايانه رابطدر آزادراه

  ايمن، بايد دسترسي از طريق راه جانبي انجام شود.عدم وجود فاصله 

  شرايط و مشخصات هندسي راه -

وجود راستاي مناسب در راه اصلي براي ايجاد دسترسي، عدم اختالل در ديد رانندگان و امكان ديده شدن توسط رانندگان در  
ترين مواردي است كه در انتخاب ند پل و تونل، از مهمفاصله كافي و ايمن از ابنيه فني راه مان و فاصله مناسب (فاصله ديد انتخاب)

محل تأسيسات نبايد طوري انتخاب شود كه در آينده و در اثر بهسازي راه، بدون محل تأسيسات بايد لحاظ كرد. 
  استفاده بماند.

تأسيسات جانبي در سمت يابي شود كه ابتدا، هاي جدا شده تأسيسات جانبي بايد در دو طرف راه ايجاد و به نحوي مكاندر راه
بهتر است  راست ديده شود. امكانات در داخل تأسيسات دو طرف نيز بايد يكسان باشد تا از عبور عرضي عابران پياده جلوگيري شود.

 ابرانع د تا عبوركرگذر  غير قابل به صورت ايمن ميانه را در مقابل تأسيسات جانبي و با فاصله كافي از طرفين آن براي عابران پياده
  رو) عملي نباشد.پياده از عرض راه (براي دسترسي به تأسيسات جانبي طرف روبه
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  شرايط محيطي -

  يابي آنها بسيار مهم هستند. شرايط محيطي مانند پستي و بلندي يا مناظر اطراف محل ايجاد تأسيسات در مكان
كنندگان از راه را چه مناظر اطراف قابليت جذب استفادهها، چنانگاهتوقف ياهاي استراحت محل، رفاهي -هاي خدماتيدر مجتمع

اي كه هاي استراحت را در نقطهها به ويژه محلشود اين محلتوصيه مي داشته باشد، در عملكرد ايمن بسيار مناسب خواهد بود.
  بيني كرد.كند، پيشميكنندگان كمك خاطر بيشتري را فراهم و به رفع خستگي استفادهزيبايي منظر و عوامل ديگر، آسايش 

قرار گرفتن تأسيسات جانبي در پشت كوه يا يك عارضه طبيعي چنانچه باعث كاهش ديد آن شود، بسيار خطرناك است. البته ايجاد  
  هاي صوتي در صورت تأمين ديد و ساير تمهيدات ايمني مجاز است. اختالف ارتفاع بين تأسيسات جانبي و راه براي كاهش آلودگي

  هايي كه امكان بروز حوادث طبيعي مثل بهمن يا ريزش سنگ وجود دارد، بايد اجتناب شود. خاب محلاز انت
هايي كه بدليل عدم دسترسي به تأسيسات زير بنايي، امكان ايجاد روشنايي يا ساير امكانات از انتخاب محل 

  مرتبط با عملكرد ايمن وجود ندارد، خودداري شود.
الزم بايد تأمين شده باشد تا تأسيسات مورد نظر به طور كامل ايجاد شوند و از ايجاد تأسيسات با فضاي  مساحت زمين و ساير شرايط

  عملكردي غير ايمن جلوگيري شود.
  .از ايجاد تأسيسات جانبي در داخل نواحي مسكوني يا صنعتي حاشيه راه اجتناب شود

   تأمين دسترسي ايمن و عبور ايمن ترافيك عبوري -10-2- 3
 به به تأسيسات جانبي بايدايمن  باشند. براي طراحي دسترسيهاي ايمن از راه ميتأسيسات جانبي راه نيازمند ورودي و خروجي

  ، مراجعه كرد.415نشريه  -هاي ايراننامه طرح هندسي راهآيين
قاعده صورت گيرد، در د، نبايد بيتأمين دسترسي به راه حتي در حالتي كه براي يك واحد منفرد و در مكان خلوت اطراف راه باش

   ترافيك عبوري در نظر گرفت.ايمني بايد اثر آن را بر  نيز اين حالت
به طور كلي ورود و خروج از تأسيسات جانبي نبايد كوچكترين اختاللي در ترافيك عبوري از راه ايجاد كند. 

   به شكلي طراحي شود كه ايمني و رواني جريان ترافيك در مسير اصلي را تضمين كند. دسترسي
اي منظور شود كه ديد كافي انتخاب فراهم باشد و گردش به راست و چپ از راه به دسترسي بايد در نقطه

رد نظر، يك اگر در محدوده مو گونه دستپاچگي انجام شود.مسير دسترسي و بالعكس در فرصت كافي و بدون هيچ
راه فرعي وجود دارد كه از طريق يك تقاطع مناسب به راه اصلي متصل است، بايد دسترسي از راه اصلي، حذف و از راه فرعي تأمين 

  شود.
تمامي اجزاي هندسي محل دسترسي بايد متناسب با طبقه عملكردي راه و سرعت طرح (در راه موجود، 

  سرعت عملكردي) باشد.
  
  



  73                                                                                  1/10/1393                                                            فصل سوم ـ راه ايمن 

  ز حريم راه حفاظت ا -10-3- 3

و گاه (به غير از توقفو نوار تأسيسات زير بنايي تأسيسات جانبي راه بايد خارج از محدوده حريم 
فاصله تأسيسات از كنار حريم به  هاي عوارضي) احداث شود.كنند مانند ايستگاهرا قطع ميتأسيساتي كه عرض راه 

گاه بايد به نحوي تأمين شود كه نياز آنها نيز بستگي دارد. محوطه توقفگاه مورد رفاهي به محوطه توقف -هاي خدماتيه مجتمعژوي
  حفظ شود. آن گاه جلوگيري شده و كل حريم براي كاربري مورد نظراز تبديل حريم به توقف

  تأسيسات جانبي  داخلي عملكرد ايمن فضاي -10-4- 3
روج آنها در عملكرد ايمن تأسيسات جانبي بسيار مهم گاه وسايل نقليه و نحوه ورود و خطراحي محوطه داخلي به ويژه توقف

پياده و سوار شدن  ،كنندگان امكان توقفهاي داخلي بايد به نحوي باشد كه استفادهگاهطرح توقفهستند. 
ايمن را داشته باشند. مسير حركت افراد پياده نبايد با مسيرهاي حركتي وسايل نقليه ورودي يا خروجي تداخل 

  داشته باشد.

  هاي اخذ عوارضايستگاه -10-5- 3
 هاباشند. اين ايستگاهدليل عملكرد خاص و قرار گرفتن در عرض راه با ساير تأسيسات راه متفاوت ميه هاي اخذ عوارض بايستگاه

   .دنشومي احداث متعدد هايورودي كنند، بامي دريافت عوارض خاص راه يك عبوري از نقليه وسايل از كه
 اخذ ايستگاه است. زيادي برخوردار اهميت از بزرگراه و راهآزاد در ويژه به هادر راه زياد سرعت دليله ب عوارض اخذ ايستگاه موقعيت

هاي اخذ شود. براي طرح ايمن ايستگاه تحميل وسيله نقليه حركت به تأخير كمترين و بوده ايمن كه شود طرح ايگونه به بايد عوارض
  ، به موارد ذيل توجه شود:)1-10-3( موارد ذكر شده در رديفعوارض عالوه بر 

  ها (تقاطع يا تبادل) قرار گيرد. هاي اخذ عوارض بايد در خارج از فضاي عملكردي دسترسيايستگاه -
  هايي كه نياز به تأمين فاصله ديد است، باعث انسداد ديد شود.هاي اخذ عوارض نبايد در محلايستگاه -
كه ممكن  ياضاف ييروشنا پر سر و صدا و هيهواي پرنوسان، ناح ،يدور از مناطق مسكون ديبا ستگاهيا -

 است اثر معكوس داشته باشد، واقع شود.

متر باشد، احداث شود تا  3600هايي كه شعاع قوس افقي حداقل عوارض در قسمت مستقيم راه يا در قسمت اخذ هايايستگاه- 
  كنندگان قابل رويت باشد. ايستگاه به راحتي براي استفاده

درصد ايجاد نشوند. البته  3هاي با شيب طولي بيشتر از هايي از راههاي اخذ عوارض در بخشايستگاه -
  درصد باشد. 5/0شيب طولي در محدوده ايستگاه عوارضي نبايد بيشتر از 

اساس ظرفيت، تأخير و مسائل اقتصادي  هاي مورد نياز در ايستگاه كه بربراي افزايش يا كاهش عرض بر اساس تعداد خط -
  مراجعه شود. ،415نشريه  -هاي ايراننامه طرح هندسي راهشود، به آيينتعيين مي

بيني ايجاد صف در ايستگاه، بايد فاصله ديد انتخاب براي رويت انتهاي صف و انتخاب در صورت پيش -
  .خط مناسب تأمين شده باشد
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-اصل مهم در تعيين شيب عرضي، زهكشي مي درصد بيشتر باشد. 2نبايد از شيب عرضي راه در محل ايستگاه  -

ايجاد پرده آب و يخ زدن سطح روسازي در هواي سرد جلوگيري  ،باشد. شيب عرضي بايد به نحوي طراحي شود كه از جمع شدن آب
  شود.

ود تا ترافيك مقابل نتواند جهت دور زدن از شود، بايد موانع قابل حمل در محل قرار داده شهايي كه ميانه حذف ميدر ايستگاه -
  اين فضا استفاده كند.

عوارضي بايد دسترسي مناسب و ايمن در نظر هاي مستقر در ايستگاه براي دسترسي كاركنان به باجه -
هاي تر است از تونلاي باشد كه احتمال برخورد با ساير وسايل نقليه به حداقل برسد. بهنحوه ورود و خروج بايد به گونه گرفته شود.

  رو استفاده شود.آدم
اي باشد كه رانندگان از نحوه حركت ها در ايستگاه اخذ عوارض بايد به گونهبراي جلوگيري از برخورد وسايل نقليه، تفكيك خط -

برساند. ها بايد باعث كاهش برخورد شده و سردرگمي وسايل نقليه را به حداقل ساير وسايل نقليه مطلع شوند. تفكيك خط
  كنند، بسيار مهم است.هاي مختلف اخذ عوارض استفاده ميهايي كه از روشها در ايستگاهآشكارسازي مناسب و تفكيك ايمن خط

هاي اخذ عوارض، ايجاد تسهيالت رفاهي، بهداشتي و به منظور جلوگيري از توقف وسايل نقليه و تغيير خط در محوطه ايستگاه -
  باشد. كنندگان از راه در محل ايستگاه مجاز نميدهموارد مشابه براي استفا

شود تا يها و تابلوهاي متعدد استفاده مها، چراغهيپا ها،روسازي، مخروط يكشخط ملشا زاتيها، از انواع تجهستگاهيدر ا -
با توجه  ي به ويژهمنيسطح ا شيافزا براي .كندده و به آنها هشدار الزم را ارائه كركمك  توقف رانندگان را جهت انتخاب خط و محل

   .دباشيم يمنيا زاتيو تجه مئعال از ايمنبه استفاده درست و  ازيها نهستگايبه كاهش سرعت در ا
  هاي ايمن و حفاظت شده به ويژه در برابر برخورد احتمالي وسايل نقليه براي ايمني كاركنان ضروري است.تأمين باجه -
 روشنايي به رساني اطالع و رانندگان ايمني افزايش براي است، گيريتصميم محل و پركاربرد ناحيه يك ايستگاه كه جايي آن از -

 و فراهم يكنواخت پوشش است روشنايي به نحوي ايجاد شود كه الزم آن موقعيت و ايستگاه ابعاد بر اساس بود. خواهد نياز بيشتري
به  يابيبراي دست ياطراف بكاهد. در مناطق ورودي و خروج طيمححد  از بيش روشنايي از و شده حذف زننده و كننده خيره نورهاي

در حدي باشد كه به  ديبا توقف، اي رهيجز هيناح ييداراي بازو استفاده شود. شدت روشنا ييهاي روشنااز دكل است اهداف ممكن نيا
از  ديلذا نبا شود،موانع خطرناك  جاديموجب ا ديبان ييروشنا نيمأت البته .دكنو خطوط كمك  ستگاهيا صيكاربران در جهت تشخ

تعداد موانع در  در نتيجه و هاتعداد ستون، اديز ييهاي با روشنا. دكلبيشتر كندد كه تعداد موانع را كر ستفادهي استميها و سچراغ
  .دهدرا كاهش مي ستگاهيمحوطه ا

و  ييروشنا هيوابراساس زالبته د. شويم رانندگان بهتر صيو تشخ ديد تيقابل شيباعث افزا ،ييروشنا زانياختالف در م جاديا
ي ناشي از رگيموجب خ ممكن استيي روشنا .راننده ورودي داشته باشد ديد تيقابل دري منف ريثأت يينور، ممكن است روشنا تيموقع
به طور . شودبشوند، يم اديز ييداراي روشنا ستگاهيكم، وارد محوطه ا ييروشنا داراي هيكاربران ورودي كه از ناح ديو كاهش د نور

  را پوشش دهد. ستگاهياي باشد كه تمام فضا و منطقه اگونهه ب ديبا ييروشنا ييجانما وي طراحكلي 
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ايستگاه پليس راه -10-6- 3
-10-3ايستگاه پليس راه يكي ديگر از تأسيسات حاشيه راه است. براي جانمايي و طرح ايمن عالوه بر موارد ذكر شده در رديف 

موارد ذيل نيز رعايت شود: 1
كه فضاي الزم براي ايجاد به نحوي جانمايي شودايستگاه بايد در حاشيه راه داراي حريم مناسب  -
.دگاه مناسب را داشته باشتوقف
فرا را آن اطراف، تجاري و مسكوني بافت كوتاه، زمان در مدت كه طوري به هاراه راست سمت در و شهرها خارج در بايد ايستگاه -

نگيرد، جانمايي شود.
هاي پليس به عنوان يك دسترسي (تقاطع يا پايانه رابط) بايد فاصله الزم باورودي و خروجي به ايستگاه -

) داشته باشد.1-3ها) مطابق با جدول (ها و تبادلهاي اختصاصي، تقاطعها (دسترسيدسترسي
اطاقك يك حداقل (يا در دو طرف پليس ايستگاه يا انجام ايمن طريق از بايد ايستگاه پليس به جداشده، دسترسي هاىراه در -

.شود جلوگيري ايستگاه به دسترسي براي راه عرض از رانندگان تردد از كلي بايد طور به شود. ايجاد )كنترل در سمت ديگر

مشكالت تأسيسات جانبي در راه موجود -10-7- 3
مشكالت ايمني مربوط به تأسيسات جانبي راه وجود داشته ،چنانچه بر اساس سابقه تصادف يا نتايج بازرسي ايمني راه موجود

باشد، بايد نسبت به رفع و اصالح آن اقدام كرد. برخي از مشكالت عبارتند از:

نبود يا كمبود تأسيسات جانبي -

متناسب با طبقه عملكرديجانبي  نبود يا كمبود تأسيسات جانبي راه در عملكرد ايمن راه بسيار مهم است. بايد حداقل تأسيسات
يا احداث تأسيسات جديد توسعهراه در راه ايجاد شود. گشايش يك راه جديد بدون تكميل يا احداث تأسيسات يا ارتقا يك راه بدون 

شود.جر به كاهش سطح ايمني راه ميمن

جانمايي نامناسب تأسيسات جانبي -

هايي كه عملكرد(داخل فضاي عملكردي)، قرار گرفتن تقاطع در محل هاها و دسترسيقرار گرفتن تأسيسات در نزديكي تقاطع
دهد يا قرار گرفتن تقاطع در ناحيه فاقد ديد به نحوي كه از فاصله مناسب قابل رويت نباشد، ازترافيك عبوري را تحت تأثير قرار مي

كنندگان، امكان اصالح آنها وجود دارد.دهي مناسب به استفادهمشكالت ايمني است كه با جابجايي و تغيير مكان يا آگاهي
دسترسي نامناسب به تأسيسات جانبي -

در برخي موارد عليرغم جانمايي مناسب تأسيسات، دسترسي (ورود و خروج) به تأسيسات ايمن نيست. در اين حالت بايد با توجه
ها استفاده شود.به نوع مشكل، از راهكارهاي پيشنهادي در بخش دسترسي

ي نامناسب تأسيسات جانبي راهطراح -
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تأسيسات جانبي متناسب با طبقه  هايي كه مطلوب يكدر اين حالت عليرغم وجود تأسيسات، مشخصات، فضا و ساير ويژگي
كند. و نياز استفاده كنندگان را تأمين نميشود. اين موضوع باعث ناكارآمدي تأسيسات شده عملكردي راه است، در آن مشاهده نمي

  شود.شناسايي مشكالت و رفع آنها باعث بهبود عملكرد تأسيسات جانبي راه مي

  عبور راه از نواحي مسكوني -3-11

استفاده از كنارگذرها بهترين گزينه براي طراحي از عبور راه از داخل نواحي مسكوني بايد اجتناب شود.  در مرحله

ليكن در صورت عدم امكان تغيير مسير، بايد تمهيدات الزم براي عبور ايمن راه به عنوان ميان گذر در نظر گرفته شود.  .كار استاين
  اين تمهيدات عبارتند از :

  راه، بزرگراه و راه اصلي براي آزاد -الف
  يا كندرو براي ترافيك محلي ها و استفاده از راه جانبيسترسيمحدوديت كامل د -1
  سطح براي عبور عرضيايجاد گذرهاي غير هم -2
  هابراي ساير راه -ب
  افزايش محدوديت دسترسي تا حد امكان -1
  آگاهي دهي كافي و آشكارسازي الزم ناحيه مسكوني در حاشيه راه -2
  ات مناسب براي عبور عرضي وسايل نقليه، موتورسيكلت سواران و عابران پيادهدر نظر گرفتن تمهيد -3
  سازي ترافيكآرام -4
  دهنده هاي ترافيكي پناهايجاد جزيزه -5

هاي موجود، نواحي مسكوني حاشيه راه از نقاط پرتصادف يا داراي پتانسيل باالي وقوع تصادف هستند. برخي از داليل در راه
  عبارتند از:

  دم آگاهي دهي مناسب به رانندگان نسبت به وجود ناحيه مسكونيع -

دهي مناسب به رانندگان و عدم آشكارسازي كامل ناحيه عدم تغيير رفتار رانندگان به ويژه كاهش ندادن سرعت بدليل عدم آگاهي
سازي ترافيك از راهكارهاي مدهي، آشكارسازي و آرامسكوني حاشيه راه، يكي از مشكالت ايمني در نواحي مسكوني است. آگاهي

  شود.بهبود اين مشكل محسوب مي

  هاي متعدد ناحيه مسكونيدسترسي -

شود. ايجاد راه جانبي و در صورت عدم هاي گردشي و افزايش نقاط تداخلي ميهاي متعدد، باعث افزايش حركتوجود دسترسي
ترين يري از توقف وسايل نقليه حداقل در محدوده مثلث ديد از مهمها و جلوگسازي ترافيك، آشكارسازي تقاطعامكان اجراي آن، آرام

  شود.راهكارهاي بهبود ايمني محسوب مي

  عدم وجود امكانات الزم براي عبور عرضي ايمن وسايل نقليه و عابر پياده -
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شود. جانمايي صحيح و ايجاد زير گذرها يااين مشكل به ويژه در نواحي مسكوني كه در دو طرف راه واقع هستند، مشاهده مي
- يض براي گردش وسايل نقليه يا جزيرههاي جدا نشده) و ايجاد ميانه عرروگذرهاي مناسب، جداسازي راه در ناحيه مسكوني ( در راه

ترين راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود ايمني است.سازي ترافيك از مهمهاي ترافيكي پناه دهنده براي عابران پياده و آرام

منظرآرايي -3-12

و آشكارسازي راستاي راهراه با منظر مناسب در افزايش ايمني تأثيرگذار است. اين موضوع به ويژه در كاهش خستگي رانندگان 
بسيار مهم است. معموالً براي از بين بردن و كاهش اثرات نامطلوب ناشي از به هم خوردن محيط طبيعي اطراف راه، دو روش وجود

كاري اطراف مسير است. منظرآرايي عمدتاً نتيجه تركيب اينكاري و درختها و ديگري بوتهدارد كه يكي ماليم كردن شيب شيرواني
و روش است.د

افزايش ايمني و باالخره تأمين رويش گياه، افزون بر نقشي كه در برقراري پيوند دوبارة اجزاي طبيعت دارد، موجب مهار فرسايش،
شود.زيبايي مي
شود:كاري به منظور تحقق يك يا بخشي از اهداف زير انجام ميكاري و درختبوته

زيبايي  -1
جا و مطلوبي است.از هر خاصيت ديگر، كار به منظرآرايي به خودي خود و جدا

حفاظت در برابر فرسايش  -2
شود.گرفتگي مجاري آب ميرويش اغلب گياهان سبب جلوگيري از فرسايش و الي

پوشاندن مناظر نامطلوب  -3
و از اين قبيلهاي توليد مواد و وسائل سنگين هاي كارخانهآوري زبالهوقتي راه از كنار بناهاي مخروبه، محل جمع

كند.انداز نامطلوب ميگذرد، كاشتن رديفي از درختان، ديد مطلوب را جايگزين چشممي
جلوگيري از خيرگي نور چراغ  -4

نور چراغ خودروها جلوگيري هاي ميانه از خيرگي ناشي ازهاي باريك يا پيچهاي مناسب در ميانهكاشتن درختان و بوته
براي تأمين ديد كافي از كاشت درختان جلوگيري شود.بايد د عرضي عابر پياده كند. البته در صورت تردمي

هدايت ترافيك  -5
كاري نيز استفاده كرد.توان از درختتر كردن امتداد و مسير راه ميبراي هر چه مشخص

بندايجاد راه  -6
شود.رديف درختان مانع نفوذ و عبور خودرو بين آزادراه و راه جانبي مي

حفاظت شيرواني  -7
شود.هاي تند ميپوشش گياهي سبب تحكيم، جلوگيري از ريزش و در نتيجه كاهش هزينة نگهداري در شيرواني

بانيسايه  -8
شود.ها استفاده ميهاي استراحت و توقفگاه، محلرفاهي -خدماتي هايمجتمعاز ايفاي اين نقش در  
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 سازيراه هاي خشن ايجاد شده به علتماليم كردن مرز  -9

 شود.كاري پاي شيرواني و كنار پل، سبب آميخته شدن شيرواني و پل، با محيط طبيعي مجاور ميدرخت  

 حذف حالت يكنواخت  -10

كند. از اين نظر روياندن هاي مختلف، منظرة راه را از حالت يكنواختي خارج ميكاري موضعي و ناپيوسته در عمقدرخت  
 در حد حريم مناسب نيست. يك نوع گياه، به طور پيوسته

  روبهمهار برف  -11
  روبه ايجاد كرد.در صورت امكان و ضرورت بايد حصاري از درخت و بوته مناسب براي مهار برف  

  در طرح منظرآرايي راه بايد از ايجاد فضاي سبز كه داراي خصوصيات زير باشد، خودداري كرد:
 گانه ياد شده در فوقيازدهبدون بررسي و مغاير با يكي از اهداف   الف:

 پيوسته و يكنواخت   ب:

 بسيار نزديك به راه (داخل فضاي عاري از مانع)   ج:

 ناسازگار با خطوط انتقال نيرو  د:

 انداز را كور كند.واقع شدن در محلي كه چشم  ه:

 واقع شدن در محلي كه زهكشي و تخلية آب را مختل كند.  و:

 گي گياهي نامناسب باشد.واقع شدن در محلي كه براي زند  ز:

 افزايش هزينه نگهداري راه  ح:

  كاهش فاصله ديد.  ط:

 هاي منظر آراييويژگي -12-1- 3

  كاريتراكم درخت - 1- 12-1- 3

كاري بسته به شرايط محيط متفاوت است. در مناطق جنگلي كنارة راه بايد به نحو سبك و غير ميزان انبوهي يا تراكم درخت
  ).39-3د (شكل شوكاري كرد تا محيط جنگل به خوبي از حريم راه متمايز درخت انبوه،

  ).40-3(شكل  در عبور از كنار مزارع بايد از تراكم متوسطي كه با محيط مزارع سازگار باشد، استفاده كرد
توان مورد نظر باشد، ميچنانچه راه از مناطق شهري بگذرد بسته به اينكه انسداد ديد راه و جلوگيري از آلودگي صوتي تا چه حد 

  ).43-3گيري قرار داد (شكل كاري انبوه و ماليم را مبناي تصميموضعيت بينابين درخت
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  درختكاري غير انبوه كنارة راه براي متمايز كردن منطقة جنگلي از حريم راه - 39- 3شكل 

  

  مناطق شهريكاري نسبتاً انبوه كنارة راه در عبور از كنار مزارع يا درخت - 40- 3شكل 

  نوع و اندازه درخت - 2- 12-1- 3

توان از انواع غيربومي شود. در صورت نياز مياستفاده مي (به غير از درختان ميوه) براي ايجاد فضاي سبز از انواع درختان بومي
كنند، مقدار هر مجموعه ينيز استفاده كرد. با توجه به اينكه راننده و سرنشينان، فضاي سبز را در حال عبور با سرعت زياد مشاهده م

  اي باشد كه به صورت يك گروه براي راننده قابل تشخيص باشد.از يك نوع واحد، بايد به اندازه
بلندي درختان بايد با ارتفاع  گيرد،ها كه مجموعة پل و خاكريز در برابر رانندة زيرگذر قرار ميدر تبادل

  ).41-3(شكل  سازه متناسب باشد
درخت و بوته بايد رشد نهايي آنها را مالك عمل قرار داد و به مسئله عدم مزاحمت براي خطوط انتقال نيرو توجه در انتخاب انواع 

  كرد.
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  كاري در محل زيرگذردرخت - 41- 3شكل 

  نگهداري فضاي سبز - 3- 12-1- 3

از نظر نگهداري، با صرفه باشد.  كاري بايد از گروه گياهان طبيعي و محلي استفاده كرد تاكاري و بوتهدر حالت كلي براي درخت
  تواند از يك يا چند نوع باشند.اين گروه گياهان مي

  ايمني - 4- 12-1- 3

نبايد در ناحيه عاري از مانع، وجود  سانتيمتر (در منتهاي رشد) باشند، 10درختاني كه داراي قطر بيش از 
رو و براي متر از لبة سواره 9شت درخت، اين ناحيه براي راه، ) براي كا42-3به عنوان مثال در شكل ( داشته يا كاشته شوند.

  متر در نظر گرفته شده است. 6هاي جانبي با توجه به پايين بودن سرعت، ها و نيز راهتبادل
  از آن فاصله داشته باشند. عرض كاري حفاظشوند، بايد حداقل به اندازه درختاني كه در پشت حفاظ كاشته مي

 

  
  كاري در نيمرخ عرضيوضعيت درخت - 42- 3شكل 

  كاري ميانهكاري و بوتهدرخت - 5- 12-1- 3

تواند نقش نوربند را براي جلوگيري از خيرگي ايجاد فضاي سبز در ميانه، عالوه بر مزاياي مرتبط با كنارة راه در شرايط مناسب مي
  نور را نيز ايفا كند.

هاي به عرض كمتر شود، در ميانهسانتيمتر مي 10ز كاشتن درختاني كه قطر آن به هنگام رشد كامل بيش ا
  متر) استفاده كرد. 50/1هاي بلند (حدود براي ايفاي نقش نوربند، بايد از بوته متر مجاز نيست. 20از 

شود. در رو ميفضاي سبز ميانه، در مواردي مانند سدي در برابر بادروبة برف عمل كرده و سبب تجمع فراوان برف روي سواره
  اهميت نباشد، بايد از ايجاد فضاي سبز خودداري كرد. دارايها چنانچه ايفاي نقش نوربند گونه حالتناي

  كاريهدايت ترافيك به وسيلة درخت - 6- 12-1- 3

  د:كرهاي زير استفاده هاي افقي و نقاط حساس به شرح نمونهتوان براي وضوح هر چه بيشتر قوساز ايجاد فضاي سبز مي
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بايد در امتداد خارج قوس افقي باشد تا  فقط ي افقي باز و طوالني، مسير درختكاريهادر قوس  - 1
 بتواند نقش هدايت ترافيك را ايفا كند.

در حال عبور  Aكند، رانندگاني كه در موقعيت ) قطع مي43-3وقتي راه جديد، يك راه قديمي را مطابق شكل (  -2
كنند. اين موضوع به ويژه در هنگام شب باشند، راه قديمي را در راستاي حركت مشاهده كرده و به طرف آن تمايل پيدا ميمي

توان از طريق ايجاد تر است. اين خطر را ميكند، مهمهاي جلو امتداد مستقيم راه قديمي را روشن ميكه نور مستقيم چراغ
در حالت مشابهي كه بين دو راه،  سازد، تقليل داد.يمي را ناپيدا و محل تقاطع دو رشته راه را واضح ميفضاي سبزي كه راه قد

 كاري استفاده كرد.بيني نشده باشد، بايد از همين شيوة درختتقاطعي پيش

موالً آزادراه) را هاي محلي در راه جانبي تخليه شده و حق ورود مستقيم به مسير اصلي (معدر مواقعي كه ترافيك راه  -3
) از 44-3توان مطابق شكل (ندارد، براي آن كه ترافيك آزادراه از فاصلة نسبتاً زياد، راه محلي را به اشتباه تقاطع تصور نكند، مي

كاري به عنوان حائلي در برابر ترافيك راه فرعي (كه به سمت راه جانبي در حركت است) كاري استفاده كرد. اين درختدرخت
 كند.مل مينيز ع

كاري كرد تا توان محدوده را درختهاي با جريان ترافيكي مقابل هم، مجاور يكديگر قرار بگيرند، ميدر حالتي كه رابط  -4
 تر شده و نيز جلوي نور مزاحم گرفته شود.مسير راه، واضح



  هاي كشور /مباني طرح راه ايمننامه ايمني راهآيين                      1/10/1393                                                                                      82 

 

  كاري به منظور حذف خطاي چشمي تشخيص مسيردرخت - 43- 3شكل 
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  هاي منتهي به راه جانبيهاي فرعي از ديد ترافيك آزادراه و آشكارسازي سه راهيراهپنهان كردن  - 44- 3شكل 

  فاصلة ديد - 7- 12-1- 3

  در اين راستا نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد: كاري هرگز نبايد فاصلة ديد را محدود كند.درخت
در  مانع ديد جانبي عمل كند.كاري كرد كه به صورت هاي افقي نبايد به نحوي درختدر داخل قوس  - 1

 كاري را بيشتر در نظر گرفت.صورت لزوم بايد فاصله جانبي درخت

كاري در ناحيه مثلث ديد بايد شود، از درختها به وسيله چراغ راهنمايي كنترل نميوقتي تقاطع  - 2
 اجتناب شود.

كاري در آنها ممنوع، محدود يا مجاز است. در شكل ها سه نوع محوطة متمايز وجود دارد كه درختدر محدودة تبادل  -3
 به شرح زير مشخص شده است: Cو  A ،Bها با حروف ) اين محوطه3-45(

ها، براي تأمين فاصله ديد بايد عاري كاري ممنوع است، زيرا اين محوطههاي است كه درختمعرف محوطه Aالف: حرف 
 از مانع باشند.

مشخص شده با محدوديت مواجه است، چون در بعضي شرايط مانع ديد  Bه با حرف هايي ككاري در محوطهب: درخت  
 كاري استفاده كرد.ها بايد از بوتهكند. بنابراين در اين محوطهشده يا در آن اختالل ايجاد مي

 كند كه درختكاري در آن بر فاصله ديد اثر نامناسبي ندارد.هايي را مشخص ميمحوطه Cج: حرف   
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  هاي مجاز و ممنوع درختكاري در محوطة يك تبادلمحدوده - 45- 3شكل 

  مهار فرسايش - 8- 12-1- 3

هاي خاكي براي كنترل فرسايش بايد شيبمنظرآرايي راه و آباد كردن اطراف آن براي كنترل فرسايش نيز مهم است. البته قبالً 
توان به وسيلة بذرپاشي تثبيت قائم) را مي 2افقي  5( 5:2از تر هاي ماليمهاي مناسب تثبيت كرد. شيبتنظيم شدة كنار راه را با روش

  هاي غير گياهي استفاده كرد.توان از بذرپاشي همراه با يك مادة تثبيت كننده پوشش گياهي يا پوششهاي تندتر ميدر شيبكرد. 
هاي خاكبرداري بايد قسمت پايين را با بوته و قسمت باال را با درخت پوشاند تا فضاي سبز، اثري شبيه به تونل را بر در شيرواني

 ).46-3(شكل راه القا نكند 

  
  كاري مناسب در شيرواني خاكبرداريكاري و بوتهدرخت - 46- 3شكل 

  
  



  85                                                                                  1/10/1393                                                            فصل سوم ـ راه ايمن 

  عابر پياده -3-13 

طول راه برون شهري حالت متعارف و هميشگي ندارد، در قطعاتي از راه هماننـد نـواحي مسـكوني    با آن كه ترافيك عابر پياده در 
اي براي فراهم آمدن ايمني متقابل بين رفت و آمـد  شود و بايد در جستجوي راه چارهگونه رفت و آمدها الزاماً انجام ميحاشيه راه، اين

ترين راهكارهاي بهبود ايمني عابران از مهم راه روهاي ايمن در طول و عرضادهعابر و ترافيك موتوري از سوي ديگر برآمد. ايجاد پي
هـاي  نامه طرح هندسي راهآيين بر منطبق پياده گذر) بايد (راه عرض رو درپياده و راه كنار روپياده فني معيارهاي و پياده است. مباني

  باشد.  روي،پياده تسهيالت  -جمهور رئيس اهبردير نظارت و ريزيبرنامه معاونت 144 نشريه و 415نشريه  -ايران
  به طور كلي براي بهبود ايمني عابران پياده عالوه بر آموزش، دو راهكار اصلي مربوط به مهندسي ايمني راه وجود دارد:

  كاهش سطح تماس و برخورد عابرين پياده با وسايل نقليه  -
  پيادهافزايش قابليت ديده شدن وسايل نقليه و عابران  -

  كاهش سطح تماس و برخورد عابرين پياده با وسايل نقليه  -

شود، لذا اين مسئله رابطه مستقيمي با از آنجا كه افزايش سطح تماس عابرين پياده با وسايل نقليه باعث افزايش سطح برخورد مي
  شوند، عبارتند از: اده و وسايل نقليه ميترين مواردي كه منجر به افزايش سطح تماس عابرين پيافزايش تصادفات خواهد داشت. مهم

  نامناسب بودن يا فقدان تسهيالت مناسب و استاندارد براي تردد عابرين در طول و عرض راه  -
  ها در حاشيه راه تركيب ناهمگون كاربري -
  هاعدم رعايت قانون ايمني حريم راه -

  شود:براي كاهش سطح تماس راهكارهاي مهندسي زير توصيه مي
  جداسازي مسيرهاي عبور عابرين پياده از وسايل نقليه  -1
  هاي عابرين پياده بهبود شرايط گذرگاه -2

  افزايش قابليت ديده شدن وسايل نقليه و عابران پياده -

مسـأله  باشد. عوامل ذيـل در ايـن   عدم رويت مناسب و به موقع عابران توسط رانندگان از عوامل افزايش تصادف با عابر پياده مي
  دخيل هستند:

  وجود موانع ديد بين رانندگان وسايل نقليه و عابرين پياده  -
 كمبود روشنايي در مسير  -

منظـر آرايـي مسـير در     و، عالئم و تابلوهـا  هاي تأسيسات حاشيه راهعدم ديد ممكن است به دليل وجود موانع فيزيكي مانند پايه
تواند پارك كردن مي ميدان ديد عابرين پياده يا رانندگان اتفاق بيافتد. از علل ديگر عدم ديد عابرين پياده و وسايل نقليه نسبت به هم

توقـف در  وسايل نقليه در حريم راه يا در محل تقاطع در مناطق تمركز جمعيت يا فعاليت عابرين باشد. در ايـن حالـت وسـيله نقليـه م    
  كند. ، خط ديد عابرين و وسايل نقليه را نسبت به يكديگر قطع ميحاشيه راه

ها در بهبود قابليت ديده شدن عـابرين پيـاده و   ، اقدامات مهندسي مناسب به هنگام طراحي و ساخت راهبا توجه به مشكالت فوق
 وسايل نقليه موثر خواهد بود. 
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  موارد ذيل را در نظر گرفت:بايد پياده  به طور كلي براي تأمين ايمني عابران
رو به مـوازات راه اصـلي، بـه علـت جداسـازي      عابر از حاشيه راه وجود دارد، ساخت پياده قابل توجهطولي  در جاهائي كه عبور -1

  مسير عبور عابر پياده از وسايل نقليه باعث افزايش ايمني عبور و مرور خواهد شد. 
-ها شامل تأمين ايمني، تأمين مؤثر تحـرك ده در طول راه اصلي بايد به نيازهاي كاربران اين راهدر ساخت مسيرهاي عبور پيا -2

قابليت دسترسي و ايجـاد محـيط    ،پذيري عابرين پياده از طريق توجه به پيوستگي و كوتاهي تسهيالت، وضوح مسير، تأمين روشنايي
  في داشت. روي از طريق ساخت محيط زيبا و راحت توجه كادلپذير پياده

رو اجباري نيسـت،  هاي داراي شانه با عرض مطلوب كه بدليل ترافيك عبوري كم وسايل نقليه و عابر پياده احداث پيادهدر راه -3
رو در كنـار راه نباشـد، تعـريض    رو استفاده كرد. به طور كلي در مواردي كه امكان احـداث پيـاده  توان به عنوان پيادهها مياز شانه راه

  تواند باعث بهبود ايمني عبور و مرور شود.ها ميشانه
 هاي آن باعث ازدياد سفرهاي پياده در اطراف راههاي با سرعت باال و در شرايطي كه خصوصيات حاشيه راه و گسترشدر راه -4

شـتر بـوده و راه فاقـد    روي استفاده شود. هر چـه سـرعت وسـايل نقليـه بي    رو يا مسيرهاي جداشده پيادهشده است، الزم است از پياده
  روشنايي مناسب باشد، احداث چنين مسيرهايي ضروري است. 

اي كـه امكـان ديـده شـدن     فواصل ديد در محل عبور عابر پياده بايد كامالً تأمين شده باشند، به گونه -5
-حل قوسمطلوب عابرين و وسايل نقليه نسبت به يكديگر فراهم باشد. از به كار بردن گذرهاي عابرپياده در م

  هاي افقي و قائم خودداري كرد.
هاي سـطحي را بـه محلـي    اي كه آبزهكشي در محل تقاطع بايد به نحو مطلوبي تأمين شود، به گونه -6

  خارج از مسير عبور عابرين پياده هدايت كند. 
ي تابلوهـاي مناسـب بـه    هاي عرضي عابر پياده در محل تقاطع و غير تقاطع الزم است از طريـق بـه كـارگير   پيش از گذرگاه -7

  رانندگان وسايل نقليه نسبت به مواجه با گذرگاه عابر پياده هشدار داد. 
براي عبور عرضي بايد از گذرگاه غير همسطح و ترجيحاً به صـورت روگـذر   عبور پياده از عرض آزادراه ممنوع است.  -8

 شود.ها نيز توصيه ميها و بزرگراههايي در ساير راهبيني چنين گذرگاهاستفاده كرد. پيش

باشند، در ايمني و حفظ جان انسان تأثير زيادي داشـته  هايي كه داراي عابر پياده و دوچرخة زياد ميروشن كردن راه در تقاطع -9
  شود.و توصيه مي

  عالئم -3-14 

ابزار براي خوانا بودن راه توسط ترين عالئم راه (افقي و عمودي) نقش بسيار مهمي در عملكرد ايمن راه دارند. عالئم راه مهم
اين عالئم بايد پيام خود را به طور شفاف و در زمان و محل مناسب به رانندگان منتقل كنندگان هستند. استفاده
  شود. مورد يا بيش از اندازه باعث كاهش اعتماد رانندگان به عالئم ميبي استفاده كنند.

  ارتند از:بع عوامل اثربخشي تابلوهاي ترافيكيمهمترين 
 سان و به موقعآقابليت ديد  -1



  87                                                                                  1/10/1393                                                            فصل سوم ـ راه ايمن 

از عوامل تأثيرگذار بر  ويه نصب)رو، ارتفاع و زاها و نحوه استقرار (فاصله جانبي از لبه سوارهعاد، نوار حاشيه، كيفيت شبرنگبا
 ابليت ديد است.ق

 وضوح و خوانايي پيام  -2

 ها، فاصله حروف و تعداد كلمات در وضوح و خوانايي تابلوها مهم هستند.اندازه نوشته

 قابليت درك سريع پيام  -3

  شود.ها ميعدم ابهام در پيام تابلو، تطابق شكل، رنگ و پيام با استانداردها باعث تسريع در درك صحيح پيام تابلو
 اميمعتبر و صحيح بودن پ -4

 شود.ارائه اطالعات صحيح در زمان مناسب باعث اعتماد رانندگان به تابلوها و عالئم مي

 يكنواختي در طرح و كاربرد عالئم در سطح كشور -5

  شود.يكنواختي و هماهنگي در نصب عالئم باعث اثربخشي بيشتر تابلوها مي
در  برداري بايد تمامي عالئم الزم نصب شوند.شروع بهره گشايش و زهاي جديد االحداث قبل ادر پروژه

هاي بهسازي در صورت تغيير عالئم، بايد عالئم جديد نصب و عالئم قديمي برداشته شوند تا از تناقض پروژه
  احتمالي جلوگيري شود.

ي راه و استاندارد نامه ايمندر خصوص انواع، مشخصات و نحوه نصب عالئم ايمني راه به بخش عالئم آيين
  . مراجعه شودبايد عالئم عمودي ثابت  - ملزومات مهندسي ترافيك -14815ملي شماره 

  به طور كلي در خصوص عملكرد مناسب عالئم موارد ذيل بايد رعايت شود:

  انتخاب مناسب نوع عالئم -14-1- 3

انتخاب اشتباه نوع عالمت  شوند. عالئم بايد با توجه به كارائي و طبقه عملكردي راه و شرايط محيطي انتخاب
شود. توجه به كاركرد تعريف شده براي عالئم بسيار مهم است. به عنوان مثال انتخاب يك عالمت باعث كاهش ايمني مي

-كشيهشداردهنده به جاي يك عالمت انتظامي در حالي كه طراح انتظار تبعيت كامل راننده از اين عالمت را دارد، يا استفاده از خط

شود، باعث بروز رفتارهاي پرخطر هاي ممتد يا استفاده از عالمتي كه باعث كاهش اثر ساير عالئم ميكشياي منقطع به جاي خطه
  شود. در راه مي

طبقه عملكردي راه و مشخصات هندسي و شرايط ، در انتخاب نوع عالمت بايد به تطابق كاركرد آن با داليل مورد استفاده
  محيطي دقت كرد. 

شوند يا براي اولين بار براي كاربرد جديدي مورد خصوص عالئمي كه براي اولين بار استفاده ميدر 
به طور كلي تركيب مناسب عالئم افقي و عمودي به خصوص در  هاي الزم ارائه شود.گيرند، بايد آموزشاستفاده قرار مي

  يفا كند.تواند نقش به سزايي در بهبود ايمني اشب و در شرايط ديد محدود مي
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  جانمايي مناسب عالئم -14-2- 3

شود. نصب عالمت در موقعيت ي نامناسب عالئم عليرغم انتخاب مناسب نوع آن، باعث از بين رفتن يا كاهش تأثير آن ميجانماي
ن نامناسب نامناسب يا تعيين نامناسب يك محدوده براي اعمال محدوديت مانند ناحيه سبقت ممنوع، باعث ارائه پيام عالمت در زما

  شود. كننده مي(زود يا دير) به استفاده
هاي كم، هاي متعدد در يك محل يا در فاصلهاي كه امكان تأمين ديد الزم براي آن وجود ندارد، نصب عالمتنصب عالمت در ناحيه

هـا در تابلوهـا،نبودن جهـت  عدم رعايت توالي نصب عالئم به ويژه براي تابلوهاي اطالعاتي پيش آگاهي/تأئيدكننده و پرچمي، دقيق
نبود تابلوهاي خطر نما در موقعيت مناسـب نسـبت بـه خطـركشي محور در جايي كه امكان سبقت ايمن وجود دارد، ممتد كردن خط

شوند. كنندگان مياز مواردي است كه باعث ايجاد مشكل براي استفادهها و... ) ها ، آبروها و نرده پلها، ورودي تونل(سرحفاظ

  هاي مناسب عالئممشخصه -14-3- 3

ها در عالئم، كيفيت مناسب مصالح عالئم ماننـد مقـدارهاي داخل عالئم، تعداد حروف يا نشانهها يا نشانابعاد عالئم، ابعاد نوشته
سـياركشي، در خوانـايي و كـارايي عالئـم ب   هاي خطها و تناسب آن با شرايط محيطي محل نصب يا كيفيت رنگبازتابندگي شبرنگ

بخـش عالئـم -هانامه ايمني راههاي عالئم بايد از كنوانسيون وين و آيينبه طور كلي مشخصه تأثيرگذار هستند.
  تبعيت كند.

  و عالئم اختصاري تابلوهاي تبليغاتي -3-15

در تمركز مورد نياز دارد و  نصب تابلوهاي تبليغاتي و عالئم اختصاصي در كنار راه يا ميانه، توجه راننده را به خود معطوف مي
شود. نصب تابلوهاي تبليغاتي نه تنها تا حد حريم، بلكه در محدوده مجاور آن نيز  رانندگي، اختالل ايجاد كرده و سبب بروز حوادث مي

  اثر نامطلوب دارد.
تجاري و ... كه توجه را هاي فرهنگي، ديني، اجتماعي، تابلوي تبليغاتي شامل هرگونه تابلو، نماد، آگهي يا ديگر وسايل حاوي پيام

در داخل محوطه  بدون اجازه وزارت راه و شهرسازي توانداين تابلوها نميشود. ، مينسبت به خود جلب و قابل ديدن براي عموم باشد
آهن مصوب  حي ايمني راه و راهقانون اصال 17متر بعد از حريم (مطابق ماده  100در محدوده ها محصور و امالك واقع در كنار راه

   خدماتي رفاهي و امثال آنها نيز قرار گرفته باشد. هايمجتمعهاي و محوطه) 1379
ي عبارت است از هر گونه عالمتي كه توجه را به يك كسب و كار، محصول، حرفه، خدمات يا تفريحاتي كه در صصاعالئم اخت

  كند. شود، جلب فروخته يا ارائه مي ،همان محل انجام
 شوند، در صورتي كهها و در محدوده ملك شخصي افراد حقيقي يا حقوقي نصب ميكه خارج از حريم مصوب راه يكليه عالئم

  باشند. كنندگان از جاده قابل رويت باشد، مشمول شرايط و ضوابط تابلوهاي تبليغاتي ميبراي رانندگان و ساير استفاده
خارج بوده و بايد ضوابط و شرايط  نامهآييناز شمول اين  ،شوندعالئم اختصاصي كه به صورت موازي با جهت ترافيك نصب مي

  را رعايت كنند. ايحمل و نقل جاده ابالغ شده از طرف سازمان راهداري و
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) به اسم خاص، استفاده از تابلوهاي حاوي اين اساميبراي مشاهير با تصويب هيات محترم وزيران صرفا( راهيك گذاري صورت نامدر 
،سيردر طول م از اين تابلوها در صورت استفادهاين تابلوها مشخص كننده مقصد نبوده و  انتهاي راه مذكور مجاز است زيرا فقط در ابتدا و

احتمال سردرگمي استفاده كنندگان از راه وجود دارد.
و با مجوز وزارت راه ودر صورت جانمايي مناسب اصلي هاي جداشده راهها و بزرگراه ،ها هاآزادراستفاده از تابلوهاي تبليغاتي فقط در 

ها، ممنوع است.مجاز بوده و در ديگر راهشهرسازي 
هاي ايران تهيه شود ليكن اندازه حروف آن بايد يك درجه كوچكتر از اندازهه عالئم راهعالئم اختصاصي بايد مطابق با مفاد آيين نام

حالت استفاده از شبرنگ سفيد براي متن درحروف عالئم راه باشد و فقط حاوي نام مكان و فاصله آن از محل نصب تابلو باشد. در اين
صي بايد به زبان فارسي يا فارسي ـ انگليسي بوده به نحوي كه كلماتهاي روي عالئم اختصااي بالمانع است. نوشتهزمينه قهوهپس

فارسي مقدم بر كلمات انگليسي آن باشد.
رعايت شود: )3-3(ذكر شده در جدول  ضوابطبراي كاهش اثرات تابلوهاي تبليغاتي بر ايمني راه بايد 

ضوابط ايمني در طراحي و نصب تابلوهاي تبليغاتي -3-3جدول 
ضوابطرمعيارديف

ابعاد و شكل تابلو  1

چون ماكت با احجام و تبليغاتي بايد به اشكال متعارف (مستطيلي و مسطح) بوده و استفاده از اشكال غيرمتعارف همتابلوي-
ع مجاز نيست.اشكال متنو

كه تحت هيچ شرايطي تابلوهاي تبليغاتي بايد در اشكال متمايز با تابلوهاي ترافيكي طراحي و نصب شوند به نحوي - 
د.نتبليغاتي دچار اشتباه نشو عالئمترافيكي و  عالئمرانندگان در تشخيص 

شكل باشد.vتابلوي تبليغاتي نبايد به صورت دو وجهي و -

رنگ  2
ترافيكي استفاده شود.  عالئمها با طرح مشابه ها و شبرنگي تبليغاتي نبايد از رنگهادر تابلو-

اي براي زمينه و شبرنگ سفيداستفاده از شبرنگ قهوه ،تبصره: در تابلوهاي اختصاصي كه نشان دهنده مكان مربوطه باشد
هاي ايران و يك درجه كوچكتر باشد.راه عالئمنامه س آئينبراي حاشيه و متن به شرطي كه ارتفاع و ضخامت حروف بر اسا

صورت پذيرد.

تعداد پيام  3

تمام كلمات متن تابلوي تبليغاتي بايد در فاصله مناسب قبل از رسيدن به تابلو قابل خواندن باشد.-
هاي با خوانائي كم اجتناب شود.از اجراي فونت  - 
هاي اصلي جدا شده باشد.متر در راهميلي 250در بزرگراه و  مترميلي 300 ،حداقل ارتفاع حرف الف  - 
ثانيه زمان نگيرد. 2خواندن متن حاوي كلمات بيش از   - 
كلمه) 6بايد داراي حداقل تعداد ممكن كلمات باشد ( تا  تابلوي تبليغاتي  - 
تياج به تمركز ديد و حواس بطوراح ست الكترونيكي و ديگر عباراتي كه، آدرس پ، شماره فكس، شماره تلفنآدرس پستي  - 

ها درج نشود.پيوسته دارد، بر روي تابلوي تبليغاتي راه

4  
روشنايي و عدم زياد و

ا فالشيكم شدن نور 
زدن

ها نشود. در تابلوهاي تبليغاتي ازهراميزان شدت نور و زاويه تابش نور باعث ايجاد خيرگي و كاهش قدرت ديد رانندگان در -
دار و ريسه چراغ نبايد استفاده شود.، گردان و يا فالشت يا چراغ چشمك زنهرگونه عالم

) و يا با تغيير نور يا هرتلويزيون شهري، نمايشگر تبليغاتي (، پيام متغيري كنار راه نبايد حاوي پيام متحركتتابلوهاي تبليغا-  عدم متحرك بودن پيام  5
 باشد.اثر ايجادكننده حس حركت در متن يا زمينه

مفاهيم و اجزاي  6
اطالعات

يا از آن الگو گرفت (به خصوص كرد، كلمات و نمادهاي تابلوهاي ترافيكي استفادههادر تابلوهاي تبليغاتي نبايد از پيام-
تابلوهايي مثل ايست، آهسته برانيد، رعايت حق تقدم، به چپ برانيد، دور برگردان يا ...) 

هاي ايجاد هيجان يا تهديد استفاده شود.نبايد از جنبهي جلب توجه بيشتربرادر تابلوهاي تبليغاتي -
حداقل فاصلهبايد تابلوي تبليغاتي بايد در جايي مستقر شود كه به راننده فرصت كافي براي خواندن و درك پيام را بدهد. -  فاصله ديد تابلو  7

  ه رعايت شود. هاي اصلي جدا شدمتر در راه175متر در بزرگراه و250ديد

محل استقرار تابلو در  8
عرض راه

. (استقرار تابلوهاي تبليغاتي به هراستممنوع جداشدههاي نصب تابلوهاي تبليغاتي در سمت چپ مسير حركت و ميانه راه-
الي عابرينها، عبور احتمو عدم تمركز به ورودي و خروجي راهمنجر به انحراف زاويه ديد راننده از  ،نحو در سمت چپ راه

شده و افزايش احتمال حواس پرتي را باعث، راهنمايي و رانندگي كه عموماً در سمت راست جاده قرار دارند عالئم، پياده
شوند)مي

هاي وصول عوارضهاي عابر پياده و ايستگاهشاني پليروي پ حركت در باالي مسير صب و استقرار تابلوي تبليغاتين  - 
باشد.ر مييسازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي طي چارچوب ابالغي مصرفاً با تصويب س

ها باشد و بايد الزامات تعيينمحل نصب ( فاصله جانبي) تابلوهاي تبليغاتي نبايد در راستاي نصب تابلوهاي ترافيكي راه  - 
مين شود.أشده درخصوص ناحيه عاري از مانع و ناحيه بازيابي در حاشيه راه ت

شود مگر دررفاهي فقط در راهي كه مجتمع در حاشيه آن وجود دارد، نصب مي -هاي خدماتياي اختصاصي مجتمعتابلوه  - 
هاي مجاور (به شرطها را در راهرفاهي ساير راه - هاي خدماتيتوان تابلوهاي مجتمعحالت ميمناطق فاقد مجتمع كه در اين

تأمين دسترسي ايمن) نصب كرد.
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ضوابط ايمني در طراحي و نصب تابلوهاي تبليغاتي -3- 3ادامه جدول 
ضوابطمعياررديف

محل استقرار تابلو در  9
طول راه

محل استقرار تابلوهاي تبليغاتي نبايد به هيچ وجه احتمال كاهش اثرگذاري تابلوهاي ترافيكي را از طريق محدوديت در-
و چه در ناحيه بعد از تابلوهاي ترافيكي را سبب شود.متر) يا ايجاد حواس پرتي چه در ناحيه قبل  300ديد ( تا 

هايي كه نيازمند توجه و تمركز بيشتر رانندگان به رانندگي همچونمحل استقرار تابلوهاي تبليغاتي نبايد در موقعيت  - 
ها و... باشد.ها و گالري، تونل، محل عبور عرضي عابرينهاها ، قوستقاطع

اي تبليغاتي از طرفين محل شروع ناحيه عملكردي تقاطع همسطح و غيرهمسطح، مقاطع تغييرحداقل فاصله نصب تابلوه  - 
متر در نظر 300هايي كه نياز به تمركز كامل راننده دارند، بايد ها و محل، دهانه پلهاي افقي و قائممسير، ابتداي قوس

گرفته شود.
رافيكي نصب شوند.تابلوهاي تبليغاتي نبايد بر روي پايه عالئم كنترل ت  - 
شدههاي اصلي جدامتر و در راه 300اطالعاتي موجود در بزرگراه  عالئمحداقل فاصله نصب تابلوي تبليغاتي از طرفين   - 

متر باشد. 200
متر در راه اصلي جدا شده از 250بزرگراه و  درمتر  500 و  متر در آزادراه 1000ازتابلوهاي تبليغاتي نبايد در فاصله كمتر   - 

، قرار بگيرند. براي موارد خاص حسب ارزيابي و تشخيصر كه در همان طرف جاده نصب شده اندتابلوهاي تبليغاتي ديگ
شود.عمل مي ايسازمان راهداري و حمل و نقل جاده دفتر ايمني راه و حريم

درگيري تصادفات در ناحيه تونل، نصب هرگونه تابلوي تبليغاتي يا نماد بدليل خطرات محتمل در حين و بعد از شكل  - 
متري ممنوع است. 250ها تا فاصله ورودي و خروجي تونل

ها يا سطح زمين نقاشي يا ترسيم شود.ها، كوه، دامنه تپه، ديوارههيچ گونه تبليغات نبايد موازي راستاي راه روي سنگ -

تابلويپايه  استحكام  10
تبليغاتي

د چنان مستقر و نگهداري شوند كه در برابر نيروهاي وارده پايداري وبردار بايها توسط بهرهتابلوهاي تبليغاتي در حاشيه راه-
استحكام كافي داشته باشند و در اثر عوامل جوي دچار دگرگوني و تغيير شكل نشوند.

، خطري براي ايمنيهرگونه تابلوي تبليغاتي كه از نظر پايداري سازه غير ايمن شناخته شوند و به دليل احتمال سقوط  - 
، غيرمجاز تلقي شده و بايد توسط بهره بردار نسبت به جمع آوري آن اقدام شود.و عبور و مرور عمومي محسوب شودايجاده

11  
عدم نصب در نواحي پر
ريسك شناخته شده در

هاراه

احي كهمحل استقرار تابلوهاي تبليغاتي بايد با در نظر گرفتن سطح ريسك نواحي مختلف راه تعيين شود و از نصب در نو-
، به شدت احتراز شود.اندها شناخته شدهبه عنوان نقاط يا مقاطع با ريسك باال يا نقاط پرتصادف در شبكه راه

ازنصب تابلوهاي تبليغاتي در نواحي داراي شرايط پيچيده به لحاظ طرح هندسي راه يا حركات ترافيكي كه نيازمند تمركز  - 
، اجتناب شود.باالمي باشند

، طراحي هندسيقرار تابلوهاي تبليغاتي در صورت بروز تغييرات عمده مواردي همچون افزايش تصادفات محلمحل است  - 
هاي اطراف راه به لحاظ كنترل عدم افزايش ريسك تصادفات ناشي از نصب تابلو، تغيير كاربري، حجم ترافيك، سرعتراه

ايعيت تابلوهاي مجاز مراتب به سازمان راهداري و حمل و نقل جادهمورد ارزيابي قرار گيرد. در صورت لزوم به تغيير در موق
منعكس شود.

ها وجود دارد، يا واژگوني آنها در اثرهايي كه امكان غرق شدن توسط سيالبها يا محلتابلوهاي تبليغاتي نبايد در موقعيت  - 
ا و آبروها شود، نصب شوند.هها و تونلعوامل طبيعي باعث بروز خطر براي راه و مسدود شدن دهانه پل

رويه راه -3-16

همواري، مقاومت لغزشي و رنگ رويه روسازي در ايمني راه تأثيرگذار است.

همواري رويه -16-1- 3
هاست، بايد هموار و عاري از شيارافتادگي، پستي و بلندي و موج باشد. وجود چاله يا مانع سطح رويه كه بستر گردش چرخ خودرو

سانتيمتر در سطح رويه راه بسيار خطرناك بوده و در صورت وجود بايد سريعاً رفع شود. فقدان 5/2رتفاع بيشتر از ا ياا عمق ب
گيري ندارد با وضعيت نامطلوبي شود كه راننده ناگهاني و در حالي كه فرصتي براي تصميم مشخصات مناسب براي رويه راه سبب مي

رت به اجزاي وسيله نقليه و بسيار ناگوارتر از آن، بروز جراحت و تلفات باشد. هر چه سرعتآمد آن وارد شدن خسا رو شود كه پي روبه
ها و وضعيتدر راه باالتر باشد، احتمال به وجود آمدن تصادف در اين گونه سطوح بيشتر است. همچنين تاريكي شب كه ناهمواري

شود. ايش قابل مالحظة خطر را موجب ميكند، افز موجي شكل رويه را از حالت وضوح نسبي در روز خارج مي
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  علل اصلي عدم زبري كافي رويه راه - 16-3- 3

  ساييده شدن رويه - 1- 16-3- 3

شود. چرخ صيقلي و ساييدگي مصالح سنگي استفاده شده در رويه راه باعث كاهش اصطكاك و زبري درشت و ريز مصالح مي
تر باشد، سرعت ساييده شدن محورهاي عبوري سنگينسايد. هر چه حجم و سرعت ترافيك زيادتر و خودرو به تدريج سطح راه را مي
دار اثر تخريبي فزاينده دارند. البته صيقلي شدن رويه به مشخصات مصالح سنگي نيز بستگي هاي ميخبيشتر است. همچنين الستيك

زشي باال است، استفاده هايي كه نياز به مقاومت لغدارد و نبايد از مصالح با مشخصات مقاومتي پايين در روسازي به ويژه در محل
  استفاده كرد.» هاي معتبرنامهآيين«هاي بهسازي مندرج در هاي صيقلي شده بايد از روششود. براي ترميم و اصالح رويه

  قيرزدگي - 2- 16-3- 3

رو زدن قير بندي نامناسب مخلوط آسفالتي باعث استفاده از قير نامناسب نسبت به شرايط آب و هوايي يا درصد قير بيشتر يا دانه
هاي آورد. براي ترميم بايد از روشاي را به وجود ميدر فصل گرم و جاري شدن آن در سطح رويه آسفالتي شده و سطح لغزنده

  استفاده كرد.» هاي معتبرنامهآيين«بهسازي مندرج در 

  تشكيل پردة آب - 3- 16-3- 3

- مصالح رويه، نامنظم بودن شيب طولي و عرضي، تغيير شكل يبنددانهكندي تخليه آب بين كف راه و چرخ اتومبيل كه ناشي از 

هاي سطح راه مانند شيارافتادگي، چاله و صاف بودن الستيك است، سبب تشكيل الية نازك آب در حد فاصل سطح اتكاي چرخ و 
ما با افزايش سرعت، هاي كم، اثر چنداني ندارد اشود. پيدايش اين حالت در سرعترويه و كاهش سطح تماس الستيك با رويه مي

موجب كاهش مقاومت در برابر لغزش شده و احتماالً به پيدايش وضعيت گردش چرخ در آب منجر خواهد شد. در اين حالت بايد 
  هاي روسازي بر اساس نوع خرابي اقدام و در مورد معاينه وسايل نقليه مطابق ضوابط عمل كرد.نسبت به اصالح خرابي

  آلودگي رويه - 4- 16-3- 3

سطح ليزي به  هاي روغن ريخته شده بر كف راه،ر اثر اختالط آب اولين باران پس از يك دورة خشكي با گرد و خاك و لكهد
شود. در اثر تداوم باران و شسته شدن كف راه، عوامل نامساعد ياد شده كاهش وجود آمده و زمينة سرخوردن وسايل نقليه فراهم مي

در دوران عمر به طور كلي  ، بايد احتياط كرد.افتداتفاق ميها خشكي هوا كه پس از مدت هاييندگييابد. بنابراين در شروع بارمي
نگهداري، بايد آثار سوء عوامل  وامل. همچنين عباشدحركت ايمن خودرو آن بايد داراي مشخصات الزم براي رويه، سطح  برداريبهره
  د.نرويه را به طور سريع رفع كن عملكردآور دائمي و مقطعي بر زيان

  رنگ رويه - 16-4- 3

تر هستند. بهتر است بافت و رنگ شانه با بافت و رنگ هاي با رنگ تيره ايمنتر نسبت به رويههاي روشنهاي با رنگرويه
  رو متفاوت باشد. البته اين موضوع در مقايسه با ساير عوامل رويه تأثير كمتري بر ايمني دارد.  سواره
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  سازي ترافيك  آرام -3-17

 خـاص در  ايمنـي  مشكل مدرسه، وجود كنار در راه گرفتن مسكوني، قرار منطقه از راه سازي ترافيك معموالً در هنگام عبورآرام

هـاي متعـددي   شود. آرام سازي ترافيـك از طريـق روش  يا براي محدود كردن حجم يا نوع ترافيك عبوري استفاده مي راه از مقطعي
  اند. فيزيكي قابل تقسيم هاي ادراكي وسازي ترافيك بر دو نوع روشانجام است. مجموعه اقدامات آرامقابل 

شـود. بـه علـت    ، باعث كاهش ميزان سرعت آنان به صـورت خودكـار مـي   هاي ادراكي، بدون آنكه رانندگان را متوجه سازدروش
يابد. بنابراين ايـن  نشده و در واقع ميزان درك سرعت توسط راننده تغيير ميها ، راننده متوجه استفاده از اين روشهاماهيت اين روش

هـاي فيزيكـي   تـر از روش تر و ارزانها غالباً ايمنتري برخوردار هستند. به عالوه استفاده از اين روشها غالباً از اثرات بلند مدتروش
  د. شا تجهيزات فيزيكي در راه مواجه نخواهند ها، رانندگان با خطرات ناشي از برخورد باست. از طريق اين روش

دهد. هـدف اصـلي از اسـتفاده از    ، راننده سرعت وسيله نقليه خود را بر اثر تغييرات فيزيكي مسير كاهش ميهاي فيزيكيدر روش
ارهـاي ديگـر   هاي فرعي و مناطق دراي سابقه تصادف اسـت كـه راهك  ، محدود كردن سرعت وسايل نقليه عبوري در راههااين روش

  اند. باعث بهبود نشده
  سازي ترافيك عبارتند از:هاي بكار گرفته شده براي آرامترين روشمهم

  استفاده از تابلوهاي محدوديت سرعت -
توانـد شـامل   هـا مـي  ها و ميادين. اين عالمت گذاريهاي عرضي در طول مسير به ويژه قبل از تقاطعگذارياستفاده از عالمت -
  اي باشد. ، ماركرهاي سراميكي يا پالستيكي و همچنين چشم گربهطريق نصب گل ميخ كشي ازخط

  دهنده (به غير از تابلوهاي محدوديت سرعت)استفاده از عالئم آگاهي -
  عرضي لرزانندهاستفاده از نوارهاي  -
  ضي كاهنده سرعتهاي عركشياستفاده از خط -
  هاي طولي كشيعريض كردن خط -
  هانوشتهاز خطاستفاده  -
  هاكاهاستفاده از سرعت -
  تغيير رنگ سطح روسازي -
  رو كاهش عرض سواره -
  ايجاد دروازه ورودي در ابتداي ناحيه كاهش سرعت براي نشان دادن تغيير شرايط عملكردي راه  -
  هاي كنترل سرعتدوربين -

  شود:سازي موارد ذيل لحاظ به طور كلي در استفاده از تمهيدات آرام
  و بر اساس شرايط ميداني انتخاب شوند. ها راهسازي ترافيك بايد متناسب با شرايط هاي آرامروش -الف
و طراحي آنهـا اقـدام    استفادهسازي، نسبت به هاي آرامبايد با آگاهي كافي از كاربردها و اثرات روش -ب
  شود. 
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وسايل نقليه عبوري سبك و سنگين تأثيرگـذار  سازي ترافيك بايد براي انواع تسهيالت مربوط به آرام -پ
  باشند.
كشي شـده تـا بـراي    طور مناسب عالمت گذاري و خطه بايد ب سازي ترافيكتسهيالت مربوط به آرام -ت

  وسايل نقليه موتوري قابل رؤيت باشند. 
مناسب در اجراي ايـن تمهيـدات    ، نياز به فضابنديسازي ترافيك بر سرعتـ به منظور تأمين اثرگذاري مطلوب تسهيالت آرامث

  ضروري و غير اقتصادي خواهد بود. باعث كاهش تأثير و فواصل كم، غير باشد. فواصل بيش از حد،مي
  سازي در نقاط با سابقه تصادف براي تأثيرگذاري بيشتر بهتر است به صورت تركيبي استفاده شوند.هاي آرامروش -ج 
هاي اعمال قانون توسط پليس نبـوده  ها، به هيچ عنوان جايگزين روشيل نقليه در راههاي كاهش سرعت وساكارگيري روشه ب 

  عابرين پياده، كنترل سرعت انجام شود.  رددهاي تو الزم است در مناطق مسكوني و محل
ر منـاطق بـا   سازي ترافيك به اعمال مؤثر قوانين توسط پليس بـه خصـوص د  افزايش اعتبار و اثرگذاري اقدامات مهندسي در آرام

  حجم زياد تردد عابرين و مناطقي كه سرعت وسايل نقليه عامل تأثيرگذار در وقوع تصادفات عابرين است، ارتباط دارد. 
 رسـاني، هاي مناسب اطالع، ساكنين اطراف راه از طريق روشسازي و در حين آنهاي آرامالزم است كه پيش از استفاده از روش

تواند هاي آموزشي ميسازي، نحوه اجرا و مزاياي آتي آن قرار گيرند. بطور كلي آگاهي عمومي و برنامهآرام هايكامالً در جريان روش
  سازي بسيار مفيد باشد. هاي آرامدر موفقيت آميز بودن روش

   لرزانندههاي نوار -3-18

جلوگيري از انحراف وسيله نقليه از مسير اسـت.  سازي ترافيك و كارهاي مهم براي هشداردهي و آراميكي از راه لرزانندهنوارهاي 
هاي منظمي هستند كه در ابعاد مشخص و با استفاده از ماشين آالت خاص بـه صـورت طـولي    ، شيارها يا برجستگيلرزاننده هاينوار

رجستگي روي آن ايجاد رو) با تراشيدن مقدار مشخصي از رويه يا ايجاد ب(روي شانه آسفالتي يا ميانه آسفالتي) يا عرضي (سطح سواره
شوند. اين نوارها در اثر عبور وسايل نقليه، بدون ايجاد خطر، با ايجاد صدا و لرزش ناشي از عبور الستيك از روي آنها هشـدار الزم  مي

  دهد. جهت كاهش سرعت يا بازگشت به مسير اصلي را به راننده مي

  لرزانندههاي نوارانواع  -3-18-1
  عبارتند از: لرزانندهانواع نوارهاي 

  شود.كه معموالً به صورت طولي استفاده ميفرو رفته: ايجاد شيار با فشار (غلتكي) يا تراشيدن رويه آسفالتي جديد يا موجود  -
  هاي باريك بر روي آسفالتي توسط رنگ ترافيكي اكستروژن  برجسته: ايجاد برجستگي -

  طولي و عرضي با هم متفاوت است.  لرزانندهالبته مشخصات نوارهاي 
  
  
  



  95                                                                                  1/10/1393                                                            فصل سوم ـ راه ايمن 

  لرزانندهكاربرد نوارهاي  -3-18-2

  طولي -الف

  : عبارتند ازطولي  لرزانندهنوارهاي هاي مورد استفاده از محل
  كيلومتر بر سرعت  85باالي  عملكرديهاي بين شهري با سرعت راه -1
كنندگي (از قبيل فاصله طوالني بين دو شهر متوالي، يكنواختي مسير و ...) يا نواحي داراي ويژگي خسته ها يا قطعات دارايراه -2

  شرايط آب و هوايي نامناسب (مه و كوالك) براي هشداردهي در هنگام خروج از مسير  
طـول در نقـاط بـا    حـداقل  آلودگي. دليل خستگي و خوابه قطعه يا مقطع داراي سابقه تصادفات واژگوني و انحراف از مسير ب -3

  برابر است با: يا واژگوني بر حسب كيلومتر از مسير انحراف هاي از نوعسابقه تصادف

   )
h

kmعملكرديعت ر) س ×
30
1   

  . شونداجرا  قطعهدر طول كل  البته بهتر است اين نوارها
  در نقاط ذيل نبايد اجرا شوند: لرزاننده طولي نوارهاي

  كناري الزم است. لرزانندههاي فاقد شانه آسفالتي. وجود شانه آسفالتي براي اجراي نوارهاي در راه -
، هـاي منقطـع  كشـي ، محـل خـط  هـا گاهاز قبيل ورودي و خروجي به توقف( در مقاطعي از راه كه عبور وسايل نقليه مجاز است -

  )...ها وها، تقاطعدوربرگردان
  رو سواره عرضدر  طولي از نوارهاي با مشخصات استفاده -
  ) 3 (به استثناء موارد مشمول بند كيلومتر بر ساعت 85كمتر از  عملكرديسرعت  با هايقطعهها و در راه -
  زيرگذرهاو  ، روگذرهاهابر روي پل -
باشـد  مي لرزانندهاولويت و تأكيد با نوارهاي  ،لرزانندههاي نواركشي اكستروژن (به طور كلي در استفاده از هاي داراي خطدر راه -

  استفاده نشود).  لرزانندهكشي اكستروژن بهتر است تا زمان از بين رفتن آن از نوارهاي اما در صورت وجود خط

  عرضي -ب

  عرضي كاربردهاي زير را دارد:  لرزانندهنوارهاي 
 20سرعت عملكردي قبـل و بعـد از آن محـدوده، كمتـر از     كاهش هايي كه عليرغم ضرورت كاهش سرعت، محدودهقبل از  -1

مسـكوني و مـدارس    تونـل، ناحيـه   ،تقاطع، ميدانمانند  ،اندسازي كارايي الزم را نداشتههاي آرامو ساير روش بودهكيلومتر بر ساعت 
   .هاحاشيه راه

  و برزگراه تكميل نشده راهانتهاي آزاد -2
  كنندگي (از قبيل فاصله طوالني بين دو شهر متوالي، يكنواختي مسير و ...) ويژگي خسته ها يا قطعات دارايراهدر  -3
  آلودگيدليل خستگي و خوابه در قطعه يا مقطع داراي سابقه تصادفات واژگوني و انحراف از مسير ب -5
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سازي ترافيـك و كـاهشبراي آرام فرورفته (تراشيده شده) لرزاننده نوارهاي برجسته عرضي و كشيخط
صورت يك شيار يكپارچه در كل عرض  به بايد فرورفته لرزانندهنوار  . در اين حالبايد با هم مورد استفاده قرار گيرند سرعت

شود. آبي در كنار آن اجرا به رنگ سفيد و به صورت دوجزئي يا پيش ساخته و يا پايه  نيز كشي برجسته عرضيخط ومعبر 

نكات و مالحظات اجرايي  -3-18-3

-
-
-
-

 عمق مجاز براي شیار عرضی بین 6 الی 9 میلی متر و عرض مجاز آن حداکثر 5 سانتی متر می باشد.   
پاكسازي مسیر بالفاصله پس از اجراي نوارهاي لرزاننده الزم و ضروري است.   

 شیارهاي نوار لرزاننده نیازمند نگهداري فصلی و دورهاي به لحاظ تمیز نگهداشتن و جلوگیري از پر شدن میباشند.   

 در نواحی مورد نیاز، در صورت اجراي روکش جدید، استفاده از نوارهاي لرزاننده غلتکی بر روي آسفالت گرم توصیه میشود.   

  كاهسرعت -3-19

بـود نشـده بلكـه احتمـال وقـوعسازي ترافيك است كه عدم اجراي صحيح آن نه تنها باعـث به كاه يكي از ابزارهاي آرامسرعت
  دهد. تصادف را افزايش مي

هـاي عبـور كننـده ازشـود و در راه كيلومتر بر ساعت استفاده مي 50حداكثر  عملكردي با سرعت هايكاه براي موقعيتاز سرعت
سـرعت توسـط عالئـم توان از آن استفاده كرد كه قبالً هشدارهاي الزم براي كـاهش نواحي شهري و بافت مسكوني در صورتي مي

 بـا توجـه بـه ايـن كـه     . كيلومتر بر ساعت رسـيده باشـد   50ه كاه بالزم به رانندگان اعالم شده و سرعت قبل از عبور از روي سرعت

تابلوهـاي نصـب شود، لـذا  سازي اجرا ميسله اقدامات آرامف به عنوان آخرين راهكار از سلهاي با سابقه تصادكاه در محلسرعت
در  .اجباري استكاه قبل از سرعتنوار حاشيه فلوروسنتي و با  متر 200سرعت با تابلوي متمم  اخطاري كاهش

هاي دوخطه در  كاه استاندارد براي راه اي از طرح سرعت نمونهشود در هر دو طرف راه اين تابلو نصب شود. هاي دو خطه توصيه ميراه
  ارائه شده است. 48-3شكل 

  راهه فرار شيب -3-20

گرم شدن زياده از حد، قدرت هاي طوالني، اين خطر وجود دارد كه ترمز وسايل نقليه سنگين به علت نقص فني يا  در سرازيري
اي افزايش يافته با رسيدن به ساير خودروها  كننده اي كه بدين ترتيب سرعتش به نحو نگران  نقليه عمل خود را از دست بدهد. وسيله

درجه  260وجود خواهد آورد. در وسايل نقليه سنگين متداول دماي بحراني ترمز   ناپذيري را به هاي تند، ضايعات جبرانقوسيا 
  سانتيگراد است.

مراجعه  415نشريه  –هاي ايران نامه طراحي راهبه آيين (خروجي اضطراري) راهه فراربدر خصوص نحوه طراحي و جانمايي شيب
دار، مقدار شيب طولي، تعداد وسايل نقليه سنگين، راهه فرار بستگي به ميزان طول شيبانتخاب شيب ،هاي طراحيشود. در پروژه
  دار (مانند قرار گرفتن تقاطع يا ناحيه مسكوني) دارد.رايط راه در انتهاي سطح شيبوضعيت و ش
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هاي تند، راههاي طوالني به ويژه در نواحي كوهستاني يا قبل از قوس هاي مناسبي از سرازيريدر محل راهه فراربشيباحداث 
ي كه از كنترل خارج شده به آن مسير هدايت شده و باا اي است كه براي رهايي از اين خطر انديشيده شده است تا وسيله چاره

بند متوقف شود.هاي راهها مانند سربااليي، بستر نرم و نفوذ به توده مصالح گرد گوشه يا تورياستفاده از يكي روش
ناشي از سرازيري طوالني اتتصادف علتكه  پرتصادف هاي موجود عالوه بر عوامل فوق در نقاطدر راه

قرار دادن تابلويي حاوي نحوه كنترل ترمز درراهه فرار به همراه محوطه كنترل ترمز ضروري است. اد شيب، ايجباشد
چنانچه امكان احداث وجود نداشته باشد، قليه را بررسي كنند.نكند تا به دقت سيستم ترمز وسيله اين محوطه به رانندگان كمك مي

بايد هشدارهاي الزم به رانندگان داده شود.

عبور حيوانات اهلي و وحوش -3-21

آثار عبور حيوانات اهلي و وحوش در طول يا عرض راه بر ايمني آن از دو ديدگاه قابل توجه است:
باشند، همچنين چوپانان و كنندگان كه مجاز به استفاده از راه ميالف: به خطر افتادن جان سرنشينان خودروها و ساير استفاده

(ضايعات انساني). اشخاص سوار بر حيوانات
آيند و ملي به حساب مي  ها) و جانوراني كه سرماية ب: ايجاد آسيب و زيان به اموال خصوصي (وسايل نقليه، حيوانات اهلي، گله

اي). د، به ويژه جانوران و وحوش كمياب (ضايعات سرمايهشو انهدام آنها نوعي خسارت محسوب مي
غير اهلي يا وحوش از يكديگر متمايزند.در اين زمينه حيوانات اهلي و جانوران 

حيوانات اهلي -21-1- 3

ورود حيوانات به راه سواران را از خطر عبور در طول و عرض راه آگاه كرد. داران، چوپانان و حيوان بايد گله
ين سوار بر حيوان ازالمقدور سرنش در نواحي مناسب، بايد زيرگذرهايي در نظر گرفت تا عبور گله حيوان باركش و حتيممنوع است. 

ها به ويژه در مناطق كوهستاني كه مقايسه سهولت ظاهري (و خطردار) عبور از راه هموار با جويي پذير باشد. اين چاره آن امكان
چوپانان و عشايري را كه در مسير ييالق و قشالق حركت ،دشواري واقعي (و بدون خطر) گذر از فراز و نشيب مكرر بستر طبيعي

ير همسطح و ضرورت عبور عرضي اينغدر صورت عدم امكان ايجاد گذر هاي دو خطه در راه كند، ضرورت دارد. اغوا مي كنند مي
هاي مشابه ضروري است.آويزهاي داراي شبرنگ و يا ساير آشكارسازيحيوانات در شب، استفاده از گردن

وحوش -21-2- 3
آورد. با اين از وحوش را مختل كرده و در راه آنها نوعي مانع به وجود ميجايي بسياري  ساختن راه در محيط زيست وحوش، جابه

شوند. وجود اجساد حال جانوران، بنابر نياز قطعي و به دور از احتياط، از عرض راه عبور كرده و منشأ ضايعات و خسارات فراوان مي
ناپذير بودن حركت وحوش از يك طرف راه به طرف ديگر ابها و كنارة راه، دليل روشني بر اجتن رو، شيرواني متعدد وحوش روي سواره

آن است.
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آورد كه طبعاً هم خود اينعالوه بر اين، فضاي اطراف راه، محيط مناسبي براي زندگي و گاهي تغذية بعضي جانوران به وجود مي
كند.كشاند و به تبع آن تمايل به عبور از راه و افزايش خطرها ميجانوران و هم جانوران صياد را به سمت راه مي

باور متعارف اين است كه برخورد و تصادف جانوران كوچك (خرگوش، گربة وحشي، روباه، پرندگان معمولي و غيره) با وسايل
تواند بعضاًجلوي اتومبيل نيز مي تي راننده، در اثر برخورد يك پرندة كوچك به شيشةپرنقليه، عموماً خطرآفرين نيست. گرچه حواس

پيامد شديدي داشته باشد.
شود. شدت تصادف بهعبور وحوش چارپاي بزرگ (آهو، بز كوهي، گراز، گرگ و غيره) از عرض راه، معموالً سبب بروز تصادف مي

بستگي دارد.نوع راه و سرعت خودروها 
زير را به كار برد: كارهايراهظور فراهم كردن ايمني در برابر تصادفات احتمالي ناشي از عبور وحوش از عرض راه، بايد به من

هاييالمقدور، شناسايي كرد و از كم و كيف آن آگاهي حاصل نمود. با اين كار، محدودهالف: مسيرهاي عبور وحوش را حتي
شوند و احتماالً تعداد تقريبي آنها و ساير خصوصيات موردمانع) از عرض راه رد ميجثه (در صورت نبودن كه چارپايان بزرگ

شود.نياز، تعيين مي
افتد. بنابراين بهب: هر اندازه سرعت طرح يا سرعت عملكردي بيشتر باشد، ايمني راه و وحوش، بيشتر به مخاطره مي

پذير است.بيشتر براي فراهم آوردن ايمني توجيههاي تناسب نوع راه و سرعت طرح يا عملكردي آن، صرف هزينه
ترين هزينة الزم، نصب عالئمي است كه رانندگان را از عبور وحوش، آگاه و هشدار مورد نياز را ارائه كند. هر چندج: ساده

ست، نصب عاليمها حاكي از كمرنگ بودن تأثير اين عاليم بر رانندگان و كاهش ندادن سرعت از سوي آنان ااي از تجربهپاره
شود.توصيه مي

راند و از وقوعديد، عامل مهمي است. با مشاهدة عبور وحوش از فاصلة كافي، رانندة تندرو آهسته مي د: كافي بودن فاصلة
شود. اين نكته بايد در طرح راه مد نظر باشد.تصادف جلوگيري مي

اليه حريم،هايي در منتهيجثه در عرض راه، ايجاد كانالزرگجايي وحوش بهـ: مؤثرترين وسيلة پرهيز از خطر ناشي از جابه
توري مانع در طرفين راه (براي جلوگيري از ورود آنها به محوطة عبور وسايل نقليه) و احداث زيرگذر يا روگذرهاي مناسب عبور

ايجاد كانال يا نصبوحوش از يك طرف راه به طرف ديگر آن است. چگونگي عبور وحوش، معياري براي توجيه اقتصادي 
هاي پرسرعت كه سابقه عبور عرضي وحوش وجود دارد، بايد يكيتوري مانع و زيرگذر يا روگذرهاي مورد نياز است ليكن در راه

كارها اجرا شود.از اين راه
ها به راه درتوان مانع از نزديك شدن آنباشد، ميهايي در اطراف راه كه مخصوص هشدار به حيوانات ميو: با نصب بازتاب

شب شد.

عبور وسايل نقليه كندرو و كشاورزي -3-22

هاي كشاورزي در حاشيه راه، عبور غير مجاز طولي يا عرضيهاي خاص صنعتي يا زميندليل وجود كاربريه در برخي نواحي ب
ورود اين گونه وسايل نقليه خطر دارد.شود كه براي وسايل نقليه بسيار وسايل نقليه كندرو يا وسايل نقليه كشاورزي از راه مشاهده مي

استفاده ازكسب مجوز و صورت ضرورت تردد اين خودروها،  ها درساير راه در ها ممنوع است.ها و بزرگراهبه آزادراه
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هاغارسازي مناسب اين وسايل با چراكگاهي دهي به ساير وسايل نقليه عبوري و آشآخودروهاي محافظ براي 
البته در صورت حجم تردد قابل مالحظه اين گونه وسايل ي است.نها ضرورآشكارسازي ابعاد آ ه ويژهها بو شبرنگ

هايي كه حركت طولي دارند، ايجاد راه جداگانه (در خارج از حريم راه) و درموتوري يا وجود سابقه تصادف ناشي از عبور آنها، در محل
شود.همسطح توصيه ميگذرهاي غير هايي كه عبور عرضي دارند، ايجاد زيرمحل

هنآتقاطع راه با راه -3-23

هايشود در راهتوصيه ميباشد. هاي اصلي مجاز نميها و راهها، بزرگراهآهن در آزادراهتقاطع همسطح راه و راه
خلوت (كمهاي همسطح قديمي به ويژه در محل معابر فرعي و فرعي نيز از گذر همسطح استفاده نشود ولي از آنجا كه تقاطع

ها قابل طرح است.ترافيك) وجود دارد، مسئلة ايمني اين تقاطع
باشد، ولي پيامد شديدي دارد. بنابراين ضرورتآهن گرچه به لحاظ كميت، حتي در وضع نادر ميتصادف مربوط به تقاطع راه و راه

هاي همسطح مورد توجه خاص قرار گيرد.دارد كه محل اين تقاطع
آهن در مرحلة اول، شامل اصالح راستاي راه (اصالح پالن و نيمرخ طولي) در محدودةردن تقاطع راه و راهبهسازي و ايمن ك

بندهاي معمولي يا خودكار توسط مسئولزن و راهتقاطع همسطح، تأمين فاصله ديد، نصب عالئم تكميلي و نصب چراغ چشمك
مراجعه شود. در مرحلة بعدي و 415نشريه  -هاي ايرانطرح هندسي راهآهن است. براي طرح تقاطع به آيين نامه برداري راهبهره

نهايي بايد تقاطع را به زيرگذر يا روگذر تبديل كرد.

هاتونل -3-24

همچون تمهيدات الزمبراي تأمين مطلوب ايمني تونل تونل، بايد  هاي هندسي و طبقهها بر اساس مشخصهدر داخل تونل
نجام و قبل از گشايش نسبت به كنترل آنها اقدام شود.اطفاي حريق، كنار گذر و... مطابق ضوابط مربوط ا ،روشنايي، عالئم، تهويه
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A 
acceleration lane ............................ خط افزايش سرعت

access control  ....................................  كنترل دسترسي

  .............................  access opening on expressway
بريدگي بزرگراه براي دسترسي

accident  ...................................................................................  حادثه

aesthetic factors  ................................  هاي زيباييعامل

alignment  ......................................................  راستا

alignment consistency   ..........  سازگاري مسير، پيوستگي مسير

angle of intersection  ................................  زاويه تقاطع

antilock braking system (ABS)  .....  سيستم ترمز ضد قفل

at-grade intersection   ..............  تالقي همسطح، تقاطع همسطح

auxiliary lane  ....................................  خط عبور كمكي

area of conflict  .....................................  سطح برخورد

B 
barrier  ..........................................................  حفاظ

bridge approach railing  ........................  نرده تقرب پل

bridge curb  ........................................  ني پلجدول بت

bridge deck  .....................................  دال پل، عرشه پل

broken-back curve  .............................................  پيچ تخت پشت

C 
capacity .......................................... گنجايش، ظرفيت

channelization ........................................ بنديجريان

clear distance ............................... فاصله باز، فضاي آزاد

clear-zone ...................................... عاري از مانعناحيه 

clearance .................................... فضاي آزاد، فضاي باز

climbing lane ....................................... خط سربااليي

cloverleaf interchange ........................... شبدريتبادل 

concrete barrier ....................................... حفاظ بتني

containment level  .............................  سطح بازدارندگي

contrast sensitivity  ........................  حساسيت تضاد رنگ

control of access ................................ كنترل دسترسي

control of pollution .............................. كنترل آلودگي

controlled access highway ............. راه با كنترل دسترسي

conventional highways ....................... هاي معموليراه

crash ................................................................ تصادف
crash cushion ............................................ گيرضربه

critical depth ......................................... عمق بحراني

critical flow ........................................ جريان بحراني

critical slope ......................................... شيب بحراني

critical velocity ................................... سرعت بحراني

cross drainage .................................. تخليه عرضي آب

cross section ........................................ مقطع عرضي

cross slope ............................................ شيب عرضي

crown ....................................... هتاج در مقطع عرضي را

crossing ............................................... تالقي، تقاطع

culvert  ..........................  ، كانال كوچك زيرگذرآبرو، كالورت

curb  ............................................................  جدول

curvature  .......................................................  انحنا

curve  .......................................................  پيچ، قوس

D 
deceleration lane  ............................  خط كاهش سرعت

decision sight distance  .....................  فاصله ديد انتخاب

delay  ...................................................  تأخير، ديركرد

density  ..............................................  تراكم، فشردگي

depressed grade line  ........................  خط شيب فرورفته

design discharge  .............................  حجم تخليه طراحي

design factors  .................  فاكتورهاي طرح، پارامترهاي طرح

design hourly volume  ......................  حجم ساعتي طرح

design period  ...........................................  دورة طرح

design speed  ........................  سرعت طرح، سرعت طراحي

design vehicle  ......................................  خودروي طرح

detour  ....................................................  راه انحرافي

diamond interchange  .............................  تبادل لوزوي

directional interchange............................  تبادل جهتي

distance  ..............................................  فاصله، مسافت

ditch  ....................................................  نهر، جوي آب

ditch slope  ................................................  شيب نهر



  هاي كشور /مباني طرح راه ايمننامه ايمني راهآيين                         1/10/1393                                                                           104

diverging ...................................................... واگرا 
 divided highway ............................... راه جدا شده

 .......................... divided nonfreeway facilities 
  تسهيالت راه جدا شده غير آزاد راه

 drain slope ............................. شيب مسير تخليه آب

 drainage coefficients ........................ ضريب تخليه

  drainage ................................... ، زهكشيتخليه آب
  dynamic deflection  .................  تغيير شكل ديناميكي

  
E 

 economic analysis ......................... تحليل اقتصادي

 elevated structure ............. سازه باالي زمين (مانند پل)

 emergency lane ........................ خط عبور اضطراري

  method empirical ............................. روش تجربي
 end treatment  ...............................  سازي انتهاايمن

 entrance design  .................................  طرح ورودي

 entrance nose  ...........................  دماغه ورودي به راه

 equipment crossing  ..............  آالتعبور عرضي ماشين

 erosion  .................................................  فرسايش
 ............................... erosion vegetative control 

 كنترل فرسايش خاك با كاشت گياه

 escape ramp  ..................  خروج اضطراري فرار، شيبراهه

 erosion control  .......................  كنترل فرسايش خاك

 exits  ...................................................  هاخروجي

 exit nose  ........................................  يدماغه خروج

  expressway  ...................................  بزرگراه، تند راه
 expressway exit  ............................  خروجي بزرگراه

 
F 

  fence ...................................................... حصار
 flare rate  ..............................................شدت بالي شكل كردن

  flared end section............ بخش كم كردن عرض مسير
 freeway  .........................................................................  آزاد راه

 freeway exit  ...................................................  خروجي آزاد راه
  ..........................................................  freeway interchange 

  راه تبادل آزاد راه، تقاطع غير همسطح آزاد
  freeway to freeway interchange  ........  راهتبادل دو آزاد 

 friction factor  .............................................  ضريب اصطكاك

 frontage road  ..........................................................  راه جانبي

  funneling  .......................................  كم كردن عرض خط عبور
 

G 
  gap  ......................................................  فاصله آزاد بين دو خودرو

 gating  .........................................................................  قابل عبور

 geometric design  ............................................  طرح هندسي
  ......................  geographic information system (GIS) 

  العات جغرافياييسيستم اط
  ......................  geographic positioning system (GPS) 

  سيستم مكانيابي جغرافيايي
 grade  ..............................................................  شيب، درجة شيب

 grade line  ...............................................  خط شيب، خط پروژه

 grade separation  ...................  جدايي عمودي سطح دو مسير

 gravity wall  ...........................................................  ديوار وزني

 guardrail  .................................................................حفاظ فلزي

 gutter..................................................  جوي، نهر

 
H 

 head wall  ...................................................................  ديوار پل

  headlight glare  ........  اشي از نور چراغ جلوي خودروخيرگي ن
 headlight sight distance  ........  فاصله ديد نور چراغ خودرو

 headway  .....................................................................  سرفاصله

 highway  ......................................................................  راه، جاده

 highway geometric design  ...................  طرح هندسي راه

  horizontal clearance  ............  عرض آزاد، فضاي باز عرضي
 horizontal alignment  .....................................  افقي راستاي

 hourly volume  ..................................................  حجم ساعتي

 
I 

 impact severity  ................................................  شدت برخورد

  initial construction  ...........................................  ساخت اوليه
 inlet.............................................................................  دهانه آبرو

 inner separation  ...............................................  جدايي داخلي

 interchange  ...................................  تبادل، تقاطع غير همسطح

 interchange elements .... اجراي تبادل، المان هاي تبادل

  intersection  ..................................................  تقاطع، چند راهي
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L 

 landscaping  ...................................................................  منظرآرايي

 lane addition  ......................................................  افزايش خط عبور

 lane drop  ...............................................................  كاهش خط عبور

  lane reduction  ....................................................  كاهش خط عبور
 lateral displacemnet  ......................................  تغيير شكل جانبي

  left shoulder  ....................................................................  شانه چپ
 left-turn lane on median  .......................  خط گردش چپ ميانه

  left-turn channelization  ...............  جريان بندي گردش به چپ
 left-turn refuge  ...................  به چپخط گردش  دهندهجزيره پناه

 level of service  ......................  سطح خدمت دهي، سطح سرويس

  local road  ........................................................................  راه محلي

  longitudinal profile  ......................................  نيمرخ طولي مسير
 

M 
 marking  ............................................................................  خط كشي

 major highway  ...............................................................  راه اصلي

 major movements  ...........................................  هاي اصليحركت

 markers  .................................................  هاكنندهها، مشخصعالمت

 mean velocity  .......................................................  ميانگين سرعت

 median  ......................................................................................  نهميا

 median barrier  ............................................................  حفاظ ميانه

 median curb  ................................................................  جدول ميانه

 median fencing  ..................................................  حصاركشي ميانه

 median grade .......................................... شيب ميانه

 median lane  .....................................................................  خط ميانه

 median on bridge  ............................................  ميانه در محل پل

  median width..............................................................  عرض ميانه
 meeting sight distance  ...................................  فاصله ديد تالقي

                                    merging  ..................................................................................  گراهم
  merging lane metering  .........................  گراكنترل ترافيك هم

 minimum radius  .............................................  حداقل شعاع قوس

 movment in depth  ..............................................  حركت در عمق

 multilane  ...........................................................................  چند خطه

  multiple lanes  ................................................................  چند خطي
 

N 
 national highway network  ........................  هاي مليشبكه راه

 national highway system  ........................  هاي مليسيستم راه

 noise abatement  .........................................كاهش آلودگي صوتي

  noise barrier  .............................................................  ديوار صداگير
 non-gating  ................................................................  غير قابل عبور

 nonfreeway facilities  ...........................  تسهيالت غيرآزاد راهي

  non-motorized traffic  ...............................  ترافيك غير موتوري
  non-redirective  ...................................  بدون قابليت هدايت مجدد

 
O 

 open channel  .....................................  هاي روبازلنهرهاي باز، كانا

 outer separation  .................................  ايي بيروني، نوار بيرونيجد

 overcrossing  .................................................  عبور از رو، گذر از رو

 overhead sign  ..........................................................  تابلو باالسري

 overland flow  .......................................................  جريان روزميني

 overpass  ..................................................................................  روگذر
 

P 
 painting  ....................................................  كشيخط

  passenger car  ..............................................  سواري
 passing lane  ............................................  خط سبقت

 passing sight distance  ......................  مسافت ديد سبقت

  paved median  ........................................  دارميانه رويه
 parkway  ....................  كاري شدهمناطق درختراه عبوري از 

 peak flow  ...............................................  جريان اوج

  pedestrian access  .................................  دسترسي پياده
  pedestrian facilities..............................  تسهيالت پياده

 pedestrian overcrossing  ..........  روگذر پياده ، پل عابر پياده

  pedestrian undercrossing  .....................................  زيرگذر پياده
 peripheral vision  .........................................................  ديد جانبي

 post-impact trajectory  ..........................  خط سير بعد از برخورد

 precipitation  .......................................  باران و برف، نزوالت جوي

  prohibited turns  ..............................................  هاي ممنوعگردش
 public road  ....................................................................  عمومي راه

 
R 

  railing  ......................................................  كشينرده
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 railroad  ..................................................  آهنراه

 ramp  ............................................  راهه، رمپشيب

  ramp metering  .............................  راههكنترل شيب
 rate of return analysis  .................  تحليل نرخ بازدهي

 recovery area  ................  سطح بازگشت، محوطه بازيابي

  recovery zone  .................................  زيابيمنطقه با
 redirective  ...............................  قابليت هدايت مجدد

  refuge area  ...................................  دهندهجزيره پناه
 retaining wall  .....................................  ديوار حايل

  reversing curve  ..............................................قوس معكوس
 right of way  ..............................................  حريم راه، حد تقدم

 riprap  ..................  شيبچين كردن چين، سنگحفاظت با سنگ

 roadbed  .......................................................................  بستر راه

 roadside installations  .............................  زات كنار راهيتجه

  roadside rest area  ................................  گاه كنار راهاستراحت
 roadway  .......................................................  كف راه، سطح راه

 roadside planting  ................................  كاري كنار راهدرخت

 rolling profile  .........................................  دارنيمرخ طولي موج

 roughness  .................................................................  ناهمواري

 running speed  .................................................سرعت حركت

 rural area  .........................................................  تاييمنطقه روس

 rural road  ...........................................................  شهريراه بين
 

S 
 safety  ................................................................................  ايمني

  sag  ...............................................................................فرورفتگي
 sand-filled barrel  ...............................  بشكه پر شده با ماسه

 scenic  ...................................................  منظره دار، خوشمنظره

 scenin highway  ..........................................  راه خوش منظره

 scenic values  ..............................................  هاي منظرهارزش

 secondary road  ...............................................  هاي فرعيراه

  separate turning  ........................................  هاي مجزاگردش
 semi-directional interchange  .............  ادل نيمه جهتيتب

 service life  .............................  دهي، عمر سرويسعمر خدمت

  shoulder  ............................................................................  شانه
 shy line  ...................................................................  خط آرامش

 signal control  ..................................  كنترل با چراغ راهنمايي

 sight distance  ....................................  فاصله ديد، مسافت ديد

 signal head  ...........................................  فانوس چراغ راهنمايي

 signal post  ................................................  پايه چراغ راهنمايي

 side ditch  .................................................................  بينهر جان

  signalized intersection  .....  تقاطع مجهز به چراغ راهنمايي
 signs  .....................................................................  عالئم، تابلوها

 single lane  ................................................................  يك خطه

 site selection  .....................................................  انتخاب محل

 skew angle  .............................................................  زاويه اريب

 snow fence  .......................................................  گيرحصار برف

 speed-change lanes  ..........................  هاي تغيير سرعتخط

 spiral  ..............................................................................  حلزوني

  spiral transition  ...............................  اتصال تدريجي حلزوني
 steel structure  .......................................................  سازه فلزي

 stepped slope  ................  بندي پلكاني، سراشيبي پلكانيشيب

  stopping sight distance  .........................  مسافت ديد توقف
 steel barrier ....................................... حفاظ فلزي

 superelevation .................................. بربلندي، دوِر

 surface.............................................. سطح، رويه

 surface runoff ............................ جريان آب سطحي

 
T 

  taper  .................................................................................  لچكي
 terminal of barrier  .................................  مهار انتهايي حفاظ

 three-center curve  ...................................  قوس سه مركزي

 toll bridge  .......................  پل عوارضي (با پرداخت بهاي عبور)

 toll road  .................................................................  راه عوارضي

 toll tunnel  ..........................................................  تونل عوارضي

 tractive force....................................................  نيروي كشش

 traffic index  ...........................  نشانه ترافيك، شاخص ترافيك

 traffic islands  ..........................................  هاي ترافيكيجزيره

 traffic control devices  ................  افيكتجهيزات كنترل تر

 traffic devices  ..........................................  تجهيزات ترافيكي

 traffic marking  .........................................  كشي ترافيكيخط

 traffic signal  ...................................  چراغ راهنمايي

 transition  ......................  تغيير تدريجي، اتصال تدريجي
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 transversal  ..................................................  عرضي

 trumpet interchange  .............................  تبادل شيپوري

 turning radius  ........................................  شعاع گردش

 turning templates  ...............................  الگوهاي گردش

 turning traffic  .....................................ترافيك گردشي

 turnouts  ...............................................  هادوربرگردان

  two-way left turn lanes  .......................  گردش به چپ دو خطه
 two-lane highway  .....................................................راه دو خطه

  two-quadrant cloverleaf  .............  نيمه شبدري، شبدري ناقص
 

U 
 undercrossing  ..........................................  عبور از زير

 underpass  ....................................................  زيرگذر

 undivided highways  ..........................  هاي جدا نشدهراه

 urban area ............................................ منطقه شهري
 

V 
 vehicle intrusion  ................................  نفوذ وسيله نقليه

 vehicle spacing ............................. فاصله بين دو خودرو

 vertical clearance ...................................... ارتفاع آزاد

 vertical curves ............................. هاي قائمها، قوسخم

  vertical signs ........................................ تابلوهاي قائم
 vista points .................................. اندازنقاط داراي چشم

visual acuity ...............................................تيزي بينايي 
 
W 

  walkway ..................................................... روپياده
 water pollution ........................................ آلودگي آب

  widening .............................. تعريض، اضافه كردن عرض
  width on curve ....................... ، پهناي قوسقوسعرض 

 working width  .......................................  عرض كاري
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  الف
 culverts ..................................................... آبروها

 freeway ..................................................... راهآزاد

 transition .......................................... اتصال تدريجي

 spiral transition ........................ اتصال تدريجي حلزوني

 interchange elements ........................... اجزاي تبادل

 vertical clearance ................................... ارتفاع آزاد

 roadside rest area ........................ گاه كنار راهاستراحت

 widening ..................................... اضافه كردن عرض

 lane addition ................................. افزايش خط عبور

 economics of design ......................... اقتصاد طراحي

 turning templates ............................ الگوهاي گردش

 interchange elements ........................هاي تبادلالمان

 site selection ...................................... انتخاب محل

 curvature ..................................................... انحنا

  end treatment  ..................................  سازي انتهاايمن
 safety ......................................................... ايمني

  
  ب

 field investigation ............................. بررسي ميداني

 concrete ....................................................... بتن

 weaving section ................... بخش ترافيك به هم بافته

 flared end section ............. بخش كم كردن عرض مسير

 superelevation ......................................... بربلندي

 computer programs ................... اي كامپيوتريهبرنامه

   ...................................... بريدگي بزرگراه براي دسترسي
  ...........................  access opening on expressway  

 berm .......................................... اي)(شيرواني پله برم

  expressway .............................................. بزرگراه
  non-redirective  ...............................  بدون قابليت هدايت مجدد

  roadbed ................................................... بستر راه
  sand-filled barrel  ...................................  بشكه پر شده با ماسه

 planting .................................................كاريبوته

  پ
 design factors ................................... ترهاي طرحپارام

 signal post ..................................... پايه چراغ راهنمايي

 pedestrian overcrossing ......................... پل عابر پياده

 toll bridge .................... پل عوارضي (با پرداخت بهاي عبور)

  width on curve ....................................... پهناي قوس
 sidewalk, walkway ....................................... روپياده

  broken-back curve .............................. پيچ تخت پشت
 three-center curve .............................. پيچ سه مركزي

 reversing curve ..................................... معكوسپيچ 

 alignment consistency ......................... پيوستگي مسير

  
  ت

  signs ........................................................... تابلوها
 overhead sign ...................................... تابلو باالسري

  vertical sign ............................................ تابلوي قائم
 crown ....................................... تاج در مقطع عرضي راه

 delay ............................................................ تأخير

 interchange ................................................... تبادل

 freeway interchange .............................. تبادل آزاد راه

 directional interchange ........................... تبادل جهتي

 freeway to freeway interchange  ...........  بادل دو آزادراهت

 cloverleaf interchange .......................... تبادل شبدري

 trumpet interchange ............................. تبادل شيپوري

 diamond interchange ............................. تبادل لوزوي

 semi-directional interchange ............. تبادل نيمه جهتي

 reconstruction ....................................تجديد ساختمان

  economic analysis .................... تجزيه و تحليل اقتصادي
 traffic devices ................................. يتجهيزات ترافيك

  roadside installations ........................ تجهيزات كنار راه
  traffic control devices ................ تجهيزات كنترل ترافيك

 drainage .................................................. تخليه آب

 subsurface drainage ..................... تخليه آب زير سطحي

 cross drainage .................................. تخليه عرضي آب

 turning traffic .................................... ترافيك گردشي

 density ......................................................... تراكم
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 bus loading facilities ....... ت ايستگاه اتوبوستسهيال

  pedestrian facilities ......................تسهيالت پياده
   ............................. تسهيالت راه جدا شده غير آزاد راه

  ........................  divided nonfreeway facilities  
 nonfreeway facilities .......... تسهيالت غير آزاد راهي

 utilities .......... تسهيالت مصرفي (آب، برق، گاز و تلفن)

 crash ................................................... تصادف

 widening ............................................. تعريض

  transition ...................................... تغيير تدريجي
  lateral displacemnet  ..................  تغيير شكل جانبي

  dynamic deflection  ...............  تغيير شكل ديناميكي
 crossings, intersection ........................... تقاطع

 interchange ............................ تقاطع غير همسطح

 freeway interchange ....... تقاطع غير همسطح آزاد راه

  signalized intersection   تقاطع مجهز به چراغ راهنمايي
 at-grade intersection .................... تقاطع همسطح

 crossings .............................................. تالقي

 railroad crossings .......................... آهنتالقي راه

 at-grade intersection .................... تالقي همسطح

 pumping ........................................ تلمبه كردن

 concentration ........................................ تمركز

 period .................................................. تناوب

 expressway .......................................... راه تند

 speed .................................................... تندي

  wire mesh .............................. توري مشبك فلزي
 toll tunnel .................................... تونل عوارضي

 visual acuity  ...................................................  ناييتيزي بي

  
  ج

 highway,  road ........................................ جاده

 outer separation ............................ جدايي بيروني

 diverging ............................................. جدايي

 inner separation ............................ جدايي داخلي

 grade separation ......... جدايي عمودي سطح دو مسير

  curb ..................................................... جدول
  dike ............................................ جدول آسفالتي

 bridge curb .................................... جدول بتني پل

 median curb ...................................... جدول ميانه

 channelization ................................... بنديجريان

   ........................................ بندي گردش به چپجريان
  ...................................  left-turn channelization 

 concentrated flow ........................... جريان متمركز

 refuge island ................................ دهندهپناهجزيره 

 traffic islands ............................ هاي ترافيكيجزيره

visual search .................................  جستجوي بصري 

 gutter ...................................................... جوي

 ditch ................................................... جوي آب

  
  چ

 traffic signal .................................. چراغ راهنمايي

 multilane ............................................. چند خطه

 multiple lanes ..................................... يچند خط

  
  ح

 accident ................................................... حادثه

 design discharge ....................... حجم تخليه طراحي

 hourly volume ................................. حجم ساعتي

 design hourly volume ................. حجم ساعتي طرح

  barrier ..................................................... حفاظ
 concrete barrier .................................. حفاظ بتني

 guardrail, steel barriers ...................... حفاظ فلزي

 median barriers .................................. حفاظ ميانه

 minimum turning radius ............. حداقل شعاع قوس

 right of way .......................................... حد تقدم

  movment in depth  .........................  حركت در عمق
  major movements ........................ هاي اصليحركت
 right of  way  ............................................  حريم

   contrast sensitivity  ...................  حساسيت تضاد رنگ
 fence ....................................................... حصار

 snow fence ..................................... گيرحصار برف

 median fencing ............................ حصاركشي ميانه

 riprap ..................................... حفاظت با سنگ چين
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 spiral ....................................................... حلزوني

 basin ................................................... ريزآبحوزه 

  
  خ

 freeway exit .................................... خروجي آزاد راه

 escape ramp ................................. خروجي اضطراري

 expressway exit ............................... خروجي بزرگراه

  exits, turnouts ........................................ هاخروجي
 basin characteristics ................ ريزخصوصيات حوزه آب

 shy line  ................................................  خط آرامش

  acceleration lane .......................... خط افزايش سرعت
 post-impact trajectory  ......................  خط سير بعد از برخورد

 marking ................................................. كشيخط

 emergency lane ........................... خط عبور اضطراري

  
  ر

 alignment ................................................... راستا

 horizontal alignment ........................... راستاي افقي

  
  د

 roadside planting ........................ كاري كنار راهدرخت

 peripheral vision  .....................................................  ديد جانبي

  
  س

 alignment consistency ....................... سازگاري مسير

 headway ................................................ سرفاصله

  containment level  ...........................  سطح بازدارندگي
   ................................................سيستم ترمز ضد قفل

  ..........................  antilock braking system (ABS)  
   ......................................... سيستم اطالعات جغرافيايي

  .................  geographic information system (GIS) 
   .......................................... سيستم مكانيابي جعرافيايي

  .................  geographic positioning system (GPS) 
 flood ........................................................... سيل

  
  

  ش
 branch connection ................................ شاخه ارتباطي

 left shoulder ............................................. شانه چپ

 shoulder ........................................................ شانه

 two-quadrant cloverleaf ........................ شبدري ناقص

  national highway network ................ هاي مليشبكه راه
 impact severity  .....................................  شدت برخورد

 hydraulic radius .................................... شعاع تر شده

 turning radius ....................................... شعاع گردش

 grade, slope .................................................. شيب

 critical slope ......................................... شيب بحراني

 stepped slope .................................. شيب بندي پلكاني

 ramp ........................................................ راههشيب

 wheelchair ramp ....................... چرخ معلوالن راههشيب

 escape ramp ....................................... راهه خروجشيب

 cross slope ............................................ شيب عرضي

 drain slope ................................... شيب مسير تخليه آب

 median grade .......................................... شيب ميانه

 ditch slope ................................................ شيب نهر

  
  ض
  crash cushion ............................................ گيرضربه

 friction factors ................................. ضريب اصطكاك

  traffic index ........................................ ضريب ترافيك
  
  ط

  performance class  ..............................  طبقه عملكردي
 entrance design ...................................... طرح ورودي

 geometric design ................................... طرح هندسي

 highway geometric design ................. طرح هندسي راه

 weaving section ............... طول ترافيك ضربدري (تداخلي)

  
  ظ

 capacity ...................................................... ظرفيت
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  ع
 aesthetic factors ........................ هاي زيباييعامل

 overcrossing ..................................... عبور از رو

 undercrossing .................................. عبور از زير

 equipment crossing ........... آالتي ماشينعبور عرض

 single lane ................................... عبور يك خطه

 bridge decks ..................................... عرشه پل

 horizontal clearance ......................... عرض آزاد

  width on curve............................... عرض قوس
  working width  ...............................  عرض كاري
 median width ................................. عرض ميانه

 transversal ........................................... عرضي

 markers ............................................ هاعالمت

 service life ................................ دهيعمر خدمت

 service life .................................... عمر سرويس

 critical depth ................................. عمق بحراني

  
  غ

 non-gating  ...................................  غير قابل عبور

  
  ف

 gap .................................. فاصله آزاد بين دو خودرو

 clear distance .................................... فاصله باز

 right of way .................... فاصله بين دو حد حريم راه

 vehicle spacing ...................... فاصله بين دو خودرو

 sight distance ................................... فاصله ديد

 decision sight distance ............. فاصله ديد انتخاب

  passing sight distance ................ ه ديد سبقتفاصل
 meeting sight distance  .......................  فاصله ديد تالقي

 stopping sight distance ............... فاصله ديد توقف

 headlight sight distance ....  فاصله ديد نور چراغ خودرو

 spacing ......................................... فاصله مابين

 design factors ............................ فاكتورهاي طرح

 signal head .......................... فانوس چراغ راهنمايي

 erosion ........................................ فرسايش خاك

  sag .................................................. فرورفتگي

 density ................................................ فشردگي

 clear distance, clearance ..................... فضاي آزاد

  clear distance, clearance ...................... فضاي باز
 horizontal clearance .................... فضاي باز عرضي

  
  ق

  gating  .................................................  قابل عبور
  redirective  ...............................  قابليت هدايت مجدد

 crest .......................................................... قله

 three-center curve ....................... قوس سه مركزي

 vertical curve ...................................... قوس قائم

  
  ك

 culverts .............................................. هاكالورت

 open channel ..................................... روباز كانال

 lane drop ..................................... كاهش خط عبور

 lane reduction .............................. كاهش خط عبور

 skew ......................................................... كج

 roadway ................................................ كف راه

 minimum .............................................. كمترين

 minimum turning radius .......... كمترين شعاع گردش

 funneling .......................... كم كردن عرض خط عبور

 minimum ................................................ كمينه

 signal control ....................... كنترل با چراغ راهنمايي

 merging lane metering ............. گراهمكنترل ترافيك 

 access control ............................... كنترل دسترسي

 control of access ........................... كنترل دسترسي

 ramp metering ............................. راههكنترل شيب

  erosion control ....................... كنترل فرسايش خاك
    ................................  كاريكنترل فرسايش خاك با گياه

  ...............................  erosion vegetative control 
  
  گ

 overcrossing ........................................ گذر از رو

 two-way left turn lane  .................  به چپ دو خطه گردش

 separate turning ............................... گردش مجزا
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 prohibited turns ............................ هاي ممنوعگردش

 capacity ................................................. گنجايش

  
  ل

 taper ......................................................... لچكي

  
  م

 skew ........................................................... مايل

 conduit ...................................................... مجرا

 recovery area .................................... محوطه بازيابي

 time of concentration ........................... مدت تمركز

 running time ....................................... مدت حركت

 stage construction ......................... بندي ساختمرحله

 design responsibility ...................... مسئوليت طراحي

 distance ................................................... مسافت

 sight distance ...................................... مسافت ديد

  stopping sight distance  ..................  مسافت ديد توقف

 basin characteristics ................. ريزمشخصات حوزه آب

 markers .......................................... هاكنندهمشخص

 cross section ...................................... مقطع عرضي

 recovery zone .................................. منطقه بازگشت

 rural area ........................................ منطقه روستايي

 urban area ......................................... منطقه شهري

 landscaping ........................................... منظرآرايي

 landscape .................................................. منظره

  scenic .................................................... دارمنظره
 terminal of barrier  .........................  مهار انتهايي حفاظ

 mean velocity .................................. ميانگين سرعت

 median ........................................................ ميانه

 median on bridge ........................... ميانه در محل پل

 paved median ..................................... دارميانه رويه

 rainfall ................................................ ميزان باران

  
  ن
  transition area ..................................... ه انتقاليناحي

  clear zone ................................... ناحيه عاري از مانع

 roughness ................................................. ناهمواري

 bridge approach railings ....................... نرده تقرب پل

 railings ..................................................... كشينرده

 precipitation ........................................ نزوالت جوي

 benfit-cost ratio ............................. نسبت سود به هزينه

 traffic index ......................................... نشانه ترافيك

  vehicle intrusion  ...............................  نفوذ وسيله نقليه
 vista points .................................. اندازاط داراي چشمنق

 contour grading ................ بندي با خطوط ترازنمايش شيب

 hydrograph ............................................ نمودار باران

 outer separation ...................................... نوار بيروني

 ditch, gutter .................................................... نهر

 side ditches .............................................. نهر جانبي

 open channel ............................................... نهر باز

 tractive force ....................................... نيروي كشش

 longitudinal profile ................................. نيمرخ طولي

 rolling profile ............................... دارلي موجنيمرخ طو

 two-quadrant cloverleaf ......................... نيمه شبدري

  
  و

 diverging ....................................................... واگرا

  
 هـ

 design objectives ................................ هاي طرحهدف

 merging ....................................................... گراهم

  
  ي

 single lane ................................................ يك خطه
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  اين ضابطه :
شامل سه فصل است، در اين جلد مطالبي 
در خصوص معرفي ايمن راه، عوامل مؤثر بر 
ايمني، عامل انساني، تعريف و ساختار سامانه 

هاي راه ايمن و ضوابط و مديريت ايمني، ويژگي
رهنمودهاي الزم براي فراهم كردن و افزايش 

هاي طراحي و نيز راهكارهاي رفع ايمني پروژه
هاي موجود آورده شده  مشكالت احتمالي راه

  است. 
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  هاي اطراف راهكاربري تأمين ايمن نيازهاي -

در  يا حذف آنها هابريها بسيار مهم است. عدم لحاظ نيازهاي كارهاي اطراف راه به ويژه در تقاطعتأمين دسترسي ايمن كاربري
هاي اطراف را به متوليان راه موظف هستند نيازهاي واقعي كاربري شود.هاي غيرمجاز ميمنجر به ايجاد دسترسي طرح

هاي ايمن مجاور يا ها يا دسترسيها به تقاطعهاي ايمن يا تجميع و انتقال دسترسيايجاد دسترسي دهند. نحو ايمن پاسخ
   ار مؤثر است.در ايجاد يك راه ايمن بسياستفاده از يك راه جانبي 

  راه با نوع و عملكرد راه هايهتناسب مشخص -

متناسب با عملكرد راه منجر به انتخاب معيارهاي نا .در انتخاب معيارهاي طراحي بايد طبقه عملكردي راه لحاظ شود
شده و رانندگي  راه يا راه اصلي جدا شده وارد آنت خود از يك آزاداشود. رانندگان بر اساس انتظاربروز رفتارهاي غير ايمن در راه مي

طرح  ،هاي ناهماهنگتقاطعها و ايجاد دسترسي باشد. متناسب آن عملكردبايد با فني راه مشخصات بنابراين  .كنندمي
آن است كه منجر به كاهش ايمني با عملكرد  ي راههاهايي از نامتناسب بودن مشخصهنمونه هاآزادراهدر  ناهموارراستاي تند يا رويه 

  شود.مي
تغيير  باعث تواندمي ،هاي متعدد بدون توجه به عملكرد راهمانند ايجاد دسترسيبا گذشت زمان  ، تغييرات تدريجيدر راه موجود

مديريت تمهيدات الزم براي  ،بايد در مرحله طرح، براي حفظ عملكرد راهلذا  .ملكرد تعريف شده براي راه شودع
بدليل  حاشيه كنارگذرها زيرا ها بسيار مهم است.ه در طرح كنارگذرژاين موضوع به وي .در نظر گرفته شود توسعه آتي

- مديريت دسترسي و جلوگيري از ساخت و ساز لذا، توسعه و تغيير كاربري دارندبراي  ييپتانسيل باال قرارگرفتن در مجاورت شهرها،

  )1-3كنارگذر در حفظ عملكرد تعريف شده براي آنها بسيار مهم است. (شكل هاي آتي در حاشيه و حريم 

  ويه هموار و ايمنتأمين ر -

شود. بافت رويه در تأمين مقاومت لغزشي الزم نقش به سزايي دارد. سطح داشتن رويه هموار و ايمن باعث افزايش ايمني راه مي
هاي ناگهاني وسايل نقليه ناهموار باعث كاهش راحتي رانندگان و سرنشينان، افزايش استهالك وسايل نقليه و افزايش تغيير جهت

  شود.

  تناسب مشخصات راه با سرعت عملكردي وسايل نقليه -

درصدي پيشنهاد  85(سرعت برداري، تمامي اقدامات اصالحي بايد بر مبناي سرعت عملكردي در هنگام بهره
عملكرد ايمن راه خواهد شد. به عنوان مثال  باعث كاهش نگهداري هايدر فعاليتعدم توجه به سرعت عملكردي  باشد. شود)مي

نصب تابلوها با  شده و يا بالعكس باعث كاهش كارايي تابلوهاكردي با ابعاد كوچكتر از ابعاد مورد نياز براي سرعت عملنصب تابلوهاي 
  تأثير مثبت در ايمني باعث اتالف منابع مالي خواهد شد. ورد نياز بدليل عدم كارايي و عدمابعاد بزرگتر از ابعاد م

جایگزین شد
ه مورخ 1395/2/20 

با نسخ
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   قائم عدم ديد در قوس -

اصالح راستاي قائم به ويژه اصالح تاج قوس محدب از راهكارهاي اصالح و اغلب مشكل ديد در قوس قائم محدب است. 
گيري و استفاده از افزايش فاصله ديد است. در صورت عدم امكان اجراي اين راهكار، استفاده از عالئم هشداردهنده، ممنوعيت سبقت

شود. جداسازي خطوط رفت و برگشت به هاي دو خطه توصيه ميمحور مركزي براي راهطولي در  لرزانندهكشي دوبل يا نوارخط
شرطي كه انتهاي ناحيه جدا شده قابليت ديد مناسب (مطلوب است فاصله ديد انتخاب تأمين شود) را داشته باشد، نيز راهكار مناسبي 

   است.
هاي هاي محدب است. اين موضوع ناشي از سازهقوس تر ازمشكل ديد شديد هاي مقعردر برخي قوسالبته الزم به ذكر است كه 

دليل باال بودن ه ايجاد شده بر روي راه يا ناشي از محدوديت زاويه نور چراغ وسيله نقليه در شب بوده و براي وسايل نقليه سنگين ب
  ).10- 3تر است (شكلارتفاع چشم راننده بحراني

  
   قائمهاي محدوديت ديد در قوس –10- 3شكل 

  هاايجاد صف در سربااليي -

اصالح راستاي قائم و ايجاد خط كمكي كندرو راهكار اصلي براي جلوگيري از ايجاد صف است. در صورت عدم امكان، تعريض 
  تواند در بهبود ايمني مؤثر باشد. شانه سمت راست مي

  هماهنگي راستاي افقي و قائم - 6-3- 3
هاي افقي و قائم در عملكرد ايمن راه بسيار مهم تركيب اين دو راستا در محل قوسهماهنگي راستاي افقي و قائم به ويژه 

ضروري است طراح، پس از طرح توانند مستقل از هم طراحي شوند. هستند. راستاي افقي و قائم مكمل يكديگر بوده و نمي
تا از  بررسي كند اوليه راستاي افقي (پالن) و راستاي قائم (نيمرخ طولي)، طرح را به صورت سه بعدي

نكات  كنندگان اطمينان حاصل شود.هماهنگي راستاي افقي و قائم بر اساس شرايط محيطي و تركيب استفاده
   ، آمده است.415نشريه  -هاي ايراننامه طرح هندسي راهمربوط به هماهنگي راستاي افقي و قائم در فصل پنجم آيين

جایگزین شد
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هاي با عرض اوت (تعداد خطوط متفاوت) يا اتصال خطروي متفاتصال دو مقطع عرضي با عرض سواره
به رانندگان، آشكارسازي  رسانيو اطالع دهيتغيير تدريجي و با شيب ماليم، آگاهي متفاوت به يكديگر نبايد ناگهاني باشد.

  راستا و امكان تأمين فاصله ديد مناسب (حداقل فاصله ديد توقف) در نواحي تغيير عرض بسيار مهم است. 
نه يكي ديگر از اجزاي مقطع عرضي است. شانة راه محلي براي توقف اضطراري خودروها و معبري براي گذر اضطراري به شا

منظور پرهيز از يك تصادف است. به عالوه شانه راه باعث احساس باز بودن فضاي عبور شده و از اين طريق، سبب راحتي رانندگي و 
-ها فاصله ديد را افزايش داده و باعث بهبود ايمني ميشود. شانه در خاكبرداريمحدوديت مي سفر و برخورداري از حالتي آزاد و بدون

  شود. 
رو فاصله براي آن كه وسيله نقلية متوقف شده روي شانه، اثر نامطلوبي بر جريان عبور نداشته باشد، بايد بين آن و لبة سواره

متر به عنوان يك معيار  3هاي به پهناي اين استدالل موجب پذيرش شانهمتر، تأمين شود.  6/0و ترجيحاً  3/0آزادي به ميزان 
  شود. مطلوب مي

يا تفاوت رنگ رويه شانه با  لرزانندههاي مناسب مانند نوارهاي ها و آشكارسازيكشيبايد با خطدر صورت عريض بودن شانه 
  شود.مجاز شانه عريض به عنوان خط عبوري جلوگيري رو از استفاده غيرسواره

هاي شني با روية داشتن شانه رو بوده و ترجيحاً داراي رويه باشد. همسطح نگاهاز لحاظ ساختماني شانه بايد همسطح سواره
شانه براي توقف و  آسفالتي، مستلزم عمليات نگهداري بيشتري است. در هر حال اين اطمينان بايد براي رانندگان فراهم باشد كه

داراي ها ها و آزادراههاي اصلي، بزرگراههمچنين گذر اضطراري خودرو از استحكام كافي برخوردار است. الزم به ذكر است شانه راه
  رو اجرا شود.و همسطح سوارهرويه آسفالتي بوده 

عرض شانه بايد با نصب عاليم كافي، راننده را شانه در طول راه بايد پيوسته و داراي عرض ثابت باشد. در صورت كاهش اجباري 
  ها ارائه شده است.نامه ايمني راهها، در آيينهاي باريك و تونلهاي طويل، پلاز اين تغيير آگاه كرد. ضوابط الزم در رابطه با پل

  رو و شانهشيب عرضي سواره -1-2- 7- 3

شود. هاي افقي به صورت بربلندي اجرا ميعرضي در قوسميزان شيب عرضي عامل بسيار مهمي در طراحي نيمرخ است. شيب 
نحوه اجراي شيب عرضي در سطح روسازي به نوع و مشخصات راه و شرايط محيطي بستگي دارد. شيب عرضي تند از نظر هدايت 

آب بسيار  عرضي ماليم از نظر كنترل وسيله نقليه مطلوب است. تعامل بين شيب طولي و شيب عرضي در هدايت سريع آب و شيب
  شود.با شيب طولي ماليم، شيب عرضي تند باعث تخليه سريع آب از سطح روسازي مي مهم است. در راه

هاي به طور كلي هر اندازه امكان نفوذ آب از سطح روسازي افزايش يابد، بايد شيب عرضي تندتري براي هدايت و تخليه آب 
 سطحي انتخاب شود.

هاي عرضي تند موجب افزايش تر باشد. شيببيشتر باشد، بهتر است شيب عرضي ماليمهر اندازه سرعت طرح يا عملكردي 
  شود.احتمال سر خوردن جانبي به هنگام ترمز كردن در سطوح خيس يا هنگام توقف اضطراري حتي در سطوح خشك مي

  شود.در نواحي با بادهاي تند، شيب عرضي تند باعث سختي هدايت وسيله نقليه مي
دليل عملكرد ايمن وسايل نقليه بايد محدود شود. ميزان محدوديت ه عرضي بين خطوط هم جهت يا غير هم جهت بتغيير شيب 

  ، فصل ششم آورده شده است.415نشريه  -هاي ايراننامه طرح هندسي راهدر آيين

جایگزین شد
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  ها فاصله بين دسترسي -1 -3جدول 

  هانوع دسترسي

  حداقل فاصله (متر)

راه اصلي   بزرگراه  آزادراه
  جدا شده

راه فرعي   راه اصلي
درجه 
  يك و دو

راه فرعي 
درجه   3درجه 

  يك
درجه 
  دو

تبادل (پايانه رابط) با تبادل 
  -  -  -  -  -  3000  3000  (پايانه رابط)

  400  600  800 1000 1600 2000 -  تبادل(پايانه رابط) با تقاطع
  400  600  800 1000 1600 2000 -  تقاطع با تقاطع

تقاطع (سه راهي) با 
  -  -  -  -  1000  1000  -  دوربرگردان

  200  400  600  600 1000 - -  با دسترسيتقاطع 
دوربرگردان با دسترسي 

  -  -    -  800  -  -  اختصاصي
دسترسي اختصاصي با 
  100  150  400  400  800  -  -  دسترسي اختصاصي

 كند.. فاصله دو دوربرگردان متوالي از فاصله تقاطع از تقاطع پيروي مي1
 رفاهي از فاصله (پايانه رابط) -هاي خدماتيدرجه) مانند ورودي و خروجي به مجتمع 5هاي بازاويه بسيار كم ( حدود . ورودي و خروجي2

  كند.تبعيت مي

  تقاطع - 8-1- 3
ها نسبت به ها در تقاطعشوند. سهم تصادفها محسوب ميهنقاط بحراني شبكه را ،ها از جنبه ظرفيت و ايمنيبه طور كلي تقاطع

  سهم فيزيكي آنها بسيار بيشتر است. 
انواع تقاطع عبارتند از ) 415هاي ايران (نشريه نامه طرح هندسي راهآيينمطابق  سطح دو يا چند راه است.تقاطع محل تالقي هم

:  
  راهسه -
  چهارراه -
  چندراه  -
  ميدان -

  راهي و چهارراهيهاي سهتقاطع -1-1- 8- 3

اساس  تقاطع برمعيارهاي طرح ها بايد بر اساس انتظارات رانندگان طراحي شود. براي افزايش ايمني بهتر است شكل تقاطع
رفتار شود. رانندگان دائمي يا پرتجربه معموالً بر اساس عادت و تجربيات قبلي  انتخابرانندگان ناآشنا به راه، كم تجربه و حتي مسن 

در حالي كه رانندگان ناآشنا براي رفتار ايمن نياز به دريافت  ،كنندالعات را از راه دريافت ميحداقل اط كنند و براي رفتار ايمنمي

جایگزین شد
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  .در داخل ترافيك عبوري بسيار مهم است زاويه ورودي به مسير اصلي در ورود و جاگيري ايمن وسيله نقليه - 21- 3شكل 

  
شده انجام هاي الزم براي تغيير راستا در صورت طرح خط كمكي گردش به راست براي يك سمت از تقاطع بايد آشكارسازي -

بروي باشد تا راننده در محل مناسب اقدام به گردش كند. همچنين از نصب عالئم و تجهيزات صلب مانند پايه روشنايي در ناحيه رو
  )) جلوگيري شود. 22-3خط كمكي (نشان داده شده در شكل (

  
آشكارسازي راستاي مسير گردشي و عدم وجود موانع صلب در قسمت روبروي خط كمكي از بروز تصادف احتمالي يا  - 22- 3شكل 

  .كندافزايش شدت آن جلوگيري مي

- هاي چندبه طور كلي تبديل تقاطع اجتناب شود.دليل افزايش نقاط برخورد ه راهي بهاي چنداز ايجاد تقاطع -

  شود.راهي يا چهارراهي توصيه ميهاي سهراهي به تقاطع
  پذير به ويژه در شب هنگام، تأمين روشنايي تقاطع اجباري است. كنندگان آسيبهاي داراي استفادهدر تقاطع -

ايمني وجود دارد كه در اين حالت بايد بر اساس نتايج  هاي اختصاصي موجود نيز امكان وجود مشكالتها و دسترسيدر تقاطع
ها و حاصل از مديريت نقاط پرتصادف يا بازرسي ايمني راه به رفع اين مشكالت اقدام كرد. برخي از مشكالت مربوط به تقاطع

  :هاي اختصاصي موجود در ذيل آورده شده استدسترسي

  يهاي اختصاصها و دسترسيفاصله نزديك بين تقاطع -

تواند منجر به ايجاد مشكل ايمني شود به ويژه در صورتي كه فضاي ) مي1-3عدم تأمين حداقل فواصل ذكر شده در جدول (
پوشاني داشته باشد. تجميع، استفاده از راه جانبي، انتقال برخي از حركات گردشي عملكردي دو تقاطع يا دسترسي اختصاصي هم

جایگزین شد
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هايي كه مطلوب يك تأسيسات جانبي متناسب با طبقه در اين حالت عليرغم وجود تأسيسات، مشخصات، فضا و ساير ويژگي
كند. و نياز استفاده كنندگان را تأمين نميشود. اين موضوع باعث ناكارآمدي تأسيسات شده عملكردي راه است، در آن مشاهده نمي

  شود.مشكالت و رفع آنها باعث بهبود عملكرد تأسيسات جانبي راه مي شناسايي

  عبور راه از نواحي مسكوني -3-11

استفاده از كنارگذرها بهترين گزينه براي در مرحله طراحي از عبور راه از داخل نواحي مسكوني بايد اجتناب شود. 
ليكن در صورت عدم امكان تغيير مسير، بايد تمهيدات الزم براي عبور ايمن راه به عنوان ميان گذر در نظر گرفته شود.  .كار استاين

  اين تمهيدات عبارتند از :
  براي آزادراه، بزرگراه و راه اصلي  -الف

  ها و استفاده از راه جانبي محدوديت كامل دسترسي -1
  بور عرضيسطح براي عايجاد گذرهاي غير هم -2
  هابراي ساير راه -ب
  افزايش محدوديت دسترسي تا حد امكان -1
  آگاهي دهي كافي و آشكارسازي الزم ناحيه مسكوني در حاشيه راه -2
  در نظر گرفتن تمهيدات مناسب براي عبور عرضي وسايل نقليه، موتورسيكلت سواران و عابران پياده -3
  سازي ترافيكآرام -4
  دهنده ترافيكي پناه هايايجاد جزيزه -5

هاي موجود، نواحي مسكوني حاشيه راه از نقاط پرتصادف يا داراي پتانسيل باالي وقوع تصادف هستند. برخي از داليل در راه
  عبارتند از:

  عدم آگاهي دهي مناسب به رانندگان نسبت به وجود ناحيه مسكوني -

دهي مناسب به رانندگان و عدم آشكارسازي كامل ناحيه ليل عدم آگاهيعدم تغيير رفتار رانندگان به ويژه كاهش ندادن سرعت بد
سازي ترافيك از راهكارهاي دهي، آشكارسازي و آراممسكوني حاشيه راه، يكي از مشكالت ايمني در نواحي مسكوني است. آگاهي

  شود.بهبود اين مشكل محسوب مي

  هاي متعدد ناحيه مسكونيدسترسي -

شود. ايجاد راه جانبي و در صورت عدم هاي گردشي و افزايش نقاط تداخلي ميمتعدد، باعث افزايش حركتهاي وجود دسترسي
ترين ها و جلوگيري از توقف وسايل نقليه حداقل در محدوده مثلث ديد از مهمسازي ترافيك، آشكارسازي تقاطعامكان اجراي آن، آرام

  شود.راهكارهاي بهبود ايمني محسوب مي

  جود امكانات الزم براي عبور عرضي ايمن وسايل نقليه و عابر پيادهعدم و -

جایگزین شد
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  جانمايي مناسب عالئم -14-2- 3
شود. نصب عالمت در موقعيت ن ميي نامناسب عالئم عليرغم انتخاب مناسب نوع آن، باعث از بين رفتن يا كاهش تأثير آجانماي

نامناسب يا تعيين نامناسب يك محدوده براي اعمال محدوديت مانند ناحيه سبقت ممنوع، باعث ارائه پيام عالمت در زمان نامناسب 
  شود. كننده مي(زود يا دير) به استفاده
هاي كم، هاي متعدد در يك محل يا در فاصلهالمتاي كه امكان تأمين ديد الزم براي آن وجود ندارد، نصب عنصب عالمت در ناحيه

هـا در تابلوهـا،   عدم رعايت توالي نصب عالئم به ويژه براي تابلوهاي اطالعاتي پيش آگاهي/تأئيدكننده و پرچمي، دقيق نبودن جهـت 
اسـب نسـبت بـه خطـر     نبود تابلوهاي خطر نما در موقعيت منكشي محور در جايي كه امكان سبقت ايمن وجود دارد، ممتد كردن خط

  شوند. كنندگان مياز مواردي است كه باعث ايجاد مشكل براي استفادهها و... ) ها ، آبروها و نرده پلها، ورودي تونل(سرحفاظ

  هاي مناسب عالئممشخصه -14-3- 3
مناسب مصالح عالئم ماننـد مقـدار   ها در عالئم، كيفيت هاي داخل عالئم، تعداد حروف يا نشانهها يا نشانابعاد عالئم، ابعاد نوشته

كشي، در خوانـايي و كـارايي عالئـم بسـيار     هاي خطها و تناسب آن با شرايط محيطي محل نصب يا كيفيت رنگبازتابندگي شبرنگ
بخـش عالئـم    -هانامه ايمني راههاي عالئم بايد از كنوانسيون وين و آيينبه طور كلي مشخصه تأثيرگذار هستند.

  تبعيت كند.

  و عالئم اختصاري تابلوهاي تبليغاتي -3-15

دارد و در تمركز مورد نياز نصب تابلوهاي تبليغاتي و عالئم اختصاصي در كنار راه يا ميانه، توجه راننده را به خود معطوف مي
محدوده مجاور آن نيز  شود. نصب تابلوهاي تبليغاتي نه تنها تا حد حريم، بلكه دررانندگي، اختالل ايجاد كرده و سبب بروز حوادث مي

  اثر نامطلوب دارد.
هاي فرهنگي، ديني، اجتماعي، تجاري و ... كه توجه را تابلوي تبليغاتي شامل هرگونه تابلو، نماد، آگهي يا ديگر وسايل حاوي پيام

در داخل محوطه  شهرسازي بدون اجازه وزارت راه و تواندشود. اين تابلوها نمي، مينسبت به خود جلب و قابل ديدن براي عموم باشد
  خدماتي رفاهي و امثال آنها نيز قرار گرفته باشد.  هايمجتمعهاي ها و محوطهمحصور و امالك واقع در كنار راه

عالئم اختصاري عبارت است از هر گونه عالمتي كه توجه را به يك كسب و كار، محصول، حرفه، خدمات يا تفريحاتي كه در 
  كند. شود، جلب ه يا ارائه ميفروخت ،همان محل انجام
شوند، در صورتي كه ها و در محدوده ملك شخصي افراد حقيقي يا حقوقي نصب ميكه خارج از حريم مصوب راه يكليه عالئم

  باشند. كنندگان از جاده قابل رويت باشد، مشمول شرايط و ضوابط تابلوهاي تبليغاتي ميبراي رانندگان و ساير استفاده
خارج بوده و بايد ضوابط و شرايط  نامهآييناز شمول اين  ،شونداختصاصي كه به صورت موازي با جهت ترافيك نصب ميعالئم 

  را رعايت كنند. ايابالغ شده از طرف سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

جایگزین شد
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 (با تصويب هيات محترم وزيران) به اسم خاص، استفاده از تابلوهاي حاوي اين اسامي فقط در ابتدا و راهيك گذاري صورت نامدر 
احتمال ، در طول مسير از اين تابلوها در صورت استفادهاين تابلوها مشخص كننده مقصد نبوده و  انتهاي راه مذكور مجاز است زيرا

  سردرگمي استفاده كنندگان از راه وجود دارد.
و با مجوز وزارت راه و در صورت جانمايي مناسب اصلي هاي جداشده راهها و بزرگراهاده از تابلوهاي تبليغاتي فقط در استف

  ها، ممنوع است. مجاز بوده و در ديگر راهشهرسازي 
درجه كوچكتر از  هاي ايران تهيه شود ليكن اندازه حروف آن بايد يكعالئم اختصاصي بايد مطابق با مفاد آيين نامه عالئم راه

حالت استفاده از شبرنگ سفيد براي اندازه حروف عالئم راه باشد و فقط حاوي نام مكان و فاصله آن از محل نصب تابلو باشد. در اين
هاي روي عالئم اختصاصي بايد به زبان فارسي يا فارسي ـ انگليسي بوده به نحوي كه اي بالمانع است. نوشتهزمينه قهوهمتن در پس

  لمات فارسي مقدم بر كلمات انگليسي آن باشد.ك
  رعايت شود: )3-3(ذكر شده در جدول  ضوابطبراي كاهش اثرات تابلوهاي تبليغاتي بر ايمني راه بايد 

  

  ضوابط ايمني در طراحي و نصب تابلوهاي تبليغاتي -3-3جدول 
  ضوابط  معيار رديف

  ابعاد و شكل تابلو  1
كه تحت هيچ  اشكال متمايز با تابلوهاي ترافيكي طراحي و نصب شوند به نحويتابلوهاي تبليغاتي بايد در-

 د. نتبليغاتي دچار اشتباه نشو عالئمترافيكي و  عالئمشرايطي رانندگان در تشخيص 
  شكل باشد. vتابلوي تبليغاتي نبايد به صورت دو وجهي و -

  رنگ  2
 ترافيكي استفاده شود.  عالئمطرح مشابه  ها باها و شبرنگي تبليغاتي نبايد از رنگهادر تابلو-

اي براي زمينه و شبرنگ سفيد استفاده از شبرنگ قهوه ،تبصره: در تابلوهاي اختصاصي كه نشان دهنده مكان مربوطه باشد
هاي ايران و يك درجه كوچكتر باشد. راه عالئمنامه براي حاشيه و متن به شرطي كه ارتفاع و ضخامت حروف بر اساس آئين

 صورت پذيرد.

  تعداد پيام  3

 تمام كلمات متن تابلوي تبليغاتي بايد در فاصله مناسب قبل از رسيدن به تابلو قابل خواندن باشد. -
 هاي با خوانائي كم اجتناب شود. از اجراي فونت  -
 هاي اصلي جدا شده باشد. متر در راهميلي 250متر در بزرگراه و ميلي 300 ،حداقل ارتفاع حرف الف  -
 ثانيه زمان نگيرد.  2خواندن متن حاوي كلمات بيش از   -
 كلمه) 6بايد داراي حداقل تعداد ممكن كلمات باشد ( تا  تابلوي تبليغاتي  -
احتياج به تمركز ديد و  ست الكترونيكي و ديگر عباراتي كه، آدرس پ، شماره فكس، شماره تلفنآدرس پستي  -

  ها درج نشود. حواس بطور پيوسته دارد، بر روي تابلوي تبليغاتي راه

4  
روشنايي و عدم زياد و 

ا فالش يكم شدن نور 
  زدن

ها نشود. در هراميزان شدت نور و زاويه تابش نور باعث ايجاد خيرگي و كاهش قدرت ديد رانندگان در -
  دار و ريسه چراغ نبايد استفاده شود. ، گردان و يا فالشعالمت يا چراغ چشمك زنتابلوهاي تبليغاتي از هرگونه 

) و يا با تلويزيون شهري، نمايشگر تبليغاتي (، پيام متغيري كنار راه نبايد حاوي پيام متحركتتابلوهاي تبليغا-  عدم متحرك بودن پيام  5
  تغيير نور يا هر اثر ايجادكننده حس حركت در متن يا زمينه باشد. 

مفاهيم و اجزاي   6
  اطالعات

يا از آن الگو گرفت (به  كرد، كلمات و نمادهاي تابلوهاي ترافيكي استفاده هادر تابلوهاي تبليغاتي نبايد از پيام-
 قدم، به چپ برانيد، دور برگردان يا ...) خصوص تابلوهايي مثل ايست، آهسته برانيد، رعايت حق ت

  هاي ايجاد هيجان يا تهديد استفاده شود. نبايد از جنبهبراي جلب توجه بيشتردر تابلوهاي تبليغاتي -
بايد تابلوي تبليغاتي بايد در جايي مستقر شود كه به راننده فرصت كافي براي خواندن و درك پيام را بدهد. -  فاصله ديد تابلو  7

  هاي اصلي جدا شده رعايت شود. متر در راه175متر در بزرگراه و250حداقل فاصله ديد

محل استقرار تابلو در   8
  عرض راه

. (استقرار تابلوهاي استممنوع  جداشدههاي نصب تابلوهاي تبليغاتي در سمت چپ مسير حركت و ميانه راه-
ها، عبور و عدم تمركز به ورودي و خروجي راهمنجر به انحراف زاويه ديد راننده از  ،تبليغاتي به هر نحو در سمت چپ راه

شده و افزايش احتمال حواس ، راهنمايي و رانندگي كه عموماً در سمت راست جاده قرار دارند عالئم، احتمالي عابرين پياده
 شوند)پرتي را باعث مي

هاي هاي عابر پياده و ايستگاهشاني پليروي پ حركت مسيردر باالي نصب و استقرار تابلوي تبليغاتي فقط   -
 باشد. ر مييسوصول عوارض و صرفاً با تصويب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي طي چارچوب ابالغي م

ها باشد و بايد محل نصب ( فاصله جانبي) تابلوهاي تبليغاتي نبايد در راستاي نصب تابلوهاي ترافيكي راه  -
 مين شود. أتعيين شده درخصوص ناحيه عاري از مانع و ناحيه بازيابي در حاشيه راه تالزامات 

رفاهي فقط در راهي كه مجتمع در حاشيه آن وجود دارد، نصب  -هاي خدماتيتابلوهاي اختصاصي مجتمع  -
هاي ها را در راهير راهرفاهي سا - هاي خدماتيتوان تابلوهاي مجتمعحالت ميشود مگر در مناطق فاقد مجتمع كه در اينمي

 مجاور (به شرط تأمين دسترسي ايمن) نصب كرد.
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  ضوابط ايمني در طراحي و نصب تابلوهاي تبليغاتي -3- 3ادامه جدول  
  ضوابط  معيار  رديف

محل استقرار تابلو در   9
  طول راه

محل استقرار تابلوهاي تبليغاتي نبايد به هيچ وجه احتمال كاهش اثرگذاري تابلوهاي ترافيكي را از طريق -
 متر) يا ايجاد حواس پرتي چه در ناحيه قبل و چه در ناحيه بعد از تابلوهاي ترافيكي را سبب شود.  300محدوديت در ديد ( تا 

هايي كه نيازمند توجه و تمركز بيشتر رانندگان به رانندگي موقعيتمحل استقرار تابلوهاي تبليغاتي نبايد در   -
 ها و... باشد. ها و گالري، تونل، محل عبور عرضي عابرينهاها ، قوسهمچون تقاطع

حداقل فاصله نصب تابلوهاي تبليغاتي از طرفين محل شروع ناحيه عملكردي تقاطع همسطح و غيرهمسطح،   -
متر  300هايي كه نياز به تمركز كامل راننده دارند، بايد ها و محل، دهانه پلهاي افقي و قائمي قوسمقاطع تغيير مسير، ابتدا

 در نظر گرفته شود. 
 تابلوهاي تبليغاتي نبايد بر روي پايه عالئم كنترل ترافيكي نصب شوند.   -
هاي اصلي متر و در راه 300اطالعاتي موجود در بزرگراه  عالئمحداقل فاصله نصب تابلوي تبليغاتي از طرفين   -
 متر باشد.  200شده جدا
متر در راه اصلي جدا شده از تابلوهاي  250بزرگراه و  درمتر  500تابلوهاي تبليغاتي نبايد در فاصله كمتر از   -

سب ارزيابي و تشخيص دفتر ايمني ، قرار بگيرند. براي موارد خاص حتبليغاتي ديگر كه در همان طرف جاده نصب شده اند
 شود. عمل مي ايسازمان راهداري و حمل و نقل جاده راه و حريم

گيري تصادفات در ناحيه تونل، نصب هرگونه تابلوي تبليغاتي يا بدليل خطرات محتمل در حين و بعد از شكل  -
 متري ممنوع است.  250ها تا فاصله نماد در ورودي و خروجي تونل

ها يا سطح زمين نقاشي يا ها، كوه، دامنه تپه، ديوارهتبليغات نبايد موازي راستاي راه روي سنگهيچ گونه   -
 ترسيم شود.

تابلوي پايه  استحكام  10
  تبليغاتي

بردار بايد چنان مستقر و نگهداري شوند كه در برابر نيروهاي ها توسط بهرهتابلوهاي تبليغاتي در حاشيه راه-
 وارده پايداري و استحكام كافي داشته باشند و در اثر عوامل جوي دچار دگرگوني و تغيير شكل نشوند. 

، خطري براي هرگونه تابلوي تبليغاتي كه از نظر پايداري سازه غير ايمن شناخته شوند و به دليل احتمال سقوط  -
، غيرمجاز تلقي شده و بايد توسط بهره بردار نسبت به جمع آوري آن اي و عبور و مرور عمومي محسوب شودي جادهايمن

 اقدام شود.

11  
عدم نصب در نواحي پر 
ريسك شناخته شده در 

  هاراه

نصب در محل استقرار تابلوهاي تبليغاتي بايد با در نظر گرفتن سطح ريسك نواحي مختلف راه تعيين شود و از -
 ، به شدت احتراز شود. اندها شناخته شدهنواحي كه به عنوان نقاط يا مقاطع با ريسك باال يا نقاط پرتصادف در شبكه راه

ازنصب تابلوهاي تبليغاتي در نواحي داراي شرايط پيچيده به لحاظ طرح هندسي راه يا حركات ترافيكي كه   -
 ، اجتناب شود. نيازمند تمركز باالمي باشند

، محل استقرار تابلوهاي تبليغاتي در صورت بروز تغييرات عمده مواردي همچون افزايش تصادفات محل  -
هاي اطراف راه به لحاظ كنترل عدم افزايش ريسك تصادفات ناشي ، تغيير كاربري، حجم ترافيك، سرعتطراحي هندسي راه

تغيير در موقعيت تابلوهاي مجاز مراتب به سازمان راهداري و حمل و از نصب تابلو مورد ارزيابي قرار گيرد. در صورت لزوم به 
 اي منعكس شود. نقل جاده

ها وجود دارد، يا هايي كه امكان غرق شدن توسط سيالبها يا محلتابلوهاي تبليغاتي نبايد در موقعيت  -
  ها و آبروها شود، نصب شوند. ها و تونلواژگوني آنها در اثر عوامل طبيعي باعث بروز خطر براي راه و مسدود شدن دهانه پل

  رويه راه -3-16

  همواري، مقاومت لغزشي و رنگ رويه روسازي در ايمني راه تأثيرگذار است.

  همواري رويه -16-1- 3
هاست، بايد هموار و عاري از شيارافتادگي، پستي و بلندي و موج باشد. وجود چاله يا مانع سطح رويه كه بستر گردش چرخ خودرو

سانتيمتر در سطح رويه راه بسيار خطرناك بوده و در صورت وجود بايد سريعاً رفع شود. فقدان  5/2ارتفاع بيشتر از  ياا عمق ب
گيري ندارد با وضعيت نامطلوبي شود كه راننده ناگهاني و در حالي كه فرصتي براي تصميمسبب مي مشخصات مناسب براي رويه راه

آمد آن وارد شدن خسارت به اجزاي وسيله نقليه و بسيار ناگوارتر از آن، بروز جراحت و تلفات باشد. هر چه سرعت رو شود كه پيروبه
ها و وضعيت در اين گونه سطوح بيشتر است. همچنين تاريكي شب كه ناهمواريدر راه باالتر باشد، احتمال به وجود آمدن تصادف 

  شود. كند، افزايش قابل مالحظة خطر را موجب ميموجي شكل رويه را از حالت وضوح نسبي در روز خارج مي
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سازي ترافيـك و كـاهشبراي آرام فرورفته (تراشيده شده) لرزانندهنوار هاي برجسته عرضي و كشيخط
صورت يك شيار يكپارچه در كل عرض به بايد فرورفته لرزانندهنوار  . در اين حالبايد با هم مورد استفاده قرار گيرند سرعت

شود.به رنگ سفيد و به صورت دوجزئي يا پيش ساخته و يا پايه آبي در كنار آن اجرا  نيز كشي برجسته عرضيخط ومعبر 

نكات و مالحظات اجرايي -3-18-3

- 
- 
- 

پاكسازي مسیر بالفاصله پس از اجراي نوارهاي لرزاننده الزم و ضروري است.

ي به لحاظ تمیز نگهداشتن و جلوگیري از پر شدن میباشند. شیارهاي نوار لرزاننده نیازمند نگهداري فصلی و دورها

در نواحی مورد نیاز، در صورت اجراي روکش جدید، استفاده از نوارهاي لرزاننده غلتکی بر روي آسفالت گرم توصیه میشود.

كاهسرعت -3-19

سازي ترافيك است كه عدم اجراي صحيح آن نه تنها باعـث بهبـود نشـده بلكـه احتمـال وقـوعابزارهاي آرامكاه يكي از سرعت
دهد.تصادف را افزايش مي

هـاي عبـور كننـده ازشـود و در راه كيلومتر بر ساعت استفاده مي 50حداكثر  عملكردي با سرعت هايكاه براي موقعيتاز سرعت
توان از آن استفاده كرد كه قبالً هشدارهاي الزم براي كـاهش سـرعت توسـط عالئـمر صورتي مينواحي شهري و بافت مسكوني د

بـا توجـه بـه ايـن كـه     . كيلومتر بر ساعت رسـيده باشـد   50ه كاه بالزم به رانندگان اعالم شده و سرعت قبل از عبور از روي سرعت
تابلوهـاي نصـب شود، لـذا  سازي اجرا ميسله اقدامات آرامسل ف به عنوان آخرين راهكار ازهاي با سابقه تصادكاه در محلسرعت

در .اجباري استكاه قبل از سرعتنوار حاشيه فلوروسنتي و با  متر 200اخطاري كاهش سرعت با تابلوي متمم 
شود در هر دو طرف راه اين تابلو نصب شود.هاي دو خطه توصيه ميراه

راهه فرارشيب -3-20

طوالني، اين خطر وجود دارد كه ترمز وسايل نقليه سنگين به علت نقص فني يا گرم شدن زياده از حد، قدرتهاي در سرازيري
اي افزايش يافته با رسيدن به ساير خودروهاكنندهاي كه بدين ترتيب سرعتش به نحو نگران نقليه عمل خود را از دست بدهد. وسيله

درجه 260وجود خواهد آورد. در وسايل نقليه سنگين متداول دماي بحراني ترمز  بهناپذيري را هاي تند، ضايعات جبرانقوسيا 
سانتيگراد است.

مراجعه 415نشريه  –هاي ايران نامه طراحي راهبه آيين (خروجي اضطراري) راهه فراربدر خصوص نحوه طراحي و جانمايي شيب
دار، مقدار شيب طولي، تعداد وسايل نقليه سنگين،ميزان طول شيب راهه فرار بستگي بهانتخاب شيب ،هاي طراحيشود. در پروژه

دار (مانند قرار گرفتن تقاطع يا ناحيه مسكوني) دارد.وضعيت و شرايط راه در انتهاي سطح شيب

عمق مجاز حداكثر براي شيار عرضي برابر با 5 ميلي متر مي باشد. -
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