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 خواننده گرامی

 

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

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

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

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

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

 کنید. انیراد مورد نظر را به صورت خالصه بیا -2

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

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

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

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

 

 اطالعات تماس:
 

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

 021-88878031-9تلفن: 
 

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

آیین نامه طراحی معابر شهری

با سالم و احترام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

معماري ارائه خواهد کرد.

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

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

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



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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بر اساس اصول توسعه پایدار بوده است.« شهری

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

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

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

 معرفی شد.« شهرهاخاص امور کالن

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

 ست از:ا عبارت شدهدنبال 

 نقل پایداروطراحی معابر شهری بر اساس اصول حملهای نی مفاهیم، رویکردها و شیوهروزرسابه -

 ضوابط طراحی شبکه معابر شهری با رویکرد انسان محوریبازنگری در  -

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

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

 یخصش یو خودرو ینقل همگانوحمل دوچرخه،

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

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



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

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

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

 

 

 محمد اسالمی                                                                                                 

 

  



 یونقل وزارت راه و شهرسازحملپیشگفتار معاون 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 دانشگاه تهران واگذار شد.

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

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

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

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

 ارزیابی قرار گرفت.

 



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

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

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

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

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

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

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

 ایران رسید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تدوین شده است.« تجهیزات ایمنی»و « دوچرخه

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 بینجامد.

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

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

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

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

 را از خداوند منان خواستارم. شانیافزون ا

 

 وریشهرام آدم نژاد غ                                                                                       

 

  



 «نامه طراحی معابر شهریآیین»سازمان اجرایی تهیه 

   مجری:

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران کرمانشاهیالدین شهاب

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه تهراندانشگاه  علیرضا رامندی

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران نیامهدی بشیری

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران نژادحسین دشتستانی

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران کیوان آقا بیک

 ارشد راه و ترابری یکارشناس دانشگاه تهران هانی ژاله دوست

 ارشد راه و ترابری یکارشناس دانشگاه تهران علی اکبر لبافی

 کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران یم مؤمنیمر

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران انیرچینو حریم

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران یا آزادیمح

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه دانشگاه تهران اصفهانی انید شمعانیحم

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران یلیمارال اسماع

   

   دستگاه کارفرما:

 دکتری راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی محسن صادقی

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت راه و شهرسازی نژادقیسعید توف

 کارشناسی ارشد راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی خرمیحامد 

 کارشناسی ارشد راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی مهدی شکرگزار

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت راه و شهرسازی زهره فدایی

   

   :دستگاه نظارت

 شهریریزی دکتری برنامه وزارت راه و شهرسازی انیغالمرضا کاظم

 دکتری مدیریت راهبردی وزارت کشور پوریا محمدیان

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت کشور فرشاد غیبی

   
   

به این وسیله از زحمات آقای دکتر عباس بابازاده، آقای دکتر نوید خادمی و خانم مهندس مهسیما مقدسی که با  قدردانی:

 .شودقدردانی می ،اندنامه کمک کردهبه قوام بخش چهارم آیینارائه نقطه نظرات سازنده خود 
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 اتیلک -1

در آنها ممنوع و کنترل  یموتور ریغ هایشیوههستند که تردد و حضور کاربران  یمعابر یشهر یهاتندراه

 یسرعت و حجم تردد باال جادیوجود دارد که به هدف ا یکشور، معابر یشده است. از آنجا که در شهرها

 یبنددسته از معابر را از دسته نیا توانی، نمهستند یبردارشکل گرفته و در حال بهره یموتور هینقل لیوسا

دسته از معابر در شهرها، فراهم کردن  نیاحداث ا از یحذف کرد. هدف اصل یمعابر شهر یطراح نامهنییآ

مولد و جاذب  یهاینامتوازن کاربر عیتوز لی به دلالًعموماست که  یبلند شهر یو سفرها یطوالن یهاییجابجا

است  نیا ،دسته از معابر متصور شد نیا یبرا توانیکه م یحیصح کرد. کاراندآمده دیسفر در سطح شهر پد

به صورت  بیترت نیه ارا فراهم آورند. ب یشهربرون یهاو راه یشهر یهاابانیخ نیشهرها، ارتباط بکه در کالن

 اکیداًعملکرد،  نی. خارج از اکنندیعمل م یشهربرون یهاو تندراه یشهر یهاابانیحد واسط خ در معبر کی

 هکبل ،شهری جدید اجتناب شودمعابر  چنین تسهیالتی در شبکهتوسعه  و جادیااز نه تنها که  شودیم هیتوص

کامل مد نظر  یهاابانیشدن به خ لیتبد یدر راستا موجود یشهر یهاتندراه یجهت بازطراح ییراهکارها

 .ردیقرار گ

دو نقش ترین آنها مهمهای مختلفی دارند که مفاهیم شهرسازی، معابر شهری نقش وبا توجه به تعاریف 

ترسی نیازهای دس هر معبر در مقابلگویی شود. نقش دسترسی معابر، به پاسخمی معرفیجایی دسترسی و جاب

وسایل نقلیه مختلف از معبر و انتقال و عبور زان تردد یبه م ،نقش جابجایی وها به کاربریکاربران مستقیم 

 معابر مختلف به یکدیگر به هایاتصالتعداد و کیفیت واضح است که  .های ترافیکی اشاره داردسریع جریان

 های پیرامونی متفاوت است.به کاربریدسترسی نقش جابجایی آنها مربوط بوده و با نقش 

 یاست. امکان دسترس ییجابجا ،یشهر یهاتندراهاصلی نقش  ،ییابجاو ج یدو نقش دسترس نیب از

 فاقد الًعموممعابر  نیا هیحاش ب،یترت نیه ادسته از معابر وجود ندارد. ب نیا قیاز طر هایبه کاربر میمستق

 یهاتندراه شود،یم جادیامعابر  نیدر ا هینقل لیعبور وسا یکه برا یتداخل سطحاست. با توجه به  یکاربر

 .اندشده میتقس یشهر یهاها و بزرگراهآزادراه به دو دسته یشهر

 ه شامل،کشوند یم یبندطبقه یبه انواع مختلفز ین یو هندس یکیزیها بر اساس ساختار فتندراه

با  یگر )و گاهیدکیبا  یمحل تقاطع معابر تندراه است. یبیک، همسطح و ترگذر، باالگذرنییپا یهاتندراه

 شود.یم یهمسطح )تبادل( طراح ریمعموالً به صورت غ( یشهر یهاابانیخ
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ی شهری ضروری است. در رابطه هاو تبادل هاعامل در طراحی و احداث تندراه توجه به ضوابط پدافند غیر

های زیر در انواع ، رعایت توصیهآنبا این ضوابط در هر قسمت توضیحات مرتبط ارائه شده است. عالوه بر 

 است: الزامی ت امنیتی و دفاعی در شرایط بحرانکاهش مخاطرا ها به منظورتبادل وها تندراه

 شهرداریهای نظارتی پلیس و ها به دوربینها و بزرگراهمجهز کردن مناطق حساس آزادراه -

طالعات ضروری رسانی رادیویی جهت ارائه اهای اطالعها به سیستمها و بزرگراهدسترسی آزادراه -

 )عدم قرارگیری در نقاط کور( به شهروندان در شرایط بحران یت ترافیکهمچون وضع

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

 میسیو شبکه ب ینور بریف قیاز طر یامداد

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

 شرایط بحرانو مناطق مجاور در  یمرکز

دستورالعمل الزامات و مالحظات دفاعی و پدافند غیر »به کاهش مخاطرات برای اطالعات بیشتر در زمینه 

 شود.مراجعه مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  ،«عمران شهریهای توسعه و ل در طرحعام

 

 یصوت یآلودگنترل ک -1-1

 یهادر تندراهوسایل نقلیه سرعت  و پر حجم تردد زیادمؤثرترین روش برای تنظیم سروصدای ناشی از 

های حساس نسبت به سروصدا، دورتر از ریزی شهر به صورتی است که مناطق زیستی و کاربری، طرحیشهر

اهش ای برای کهای شهری، باید فاصلهمسکونی و تندراهترافیک قرار گیرند. بین مناطق  ها و معابر پرتندراه

 تتوان به فضای سبز یا به بناهایی اختصاص داد که نسبمیزان سروصدا در نظر گرفته شود. این فاصله را می

 به سروصدا حساسیت کمتری دارند.

است. معبر  گذر ساختن این معابرهای شهری، پایینهای مؤثر در تنظیم سروصدای تندراهیکی از روش

تر پایین ،های مجاور و یا متقاطعخیابان سطحآن در سرتاسر طول معبر از  سطحگذر، معبری است که پایین

 ثرات زیستاکنند. گاهی برای کنترل است. به این ترتیب، دیوارهای دو طرف به عنوان صداگیر عمل می

پوشانند. در این موارد از سطح قسمت پوشیده میگذر را هایی از معابر پایینمحیطی در مراکز شهرها، قسمت

 د.شوهای شهری استفاده میز و محیطشده به عنوان فضاهای با
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ساس ح و بناهای غیر سبز یفضاتپه، ر ینظصداگیرهای طبیعی و موجود ) نارکدر  یتندراهبر امع یطراح

 یق صوتیعاهای هاده از دیوارست. استفهای تنظیم سروصدا در شهرهاز روشنسبت به سروصدا(، یکی دیگر ا

ه برای اطالعات بیشتر در این زمین شود.توصیه می ،های دیگر کنترل سروصدا کارساز نباشددر مواردی که روش

 یبرا کیراهکار کاهش نوفه تراف»با عنوان  کشور یزیرو برنامه تیریسازمان مد، 342به نشریه شماره 

 مراجعه شود.« یشهر یهابزرگراه یحواش یاهنساختما

 

 هوا ینترل آلودگک -1-2

و در  معابرطراحی  حیطه خارج از الًعموم ،های هوا ناشی از ترافیکابزارهای مؤثر برای کنترل آلودگی

ها به تندراهو احداث  یطراح ،ن حالیونقل کشوری و شهری است. با اهای راهبردی حملریزیبرنامه حوزه

ده ی، بریدر محدوده شهرو پر سرعت  کیپر تراف یدورهایرکجاد ی، ایشخص خودرویق استفاده از یعلت تشو

توان با به یشود. البته میه نمیاده و دوچرخه، توصیپ مسیرهایها و قطع شدن م محلهکشدن بافت مترا

 یهایاربرک یابی ایجادز در اطراف معابر پر تردد و مکانل، قرار دادن فضای سبز و بایاز قب یاصول یریارگک

 .ردکم کآنها  کیتراف یزان اثرات نامطلوب آلودگیاز م ،یشهر یهابا فاصله قابل قبول تندراه یونکمس

 

 یسطح یهاآب یآورسات جمعیتأس -1-3

 یرهایدر مس آنهاها، از قرار دادن تبادل و یتندراه یدورهایرک یت و طراحین موقعییتعاست در  یضرور

سات یو ساخت تأس ین صورت طراحیر ای. در غشودب اجتناب الیعبور س یرهایو مس یسطح یهات آبیهدا

باز  یاهااستفاده از فض البتهر است. یناپذاجتناب  یبالیس یرهایعبور مس یبرا نهیهز ده و پریچیپ یکیدرولیه

 .است بالمانع یبالیس یرهایها جهت عبور مسشده در محدوده تبادل جادیا
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 یاز نظر هندس ی شهریهاانواع تندراه -2

 هاتعریف -2-1

 کنترل شده است. ممنوع و کامالً در آن یموتور ریغ هایشیوهکه تردد و حضور کاربران  یبرمع :تندراه

های موازی و تر از خیابانینروسازی آن در طول قابل توجهی پای سطحتندراهی که گذر: تندراه پایین

 است. طراحی شدهها اتصال

 ،و روی پلباالتر از سطح زمین  قابل توجهی طولدر سطح روسازی آن تندراهی که تندراه باالگذر: 

 .است شده طراحی

ها و معابر اطراف همسطح با زمینسطح روسازی آن در طول قابل توجهی تندراهی که تندراه همسطح: 

 طراحی شده است.

 گذر.نیهمسطح، باالگذر و پای یهااز تندراه یاشامل مجموعهی تندراهتندراه ترکیبی: 

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

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

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

 کنترل شده است. کامالً های آنو اتصالها های شهری که تمامی دسترسیای از تندراهدسته: آزادراه

 .های آن نسبتاً کنترل شده و با تداخل محدود استهای شهری که اتصالای از تندراهدستهبزرگراه: 

رو شروع و در جهت که از لبه سواره تندراه هبدون مانع و قابل عبور در کنار یاهیناحناحیه عاری از مانع: 

 .ابدییادامه م ی(روانیش بیسرعت طرح و ش ک،یبر اساس حجم تراف) یتا عرض مشخص آنعمود بر 

 گذرد.ع با یک معبر دیگر، از روی آن میکه در محل تقاط معبرقسمتی از یک روگذر: 

 .دگذرکه در محل تقاطع با یک معبر دیگر، از زیر آن می معبرقسمتی از یک زیرگذر: 

 منتهی الیه عرض پوسته.رو تا خط ممتد لبه سوارهحد فاصل : معبرحاشیه 

 ی.های سطحآبرو به منظور تخلیه آباز جدول در ترکیب با  استفاده آبرو: جدول
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 گذرنیپای یهاتندراه -2-2

صات مشخ توجه به و ارتفاع آزاد حفظ حداقلبا  ،ی اطرافهاخیابانه کبا شب یمواز معموالًگذر نییتندراه پا

 کین ی. اغلب در طرف(1-2ل کش) شودیم طراحین یاز سطح زم متر 5 بیشتر از در عمق ،های روگذرسازه

ازد. سیر میپذانکرا ام اتصال با آنها وقرار گرفته  هاابانیخ ریساهمسطح با  ییندروهاک، گذرنییتندراه پا

 بدنهبه  ندروکو در صورت عدم وجود  ندروکبه  هارابط کمکم به یبه طور مستقگذر نیپای تندراه هایاتصال

 رد.یگیتندراه صورت م یاصل

 :ردکاشاره  ریتوان به موارد زیمگذر نییپا یهاتندراه یاصل یهاتیاز مز

 دهد.یر قرار نمیرا تحت تأث شهر یبصر ییبایو ز یو ساختار معمار بوده یمخف ،بدنه تندراه -

 عبور داد. گذرنیتندراه پای یاز رو یعیت طبیمتقاطع را با حفظ وضع یهاابانیختوان یم -

 ر خواهد بود.یپذانکراهه امبیا شیاز به پله یاده و دوچرخه بدون نیپ یرهایعبور مس -

 رسد.ینترل سروصدا مطلوب به نظر مکو  یصوت یهایآلودگاز نظر  -

 از دارد.ین یمترک عرض پوستهبه  -

 
 ا(کی، آمرانئرلنیواو) گذرنییپا تندراه کی نمونه -1-2ل کش
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 گذرباال یهاتندراه -2-3

ل یه به دلک یدر مواقع شود. مگریه نمیتوص گذرباالها به صورت تندراه ی، طراحیلکدر حالت 

ه و تندراه ب نبودهسر یم گذرنییپاان ساخت تندراه کن، امیزم یتوپوگراف طیشراو  یاقتصاد یهاتیمحدود

ر نامطلوب آن در یتأثتندراه باالگذر  یت اصلی. محدودشود یاطراف طراح یهااختمانپارچه با سکیصورت 

 .(2-2ل کش) ط استیمح یبصر ییبایو ز یشهر یساختار معمار

 نظیر بحران شرایطدر ه کباشد  یاد به اندازهیباتندراه باالگذر  کیاطراف از  یهافاصله ساختمان

ها طبقات مختلف ساختمانبه  یو دسترسوجود داشته ها ات آتشنشانیعمل یبرا یافک ی، فضایسوزآتش

باشد  یاد به اندازهیمجاور با یهاساختماناز بدنه فاصله تندراه باالگذر  ،حرانب شرایط. عالوه بر ر باشدیپذانکام

از  متر 0/6تا  5/4د حدود یبا هاتندراهقسمت باالگذر  نیبنابراها را به وجود آورد. در قوس یافکد یه فاصله دک

 .فاصله داشته باشدمجاور  یهاساختمان

 
 )بزرگراه صدر، تهران( گذرباال تندراه کی نمونه -2-2ل کش

 

جاد شده در مجاورت یا یخال یان استفاده از فضاکام ،باالگذر یهاتندراه یوجه در طراحته قابل تکن

وان تی، مر تندراهیدر ز جاد شدهیا یخال یا. به طور مثال از فضن استیزم ینگهدارنده تندراه بر رو یهاستون

 رد.کاستفاده  یهمگانژه یر ویا مسیو  یاهیحاش رینگ غیکهمسطح، پار کیان ترافیجر ییجابجا یبرا
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 یهاعتقاط یان عبور آسان براکرند تا امین قرار گیاز سطح زم ید در ارتفاع مناسبیبا ی باالگذرهاتندراه

، وسازگزاف ساخت یهانهیهزاز جمله  یبیمعاگذر باالها به صورت تندراه یطراح البته سر باشد.یهمسطح م

 .به همراه دارد یسطح یهاه آبیتخل در اخاللجاد یاو  یو نگهدار ریتعم ادیز یهانهیهز

 

 همسطح یهاتندراه -2-4

ت از مشخصا یکی. (3-2ل کش) شوندیهمسطح ساخته مبه صورت شتر موارد یدر ب یشهر یهاتندراه

ر منظو به. است یشهر یهاابانیر خیسابا  در تقاطع تندراه یطول مرخین رییتغ ،همسطح یهاتندراه یاصل

ن تندراه یدر طرف طرفهکی یجانب یهاکندروشود تا از یه می، توصیشهر تندراه کیبه  منیو ا راحت اتصال

 استفاده شود.

 
 (بزرگراه مدرس، تهران) همسطح تندراه کی نمونه -3-2ل کش

 

ل در ارتباط سواره و به خصوص کجاد مشیجه، ایبه دو بخش جدا از هم و در نت ین بافت شهرده شدیبر

 .رودیهمسطح به شمار م یهاتندراه یطراح یهاتیاز محدود یکی ن آنها،یاده بیپ
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 یبیکتر یهاتندراه -2-5

 یهان تندراهیشود، ایاستفاده م یبیکتر یهااز موارد از تندراه یاری، در بسیمعابر شهر یدر حوزه طراح

از  یبا تنوع یبیکتر یها. تندراههستند گذرنییو پا گذرهمسطح، باال یهاتندراهاز  یاهشامل مجموع یشهر

 یکی (.4-2ل کش)شود ینترل مک اتن مشخصیاساس ا آن بر یهااتصاله کمواجه بوده  یو عرض یمقاطع طول

ه یوصت نیبنابرا .است یفواصل طوالن یمقرون به صرفه نبودن برا ،یبیکتر یهااحداث تندراه یهاتیاز محدود

 .شودوتاه استفاده کاصل فو یفقط برا یبیکتر یهاه از تندراهکشود یم

 

 
 ا(کینگلند، آمریوای)ن یبیکتندراه تر کینمونه  -4-2ل کش
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 یآزادراه شهر -3

کنترل  آن کامالً یهادسترسی ها واتصالکه  هستندهای شهری ای از تندراهشهری، دسته یهاآزادراه

 اب بدون تداخل ،های سطح باالطراحیکه ورود و خروج انواع وسایل نقلیه با استفاده از نحوی ه شده است. ب

 ریتقاطع همسطح، غ کیق یاز طر یآزادراه شهر کیبه  اتصالد. شومی انجامجریان اصلی عبوری از آزادراه 

)تبادل( غیر همسطح  به صورتهای شهری ها در این دسته از تندراهتمامی تقاطعد یبامجاز و ممنوع بوده و 

حداقل  یشهر یهادر آزادراه شود.ها میسر میاز طریق رابط آزادراه ارتباط بین معابر متقاطع با .اجرا شوند

با  اتصالی یهاانیاهش سطح تداخل جرکل یو به دلمتر بوده  300 جهتو هم یمتوال اتصالن دو یفاصله ب

 ن است.کمممجاز و اتصال،  2ثر تعداد کلومتر از طول آزادراه حدایک، در هر یعبور کیتراف

ات ظداشته باشد، الزم است تا مالحدر هر جهت خط عبور  4از  ترشیب یشهرآزادراه  کیه ک یطیر شراد

خط در هر جهت، به صورت  4خطوط مازاد بر ن مواقع یآن در نظر گرفته شود. در ا یبرا یاژهیو یطراح

عالوه  ن خطوطیشوند. ایجاد میا های طولیو حفاظ های کناریکنندهجداامالً جدا شده توسط ک یندروهاک

ی در کیتراف یهاخلاداهش تعداد تکو  یکیتراف یهااهش گلوگاهک یدر راستا ،کیتراف یتقاضا پاسخ بهبر 

 رد.کعمل خواهند  یاصل خطوط

 
 (تهران ،آزادگان)آزادراه  یشهر آزادراه کینمونه  –1-3ل کش
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لومتر بر ساعت یک 20زان یندروها به مکجدا شده، سرعت طرح  یندروک یدارا یهاآزادراه یطراحدر 

ز ندرو اکآزادراه با خطوط  ین خطوط اصلیشود. ارتباط بین مییآزادراه تع یاصل خطوطمتر از سرعت طرح ک

 .شودینظر گرفته ما دوخطه در ی کیه معموالً ک گیردمیصورت  یانتقال راهبازشدگی جداکننده و ق یطر

 

 سرعت -3-1

آنها برابر با سرعت مجاز و لومتر بر ساعت یک 120تا  100 برابر با یشهر یهاآزادراه یسرعت طرح برا

ها، . با توجه به نوع توپوگرافی منطقه، خصوصاً مالحظات مربوط به سرازیریاستکیلومتر بر ساعت  100 تا 80

 یحداقل سرعت طراحبرای یک تسهیالت آزادراهی طوالنی، الزم است تا حد مجاز سرعت قابل تغییر است. 

 .ت سرعت در نظر گرفته شودیبه عنوان محدوددر طول مسیر 

 

 طرح کیحجم تراف -3-2

است. سال طرح  یترین اطالعات مورد نیاز برای طراحی معابر شهرحجم ترافیک در سال طرح از مهم

مراحل  یه برخکاست  ین در حالیشود. امی تعیینساله  20افق  بر اساسمعموالً  یشهر یهابرای تندراه

جم حدر زمینه  برای اطالعات بیشترباشد.  یتروتاهکازمند افق طرح ین است، نکمم یشهر یهاآزادراه یبازساز

ه دمبه دست آحجم تردد مقادیر از  یگاهمراجعه شود. « مبانی»نامه، نییآ اولبه بخش ساعتی طرح  کیتراف

سطح  یتتحلیل ظرفیت، مطلوب بر اساسین ترتیب که ه اشود. بها استفاده میتحلیل ظرفیت در طراحی از

ترافیک آن سطح خدمت به عنوان حجم  تردد متناظر با بررسی شده و از حجم ،یک طراحی خدمت حاصل از

 شود.طرح استفاده می

 

 سطح خدمت -3-3

سازگار باشد، انتخاب  یط آتیه با شراکن سطح خدمت یالزم است تا باالتر یشهر یهاآزادراه یطراحدر 

( برای سال یتداخل یهاانیندروها و جرکها، ها و سایر تسهیالت آن )مانند رابط. زمانی که طراحی آزادراهشود

شهری، های متراکم کالندر توسعهانجام داد.  Cتوان طراحی را بر اساس سطح خدمت گیرد، میطرح انجام می

 عملی نیست. Cدستیابی به سطح خدمت معموالً  ،ن مواردیرا در ایاست، ز ز مجازین Dاستفاده از سطح خدمت 
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در نظر  Bسطح خدمت طراحی  ،یکمکو  اصلیطوط خ ی، الزم است تا براایدر نواحی حومهن یهمچن

عرض کافی و سایر مالحظات طراحی مد نظر قرار گیرد. برای الزم است تا دستیابی به آن،  یبرا هکگرفته شود 

 مراجعه شود.در همین جلد « سطح خدمتتحلیل » بنداطالعات بیشتر به 

 

 یب طولیش -3-4

 یطول بیثر شکداشته باشد. حدا یر قابل توجهیرد آن تأثکتواند بر عملیم یشهر یاهآزادراه یب طولیش

ارائه شده  1-3جدول ن در یزم یو بلند یاساس سرعت طرح و نوع پست بر یشهر یهاراهآزاد یه شده برایتوص

است تا  بهتر، آزادراهدر محور  کهای با فاصله نزدیمنقطع و تبادل کهای ترافیدر صورت وجود جریان است.

ر ثکت حدایان رعاک، امییاجرا یهاتیه به علت محدودک یدر صورت .شوداز شیب طولی نواحی هموار استفاده 

 تندتر یطول یهابیتوان از شیم، 2-3جدول  با مطابقمحدود،  یهاوجود نداشته باشد، در طول یب طولیش

 رد.کز استفاده ین

 درصد(بر حسب ) یشهر یهاآزادراهحداکثر شیب طولی برای  -1-3جدول 

 سرعت طرح
 لومتر بر ساعت(یک)

 یو بلند ینوع پست

 یوهستانک تپه ماهور هموار

100 3 4 6 

110 3 4 5 

120 3 4 - 

 

 )بر حسب متر( های اجراییمحدودیتدر صورت وجود آزادراه تند  یطول یهابیحداکثر طول مجاز برای ش -2-3جدول 

 شیب طولی
 )درصد(

 نوع پستی و بلندی

 وهستانیک تپه ماهور هموار

4 600 - - 

5 450 450 - 

6 350 350 - 

7 300 300 300 

8 250 250 250 
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 و بربلندی یب عرضیش -3-5

در مقاطع معمول شیب عرضی برخوردار است.  یادیت زیاز اهم یرشه یهادر تندراه یب عرضیوجود ش

در  بربلندیبه عالوه، درصد باشد.  5/2تا  5/1سطحی باید بین  یهاآوری آبجمعم آزادراه به منظور یقتو مس

درصد در  8تا  6خبندان یط یدرصد و در شرا 10تا  6معمول و معتدل  یهامیها در اقلآزادراه یافق یهاقوس

ها و رابط هاآزادراهو حرکت وسایل نقلیه با سرعت کم در  ازدحامدر مواردی که احتمال  شود.ینظر گرفته م

 شود.درصد در نظر گرفته می 6، حداکثر میزان بربلندی برابر با است زیاد

 متفاوت هاها و پلروگذربا  ،نیتر از سطح زمنییهمسطح و پا یافق یهاقوس یبرا مجاز بربلندیمقدار 

 برابرثر کحدا یافق یهاقوس یمجاز برابربلندی ، اندشده یل پل )روگذر( طراحکبه ش هک ییهااست. در بخش

شتر یشده پل ب یسطح روساز یخبندان، احتمال لغزندگیط یه در شراک ییاز آنجا د.شوین مییدرصد تع 8 با

 ه شود.در نظر گرفتها پلبربلندی  یبرا یمترک مقدار که شودتوصیه میر نقاط است، یاز سا

 های افقیحد امکان از در نظر گرفتن قوس درکه شود برای کاهش مخاطرات دفاعی و امنیتی توصیه می

برای اطالعات بیشتر در زمینه د، اجتناب شود. وشمیهای ناگهانی در طول مسیر تند که منجر به تغییر سرعت

 مراجعه شود. «یطول یهامرخیپالن و ن»نامه، نییآ دومبه بخش  یو شعاع قوس افقبربلندی 

 

 هااتصالن یفاصله ب -3-6

 ، فاصلهیشهر یهاآزادراه یخطوط اصل درمتر شدن سطح تداخل کو ان یجر یوستگیبه منظور حفظ پ

ان یجر ن صورت،یر ایدر غشود. یمگرفته  لومتر در نظریک 5/1 با برابر حداقل یمتوال تبادلدو ز کمران یب

 یرو ارتباط بافت شه یپارچگکین، به منظور حفظ یهمچن دهد.یمخود را از دست  یوستگیو پ یروان ،کیتراف

های )یا هر نوع تالقی با سایر معابر نظیر پل هاتبادلز کمرن یه فاصله بکشود یه میها توصدو طرف آزادراهدر 

لومتر در نظر گرفته شود تا یک 3 با ثر برابرکحدا یآزادراه شهر کیدر امتداد  روگذر و زیرگذر بدون دسترسی(

 اد نشوند.یارتباط دو طرف آزادراه ز یبرا یگردش یهاتکزان حریم

ز محدود شود. حداقل فاصله ینها اتصالها و ن رابطیق فاصله بین است از طرکن دو تبادل ممیفاصله ب

ارائه  3-3جدول شود، در یده میآنها سنج یهایکشمحل تالقی خطه از کمختلف های اتصالها و ن رابطیب

 ،رعتو س ر خطییتغ یبرا یافکرفتار رانندگان، طول  از یات عملیاساس تجرب برن جدول یر ایمقاد شده است.

 ست.ادست آمده ه ب العملسکع یاز براین زمان مورد نیو همچن تابلوها و عالئم فرصت مشاهده
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ندرو کاز  دیبااد شده باشد، یر یدامتر از مقک ،ا تبادلی اتصالن دو یخاص، فاصله ب یهانچه در حالتچنا

بوده و  یمتفاوت و متوال اتصال، مربوط به دو تبادل و 3-3جدول ر موجود در یبه عالوه، مقاد .استفاده شود

 اربرد ندارند.ک یر شبدریتبادل خاص نظ کیموجود در  یهارابط یبرا

طح س اهشکه به منظور کها، باید توجه شود ها و اتصالها، رابطعالوه بر رعایت حداقل فاصله بین تبادل

است )همه  2 برابر با مجاز هایاتصال تعداد ثرکحدا ،یلومتر از آزادراهکدر هر  تداخل در خطوط اصلی آزادراه

 شوند(.اتصال محسوب می کتبادل مشخص، ی کهای مربوط به یرابط

 

 
 های شهریدر آزادراه هاو تبادلها اتصالن یفاصله بنحوه تعیین  –2-3ل کش
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 یشهر یهادر آزادراهها اتصالانواع ن یفاصله بحداقل  -3-3جدول 

 ریتصو حالت
 بدنهفاصله در 

 )متر( اصلی
فاصله در 

 )متر(ندرو ک

 یورود رابطدو 
 ای

 یخروج ابطردو 

 

300 240 

 ورودی رابطـ خروجی  ابطر

 

150 120 

 خروجی  رابط ـورودی  ابطر

 

600 480 

 

 تعداد خطوط عبور -3-7

داشته باشند. عبور خط  3رو حداقل مجزا از هم و در هر سواره یجهترو م دو سوارهکد دست یها باآزادراه

 ترشیبه ب که یصورت شود. دریمن ییتععبور خط  4 برابر با ،مجزا روهر سوارهآزادراه در ثر تعداد خطوط کحدا

نده کنجدا کیتوسط شده و  یندرو طراحکبه صورت از باشد، الزم است تا خطوط اضافه یخط در هر طرف ن 4از 

 اد، مجازیو به تعداد ز وتاهکدر فواصل  یر تعداد خطوط اصلییتغد. نجدا شو یمناسب از خطوط اصل کناری

 ست.ین

و  یورود یهارابطاهش سرعت در دماغه کش و یاست تا خط افزا، الزم یتعداد خطوط اصل یدر طراح

 در نظر گرفته شود. یخروج
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خط ویژه برای عبور وسایل باید یک امدادرسانی هستند،  زیادی برایهایی که دارای ظرفیت در آزادراه

ضای باید ف ،ندر صورت نیاز به امدادرسانی هوایی در شرایط بحرا همچنین نقلیه اضطراری در نظر گرفته شود.

 بینی شود.کافی برای فرود بالگردهای امدادرسان پیش

 

 یعرض خطوط اصل -3-8

و حداکثر متر  4/3 با برابر عرضن یحداقل ا متر، 5/3 با برابر آزادراه یخطوط اصل یعرض مطلوب برا 

لومتر بر ساعت یک 100سرعت طرح آنها ثر کحداه ک ییهاشود. در آزادراهیدر نظر گرفته ممتر  6/3آن برابر با 

 متر خواهد بود. 4/3 با عبور برابر ، عرض مطلوب خطدر نظر گرفته شده است

 

 یکمکعرض خطوط  -3-9

هش اک ودر نظر گرفته شود  یبهتر است برابر با عرض خطوط اصل هاآزادراهدر  یکمک یهاعرض خط

 شود.یه نمیتوص یکمکعرض خطوط 

 

 شانه و شیب عرضی عرض -3-10

 ینیبشیپ ،شده به عنوان شانه یمحدوده روساز کی ،روسوارهد در هر دو طرف یبا هاآزادراه یدر طراح

مقاوم  یرات جویید در مقابل تغیشانه با ی. روسازباشد قابل تشخیصد ممتد یآن با خط سف یشود و لبه داخل

اهر ظاستفاده شود. بافت و  ( برای آنیبه عنوان مثال آسفالت سطح)ه از مصالح مناسب کبوده و بهتر است 

زی، شانه با توجه به نوع روسا یب عرضیش .( باشدیرو )آسفالت بتنسواره یازد متفاوت از روسیشانه با یروساز

درصد بیشتر از  1 به میزان حداقلو معموالً درصد  6تا  2 برابر باهای سطحی و اقلیم منطقه نحوه تخلیه آب

البته باید توجه شود که تفاوت جبری شیب عرضی شانه و خط عبور  .شودمجاور در نظر گرفته می خط عبور

آن برابر  و عرض شانه چپ متر 0/3تا  0/2 برابر با آزادراهراست عرض شانه  درصد بیشتر شود. 8مجاور نباید از 

ر شتر در نظیش تعداد خطوط عبور، عرض شانه بیبهتر است با افزا شود.یمتر در نظر گرفته م 5/1تا  0/1 با

فاده است یاضطرارا توقف یتواند به عنوان خط عبور یمناسب م یشکگرفته شود. شانه راست با عرض و خط 

 شود.
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رو حداقل به اندازه عرض شانه فاصله وجود ، باید بین دیواره و سوارهو باالگذر گذرینیهای پادر آزادراه

 داشتهدر لبه شانه قرار  همتر بیشتر از عرض شانه باشد. در صورتی که دیوار 5/0این فاصله  داشته و ترجیحاً

 یدسترس یهانابایخ در آمدگی داشته باشند.پیشرو به سمت سوارهنباید  هاها، تابلوها و چراغد، ستونباش

متر در نظر  0/2تا  2/1 برابر با بایدشانه سمت چپ عرض  ،و باالگذر گذرینیپا هایآزادراه هیموجود در حاش

 .گرفته شود

 

 انهیمعرض  -3-11

شود. های ترافیکی در جهات مخالف )رفت و برگشت معابر( از میانه استفاده میبه منظور جدا کردن حرکت

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

ه منظور ، بکیان ترافیجردو من یا کیکتفعالوه بر ه بتواند کباشد  یابهتر است به اندازه انهی. عرض مشودمی

به نوع حفاظ طولی و میزان  یشهر یهاانه در آزادراهی. عرض مناسب مز استفاده شودیآزادراه ن یآت یهاتوسعه

های حداقل عرض میانهمورد نیاز بستگی دارد.  و فواصل ایمن میانهتغییر شکل آن، موانع فیزیکی موجود در 

متر و  0/4 با متر، نیمه صلب برابر 0/3 با متر، دارای حفاظ طولی صلب برابر 0/9 با بدون حفاظ طولی برابر

در صورت وجود تجهیزات ترافیکی و پایه پل  .متر است 5/4 با پذیر برابرهای دارای حفاظ طولی انعطافمیانه

برای اطالعات  است تا عرض و فواصل ایمن مورد نیاز آن در طراحی میانه در نظر گرفته شود.در میانه، الزم 

 مراجعه شود. «تجهیزات ایمنی»بخش دوازدهم و « های عرضیاجزای نیمرخ» سومبیشتر به بخش 

های اضطراری در طول دوربرگردانکه شود ، توصیه میامدادرسانی در شرایط بحران به منظور تسهیل

توان از ین منظور میه اهای اضطراری در نظر گرفته شود. بها برای هدایت به سمت خروجیمسیر آزادراه

 استفاده کرد. در میانه به عنوان حفاظ طولی نشدخم قابلیت  دارای هایحفاظ

 

 عرض پوسته -3-12

ندی بلپستی و نوع ، وامل متعددی مانند تقاضای ترافیکتحت تأثیر ع یعرض پوسته یک آزادراه شهر

و میزان توسعه  ندرو، عرض خطوط عبورکو  یکمک، ی، تعداد خطوط عبور اصلهازمین، هزینه، طرح تبادل

ها کنندهجدا، اصلیخطوط )عرض پوسته، برابر با مجموع اجزای نیمرخ عرضی آزادراه نهایی آزادراه قرار دارد. 

 است. (آب سطحی و دیوارهای حائلآوری ، تسهیالت جمعندروکخطوط ها، میانه، خطوط کمکی، حاشیهو 
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حداقل عرض عرض پوسته آزادراه باید بر اساس ابعاد مطلوب و اجرایی هر کدام از این اجزا تعیین شود. 

 .گذر و باالگذر(ینپای هایقسمت)مگر در  شودیمتر در نظر گرفته م 75 با برابر یشهر یهاآزادراه یپوسته برا

 «نمونه یعرض یهامرخین»به بند  های شهریآزادراه یمرخ عرضین یابعاد اجزانه یشتر در زمیاطالعات ب یبرا

 مراجعه شود.در همین جلد 

 

 هاجدول -3-13

ه از جدول در ک یط خاصیاط شود. در شراید احتیبا یشهر یهاآزادراه هیحاش یبرااستفاده از جدول در 

به  نباید نیتر بوده و همچنکیخطوط عبور نزدد از لبه شانه به یها نباشود، جدولیه آزادراه استفاده میحاش

شود، یاستفاده م یه آزادراه شهریه از جدول در حاشک یموارد خاص یمثال برا کی قابل عبور باشند. یآسان

شتر در یاطالعات ب یبرا است. یش روسازیاهش فرساکو حاصل از بارش باران و برف  یسطح یهات آبیهدا

 مراجعه شود.« یعرض یهامرخین یاجزا»نامه، نییآ سومبخش جدول به  یات هندسینه جزئیزم

 

 ارتفاع آزاد -3-14

 یمتر ارتفاع آزاد در تمام 0/5 برابر با حداقل دیبا یشهر یهاراهآزاد یروشده  یا بازسازید یجد یهاسازه

 شهری،های متراکم نواحی کالند شانه داشته باشند. در توسعهیو عرض مف یکمکر، شامل خطوط یعرض مس

ه متری وجود داشته باشد، به منظور مقرون به صرف 0/5 حداقل در صورتی که مسیر جایگزینی با ارتفاع آزاد

 متر در نظر گرفت. 5/4توان حداقل ارتفاع آزاد را برابر با ، مییدراهالت آزایتسه یبودن اجرا

ها ارتفاع آزاد بیشتری برای آن بایدهای عابر پیاده، ی نگهدارنده تابلوها و پلهابه دلیل مقاومت کمتر خرپا

ر های خرپایی باید بیشت. به طور مشابه، فاصله عمودی بین کف تا سقف پل(متر 5/0 )حدودد ودر نظر گرفته ش

 ی آتی پل در نظر گرفته شده باشد.هاها بوده و امکان روسازیاز سایر سازه

در آینده روسازی تجدید ها و امکان سازه خامتض، ارتفاع آزادگذر، الزم است عالوه بر ینهای پایآزادراهدر 

 در نظر گرفته شود.
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 راهآزاده یحاش یطراح -3-15

از مانع در نظر گرفته  یه عاریناح یبرا یافکالزم است تا عرض  ،همسطح یشهر یهاهاآزادر یدر طراح

شتر یاطالعات ب یبراشود. ین مییتع یب عرضیو ش کی، حجم ترافیردکن عرض بر اساس سرعت عملیا .شود

در مراجعه شود. « یعرض یهامرخین یاجزا»نامه، نییآ سومبخش از مانع به  یه عارینه عرض ناحیدر زم

های طولی پذیر نباشد، استفاده از حفاظامکان تأمین ناحیه عاری از مانعصورتی که به علت کمبود عرض، 

انواع  زمینهبرای اطالعات بیشتر در الزامی است.  متر( 5/0)حداقل  فاصله جانبی ایمنمناسب و رعایت 

 مراجعه شود.« زات ایمنیتجهی»نامه، آیین دوازدهمهای طولی و نحوه انتخاب آنها به بخش حفاظ

خارج  ،هاها و ستونوارهیالزم است تا د، دارند یمحدودتر یه دسترسک هاهآزادرا گذرنیپای یهاقسمتدر 

تا  5/4 فاصله باید باالگذر، هایآزادراه در رند.یقرار گ آن یرونیاز لبه ب یمتر 5/0در فاصله حداقل و شانه از 

آزادراه در نظر گرفته شود تا فضای کافی برای تأمین فاصله دید،  سازه های اطراف ومتری بین ساختمان 0/6

 ها و سازه وجود داشته باشد.های مربوط به نگهداری و ایمنی ساختمانفعالیت

 هایی، پناهگاهی شهریهاآزادراه حاشیهدر  ،که به منظور کاهش مخاطرات دفاعی و امنیتیشود توصیه می

باید به وسیله تابلوها و عالئم خوانا و  هادر نظر گرفته شود. محل این پناهگاه شرایط بحران جهت استفاده در

 د.بحران در نظر گرفته شو شرایطن در فضای کافی برای استقرار تجهیزات امدادرسا شده وقابل رؤیت مشخص 

 

 یمشخصات آزادراه شهر یبندجمع -3-16

ای از این مشخصات در ارائه شد. خالصه های شهریدر این بخش مشخصات هندسی و عملکردی آزادراه

 آورده شده است. 4-3جدول 
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 یخالصه مشخصات آزادراه شهر -4-3جدول 

 توضیحات مشخصه

 متر 75حداقل  عرض پوسته

 خط در هر جهت 3حداقل  تعداد خطوط عبور

 متر 6/3 تا 4/3 عبورعرض خطوط 

 مجاز ایجاد کندرو

 عرض میانه

 متر 0/9حداقل بدون حفاظ طولی: 

 متر 0/3دارای حفاظ طولی صلب: حداقل 

 متر 0/4دارای حفاظ طولی نیمه صلب: حداقل 

 متر 5/4پذیر: حداقل دارای حفاظ طولی انعطاف

 عرض شانه
 متر 0/3تا  0/2ـ شانه راست: 

 متر 5/1تا  0/1ـ شانه چپ: 

 درصد 5/2 تا 5/1 شیب عرضی

 درصد 10ثر کحدا بربلندی

 درصد 6تا  3ثر کحدا شیب طولی

 متر 5حداقل  ارتفاع آزاد

 کیلومتر بر ساعت 100تا  80 سرعت مجاز

 کیلومتر بر ساعت 120تا  100 سرعت طرح

 ستیتقاطع همسطح مجاز ن همسطح یهافاصله تقاطع

 لومتریک 0/3ثر کو حدا 5/1حداقل  )تالقی با سایر معابر( هافاصله تبادل

 متر 300حداقل  جهتهای هماتصالفاصله 

 متر 600حداقل  یتداخل قطعهطول 

 لومتریکدر هر اتصال  2ثر کحدا هااتصال یچگال

 غیر مجاز دسترسی مستقیم به کاربری

 غیر مجاز ایپارک حاشیه

 غیر مجاز وسایل نقلیه تردد مختلط موتورسیکلت با سایر

 غیر مجاز تردد مختلط دوچرخه با سایر وسایل نقلیه

 مجاز تردد وسایل نقلیه همگانی

 مجاز تردد وسایل نقلیه سنگین
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 نمونه یعرض یهامرخین -3-17

به دلیل محدودیت دسترسی برای  یشهر های عرضی در آزادراهبه طور کلی انتخاب اجزای نیمرخ

های اطراف از پیچیدگی موتوری و همچنین وجود محدودیت برای دسترسی به کاربری ونقل غیرهای حملشیوه

های در حالت یآزادراه شهر یمرخ عرضیاز ن هایینمونه 12-3ل کشتا  3-3ل کشزیادی برخوردار نیست. در 

، بدون خط ویژه همگانی، دارای خط ویژه همگانی، دارای حفاظ طولی صلب ندروک یدارا ،ندروکبدون مختلف 

نه و نمو یعرض یهامرخیر ارائه شده در نیارائه شده است. با توجه به مقاد گذر و باالگذرینی، پاپذیرو انعطاف

 هد بود.متر خوا 75 با برابر همسطح یشهر یهاگذشته، حداقل عرض پوسته در آزادراه ین بندهایهمچن

به عنوان فضای سبز و پوشش از عرض ، باید به تخصیص بخشی ی همسطحهاهای عرضی آزادراهدر نیمرخ

گیاهی نیز توجه شود. پوشش گیاهی که غالباً در حاشیه آزادراه و در برخی مواقع در میانه نیز مورد استفاده 

 رد نظر باشد.وهوایی و اقلیمی شهر موگیرد، باید متناسب با وضعیت آبقرار می
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 ذیرپفبا میانه انعطا ندروکآزادراه بدون  کی نمونه نیمرخ عرضی –3-3ل کش

 

 
 ذیرپفبا میانه انعطا ندروک یآزادراه دارا کی نمونه نیمرخ عرضی –4-3ل کش
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 همگانیبرای سیستم میانی با خط ویژه پذیر فانعطادارای میانه آزادراه  کنمونه نیمرخ عرضی ی –5-3ل کش

 

 
 همگانیمیانی برای سیستم دون میانه با خط ویژه بآزادراه  کنمونه نیمرخ عرضی ی –6-3ل کش
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 همگانیکناری برای سیستم با خط ویژه  صلب آزادراه دارای میانه کنمونه نیمرخ عرضی ی –7-3ل کش

 
 میانه صلببا  کندروآزادراه بدون  کنمونه نیمرخ عرضی ی –8-3ل کش
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 همگانیکناری برای سیستم با خط ویژه  پذیرفانعطاآزادراه دارای میانه  کنمونه نیمرخ عرضی ی –9-3ل کش

 
 صلبکننده و جداندرو با میانه کآزادراه دارای  کنمونه نیمرخ عرضی ی –10-3ل کش
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 گذرینیآزادراه پا کنمونه نیمرخ عرضی ی –11-3ل کش
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 گذرآزادراه باال کنمونه نیمرخ عرضی ی –12-3ل کش
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 یشهر بزرگراه -4

جابجایی است. امکان  زین شهری یها، نقش اصلی بزرگراههای شهری بیان شدمشابه آنچه در مورد آزادراه

، بر خالف یشهر یهابزرگراهدر ها از طریق این دسته از معابر وجود ندارد. دسترسی مستقیم به کاربری

ن شود اینند. توصیه میکعبور  معبرتوانند به صورت همسطح از عرض ها نمیادهیهای کامل شهری، پخیابان

های شهری پیرامونی( ساخته شوند تا ارتباط عابران پیاده تر از خیابانگذر )پاییندسته از معابر، به صورت پایین

های پیرامونی انجام شود. در صورت فراهم روهای خیابانگذرهایی همسطح با پیادهدو سوی این معابر، از طریق 

ها، با فواصلی متناسب با راهبزرگها در ادهیا روگذر مخصوص پیرگذر ینشدن این وضعیت، در نظر گرفتن ز

 است. یو تقاضای تردد عرضی الزامها کاربری

های شهری است. تفاوت بارز بین این دو دسته زادراههای شهری بسیار مشابه آمشخصات و کارکرد بزرگراه

 یها، سعآزادراهوسایل نقلیه ورودی و خروجی معبر است. در تردد ها، سطح تداخل ایجاد شده به دلیل از تندراه

از آزادراه، تداخل نداشته  یو خروج یورود یهاتکبا حر یدر خطوط اصل یه عبوریل نقلیه وساکبر آن است 

های . در بزرگراهخواهد داشتوجود مجاز بوده و  ،تداخل در سطح محدود ،های شهریبزرگراهدر  یول ،باشند

، یلومتریک 3حداقل فاصله  فتنگر بلکه با در نظر ،ندهمسطح نیست ها از نوع غیرتمامی تقاطع شهری لزوماً

و  یمتوال اتصالن دو یه بحداقل فاصل یشهر یهادر بزرگراه وجود دارد.ز ینهای همسطح امکان ایجاد تقاطع

 ، در هریعبور کیبا تراف اتصالی یهاانیردن سطح تداخل جرکل محدود یبه دل یمتر بوده ول 250 جهتهم

 ن است.کمجاز و مم اتصال، 3ثر تعداد کلومتر از طول بزرگراه حدایک

 

 سرعت -4-1

نیز باید همیشه سرعت طرح . استر ساعت کیلومتر ب 90تا  60 برابر باهای شهری بزرگراهدر سرعت مجاز 

های سرعت طرح برای بزرگراهالزم است تا رو،  از این ر ساعت بیشتر از سرعت مجاز باشد.کیلومتر ب 10حداقل 

نوع تداخل ایجاد شده در جریان به با توجه  شود. در نظر گرفتهیلومتر بر ساعت ک 110تا  70 برابر باشهری 

به حدود مجاز تعیین  هااتصال شده قابل تغییر است. هر چه فاصله بینازه یاد اصلی تردد، حدود سرعت در ب

 مجاز کاهش خواهد یافت.طرح و سرعت نزدیک شود، سرعت  ،شده
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 طرح کیحجم تراف -4-2

 یهابزرگراه یبراطرح  کیاست. حجم تراف یشهر یهاعامل مهمی در طراحی بزرگراه ،حجم ترافیک

که از تحلیل  یقابل انتظارهای تردد حجم مقادیرساله و  20افق طرح  بر اساس ،ها، مشابه با آزادراهیشهر

 .شودین میی، تعآمده استدست ه بسطح خدمت مشخص  کیدر  یشهر یهابزرگراهظرفیت 

 

 سطح خدمت -4-3

رند. زمانی که ین سطح خدمت را در نظر بگیالزم است تا طراحان باالتر یشهر یهابزرگراه یدر طراح

( برای سال طرح انجام یتداخل یهاانیندروها و جرکها، ها و سایر تسهیالت آن )مانند رابططراحی بزرگراه

شهری، های متراکم نواحی کالندر توسعه یول انجام داد C توان طراحی را بر اساس سطح خدمتگیرد، میمی

 مراجعه شود.« سطح خدمتتحلیل » بندبیشتر به  . برای اطالعاتتر استمناسب Dده از سطح خدمت استفا

 

 یب طولیش -4-4

 یو بلند یاساس سرعت طرح و نوع پست بر یشهر یهابزرگراه یه شده برایتوص یب طولیثر شکحدا

ها در محور تر اتصالکهای منقطع و فواصل نزدیبه علت وجود جریان ارائه شده است. 1-4جدول ن در یزم

 در. شودثر شیب طولی مربوط به نواحی هموار استفاده کاست از حدا بهترها، ها در مقایسه با آزادراهبزرگراه

 یهاوجود نداشته باشد، در طول یب طولیثر شکت حدایان رعاک، امییاجرا یهاتیعلت محدوده به ک یصورت

 رد.کز استفاده یتندتر ن یطول یهابیتوان از شی، م2-4جدول  با محدود، مطابق

 )بر حسب درصد( یشهر یهابزرگراه یبرا یطول بیش حداکثر -1-4جدول 

 سرعت طرح

 لومتر بر ساعت(یک)

 یو بلند ینوع پست

 یوهستانک تپه ماهور هموار

70 4 5 6 

80 4 5 6 

90 4 5 6 

100 3 4 6 

110 3 4 5 
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 )بر حسب متر( های اجراییمحدودیتدر صورت وجود  بزرگراه تند یطول یهابیحداکثر طول مجاز برای ش -2-4جدول 

 شیب طولی
 )درصد(

 نوع پستی و بلندی

 وهستانیک تپه ماهور هموار

5 450 - - 

6 350 350 - 

7 300 300 300 

8 250 250 250 

 

 بربلندیو  یب عرضیش -4-5

آوری آب سطحی جمعبه منظور  یشهر یهام بزرگراهیمستق یهادر مقاطع مربوط به بخششیب عرضی 

 یهابزرگراه یافق یهاقوس گردش در یمنیحفظ ا یبرابربلندی ثر کحدا. باشددرصد  5/2تا  5/1باید بین 

و حرکت وسایل نقلیه با سرعت  ازدحامدر مواردی که احتمال شود. یدرصد در نظر گرفته م 8تا  6ز ین یشهر

 شود.درصد در نظر گرفته می 6، حداکثر میزان بربلندی برابر با است زیادها ها و رابطکم در بزرگراه

بربلندی مقدار شوند، با یم یگذر طراحینپایا یهمسطح و به صورت ه ک ییهابزرگراه یبرابربلندی مقدار 

احتمال  اند وشده یگذر( طراحباالل پل )که شه بک ییهادر بخشمتفاوت است.  گذرباال هایبزرگراه برای

ه ر گرفتدر نظبربلندی  یبرا یمترک مقداراست تا  یر نقاط است، ضروریشتر از سایب یسطح روساز یلغزندگ

 یهارخمیپالن و ن»نامه، نییآ دومبه بخش  یو شعاع قوس افقبربلندی برای اطالعات بیشتر در زمینه  .شود

 مراجعه شود. «یطول

 

 هااتصالن یفاصله ب -4-6

 له، فاصیشهر یهاراهبزرگ یمتر شدن سطح تداخل در خطوط اصلکان و یجر یوستگیبه منظور حفظ پ

ان ین صورت، جریر ایشود. در غیلومتر در نظر گرفته میک 2/1 با حداقل برابر یز دو تبادل متوالکن مرایب

 یرو ارتباط بافت شه یپارچگکین، به منظور حفظ یهمچندهد. یخود را از دست م یوستگیو پ ی، روانکیتراف

)یا هر نوع تالقی با سایر معابر نظیر تقاطع  هاز تبادلکن مریه فاصله بکشود یه میتوص هابزرگراهدر دو طرف 

لومتر یک 5/2 با ثر برابرکحدا یراه شهررگزب کیدر امتداد  های روگذر و زیرگذر بدون دسترسی(همسطح یا پل

 اد نشوند.یز بزرگراهارتباط دو طرف  یبرا یگردش یهاتکزان حریدر نظر گرفته شود تا م
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ز محدود شود. حداقل فاصله ینها اتصالها و ن رابطیق فاصله بین است از طرکن دو تبادل ممیفاصله ب

ارائه  3-4جدول  شود، دریده میآنها سنج هایکشیمحل تالقی خطه از کمختلف های اتصالها و ن رابطیب

عت، ر خط و سرییتغ یبرا یافکاز رفتار رانندگان، طول  یات عملین جدول بر اساس تجربیر ایشده است. مقاد

نچه در چنادست آمده است. ه العمل بسکع یاز برایمورد نن زمان یفرصت مشاهده تابلوها و عالئم و همچن

به  .ندرو استفاده شودکد از یاد شده باشد، بایر یمتر از مقادکا تبادل ی اتصالن دو یخاص، فاصله ب یهاحالت

موجود  یهارابط یبوده و برا یمتفاوت و متوالاتصال ، مربوط به دو تبادل و 3-4جدول ر موجود در یعالوه، مقاد

 اربرد ندارند.ک یر شبدریتبادل خاص نظ کیدر 

طح اهش سکظور ه منه بکد توجه شود ی، باهااتصالها و ها، رابطن تبادلیت حداقل فاصله بیعالوه بر رعا

 یهارابطهمه است ) 3 برابر با اتصال مجاز تعداد ثرکحدا ،بزرگراهلومتر از یکدر هر  یتداخل در خطوط اصل

 (.شوندیمحسوب ماتصال  کیتبادل مشخص،  کیمربوط به 

 

 
 های شهریدر بزرگراه هاتبادلو ها اتصالن یفاصله بنحوه تعیین  –1-4ل کش
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 یشهر یهاهبزرگرادر ها اتصالن یفاصله بحداقل  -3-4جدول 

 ریتصو حالت
 بدنهفاصله در 

 )متر( اصلی
فاصله در 

 )متر(ندرو ک

 دو رابط ورودی
 یا

 دو رابط خروجی

 

250 200 

 ورودیرابط خروجی ـ رابط 

 

120 100 

 رابط ورودی ـ رابط خروجی

 

500 400 

 

 تعداد خطوط عبور -4-7

داشته باشند.  عبور خط 2رو حداقل مجزا و در هر سواره یروم دو سوارهکد دست یبا یشهر یهابزرگراه

ندرو طراحی کخط به صورت  4 خطوط مازاد بر شده ون ییخط تع 4 با برابر روهر سوارهثر تعداد خطوط کحدا

ن ییهر خط تع یت طراحیساعت اوج و ظرف کیبزرگراه، بر اساس حجم تراف یتعداد خطوط اصلوند. شیم

 .ستیوتاه مجاز نکفواصل در  یردن تعداد خطوط اصلکاد یو ز مکه کت است یته حائز اهمکن نیا .شودیم

ها یها و خروجیوروداهش سرعت در دماغه کش و یافزا وط، الزم است تا خطیخطوط اصل یدر طراح

ا یت گردش به راست کحر هک یدر صورت دارو چراغ همسطح یهان در تقاطعید. همچنندر نظر گرفته شو

 ن شود.ییتع یگردش یهاتکحر یبرا یاشده)و فاز( جداگردش به چپ مجاز باشد، الزم است تا خط 

فضای کافی برای فرود بالگردهای الزم است تا  ،امدادرسانی هوایی در شرایط بحراندر صورت نیاز به 

 بینی شود.امدادرسان پیش
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 یعرض خطوط اصل -4-8

و حداکثر عرض متر  3/3 ، برابر بایعرض حداقل متر، 4/3 برابر با ،بزرگراه یخطوط اصل یعرض مطلوب برا

است، لومتر بر ساعت یک 90 کمتر از ه سرعت طرح آنک یراهبزرگشود. در یدر نظر گرفته ممتر  5/3برابر با 

 متر خواهد بود. 3/3 عبور برابر با عرض مطلوب خط

 

 یکمکعرض خطوط  -4-9

اهش کدر نظر گرفته شود و  یبهتر است برابر با عرض خطوط اصل ،بزرگراهدر  یکمک یهاعرض خط

 توان عرضیند، مکجاب یا پوستهن یتأم یهاتیمحدود هک یصورتدر شود. یه نمیتوص یکمکعرض خطوط 

 .در نظر گرفتبزرگراه کمتر از عرض خطوط اصلی  متر 2/0را تا  یکمک خط

 

 شانه و شیب عرضی عرض -4-10

 ینیبشیپ ،در هر دو طرفشده به عنوان شانه  یمحدوده روساز کی بهتر است ،یشهر یهابزرگراهدر 

مقاوم  یرات جویید در مقابل تغیشانه با ی. روسازقابل تشخیص باشدد ممتد یآن با خط سف یشود و لبه داخل

استفاده شود. بافت و ظاهر  ( برای آنیبه عنوان مثال آسفالت سطح)ه از مصالح مناسب کبوده و بهتر است 

شیب عرضی شانه با توجه به نوع روسازی،  .( باشدیرو )آسفالت بتنسواره ید متفاوت از روسازیشانه با یروساز

درصد بیشتر از خط  1حداقل  درصد و معموالً 6تا  2های سطحی و اقلیم منطقه در حدود نحوه تخلیه آب

جاور م وت جبری شیب عرضی شانه و خط عبورالبته باید توجه شود که تفا شود.مجاور در نظر گرفته می عبور

 5/0 برابر با متر و عرض شانه چپ 0/2تا  0/1 برابر با عرض شانه راست بزرگراهدرصد بیشتر شود.  8نباید از 

تا  0/2 برابر با عرض شانه سمت راستو باالگذر، گذر ینیپا هایقسمتدر شود. یفته ممتر در نظر گر 0/1تا 

یواره د بهتر است فاصله، در صورت وجود ستون، تابلو و چراغ روشناییهمچنین  شود.متر در نظر گرفته می 0/3

تعداد خطوط عبور، عرض ش یبهتر است با افزابیشتر از عرض شانه در نظر گرفته شود.  متر 5/0 روتا سواره

ا محل یه به عنوان خط عبور کشود  یطراح یاد به گونهیها نبا. شانه راست در بزرگراهافزایش یابد ها نیزشانه

، و باالگذر گذرینیپا هایبزرگراه هیموجود در حاش یدسترس یهانابایخدر  .شوداستفاده  نقلیه لیتوقف وسا

 رو در نظر گرفته شود.متر بین دیواره و سواره 0/2تا  2/1برابر با باید شانه سمت چپ عرض 
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 انهیمعرض  -4-11

شود. های ترافیکی در جهات مخالف )رفت و برگشت معابر( از میانه استفاده میبه منظور جدا کردن حرکت

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

، به منظور کایمن دو جریان ترافی کیکه عالوه بر تفکای باشد رض میانه بهتر است به اندازهشود. عمی

 .قرار گیرداستفاده مورد نیز  بزرگراههای آتی توسعه

ی یکشهری به نوع حفاظ طولی و میزان تغییر شکل آن، موانع فیز هایبزرگراهعرض مناسب میانه در 

 0/9 با های بدون حفاظ طولی برابرمورد نیاز بستگی دارد. حداقل عرض میانه موجود در میانه و فواصل ایمن

های دارای حفاظ طولی متر و میانه 0/3 با متر، نیمه صلب برابر 0/2 با متر، دارای حفاظ طولی صلب برابر

است تا عرض و متر است. در صورت وجود تجهیزات ترافیکی و پایه پل در میانه، الزم  5/3 با پذیر برابرانعطاف

نامه، آیین سومفواصل ایمن مورد نیاز آن در طراحی میانه در نظر گرفته شود. برای اطالعات بیشتر به بخش 

 مراجعه شود. «تجهیزات ایمنی» نامه،آیین بخش دوازدهمو « های عرضیاجزای نیمرخ»

حرکت آن که  ، به شرطشودمحدود  هابزرگراهدر دار همسطح و چراغ یهاعرض میانه در تقاطعبهتر است 

تقاضای حرکت چپگرد قابل هایی که . در تقاطعدچار اخالل نشود (موجود و آتی )در شرایطگردش به چپ 

 .است یالزام یمنیاافزایش ظرفیت و  مجزا به منظور یو فازبند، ایجاد خط گردش به چپ است توجه

 

 عرض پوسته -4-12

، خطوط میانهها و کنندهجدااصلی، خطوط )عرض پوسته، برابر با مجموع اجزای نیمرخ عرضی بزرگراه 

 هبزرگرااست. عرض پوسته  (آوری آب سطحی و دیوارهای حائل، تسهیالت جمعخطوط کندروها، کمکی، حاشیه

ته پوس کی یاز برایمورد ن حداقل عرضباید بر اساس ابعاد مطلوب و اجرایی هر کدام از این اجزا تعیین شود. 

شتر یاطالعات ب یبرا .گذر و باالگذر(ینهای پای)مگر در قسمت شوددر نظر گرفته میمتر  45 با برابر یبزرگراه

 مراجعه شود.در همین جلد « نمونه یعرض یهامرخین»بزرگراه به بند  یمرخ عرضین ینه ابعاد اجزایدر زم
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 هاجدول -4-13

د از لبه شانه به خطوط یها نباشود. جدولیه میتوص یشهر یهاه بزرگراهیحاش یاستفاده از جدول برا

 جدول در خاص برای اجرای از موارد یکیقابل عبور باشند.  یبه آساننباید ن یتر بوده و همچنکیعبور نزد

ات ینه جزئیشتر در زمیاطالعات ب یحاصل از بارش است. برا یسطح یهات آبی، هدایشهر هایه بزرگراهیحاش

 مراجعه شود.« یعرض یهامرخین یاجزا»نامه، نییآ سومبخش جدول به  یهندس

 

 ارتفاع آزاد -4-14

 یمتر ارتفاع آزاد در تمام 0/5د حداقل یبا یشهر یهابزرگراه یشده بر رو یا بازسازید یجد یهاسازه

شهری، کالن های متراکم نواحید شانه داشته باشند. در توسعهیو عرض مف یکمکر، شامل خطوط یعرض مس

متری وجود داشته باشد، به منظور مقرون به صرفه  0/5در صورتی که مسیر جایگزینی با ارتفاع آزاد حداقل 

 متر در نظر گرفت. 5/4توان حداقل ارتفاع آزاد را برابر با ، مییالت بزرگراهیتسه یبودن اجرا

ها ارتفاع آزاد بیشتری برای آن بایدپیاده، های عابر به دلیل مقاومت کمتر خرپاهای نگهدارنده تابلوها و پل

ر های خرپایی باید بیشتمتر(. به طور مشابه، فاصله عمودی بین کف تا سقف پل 5/0در نظر گرفته شود )حدود 

 ی آتی پل در نظر گرفته شده باشد.هاها بوده و امکان روسازیاز سایر سازه

در روسازی تجدید ها و امکان سازه ضخامت، ارتفاع آزادگذر، الزم است عالوه بر ینیپا هایبزرگراه در

 در نظر گرفته شود.نیز  آینده

 

 بزرگراهه یحاش یطراح -4-15

از مانع در نظر گرفته  یه عاریناح یبرا یافکالزم است تا عرض  ،همسطح یشهر یهابزرگراه یدر طراح

شتر یاطالعات ب یشود. براین مییتع یب عرضیو ش کی، حجم ترافیردکن عرض بر اساس سرعت عملیشود. ا

در مراجعه شود.  «یعرض یهامرخین یاجزا»نامه، نییآ سوماز مانع به بخش  یه عارینه عرض ناحیدر زم

های طولی پذیر نباشد، استفاده از حفاظصورتی که به علت کمبود عرض، تأمین ناحیه عاری از مانع، امکان

انواع  زمینهبرای اطالعات بیشتر در  تر(، الزامی است.م 5/0مناسب و رعایت فاصله جانبی ایمن )حداقل 

 مراجعه شود.« تجهیزات ایمنی»نامه، آیین دوازدهمهای طولی و نحوه انتخاب آنها به بخش حفاظ
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 ها، خارجها و ستونه دسترسی محدودتری دارند، الزم است تا دیوارهکها گذر بزرگراهینهای پایدر قسمت

 متری از لبه بیرونی آن قرار گیرند. 5/0حداقل از شانه و در فاصله 

ل قاب ،حاشیه بزرگراه باید در روز و شب به خوبی توسط رانندگان موجود در که موانع باید توجه داشت

 رؤیت و شناسایی باشند.

بزرگراه در نظر سازه های اطراف و متری بین ساختمان 0/6تا  5/4فاصله باید باالگذر،  هایبزرگراه در

ها و سازه های مربوط به نگهداری و ایمنی ساختمانته شود تا فضای کافی برای تأمین فاصله دید، فعالیتگرف

 وجود داشته باشد.

 

 یمشخصات بزرگراه شهر یبندجمع -4-16

ای از این مشخصات در ارائه شد. خالصه یشهر یهادر این بخش مشخصات هندسی و عملکردی بزرگراه

 آورده شده است. 4-4جدول 
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 یشهر بزرگراه مشخصاتخالصه  –4-4جدول 

 توضیحات مشخصه

 متر 45حداقل  عرض پوسته

 خط در هر جهت 2حداقل  تعداد خطوط عبور

 متر 5/3 تا 3/3 عرض خطوط عبور

 مجاز ایجاد کندرو

 عرض میانه

 متر 0/9بدون حفاظ طولی: حداقل 

 متر 0/2دارای حفاظ طولی صلب: حداقل 

 متر 0/3دارای حفاظ طولی نیمه صلب: حداقل 

 متر 5/3پذیر: حداقل دارای حفاظ طولی انعطاف

 عرض شانه
 متر 0/2تا  0/1ـ شانه راست: 

 متر 0/1تا  5/0ـ شانه چپ: 

 درصد 6تا  3ثر کحدا شیب طولی

 درصد 5/2 تا 5/1 شیب عرضی

 درصد 8ثر کحدا بربلندی

 متر 5حداقل  ارتفاع آزاد

 کیلومتر بر ساعت 90تا  60 سرعت مجاز

 کیلومتر بر ساعت 110تا  70 سرعت طرح

 دارچراغلومتر و به صورت یک 3حداقل  همسطح یهافاصله تقاطع

 لومتریک 5/2ثر کو حدا 2/1حداقل  تالقی با سایر معابرفاصله 

 متر 250حداقل  جهتهای هماتصالفاصله 

 متر 500حداقل  یتداخل قطعهطول 

 لومتریکدر هر  اتصال 3ثر کحدا هااتصال یچگال

 غیر مجاز دسترسی مستقیم به کاربری

 غیر مجاز ایپارک حاشیه

 غیر مجاز موتورسیکلت با سایر وسایل نقلیهتردد مختلط 

 غیر مجاز تردد مختلط دوچرخه با سایر وسایل نقلیه

 مجاز تردد وسایل نقلیه همگانی

 مجاز تردد وسایل نقلیه سنگین
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 نمونه یعرض یهامرخین -4-17

به دلیل محدودیت دسترسی برای  یشهر یهاهای عرضی در بزرگراهبه طور کلی انتخاب اجزای نیمرخ

های اطراف، از موتوری و همچنین وجود محدودیت برای دسترسی به کاربری ونقل غیرهای حملشیوه

گذشته، حداقل عرض پوسته در  یر ارائه شده در بندهایپیچیدگی زیادی برخوردار نیست. با توجه به مقاد

 یمرخ عرضیاز ن هایی، نمونه9-4ل کشتا  2-4ل کش. در استمتر  45 با برابر همسطح یشهر یهابزرگراه

 ارائه شده است. یشهر یهابزرگراه

 
 پذیرفبا میانه انعطا یبزرگراه شهر کینمونه نیمرخ عرضی  -2-4ل کش

 

 
 با میانه صلب بزرگراه شهری کنمونه نیمرخ عرضی ی -3-4ل کش
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 همگانیمیانی برای سیستم پذیر و خط ویژه فبزرگراه شهری با میانه انعطا کنمونه نیمرخ عرضی ی -4-4ل کش

 

 

 

 
 همگانیمیانی برای سیستم با خط ویژه بزرگراه شهری  کنمونه نیمرخ عرضی ی -5-4ل کش
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 همگانیکناری برای سیستم و خط ویژه  صلببزرگراه شهری با میانه  کنمونه نیمرخ عرضی ی -6-4ل کش

 

 

 

 
 همگانیکناری برای سیستم پذیر و خط ویژه فبزرگراه شهری با میانه انعطا کنمونه نیمرخ عرضی ی -7-4ل کش
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 گذرینپایبزرگراه شهری  کنمونه نیمرخ عرضی ی -8-4ل کش

 

 

 
 گذرباالبزرگراه شهری  کنمونه نیمرخ عرضی ی -9-4ل کش

 

 



 نامه طراحی معابر شهریآیین
 

 

 

41 
 

 هاتبادل -5

 هاتعریف -5-1

 ند.کیم صلمتهم  متقاطع را به معبره دو کطرفه کی معبر کی رابط )رمپ(:

 شود.یمورد نظر وارد م معبرآن به  کیه ترافک یرابط :یرابط ورود

 شود.یمورد نظر خارج م معبرآن از  کیه ترافک یرابط :یرابط خروج

 .کندرا فراهم می گردراست یهاتکان حرکامکه  یرابط :رابط راستگرد

را با شعاع، سرعت و ظرفیت کم  گردچپ یهاتکان حرکامکه  ایهخطکی رابط گردراهه )لوپ(:رابط 

 .کندفراهم می

 .کندفراهم می باالرا با شعاع، سرعت و ظرفیت  گردچپ یهاتکان حرکامکه  یرابط :رابط جهتی

 رابط. یروچپ سواره شانه و لبه یاصلروی معبر سوارهراست شانه  لبه یتالق محدوده :فیزیکیدماغه 

به خطوط اصلی اضافه و کوتاه که به طور موضعی  نوعی خط عبور وسایل نقلیه موتوری خط کمکی:

 .شودمی

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

 .شوددر نظر گرفته میاز آن یا خروج  به خطوط اصلی ورود

ه ک ینیسنگنقلیه ل یه از وسایل نقلیوساسایر خط کمکی اضافه شده به منظور سبقت  :خط سرباالیی

 ت.افته اسیاهش ک ییسرباالحرکت در  به علتسرعتشان 

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

 .شودها به خطوط اصلی اضافه میشهری و رابط

 ند.کیر مییتغ روسوارهعرض  ،ه در طول آنک معبراز  یقسمت :یکلچ

 معبر.چند ا یدو همسطح محل برخورد  تقاطع:

 رابط. کیحداقل  همراهبه  معبرچند ا یدو همسطح  ریغمحل برخورد  تبادل:
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 .ردیگیصورت م یجهت یهابه چپ آن توسط رابط گردش یهاتکحر یه تمامک یتبادل :یتبادل جهت

 رد.یگیگردراهه صورت م هایتوسط رابطآن گردش به چپ  یهاتکحر تمامیه ک یتبادل :یتبادل شبدر

تالقی و دو تقاطع در محل در چهار گوشه راستگرد ل از چهار رابط کمتش یتبادل ل:کش یتبادل لوز

 .اهطراب

 ا.هرابطبا یک تقاطع در محل تالقی ل کش یفرم اصالح شده تبادل لوز :یانقطهکتبادل ت

 

 انواع الگوهای تبادل -5-2

 یهاتکه و به حداقل رساندن حریل نقلیاهش تداخل وساک، یشهر یهاتبادل یطراح یهدف اصل

 یشهر یهاتندراه یدر محل تالقشتر یبتبادل  یاست. طراح یشهر یهاتندراههای متقاطع در تقاطع یگردش

ها تبادلد. شویشنهاد میپ نباشد،ر یپذانکهمسطح ام یهاتقاطع کمک به کینترل ترافکه ک یدر نقاط یگاهو 

 ند:شویاحداث مر یبا اهداف ز (همسطح غیر هایتقاطع)

 هاتندراههای اتصالنترل ک -

 یکیتراف یهاگلوگاهاصالح  -

 منیز، پر تصادف و ناایحادثه خاصالح نقاط  -

 تراکم های پرهای ناشی از تأخیر در تقاطعکاهش هزینه -

 نیزم یط توپوگرافیاستفاده از شرا -

 اده و دوچرخهی، پیه همگانیل نقلیوسا برای تیجاد اولویا -

ودن باال ب لیاما به دل ،است همسطح تقاطع کیحل مشکالت مناسبى براى  ارکراه ،تبادلاحداث اگر چه  

سواران و مسافران اده، دوچرخهیعابران پ یل براکو بروز مش یشخص یسوار یت برایجاد اولویها، انهیهز

 یسطح سازمر هیغ براى نهیاستفاده از آن محدود به مواقعى خواهد بود که صرف هز، یهمگان یهاستمیس

ه یلکاحداث  یبرا یهیم مطالعه توجن انجایبنابرا اجتماعى داشته باشد. و اقتصادى فنی، هیتوج ،تقاطع

 است. یر همسطح الزامیغ یهاتقاطع
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 تیظرف شیو افزا ریکاهش تأخ منى،یا سطح ارتقاى کى،یتراف یهاگلوگاه بهبودبه منظور معموالً  هاتبادل

 شوند.یاز سمت راست متصل م هایها و ورودیخروج یها تمامدلدر طراحی تباد. نشومى احداث

های اتصال خیابانباشد،  کیان ترافیع جریسر انتقال، معبر کی یاصل نقشبه طور کلی در مواردی که 

د ها موردر طراحی تبادل کیان ترافیع جریسر انتقالکه  نترل شده است. با توجه به اینکمحدود و  ،یمحل

ل ه در محک ییهاگیرد. به عنوان مثال در تبادلهای بعدی قرار میدر اولویت هااتصالسایر مین تأ، استتوجه 

ن اکامدر مواردی که  .نظر گرفت در یرابط یمحلهای اتصال خیابان یقرار دارند، نباید برا تندراهتقاطع دو 

ن میتأ یبرا یااگانهطراحی تبادل جد ،محلی خارج از محدوده تبادل وجود نداشته باشداتصال خیابان مین تأ

 است. یضرور آن اتصال

، اصالح ت مورد نظریموقعط خاص یتوانند با توجه به شراین بخش میارائه شده در ا یاز الگوها کیهر 

 یلفمخت یهانهیگز از اجزا کیهر  یئله، برامس یاجزااز مطالعه  پسب شوند. یکتردیگر ا با الگوهای یشده و 

 یارهایو با توجه به مع شدهجاد یا یلکنه ی، چند گزمورد قبول یب اجزایکاز ترسپس . شودیگرفته مدر نظر 

در د یبار یعوامل ز ،تبادل یینها یالگوانتخاب  یبرا .شوندیم یابیارز یطیست محیو ز ی، اقتصادیمختلف فن

 :گرفته شودنظر 

 متقاطع معابرو نوع  یبندطبقه -

 )زاویه، قوس و ارتفاع(متقاطع معابر  تعداد و موقعیت نسبی -

 یگردش یهاتکحر کیکبه تف تقاضای تردد ینیبشیپ -

 در محدوده مورد مطالعه یآت یهاتوسعه ینیبشیپ -

 تقاطع ییایت جغرافیو موقع یانکط میشرا -

 نیزم یتوپوگراف یهایژگیو -

 اطراف یهایاربرکت یوضع -

 ییالت اجراکمش -

 نه ساختیهز -

 در محدوده تقاطع ییربنایسات زیت تأسیوضع -
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بر راه های سهتبادل بوده وراه و چهارراه انواع الگوهای تبادل از نظر تعداد معابر متقاطع، دارای دو نوع سه

 ( هستند.شکل Yو قیفی ) (شکل Tدارای دو نوع کلی سپری )اساس زاویه برخورد معابر و شکل تبادل، 

 یداولمت یالگوها توانند به صورت شیپوری، شبدری یا جهتی طراحی شوند.راه سپری شکل میهای سهتبادل

، ی، تبادل شبدریجهت تبادل :عبارتند از نیز رندیگمیمورد استفاده قرار  ی چهارراههاتبادل یدر طراح غالباًه ک

 .یانقطهکل و تبادل تکش یتبادل لوز

متناسب با شرایط  ،ذکر شده نیست. در هر موردکلی منحصر به الگوهای  ،و چهارراهراه های سهطرح تبادل

 .دوشمیو بهترین گزینه انتخاب  شده بررسی و الگوها هااز حالت های مختلفیترکیب، موجودخاص 

 

 سپری شکل شیپوری راهسه -5-2-1

به میزان نسبی حجم ترافیک گردش به  سپری شکل شیپوری در تبادل شیپورشکل گیری  قرارجهت 

و پر  تریعسر دارد، بهتر است ارتباطباالتری اولویت  تقاضای تردد وحرکتی که  ،چپ وابسته است. بدیهی است

های افقی تند برای رابط ، استفاده از قوسفضای داشته باشد. در شرایطی که به دلیل محدودیت ترظرفیت

های الزم و تعریض مسیر در فاصله مناسبی قبل از رسیدن به محل أمین لچکیناپذیر باشد، ت گردراهه اجتناب

 گردش، مفید و مؤثر است.

 

 
 (تهران) سپری شکل شیپوری تبادل کای از ینمونه -1-5ل کش
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 سپری شکل شبدری راهسه -5-2-2

اده مورد استف های سپری شکل، کمترتبادلدیگر  های، در مقایسه با حالتتبادل سپری شکل شبدری

خروجی و ورودی های گردراهه در حد فاصل رابط های تداخلیجریانزیرا این حالت سبب ایجاد  گیرد.قرار می

این الگوی تبادل کاهد. تا حدودی از این مشکل می خطوط کندرو در این فاصلهاستفاده از البته شود. می

راه به چهارراه در آینده وجود داشته و حجم گردش به شرایطی مناسب است که امکان تبدیل سه معموالً در

 باشد.ن ، قابل توجهچپ

 
 (تهران) سپری شکل شبدری تبادل کای از ینمونه -2-5ل کش

 

 سپری شکل جهتی راهسه -5-2-3

د. شونانجام میهای جهتی های گردشی از طریق رابط، همه حرکتجهتیالگوی تبادل سپری شکل در 

که معبر متقاطع دارای حجم ترافیک قابل توجه بوده و الزم شود توصیه میدر شرایطی  این الگواستفاده از 

زه مستلزم استفاده از چند سا الگوییباشد جریان ترافیک تندراه، با حداقل انحراف و تداخل هدایت شود. چنین 

توانند در نقاط های گردشی مختلف میهای مختص حرکتسازه های مختلف است.برای جداسازی حرکت

 های مختلفوجود آمدن حالته متفاوت یا در یک نقطه خاص از روی یکدیگر عبور کنند و این موضوع باعث ب

 در الگوی تبادل خواهد شد.
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، همگی در یک نقطه، ولی در سطوح ستقیمردش به چپ و جریان ترافیک مهای گرابط صورتی کهدر 

 ،های این طرحنیازمندیترین جمله مهماز  د.گیرشکل میسه طبقه یک تبادل  ،مختلف، از هم عبور کنند

 ی است.ایجاد اختالف سطح الزم در فاصله کافی قبل از رسیدن به محل تبادل برای مسیرهای گردش

 
 (تهران) سپری شکل جهتی تبادل کای از ینمونه -3-5ل کش

 

 قیفی شکل جهتی راهسه -5-2-4

الگوی تبادل قیفی شکل جهتی، حالت خاصی از الگوی سپری شکل جهتی است که در آن زاویه برخورد 

کمی تغییر  هادرجه بوده است. به دلیل همین زاویه تند، شکل و نحوه اتصال رابط 90معابر متقاطع کمتر از 

راه تندکه تالقی دو شود میاستفاده این الگو معموالً در شرایطی  از کرده و الگوی جدیدی حاصل شده است.

 .در محل قوس افقی واقع شود
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 (تهران) قیفی شکل جهتی تبادل کای از ینمونه -4-5ل کش

 

 جهتی چهارراه -5-2-5

در صورتى شوند. ین شعاع قوس انجام میشتریع، روان و با بیها سربه چپ همه گردش یجهت در تبادل

 میمستق اتصالسرعت و  شیافزا ،کاهش طول بوده و قابل توجه تقاضای یدارابه چپ گردش هاى تکحرکه 

 یمکمساحت نسبتاً به  تبادل ین الگویااحداث . ردیگمورد استفاده قرار مىن نوع تبادل یانظر باشد،  مد هاآن

 از .خواهد داشت ینه قابل توجهیاد، هزیز یبه علت وجود اختالف ارتفاع و تعداد سطوح ارتفاع یاز دارد ولین

 .آیدمزیت به حساب می هااین نوع تبادلر در یانتخاب مس ساده بودن ،گریطرف د
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 (تهران) یجهت تبادل کیاز  یانمونه -5-5ل کش

 

 یشبدرچهارراه  -5-2-6

 ،تبادل ین الگویاند. شویفراهم مگردراهه  چهارتوسط هاى گردش به چپ شبدرى حرکتتبادل در 

در  هک ر استکرد. الزم به ذیگیمورد استفاده قرار م ارتباط دو تندراه یبرامعموالً ه کاست  یمتداول یالگو

از خطوط  معموالً ،یمنیش ایها و افزاحداقل رساندن برخوردها، حذف تداخلا هدف به ، بیتبادل شبدر یطراح

 .شودیندرو استفاده مک

سطحی  کساختار ی کدر ی مزیت اصلی الگوی شبدری حذف همه برخوردهای تداخلی گردش به چپ

 رد:کتوان به موارد زیر اشاره ه از جمله میکتبادل شبدری دارای معایبی بوده  ،ر شدهکنار مزایای ذکاست. در 

 حت زمین نسبتاً زیاد و قابل توجهمسا -

 م در طراحی گردراههکظرفیت و سرعت نسبتاً  -

 جهت کهای ورودی و خروجی در یقطعه تداخلی کوتاه بین گردراهه کایجاد ی -

 ندروکایجاد قطعه تداخلی در خطوط اصلی در صورت عدم طراحی خطوط  -

 و کاهش طول ناحیه تداخلی وجی و ورودیخرهای فاصله کم رابط -

 گردراست هایرابطهای گردش به چپ پس از تکدهی حرآدرسعدم وجود فرصت کافی برای  -
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 (تهران) یشبدر تبادل کیاز  یانمونه -6-5ل کش

 

 لکش یلوزچهارراه  -5-2-7

خود گوشه  در چهار یاصل کیان ترافیبا جر یو مواز طرفهکیچهار رابط  یداراکه  لکش یتبادل لوز

 کی ،هر رابطاز . شودیم یطراح یمعبر اصل یدر تقاطع دو معبر از دو رده متفاوت و در راستا معموالً، است

ه )معموالً بفرعی ان گردش به چپ با تداخل با جریان ترافیک یجر کیاخل و دون تدان گردش به راست بیجر

های گردش به چپ به طور همسطح و در تداخل با انیجرحرکت ه ک یید. از آنجانکیم عبوردار( صورت چراغ

 ییاالت بیاز اهم هارابط یانتها یهاتقاطعدر  مورد نیاز دیفاصله دتأمین ، دگیرترافیک فرعی صورت میان یجر

 (.7-5ل کش) از داردین یمکنسبتاً مساحت  بهو بوده  لکش نیترساده یدارا یتبادل لوزخواهد بود.  برخوردار

ندرو کر به ادمتر از تقاطع چراغ 100ها با فاصله حداقل د رابطین نوع تبادل، بایندرو در اکدر صورت استفاده از 

 متصل شوند.
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 (اکیآمر ،ماساچوست) لکش یلوز تبادل کیاز  یانمونه -7-5ل کش

 

 یاهتوان تقاطعی، میگردش کیتراف یهاانیجر یاهش تالقکل، به علت کش یلوز یهاتبادل یدر طراح

ل کشرد )کچپگرد را از آنها حذف  یهاتکرده و حرک یبندانی، جریانیم یهارهیجز کمکها را به رابط یانتها

 شود.یگردش به راست استفاده مت کانجام حرها تنها به منظور ب از رابطین ترتیبه ا (.5-8

 
 (تهران) رابط یانتها یهاحذف تقاطع با لکش یلوز تبادلنمونه  -8-5ل کش
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 یانقطهکتچهارراه  -5-2-8

 آن یهارابط یانتهادو تقاطع ه کاست ل اصالح شده کش یتبادل لوز کیدر واقع ، یانقطهکتبادل ت

ل تباد کیسطح اشغال شوند. یم انجامهای گردش به چپ در یک تقاطع منفرد تکحر یتمام افته ویاهش ک

طح های همستقاطع در مقایسه بادر آن، جاد شده یاما تقاطع ا ،استل کش یتبادل لوز کیمتر از ک یانقطهکت

 (.9-5ل کش) خواهد بودتر تر و پیچیدهبزرگشکل، تبادل لوزی  یهارابط یانتهاایجاد شده در 

 
 (اصفهان) یانقطهکتبادل ت کیاز  یانمونه -9-5ل کش

 

 تبادلسایر الگوهای  -5-2-9

ا با یتغییر یابد  هارابط از طریق کاهش یا افزایششده  معرفیتبادل  یالگوها هر یک ازه ک یدر صورت

 حاصل خواهد شد.« تبادل مختلط»با عنوان ی جدید و قابل قبول دیگری الگود، ب شویکتر یگرید یالگو

 یهااز رابط یبیکآن توسط تر یهاه گردش به چپکدهد یتبادل مختلط را نشان م کی ، نمونه10-5ل کش

 رد.یگیصورت م یگردراهه و جهت
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 (تهران)تبادل مختلط  کیاز  یانمونه -10-5ل کش

 

 هان تبادلیفاصله ب -5-3

طرف و بزرگ شدن  کیاز  کیتراف یو عبور یاصل یهاانیجردر از حد ش یب از وقفه یریبه منظور جلوگ

ه فاصلتا ، ضرورت دارد گریآنها از طرف دو اتصال  یدسترس یها و دشوارن تندراهیمحصور ب یشهر یهاکبلو

و فاصله گر یدکی باموازی  یانیها و معابر شراز فاصله تندراه ین فاصله تابعیت شود. ایها رعاتبادلن یمناسب ب

ن راستا به منظور حفظ یاست. در اتندراه  کیدر طول  یمتوال یهایو خروج یو ورودها اتصالن یمجاز ب

 2/1و در بزرگراه برابر با  5/1 با برابردر آزادراه متوالی ن دو تبادل یب فاصلهحداقل ، یاصلان یجر یوستگیپ

 یهاتکحر شیار بزرگ و افزایبس یهاکل گرفتن بلوکاز ش یریبه منظور جلوگ .شوددر نظر گرفته مییلومتر ک

ع )یا هر نوع تالقی با سایر معابر نظیر تقاط ین دو تبادل متوالیثر فاصله بکدوربرگردان و چپگرد، حدا یگردش

 لومتریک 5/2و در بزرگراه برابر با  0/3 با برابردر آزادراه های روگذر و زیرگذر بدون دسترسی( همسطح یا پل

 یهاغیر شهری همچون فضاهای در مواردی که رعایت این ضابطه منجر به قطع بلوکشود. یگرفته م در نظر

ظر در ن ترتوان فاصله بین دو تبادل را بیشها شود، میو استادیوم ها، کارخانههاگانسبز بزرگ مقیاس، پاد

در  مناسب کیلومتر است، به منظور امدادرسانی 0/5ها بیشتر از که فاصله بین تبادل موارد خاصیدر  گرفت.

در نظر گرفته شود. حداقل عرض در میانه بازشوهای اضطراری  ،کیلومتری 0/3باید در فواصل  بحرانشرایط 

 باشد.متر  5/7میانه در محل این بازشوها باید برابر با 

1 2 3 
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ر شتیاطالعات ب یز وابسته است. برایمعابر ن یبندبه طبقه یمتوال یهاها و تقاطعن تبادلیر فواصل بیمقاد

 مراجعه شود. در همین جلد «هااتصالفاصله » بندنه به ین زمیدر ا

 

 هایها و خروجیت ورودیموقع -5-4

ها در یها و خروجیورود یطراح. شودن یحاطردر قوس  تبادل یهایها و خروجیدماغه ورودبهتر است 

دهد. یماهش کن نقاط را ید در ایاصله دفو  استهکر خط ییه در هنگام تغیل نقلیت وساکحر یاز روان قوس

 یخروجرابط ت یه نتوانند موقعیل نقلیوساه رانندگان ک شودیباعث م یافق یهاقوسدماغه رابط در  یطراح

 یبدگنه در قسمت یل نقلید وسایاهش فاصله دکبه علت ن، یهمچن ص دهند.یتشخو به موقع  یرا به درست

نان یاطم یرد. برایقرار نگ هان محدودهیادر  یخروج و یورود یهادماغه رابطالزم است تا قائم  یهاقوس لکش

نواخت کی یب طولیدر ش یو خروج یورود یهارابط ه دماغهکشود یه می، توصیافکد ین فاصله دیاز تأم

 شود. یطراح

ز اها ن تبادلیفاصله ب یگاهشود. یم یریگآنها اندازه یهااز دماغه یو ورود یخروج یهارابطن یفاصله ب

، یبه نوع دو رابط متوال یو ورود یخروج یهان رابطیفاصله ب .شودیمحدود مآنها  یهارابطن یبفاصله  قیطر

اطالعات  یدارد. برا یمعبر مورد نظر بستگ یبندو طبقه ازیت مورد نی، ظرفندروکا عدم وجود خطوط یوجود 

 مراجعه شود.در همین جلد  «هااتصالفاصله » بندها به ن رابطیفاصله بحداقل  زمینهشتر در یب

رد، یقرار گ یوروداتصال  کیبعد از  لومتریک 5/1متر از ک یادر فاصله یخروجاتصال  کیه ک یدر صورت

ن یا از این رو بهو تداخل خواهند داشت.  یر خط عبور، تالقییتغ یبرا یو خروج ی، ورودیعبور یهاانیجر

 .شودگفته می «یتداخل قطعه»فاصله، 

به شیوه ها ها و خروجیکاهش مخاطرات امنیتی و دفاعی، الزم است تا محل اتصال ورودی به منظور

ها و های اضطراری در طول مسیر آزادراهخروجیاز که شود توصیه می . همچنینمناسب مشخص شوند

 شود.استفاده و هدایت ترافیک  به منظور استفاده در شرایط بحرانها بزرگراه

به فراهم بودن  یانقطهکل و تکش یتبادل لوز یهارابط یدار انتهاقاطع چراغت یت مناسب برایموقع

در ن شده یید مطابق با ضوابط تعیتقاطع بان یا. وابسته است به چپ گردش یهاتکحر یبرا یافکد یفاصله د

 ت شود:یر رعایز موارد آندر انتخاب محل و  شده یطراح، «هاتقاطع»نامه، نییآاز  هفتمبخش 
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 شتر نباشد.یبدرصد  4رابط از  یدر انتها یب طولیه شکبهتر است  -

 رد.یگقرار  بطم رایرابط در قسمت مستق یانتهاه تقاطع کبهتر است  -

 یانتها)تقاطع واقع در  .تأمین شود یابان شهریگردش به چپ از رابط به خ یبرا یافکد ید فاصله -

 (فاصله داشته باشد. یگنبد قائم خاتمه قوس وان با نقطه شروع کحد ام دررابط 

 متر باشد. 200 برابر با حداقل ،یبعدرابط و تقاطع  ین تقاطع واقع در انتهایفاصله ب -

 

 تداخلی قطعه -5-5

همدیگر را قطع  مسیر حرکت جریان ترافیک ورودی و خروجیکه  استتداخلی بخشی از معبر  قطعه

 آن بعد از خروجی رابطیک ورودی و  رابطیک تداخلی معموالً بین  قطعهیک  کرده و با یکدیگر تداخل دارند.

 آید.وجود میه ب

نند، توصیه کعبوری ایجاد می کهای تداخلی، اغتشاش قابل توجهی را در جریان ترافیه بخشکاز آنجایی 

احی از طر ن رسیده و یا با استفادهکها به حداقل ممهای شهری تعداد این بخشه در طراحی تندراهکشود می

 یانقبل از جر تبادل خروجی که جریان در صورتیبه عنوان مثال استه شود. کها ی از اثر آنکمکندرو و کخطوط 

 .خواهد شد، تداخل حذف داشته باشدورودی قرار 

های دارای تداخل است، اما هزینه تبادلتداخلی بهتر از  قطعههای بدون که عملکرد تبادل با وجود این

ل، عرض تداخلی باید طو قطعات .تری نیاز دارندتر و پیچیدههای بیشتر، بزرگبوده و به سازهساخت آنها بیشتر 

یه سرعت وسایل نقل، غیر این صورتدر نشود.  کنندهو تعداد خطوط کافی داشته باشند تا ظرفیت آنها محدود

طراحی  ،از این رو .دنشومیباعث افزایش مصرف سوخت و آلودگی هوا  ده وشصف تشکیل  کاهش یافته،

انجام  رعت و سطح خدمت مطلوب و مورد نظربینی شده، سهای تداخلی بر اساس حجم تردد پیشبخش

 شود.می

 

 



 نامه طراحی معابر شهریآیین
 

 

 

55 
 

 های متوالییکنواختی در الگوی تبادل -5-6

ر عالوه بباید وجود داشته باشند، و به صورت متوالی مسیر یک ها در ای از تبادلدر صورتی که مجموعه

توان با طراحی مناسب می ها در کنار یکدیگر نیز توجه شود.به طراحی مجموعه آن یک از آنهاهر مناسب طراحی 

دمت ظرفیت و سطح خ برای دستیابی بهها و پیوستگی مسیر دست یافت. یکنواختی تبادل هر دو موضوع به

ول در طمتوالی  هایو خروجی های ورودی، بهتر است که یکنواختی بین الگوتصادفات دکاهش تعدامناسب و 

 .تندراه رعایت شود

کمتری برای  و فرصت ها محدود است، فضاشهری فاصله بین تبادل هایکه در محیط با توجه به این

باعث  توانددرپی میپی یهاوجود دارد. در این صورت، ناهماهنگی بین تبادل هاتندراهخروج رانندگان از 

 .دوشبینی سرعت و مانورهای غیر قابل پیش پر ان، کاهش سرعت آنها در خطوط عبوررانندگ سردرگمی

 یبه استثنا نشان داده شده است. 11-5ل کش از حالت الف ها درهایی از ناهماهنگی بین تبادلمثال

های قرار داشته باشند. تمام تبادلمعبر ورودی و خروجی باید در سمت راست  هایرابطشرایط خاص، تمام 

 (.11-5ل کش از حالت باز نظر طرح هندسی یکنواخت باشند ) حد امکان در باید هاتندراه

 
 های متوالییکنواختی در الگوی تبادل رعایت -11-5ل کش
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 تداوم مسیر -5-7

حفظ تعداد  و نواختیکعملکرد اصول  توجه به ،ممتدمسیر یک تداوم مسیر به معنای ایجاد رعایت 

ریق از ط رانندگی تسهیلتوان به . از نتایج رعایت تداوم مسیر میاستدر طول مسیر  مشخصی از خطوط عبور

 مسیر مستقیم ومشخص بودن ، استفاده از تابلوها شدنتر ساده ،عبورخطوط  تغییر تعداددفعات کم شدن 

 .کرداشاره تابلوهای جهتی  کاهش نیاز به

ها به نحوی باشد که به حرکت مستقیم اولویت داده بهتر است فرم تبادلدر راستای رعایت تداوم مسیر، 

اتصاالت  ،همسطحهای از طریق قوس و پر تقاضامستقیم  غیرهای جریانامکان عبور شود. در این حالت، 

، ت به جریان مستقیمنسبخروجی  هایحرکتحجم  صورت بیشتر بودن. در وجود داردمستقیم و خطوط کمکی 

 کامالً برایاز طریق ایجاد برتری هندسی و حفظ مسیر اصلی در سمت چپ خروجی،  بایدمسیر اصلی تداوم 

 قابل تشخیص باشد. گانرانند

تداوم مسیر از طریق ای از رعایت تداوم مسیر نشان داده شده است. در حالت الف، نمونه 12-5ل کشدر 

دست آمده است. در حالت ب، ه های ورودی و خروجی بنگه داشتن مسیر مستقیم در سمت چپ تمام جریان

 سمت چپ از بین رفته است.در های ورودی و خروجی جریانوجود تدوام مسیر به علت 

 
 ر اصلیرعایت تداوم مسی به منظورها فرم تبادل -12-5ل کش
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 هارابط -6

ا هتبادلانواع متقاطع در  معابرن یجاد ارتباط بیه به منظور اکهستند  یاطرفهکی یهامانکها، رابط 

 .و بدنه رابط رابط یخروج و یاتصال ورود یهامحل :هر رابط عبارتند از یاجزا .رندیگیمورد استفاده قرار م

جاد یه اکاتصالی ل و نوع کها با توجه به شرابط است.بربلندی و  یب طولیش ،یافققوس  یدارابدنه رابط اغلب 

پگرد ت چکحر ی)برا یت( و جهتیم ظرفکت چپگرد کحر ی، گردراهه )براراستگرد یلکنند به سه دسته کیم

 (.1-6ل کششوند )یم میت( تقسیظرف پر

 

 
 ردکاز نظر نوع عمل هاانواع رابط -1-6ل کش
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 سرعت طرح -6-1

ود. شیم نییتعرابط رد کعملو نوع مربوطه  یاصلمعبر رابط، متناسب با سرعت طرح  کیح سرعت طر

گرفته  نظر درآن معابر ، نزدیک به سرعت طرح معابر مختلفبا  یه سرعت طرح رابط در نقطه تالقکاست  بهتر

 (.1-6جدول ) شود

 ردکها بر اساس نوع عملسرعت طرح رابط -1-6جدول 

 سرعت طرح
 یمعبر اصل

 (ساعت برلومتر یک)

و  یسرعت طرح ورود
 هارابطانواع  یخروج

 (ساعت برلومتر یک)

طرح بدنه  سرعت
 رابط راستگرد

 (ساعت برلومتر یک)

سرعت طرح بدنه 
 رابط گردراهه

 (ساعت لومتر بریک)

سرعت طرح بدنه 
 یرابط جهت

 (ساعت برلومتر یک)

60 50 40 40 40 

70 60 50 40 50 

80 70 50 40 50 

90 80 60 40 60 

100 90 70 50 70 

110 100 80 50 70 

120 110 90 60 80 

 

 یطولب یش -6-2

 کی یطول میزان شیب دارند. یقابل توجه یب طولیو ش یقوس افق بوده و یمنحنل کبه شها رابط اغلب

. دارد یبستگ ،از جمله توپوگرافی ت آن رابط،یموجود در موقعرگذار و منحصر به فرد یه عوامل تأثب رابط

ه یقلل نیت وساکحراهش سرعت کب طولی و قوس افقی به خصوص در مسیرهای سرباالیی، باعث یهمزمانی ش

ندازه خطوط به ا ییرابط سرباال کیه در یل نقلیاهش سرعت وساک یولبه ویژه وسایل نقلیه سنگین خواهد شد، 

 کیر بر ترافیان و تأثیه در ساعات اوج باعث پس زدن جرکست، به شرط آن یو مهم ن ی، جدیمعابر شهر یاصل

رابط  یب طولیر شیتأث یول ،خواهند بود یشتریطول ب یداراتر بیشمک یهارابطچه  اگرنشود.  یو اصل یعبور

 ست.ی، قابل توجه ندیو فاصله د شعاع قوس ،سه با سرعت طرحیبر طول آن در مقا

 شاخص که سرعت طرح، یکولی از آنجا  عت طرح آنها ارتباط مستقیم ندارد،با سر هاشیب طولی رابط

یب طولی ش نسبت بهرابط با سرعت طرح باالتر  کطولی یشیب الزم است تا یفیت طراحی است، کلی برای ک

 (.2-6جدول متر در نظر گرفته شود )کتر، ینرابط با سرعت طرح پای کی
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قوس  کیتر و نیپای یقوس قائم مقعر در انتها کی، با «S» ل حرفکها معموالً به شرابط یمرخ طولین

تر از مهم یافکد ین فاصله دیها، تأمرابط یدر طراح یلکبه طور شود. یم یباالتر طراح یقائم محدب در انتها

 ،ییرباالس یهادر رابطن حال، یبا اگر سازگار هستند. یدکین دو پارامتر با یبوده و معموالً ا یب طولینترل شک

 یدرصد برا 5 هایشیب ها ویسوار یاهش سرعت قابل توجه براکدرصد، بدون  8تا  7 یطول یهابیش

درصد باعث شتاب  8تا  یطول یهابی، شینیسرپای یهادر رابط دارند. یرد مناسبکعملها، ها و اتوبوسونیامک

در این ن یه سنگیل نقلیوسااحتمال افزایش سرعت  یول ،شوندینم یه سواریل نقلیش از حد وسایگرفتن ب

و حجم تردد قابل توجه  تند یقوس افق یدارا یهارابط یبرا ینیب سرپایین شیبنابرادارد. ها وجود شیب

 درصد باشد. 4تا  3 بازهدر  دیبا ،ون و اتوبوسیامک

 طرحسرعت بر اساس  هارابط یطولب یش -2-6جدول 

 سرعت طرح رابط
 لومتر بر ساعت(یک)

 رابط یب طولیش
 )درصد(

 5تا  3 80و  90

 6تا  4 60و  70

 7تا  5 50

 8تا  6 40

 

ب و قوس رابط به یت، شیموقع یبوده و طراحننده طول رابط کنییعامل تع یب طولیر شیدر موارد ز

 شود:یصورت همزمان انجام م

درجه باشد، الزم است به منظور  70متر از که برخورد دو معبر متقاطع در تبادل یه زاوک یدر صورت -

تر شیز تبادل دورتر شده و با طول بکمطلوب، رابط مربوطه از مر یب طولیحفظ رابط در محدوده ش

 شود. یطراح

 یمنف یب طولیش ،ترنیمثبت و معبر پای یب طولیتراز باالتر در تبادل، ش یه معبر داراک یدر صورت -

دن ل با دورتر شین دلی. به همدارد یادیرابط اختالف ارتفاع ز یابتدا و انتهاقابل توجه داشته باشد، 

 حفظ خواهد شد. یب طولیت شیش طول، محدودیز تبادل و افزاکاز مر

تراز  یدارا ینیتر در تبادل را به معبر سرپاینیتراز پای یدارا ینیمعبر سرپای رابط، کیه ک یدر صورت -

قائم در محل اتصال و حفظ  یهامناسب قوس یبه منظور طراحند، کباالتر در همان تبادل متصل 

 .شودگرفته می در نظراز حالت معمول بیشتر مطلوب، طول رابط  یب طولیت شیمحدود
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 بربلندیو  یب عرضیش -6-3

 بربلندیه نیشتر در زمیب اطالعات یشود. براین مییتع آنمتناسب با شعاع قوس و سرعت رابط،  بربلندی

د یها بارابطو بربلندی  یب عرضین شییمراجعه شود. در تع« یطول یهامرخینپالن و »نامه، نییآ دومبه بخش 

 ر در نظر گرفته شود:یموارد ز

 ابد.ییان میرابط، آغاز شده و پا محل اتصالدر موجود  یکمکرابط در طول خطوط بربلندی  -

نواخت و در بازه کید به طور یها، بارابط تصالا محلدر  یسطح یهاآب هیبه منظور تخل یب عرضیش -

 درصد در نظر گرفته شود. 0/2تا  5/1

 3-6جدول  در یو اصل یکمکن خطوط یب رابط،محل اتصال در شیب عرضی  یثر اختالف جبرکحدا -

 .رودیها به شمار مرابط یب عرضیشن ییتعاز عوامل مؤثر بر  یکیو ارائه شده 

 در محل اتصال رابط یعرض بیش یاختالف جبر حداکثر -3-6جدول 

 اتصال رابطمحل سرعت طرح در 
 لومتر بر ساعت(یک)

 یب عرضیش یثر اختالف جبرکحدا
 )درصد(

 8 مترکو  30

 6 50و  40

 5 و باالتر 60

 

، متفاوت در نظر گرفته شود. به مختلف یهاتواند در بخشیرد آن، مکعملمتناسب با  ،رابط یب عرضیش

ت یه رعاک یطیا در شرایباالست، و  یه سرعت در رابط خروجکل کش یتبادل لوز کی یهاطور مثال در رابط

 متفاوت خواهد بود. یب عرضی، شوجود دارد یدر رابط ورودامل کست یحق تقدم و ا

از « الف»قسمت  .ارائه شده است 2-6ل کشها در در محل اتصال رابط یب عرضیم شیتعم یهاروش

 بیش مطابق با این شکل،. دهدیاهش سرعت را نشان مکخط  یکدر لچ یرابط خروج کی، اتصال 2-6ل کش

ر نظر اهش سرعت دکخط  یب عرضیش نداشته و برابر با شیافزا ن قوس رابطیدن به اولیش از رسیتا پ یعرض

ب یج از شیبه تدربربلندی شود، ید متصل میخط جد کیبه  یه رابط خروجک «ب»شود. در قسمت یگرفته م

رات ییتغ «و»ن در قسمت یند. همچنکیر مییفاصله گرفته و متناسب با سرعت رابط تغ یکمکمعمول خط 

ماغه د دب تنیژه به هنگام شیبه و یتبادل شبدر کی یو خروج یورود یهابه هنگام اتصال رابط یب عرضیش

 .نشان داده شده است ،رابط
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 در محل اتصال رابط یب عرضیم شیتعم -2-6ل کش
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 یافق شعاع قوس -6-4

در نظر گرفته شده، مطابق با  بربلندیها بر اساس سرعت طرح و مقدار رابط یحداقل شعاع قوس افق

نامه، نییآ دومبه بخش  یو شعاع قوس افقبربلندی برای اطالعات بیشتر در زمینه  شود.ین مییتع 4-6جدول 

 مراجعه شود. «یطول یهامرخیپالن و ن»

 ها )متر(رابط یحداقل شعاع قوس افق -4-6جدول 

 سرعت طرح
 (لومتر بر ساعتیک)

 بربلندی
 (درصد)

40 50 60 70 80 90 

2 51 94 150 227 315 425 

3 49 90 142 215 297 399 

4 47 86 135 203 280 375 

5 45 82 129 193 265 354 

6 44 79 124 184 252 336 

7 42 76 118 176 240 319 

8 41 73 114 168 229 304 

9 - 71 109 161 219 290 

10 - 68 105 155 210 278 

 

 یمقطع عرض یاجزا -6-5

 هیل نقلیوسا سهم انواعرد، شعاع قوس، سرعت طرح، حجم تردد و کها بر اساس عملرابط یروعرض سواره

شده رابط بوده و به  یشامل شانه روساز 5-6جدول ر موجود در ی(. مقاد5-6جدول شود )ین مییتع یعبور

خطه بدون کیرابط »شامل  یکیزیف یهااند. حالتارائه شده یکیو سه حالت تراف یکیزیسه حالت ف کیکتف

ز وابسته ین یکیتراف یهااست. حالت« خطهرابط دو»و « ت سبقتیقابل یخطه داراکیرابط »، «ت سبقتیقابل

 10از  تربیش»و « درصد 10تا  5»، «درصد 5کمتر از » سه حالت بوده و شامل سنگینه یل نقلیبه سهم وسا

 است.« درصد
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 متر(بر حسب ها )رابط در روحداقل عرض سواره -5-6جدول 

 یشعاع لبه داخل یکیزیط فیشرا
 )متر(

 ()درصدسنگین نقلیه  لیسهم وسا

 10بیشتر از  10تا  5 5کمتر از 

 خط بدون قابلیت سبقت کی

15 4/5 5/5 0/7 

25 8/4 0/5 8/5 

30 5/4 9/4 5/5 

50 2/4 6/4 0/5 

75 9/3 5/4 8/4 

100 9/3 5/4 8/4 

125 9/3 5/4 8/4 

150 6/3 5/4 5/4 

 2/4 2/4 6/3 150بیشتر از 

 خط با قابلیت سبقت کی

15 0/6 8/7 2/9 

25 6/5 9/6 9/7 

30 5/5 7/6 6/7 

50 3/5 3/6 0/7 

75 2/5 1/6 7/6 

100 2/5 9/5 5/6 

125 1/5 9/5 4/6 

150 1/5 8/5 4/6 

 1/6 5/5 0/5 150بیشتر از 

 دو خط

15 4/9 0/11 6/13 

25 6/8 7/9 1/11 

30 4/8 4/9 6/10 

50 9/7 8/8 5/9 

75 7/7 5/8 9/8 

100 6/7 3/8 7/8 

125 6/7 2/8 5/8 

150 5/7 2/8 4/8 

 9/7 9/7 3/7 150بیشتر از 
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 در نظر گرفته شود: هارابط یو فاصله جانبمقطع عرضی  یطراح درر یالزم است موارد ز

رد شود، در نظر گرفتن یک خط برآوبر ساعت وسیله  900در صورتی که حجم تردد رابط کمتر از  -

 بدون قابلیت سبقت کافی خواهد بود. عبور

، بهتر است رابط با باشد بر ساعت وسیله 1500تا  900حجم تردد رابط بین بینی پیشدر صورتی که  -

 عریض دارای قابلیت سبقت طراحی شود.عبور یک خط 

 دو خط عبور ،رابط برایکه شود توصیه می، باشد بر ساعت وسیله 1500اگر حجم تردد رابط بیشتر از  -

 .در نظر گرفته شودکشی خطمشخص شده با 

 نواخت و با عرض ثابت باشد.کید در تمام طول آن به صورت یشانه رابط با -

متر در  0/1تا  5/0 برابر بامتر و شانه چپ  0/3تا  5/2 برابر باعرض شانه راست که شود یه میتوص -

 نظر گرفته شود.

 تواند جابجا شود.یم ید، در مواردین فاصله دیعرض شانه راست و چپ رابط، به منظور تأم -

در سمت  متر، 8/1برابر با حداقل  ،ها در سمت راسترابط یرواز مانع از لبه سواره یعار یفاصله جانب -

 شود.یمتر در نظر گرفته م 0/3تا  5/2 برابر بامتر و در حالت مطلوب  2/1برابر با  حداقل، چپ

 

 دیفاصله د -6-6

اصله ن فینظر گرفته شود. تأم د توقف درید حداقل به اندازه فاصله دیرابط با کید در امتداد یفاصله د

نمای واضحی از کل محل اتصال د یبا گانانندهنگام خروج از رابط، ر. نیست الزامیها در رابطد سبقت ید

 یهادماغه رابط یکیدر نزد یشهر یهاد تندراهیفاصله د د.نداشته باش پس از آنمی کخروجی شامل دماغه و 

تر در شیاطالعات ب یبرا .د توقف در نظر گرفته شودیشتر از حداقل فاصله دیدرصد( ب 25د )حدود یبا یخروج

ه مراجع« یطول یهامرخیپالن و ن»نامه، نییآ دومو قائم به بخش  یافق یهاد توقف در قوسینه فاصله دیزم

 شود.
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 دماغه -6-7

 قرار تندراهرابط و اتصال محل رانندگان در  یه به منظور آگاهکاست  یاشده یطراح ی، فضادماغه رابط

ل یوسا یابر یه به راحتکود شگرفته  نظر در یابه گونهد یباها دماغه ی، اندازه و فضاسازیکیزیفرم ف رد.یگیم

کشی که تا محل برخورد خط یکیزیدماغه ف قبل ازشده  یحوطه روسازمص باشد. یقابل تشخمختلف ه ینقل

ل کش)شود یاستفاده م یکیزات ترافیبه منظور نصب تجه یده شده ونام یخنث یفضا ،رو ادامه داردلبه سواره

 .شودین مییتع یرح خطوط عبور اصلمتناسب با سرعت ط یخنث یحداقل طول فضا (.6-3

 
 عبور وطخط ر تعدادییتغخطه بدون کی یخروج رابط دماغه یاجزا -3-6ل کش

 

. در شودیه ممتر در نظر گرفت 9تا  6بازه  در( ها)شامل شانه فیزیکی دماغه یابتدا یبراعرض مناسب 

ود. ششتر در نظر گرفته یه عرض دماغه بکباشد، الزم است اد یز ،رابطا سرعت طرح یب ی، شقوسه ک یصورت

 .شودیمه یز توصیناز نوار لرزاننده استفاده ، هابهتر دماغه یبخش یبه منظور آگاه

 لین دلیبه هم .دهدیها رخ مدر دماغه یکیتراف یو برخوردها یتکحر یهاشتر تداخلیطور معمول، ب به

دماغه  نوکنشده  یروساز یشود. فضا یطراح از هرگونه انسداد ی، عاریخنث یضاه دماغه و فکالزم است 

شود. نمنحرف شده وسیله نقلیه  یواژگون منجر بهد همسطح با خط مبنا در نظر گرفته شود، تا یبافیزیکی 

 یخارج از فضا ،معبر یرساختیزات زیو تجه یی، عالئم راهنماییروشنا یهاچراغ یهاهیه پاک شودیه میتوص

 .رندیب تند آن قرار گیدماغه و ش، یخنث

ه در کرده است، کارائه  یخروجرابط  کیاتصال محل در را دماغه  یطراح ی، مشخصات هندس4-6ل کش

 یاز ابتدا یکحداقل طول لچ ،6-6جدول در . داده شده است ناشن «Z»با  در هر جهت دماغه یکآن طول لچ

 .استعبور ارائه شده  خطوط یلبه خارج تا رابط، دماغه
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 رابط دماغه یطراحات یجزئ -4-6ل کش
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 خطوط عبور یدماغه رابط از ابتدا تا لبه خارج یکحداقل طول لچ -6-6جدول 

 سرعت طرح
 (لومتر بر ساعتیک)

 (Zدماغه ) یکطول لچ
 (متر)

50 0/15 

60 0/20 

70 5/22 

80 0/25 

90 5/27 

100 0/30 

110 0/35 

120 0/40 

 

 نجات محدوده -6-8

ز محل ا)بر اساس سرعت طرح و نوع وسیله نقلیه( برابر با فاصله دید توقف است  ایفاصله ،نجات محدوده

(. 5-6ل کش) شودروی اصلی در نظر گرفته میها در دماغه رابط خروجی که در شانه سوارهبرخورد لبه شانه

. هدف مناسب باشدو روسازی آن برای حرکت سریع وسایل نقلیه  متر 3محدوده نجات حداقل الزم است عرض 

در آخرین لحظه  ست که به اشتباه وارد خروجی شده،برای رانندگانی ا ، ایجاد فرصتنجات محدودهاز طراحی 

 حدودهمتوانند با استفاده از رانندگان میاین ند. گیربه بازگشت به خطوط اصلی میتصمیم و  شوندمیمتوجه 

 خطر به مسیر اصلی برگردند.بدون ، نجات

 توانندتر باشد، رانندگان وسایل نقلیه میم 5/2با عرض حداقل  روسازی شدهاصلی دارای شانه  معبراگر 

ه وسایل نقلی در صورتی که روسازی شانه برای حرکت سریع از شانه به عنوان محدوده نجات استفاده کنند.

 نجات در نظر گرفته شود. محدودهباشد، الزم است که  متر 5/2کمتر از  آنمناسب نباشد و یا عرض 
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 تعریف محدوده نجات در محل اتصال رابط خروجی -5-6ل کش

 

 نترل حجمک -6-9

شود. روش اول بر اساس ینترل مکها معموالً به دو روش ق رابطیها از طربه تندراه یحجم تردد ورود

عداد مشخص، ت یدر هر بازه زمان ییچراغ راهنما کی روش با استفاده ازن یادر ه بوده و یله نقلینترل تعداد وسک

در  ییادن قطعه همگریت رسیب از به ظرفین ترتیشود. به ایه، شمارش شده و وارد تندراه میله نقلیوس ینیمع

آن  بوده و در یه متوالیل نقلین وسایب ینترل فاصله زمانکخواهد شد. روش دوم بر اساس  یریتندراه جلوگ

 یزمان ه در هر بازهکب ین ترتیورود به تندراه است. به ا یبرا یادسته کیان ترافین بردن اثر جریبر از ب یسع

ل یورود وسا یشود تا فاصله زمانیتندراه داده م ه اجازه عبور و ورود بهیله نقلیا دو وسی کیمشخص، تنها به 

 .شودنده کد شده قبل از رابط پرااجیم شده و دسته ایه تنظینقل

 یبرا یافکن طول یجاد تعادل بیق ایدر رابط، از طر یینصب چراغ راهنما یمناسب برا یانکت میموقع

ن ییدن به سرعت ورود به تندراه تعیرسه تا یل نقلیبه موقع وسا یریگه در رابط و شتابیل نقلیانباشت وسا

ل یف وسال صیکتش یدر دسترس برا یه فضاکرد ک ییجانما ید طوریزات را باین تجهیگر، ایان دیشود. به بیم

 .شود هنیشیبتندراه،  یه سرعت وروددن از سرعت صفر بیرس یه برایل نقلیوسا یریگه و طول شتابینقل

 

 ندروکخطوط  -6-10

در خطوط  هایو خروج هایاهش تعداد ورودکو  یتداخل یهاانیحذف جر ندرو،کخطوط  یهدف از طراح

ه ک ندروکشوند. خطوط  یا دوخطه طراحیخطه کتوانند ییندروها مکاز، یت مورد نیبر اساس ظرف .است یاصل

طول ه ک یطیشران یچننظر گرفته شوند. در  د دوخطه دری، بااندردهکگر مرتبط یدکیرا به تبادل  دو از ترشیب

 .است یالزام یاصل خطوط عبوربا  یانیم اتصال یجاد تعدادیا، است ادیز ندروکخطوط 
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 گرفتهدر نظر  یعبور اصل خطوطمتر از سرعت طرح ک ،لومتر بر ساعتیک 20ندرو کخطوط سرعت طرح 

 شود.یم

 بین صلب یهانندهکجدا از هک شودیه میش سرعت وجود داشته باشد، توصیه احتمال افزاک یدر موارد

لومتر بر یک 80متر از ک ،ه سرعت طرحک یصورت. در (6-6ل کش) شوداستفاده و خطوط اصلی ندرو کخطوط 

شود یماستفاده  یکیزیننده فکبه عنوان جدا پذیرهای طولی انعطافو حفاظ ساعت باشد، از جداول برآمده

 .(7-6ل کش)

 

 

 
 مشخصات هندسی جداکننده خطوط کندرو با حفاظ طولی صلب –6-6ل کش

 

 

 
 پذیرفخطوط کندرو با حفاظ طولی انعطامشخصات هندسی جداکننده  –7-6ل کش
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 هامحل اتصال رابط -7

اتصال محل است.  یمنیر ایها و جزایکش سرعت، لچیاهش و افزاکها، شامل خطوط محل اتصال رابط

 یها در تبادل لوزرابط یموجود در انتها یها)تقاطع جاد شودیهمسطح اتقاطع  کیتواند به صورت یها مرابط

ر برابط،  محل اتصال در خطوط پر سرعت باشد. ییو واگرا ییمحدوده همگرا کیتواند به صورت یا می، ل(کش

و  (یکا لچید یخط جد کیاضافه شدن با ) ر سرعتییخطوط تغ فتنگر ، نحوه قرارتعداد خطوط رابط اساس

 .دشویم یطراح ،بودن شاخه ا چندیساده 

 

 ورود و خروج از سمت چپ -7-1

 یهاشود در سرعتیه میبوده و توصبرخالف انتظار رانندگان از سمت چپ،  یتندراهخطوط و خروج ورود 

به طور معمول، اتصال رابط از سمت چپ  در سمت چپ اجتناب شود. یو خروج یباال از قرار دادن ورود

رار قندرو مورد استفاده کخطوط  یشتر برایبها این نوع اتصل نیبنابرا .زندیهم م رد را برکعمل ینواختکی

 .دنریگیم

و  ییاهش سرعت، عالئم راهنماکش و یافزا طول خطوطالزم است به هنگام ورود و خروج از سمت چپ، 

ها تین موقعیبه هنگام مواجهه با ارانندگان تا  مورد توجه ویژه قرار گیرد ،یریگمید توقف و تصمیفاصله د

 یکیمالحظات تراف ،یا عمودی یافق یهاقوسدر افی کوجود دید  عدم در صورت .داشته باشند ینش مناسبکوا

 .شودمیدر نظر گرفته  وسایل نقلیهبه منظور افزایش ایمنی  یگرید

 

 دیفاصله د -7-2

د یباه کآورد یرا به وجود م یهمسطح یها، تقاطعلکش یلوز تبادل کی یهارابط فتنگر نحوه قرار

 در فاصله قابلد یبا یا ورودی یخروج یهارابطن، یبنابرا. شودن یتأم ی آنهادر همه جهت یافکد یفاصله د

 هاوقف در تقاطعد تینه فاصله دیشتر در زمیب اطالعات ی. براقرار گیرندرابط  یا ابتدایانتها ش از تقاطع یپ یقبول

 .مراجعه شود« هاتقاطع»، نامهنییآ هفتمبه بخش 
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 باال یهاژه در سرعتیبه و محدب یدر پشت قوس عمود یخروج یهارابط یاز طراح که شودیه میتوص

 یلعبور اص خطوطب یمتر از شکار یبس یبیبا شد یبا ،باال یهادر سرعت ین رابط ورودیهمچن تناب شود.اج

اد به منظور ایجکه شود یه میتوص ه نشود.یل نقلیاموجب شتاب گرفتن وس تا ،شود یطراحدر حالت معمول 

 .اضافه شود اهش سرعتکخط  کیگردراهه،  یهادر رابطافی کفاصله دید 

 

 ینارکفاصله از موانع  -7-3

جاد یان اکه امک یها در نظر گرفته شود. در صورتن محل اتصال رابط و سازهیب یالزم است فاصله مناسب

د فاصله محل اتصال رابط از یبعد از سازه قرار گرفته باشد، با ،قبل از سازه وجود نداشته و رابط یرابط خروج

اقل توان از حدین منظور، میوجود داشته باشد. به ا ید مناسب به رابط خروجیه دکم شود یظتن یسازه به نحو

محل  یطراح برای یارانهیگار سختیمع ،یریگمید تصمیرد. البته، فاصله دکاستفاده  یریگمید تصمیفاصله د

محل  یلک، فرم ازیمورد ن ن و عرض پوستهیزم یو بلند یپستنوع مانند  یگریست. عوامل دیرابط ن اتصال

 نند.کین مییرابط را تعاتصال 

به خطوط عبور عقب  ید مناسبیها، دن محل اتصال رابط و سازهیب یافک، وجود فاصله یورود یهادر رابط

 ند.کیفراهم م ،شوندیبعد از سازه وارد معبر م یه از رابط ورودک یرانندگان یبرا مجاورو 

 ها و محل اتصالن سازهیب یادیاهش تصادفات، فاصله زکو  ییاراکه به منظور بهبود کشود یه میتوص

توان از ینم هک یشبدر یهامانند رابط گردراهه در تبادل ین حال، در مواردیرابط در نظر گرفته شود. با ا

افت. در یش خواهد یاد شده، طول رابط گردراهه و زمان سفر افزایرد، عرض پوسته زکاد استفاده یفاصله ز

ازه ر سرعت، قبل از سییرابط گردراهه وجود داشته و پس از سازه قرار گرفته باشد، خط تغ کیه تنها ک یصورت

 ابد.ییز امتداد مید تا بعد از سازه نیشروع شده و در صورت محدود بودن د

 یبا حالت سهیرا در مقا سازهو  محل اتصال رابط نیتوان فاصله بیاز سازه باشد، م قبل ،رابطکه  یدر صورت

 لیوسا ید به محل اتصال رابط براین حالت، دی. در اکمتر در نظر گرفت رد،یگیبعد از سازه قرار م ،که رابط

 ،یرابط ورود هیل نقلیوسا ید به عقب برایطور، دنینند و همکیت مکم حریه در خطوط عبور مستقک یاهینقل

ل یبه دل ید افقیبه آن باشد، خط د کیاز سازه و نزده محل اتصال رابط، پس ک یطیمحدود نخواهد شد. در شرا

 ن شود.یتأم ازید مورد نیمحدود شده و الزم است فاصله د ،آن یهاوارهیپل و د یهاهیوجود پا
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 ش سرعتیاهش و افزاکخطوط  -7-4

بط به سرعت را یه از سرعت خطوط اصلیل نقلیر سرعت وساییتغ یبرا یامحدودهبه در محل اتصال رابط 

ردن کاضافه »ا ی «یکلچاستفاده از » روشدو یکی از به ها معموالً ن اتصال رابطیاز است. بنابراین سکا برعی

ب و سرعت ین دو روش، متناسب با شیاز ا کیهر  یشوند. طراحیم یطراح «ش سرعتیاهش و افزاکخط  کی

از  یورود یهاژه رابطیوها به اتصال رابط یبراکه شود یه میتوص رد.یگیصورت م یخطوط اصلسرعت رابط و 

 .استفاده شود اهش سرعتکش و یردن خط افزاکروش اضافه 

 یبرا هندهاکا ینده یافزاشتاب جاد یا ر سرعت،ییان تغکام هکباشد  یاد به اندازهیر سرعت باییطول خط تغ

 یافکو فرصت ل امحل اتصدن به یش از رسیپو رابط  ین سرعت خطوط اصلیتعادل ب یبرقرار ه،یل نقلیوسا

 .داشته باشدوجود  یاصل کیان ترافیوستن به جریر خط و پییتغ یبرا

 

 خطهکی یرابط ورود -7-5

 یکبا استفاده از لچ -7-5-1

خطه ارائه شده است. در کی یرابط ورود کیمحل اتصال ، نمونه متداول 1-7ل کش از« الف»حالت  در

 یه در فاصله طوالنیزاو کیم بوده و با ینواخت و مستقکیبه صورت  تندراهبه  کیان ترافیها، ورود جریکلچ

 کیبه عرض  یکدن لچیتا محل رس یه ورودیل نقلیش سرعت وسایافزا از جهتیطول مورد نشود. یانجام م

 یب طولیو ش یورود کیان ترافی، سرعت جریبر اساس سرعت طرح خطوط اصل متر( 5/3خط عبور معمول )

 (.2-7جدول و  1-7جدول شود )یرابط محاسبه م

وط رده و به خطکدا ی، فرصت پیش سرعت نسبیه، پس از افزایل نقلیه الزم است تا وساک یطول مقدار

ن یبنابرا .(2-7ل کش) شودیدر نظر گرفته ممتر  150تا  90ن یب با توجه به عرض دماغه ،منتقل شوند یاصل

ورت در ص متر در نظر گرفته شود.کنیز ن مقدار ید از اینبا طراحی محل اتصال رابط ورودی یاز برایطول مورد ن

ه اهش یافت، کطراحی رابط با سرعت نزدیک به سرعت طرح مسیر اصلی، طول مورد نیاز برای افزایش سرعت

ش یافزا یدر نظر گرفتن طول الزم برا پس از کننده خواهد بود.کنترل ،د نیاز برای تغییر خطو تأمین طول مور

، یاصل کیبه تراف یان رابط ورودیوستن جریپتغییر خط و  کنترل آن با حداقل طول الزم جهت سرعت و

 ورابط  یادغام لبه خارج ی( برایبه فاصله طول ی)نسبت فاصله جانب 1:70تا  1:50 نسبتبا  یکلچ کیمعموالً 

 .جاد خواهد شدیا یر اصلیمسلبه 
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 ش سرعتیافزابا استفاده از خط  -7-5-2

ان کو ام شدهدر نظر گرفته  یاصل خطوطبا  ی، موازیافکبا طول  یخط عبور اضاف کی، ن حالتیادر 

 زین تیشود. در نهایملحق شود، فراهم م یان اصلیه به جرکش از آنیپ یان ورودیجر یش سرعت برایافزا

 از« ب»حالت  . درخواهد شدمتصل  یر اصلیمتر به مس 90به طول حداقل  یکلچ کیبا  ش سرعتیافزاخط 

ن حالت ینشان داده شده است. در ا ش سرعتیبا استفاده از خط افزاخطه کی ی، نمونه معمول ورود1-7ل کش

 .شودین مییتع 2-7جدول و  1-7جدول ش سرعت با استفاده از یز حداقل طول خط افزاین

 
 خطهکی یمحل اتصال رابط ورود –1-7ل کش

 

 
 ورودی نقلیه نحوه کنترل حداقل طول مورد نیاز برای ایجاد فرصت و تغییر خط وسایل –2-7ل کش
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 )متر( درصد 3متر از ک یب طولیبا ش یمحل اتصال رابط ورودش سرعت در یافزا یالزم برا طول حداقل -1-7جدول 

 یسرعت طرح خطوط اصل
 )کیلومتر بر ساعت(

 لومتر بر ساعت(یک) یورود کیان ترافیسرعت جر

 80 70 60 50 40 30 20 املکتوقف 

50 60 50 30 - - - - - 

60 95 80 65 45 - - - - 

70 150 130 110 90 65 - - - 

80 200 180 165 145 115 65 - - 

90 260 245 225 205 175 125 35 - 

100 345 325 305 285 255 205 110 40 

110 430 410 390 370 340 290 200 125 

120 545 530 515 490 460 410 325 245 

 

 یب طولیبر اساس ش یدر محل رابط ورودش سرعت یافزا یالزم براطول ل یب تعدیضر –2-7جدول 

 رابط یب طولیش
 )درصد(

 یسرعت طرح خطوط اصل
 ساعت( بر)کیلومتر 

 (لومتر بر ساعتیک) ییرابط سرباالطرح سرعت 
 ینیرابط سرپای

40 50 60 70 80 

 5تا  3از 

60 3/1 4/1 4/1 - - 70/0 

70 3/1 4/1 4/1 5/1 - 65/0 

80 4/1 4/1 5/1 5/1 6/1 65/0 

90 4/1 4/1 5/1 5/1 6/1 60/0 

100 5/1 6/1 7/1 7/1 8/1 60/0 

110 5/1 6/1 7/1 7/1 8/1 60/0 

120 5/1 6/1 7/1 7/1 8/1 60/0 

 شتر از آنیو ب 5

60 5/1 5/1 - - - 60/0 

70 5/1 6/1 7/1 - - 60/0 

80 5/1 7/1 9/1 8/1 - 55/0 

90 6/1 8/1 2 1/2 2/2 55/0 

100 7/1 9/1 2/2 4/2 5/2 50/0 

110 0/2 2/2 6/2 8/2 0/3 50/0 

120 2/2 4/2 8/2 2/3 5/3 50/0 
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 خطهکی یرابط خروج -7-6

 یکبا استفاده از لچ -7-6-1

 خط عبور کیبه عرض  یکلچدن یمحل رساز  ،یه خروجیل نقلیوسااهش سرعت ک یاز برایمورد نطول 

و  یخروج کیان ترافی، سرعت جریخطوط اصل ، بر اساس سرعت طرح(3-7ل کش از« الف»حالت معمول )

 (.4-7جدول و  3-7جدول شود )ین مییرابط تع یب طولیش

 

 اهش سرعتکبا استفاده از خط  -7-6-2

ن طول، عرض یشود تا در ایمتر شروع م 90 حداقل به طول یکلچ کیبه طور معمول با  ین نوع خروجیا

ابد تا ییامتداد م یر اصلیلبه مس ین شده و سپس موازیتأم( 3-7ل کش از« ب»حالت معمول )خط عبور  کی

 برسد. یبه دهانه خروج

 

 )متر( درصد 3متر از ک یب طولیبا ش یدر محل اتصال رابط خروجاهش سرعت ک یالزم براحداقل طول  -3-7جدول 

 یسرعت طرح خطوط اصل
 )کیلومتر بر ساعت(

 لومتر بر ساعت(یک) یخروج کیان ترافیسرعت جر

 80 70 60 50 40 30 20 املکتوقف 

50 75 70 60 45 - - - - 

60 95 90 80 65 55 - - - 

70 110 105 95 85 70 55 - - 

80 130 125 115 100 90 80 55 - 

90 145 140 135 120 110 100 75 60 

100 170 165 155 145 135 120 100 85 

110 180 180 170 160 150 140 120 105 

120 200 195 185 175 170 155 140 120 
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 یب طولیبر اساس ش یاهش سرعت در محل رابط خروجک یل طول الزم برایب تعدیضر -4-7جدول 

 ینییسرپارابط  ییسرباالرابط  )درصد(رابط  یطول بیش

 20/1 90/0 5تا  3از 

 35/1 80/0 شتر از آنیو ب 5

 

 
 خطهکی یرابط خروج کیمحل اتصال  –3-7ل کش

 

 یافق یهامحل اتصال رابط در قوس -7-7

 واقع یخطوط تندراه یافق قوسدر طول  یو خروج یورود یهامحل اتصال رابط ر،یه ناگزک یصورتدر 

 100ز ا ترشیبور کمذ یقوس افقسرعت طرح ه ک یطیشرا. در محل اتصال الزم است یحادر طر یراتییتغ ،شود

ر ییو هم با استفاده از اضافه شدن خط تغ یکق لچیاز طرهم محل اتصال رابط  ی، طراحباشدر ساعت لومتر بیک

 ال است.کو بدون اشر یپذانکسرعت ام

ر کم ذیر مستقیه در مورد مسکبه صورت مشابه با آنچه  ی، طراحر سرعتییاضافه شدن خط تغدر حالت 

 .خواهد داشت یخطوط اصل یمشابه با انحنا ییانحنا ،خط اضافه شده ،تنهاو  شدهشد، انجام 
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ن یدر اشود. یانجام م (4-7ل کشمطابق )م یبه گونه مشابه با حالت مستق یز طراحین یکدر حالت لچ

 .ل واقع شودکش یدر بخش منحن یکل طول لچک هکحالت بهتر است 

محل اتصال با  یطراح، باشدر ساعت بلومتر یک 100تا  80 برابر با یافق ه سرعت طرح قوسک یصورت در

 یهارابط از محل اتصال یمتفاوت یهانمونه، 5-7ل کش. تر استسرعت مطلوبر ییخط تغ کیاضافه شدن 

 .دهدینشان م را یدر محل قوس افق ر سرعتییخط تغ کیبا اضافه شدن  یو خروج یورود

سمت خط عبور  کیتراف ،باشد یاصل خطوط قوسجهت خالف در  یرابط خروج قوسه ک یطیدر شرا

اجتناب شود. در  ین حالتیچن یند، لذا بهتر است از طراحکیدا میپل یتمار رابط یت در مسکبه حر راست

طول  ،اهش سرعتکخط  یابتدا یک، بهتر است لچر سرعت در محل قوسییخط تغ یدارا یهایخروج یطراح

 .(متر 30ثر ک)حداداشته باشد  یمترک
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 یدر قوس افق یکمحل اتصال رابط با استفاده از لچ یطراحنمونه  -4-7ل کش
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 یسرعت در قوس افقر یینحوه اتصال رابط با استفاده از خط تغ یهانمونه -5-7ل کش

 

 دوخطه یرابط ورود -7-8

ش سرعت یردن خط افزاکز از روش اضافه ین دوخطه یورود یهارابطمحل اتصال  یطراحدر بهتر است 

 ،یش از محل ورودیپالزم است تا  به منظور حفظ توازن خطوط عبور، ،ن حالتیدر ا. (6-7ل کش) استفاده شود

محل اتصال رابط در  .حذف شود بعد از آنمتر  750در فاصله حداقل  شده و اضافه یاصلبه خطوط خط  کی

تا  200 برابر با یان اصلیوستن به جریو پ یان ورودیر خطوط جرییتغ یز براای، طول مورد ندوخطه یورود

ش سرعت با استفاده از یافزا یاز برایز حداقل طول مورد نین حالت نیدر ا شود.یمتر در نظر گرفته م 500

 .شودکنترل میر خطوط ییتغ یاز برایطول مورد ن و با حداقل شدهن ییتع 2-7جدول و  1-7جدول 
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 دوخطه یرابط ورود کیمحل اتصال  –6-7ل کش

 

 دوخطه یرابط خروج -7-9

ش از محل یپمتر،  450از فاصله حداقل  ،یکمکخط  کیتوازن خطوط،  حفظبه منظور  ،ن حالتیدر ا

اهش ک یاز برایز طول مورد نین حالت نیدر ا .(7-7ل کش) شودیم اضافه یبه خطوط اصل یرابط خروجاتصال 

ب یو ش یخروج کیان ترافی، سرعت جری، بر اساس سرعت طرح خطوط اصلیه خروجیل نقلیسرعت وسا

 شود.ین میی، تع4-7جدول و  3-7جدول رابط، مطابق  یطول
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 دوخطه یرابط خروج کیمحل اتصال  -7-7ل کش

 

 یو خروج یدو شاخه ورود یهااتصال -7-10

ه تعداد ک یتوجه شود. به طورعبور توازن خطوط  حفظالزم است تا به  ها،نوع اتصال نیا یحادر طر

 متر از مجموع آنها باشد.کخط  کیا یو  یانشعاب یهاجمع خطبا برابر  اتصالمحل  در یاصل یهاخط

 یخروج در محل اتصالب یبه ترت ،جاد توازن خطوطیمختلف ا یهاه حالتننمو، 9-7ل کشو  8-7ل کش

 رییاز به تغیها، توازن خطوط بدون نلکن شیاز ا« الف»در حالت د. ندهیرا نشان مدو شاخه  یورودو دو شاخه 

توازن  ،یطوالن یکلچ کیق یاز طر« ج»و در حالت  یکمکبا اضافه شدن خط « ب»خط وجود دارد. در حالت 

محل اتصال دو شاخه  تار خط یین محل تغیفاصله ب ،برقراری توازن خطوطبه منظور شود. یجاد میاخطوط 

ر ییتغ ،خط به منظور حفظ توازنن فاصله تعداد یاطول در  شود.متر در نظر گرفته  550تا  300 برابر باد یبا

 .نخواهد داشت
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 دو شاخه یخروج اتصال یهاحالتنمونه  –8-7ل کش

 

 
 دو شاخه یاتصال ورود یهانمونه حالت -9-7ل کش
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 توازن خطوط عبور -8

 خطوط عبور پایهحفظ تعداد  -8-1

ین منظور برای مقاطع ه اهاست. باز مفاهیم اساسی در طراحی تندراه طراحی و تعیین تعداد خطوط عبور

( برآورد شده و سپس عادیروز  کساعت اوج در ی کعبوری )حجم ترافی کهای ترافیمختلف، ابتدا باید حجم

خطوط پایه، حداقل  تعیین شود. تعداد مورد نیاز، تعداد خطوط عبور پایهو سطح خدمت بر اساس ظرفیت 

رده و تغییرات موضعی و محلی تقاضا در تعیین آن نادیده کتعداد خط عبور مجاز در طول مسیر را مشخص 

 شود.گرفته می

های دوخطه یا بین ولی در خروجی ،تعداد خطوط پایه باید در طول زیادی از تندراه ثابت نگه داشته شود

کیلومتری،  5به شرط آن که در فاصله حداقل  ،تعداد خطوط پایه وجود دارد تغییران کهای پر حجم، امتبادل

ا باید در سمت راست، هر بار تنه خطوط عبور تغییرمجدد تعداد خطوط پایه وجود نداشته باشد.  تغییرنیاز به 

اشند. اشته با دعرض ر تغییره رانندگان وسایل نقلیه انتظار کای صورت گیرد به تعداد یک خط و در فاصله

 ی با حداقلکلچ کتوسط ی ،و ابتدای خط افزوده شدهشده  کاستهانتهای خط  شود کههمچنین توصیه می

 یرتغیبه سایر خطوط متصل شود. برای  رابط کیمحل اتصال ، مشابه با 70به  1و شیب مطلوب  50به  1شیب 

رسانی به منظور اطالع متر از تبادل قبلی 900تا  600له در نظر گرفتن حداقل فاص هاخط عبور بین تبادل کی

 به رانندگان و نصب تابلوها و عالئم الزامی است.

در صورت نیاز به تغییر بیشتر از یک خط، الزم است تا این تغییر در چند مرحله و در هر مرحله تنها به 

تعداد یک خط انجام شود. به عالوه، الزم است تا بین تغییر خطوط متوالی، طول مناسبی با عرض ثابت، بین 

نحوه  برای اطالعات بیشتر در زمینهانتهای لچکی تغییر قبل و ابتدای لچکی تغییر جدید در نظر گرفته شود. 

 مراجعه شود.« های طولیپالن و نیمرخ»نامه، آیین دومرو به بخش تغییر تعداد خطوط و عرض سواره

 

 اصول رعایت توازن خطوط عبور -8-2

توازن خطوط ضروری است ، هاو اتصال هات در تبادلیمین ظرفأو تروان  کیان ترافیجر جادیبه منظور ا

ه عبور با توجه ب یهارات الزم در تعداد خطییه، تغین تعداد خطوط پاییپس از تعبیان دیگر  رعایت شود. به

 شود:ینترل مکر یاصول ز
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 کی یمنهاقبل از رابط و خود رابط د از مجموع خطوط ی، نبایورود یهارابطتعداد خطوط بعد از  -

 با مجموع آن دو باشد. یمساوه کبهتر است  یحتمتر باشد، ک

 کی ید از مجموع خطوط بعد از رابط و خود رابط منهای، نبایخروج یهاتعداد خطوط قبل از رابط -

 با مجموع آن دو باشد. یه مساوکبهتر است  یمتر باشد، حتک

متر ک، بعد از آن یو رابط خروج یرابط ورود کی اتصال هایانتهای لچکین یه فاصله بک یطیشرادر  -

 پیوسته شده و ،هاتغییر سرعت رابط، خط های شبدری()به صورت ویژه در تبادل باشدمتر  450از 

در حد فاصل بین دو رابط  ، تعداد خطوط عبوردر این شرایط شود.یمار گرفته کن طول به یدر تمام ا

مجموع تعداد همچنین برابر با مجموع تعداد خطوط قبل از رابط ورودی و خود رابط ورودی و با برابر 

 .(1-8ل کش) ط بعد از رابط خروجی و خود رابط خروجی خواهد بودخطو

 .ندک رییتغخط  کیاز  ترشیهر بار بدر د ینبا یعبور اصل یهاتعداد خط -

 

 
 ورودی و خروجی متوالیایجاد خط کمکی پیوسته در حد فاصل دو رابط  -1-8ل کش

 

ه یپا یهازن خطوط و حفظ تعداد خطق دادن اصل توایاز نحوه تطب ییها، نمونه3-8ل کش و 2-8ل کش

ر ییل تغی، به دل3-8ل کش از «لفا»حالت دهند. ینشان م یو تداخل یی، واگراییهمگرا قطعاتب در یبه ترترا 

ه ب« ب»حالت و  ، علیرغم رعایت اصول توازن خطوطجاد گلوگاهیو ا دو رابطن یه در فاصله بیتعداد خطوط پا

فظ ه، حیپا یها، تعداد خط«ج»حالت ستند. در ین یمناسب یهاتوازن خطوط، طرحاصول ت یل عدم رعایدل

 .ت شده استیها رعاتوازن خطاصول و شده 
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 ییو واگرا ییهمگرا قطعاتدر  توازن خطوط عبورحفظ متداول  یهانمونه -2-8ل کش
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 یتداخل قطعاتتوازن در خطوط پایه و اصول  تعدادحفظ هماهنگی نمونه  -3-8ل کش

 

 یکمکخطوط ایجاد و حذف  -8-3

 ینواختکیم یو تنظ یکیتراف یهاانیبه تعادل رساندن جر یدر راستا یکمکبه طور معمول از خطوط 

 ، متناسبیکمکخطوط  ردنکم کاضافه و مختلف  یهانهیگزشود. یاستفاده م یسطح خدمت در معابر شهر

 نشان داده شده است. 4-8ل کشدر  هامحل تبادلط موجود در یبا شرا
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 یکمکخطوط ردن کم کاضافه و مختلف  یهاروش -4-8ل کش
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 ل سطح خدمتیتحل -9

حروف  کمکسطح خدمت به شود. یمعابر استفاده مانواع رد کل عملیتحل یاز مفهوم سطح خدمت برا

ت ین وضعیمعرف بدتر Fت و سطح خدمت ین وضعیمعرف بهتر Aشود. سطح خدمت یان میب Fتا  A یسیانگل

ش یافزا دهندهنشان Eبه سطح خدمت  Aاز سطح خدمت  معبر کیت یاست. تنزل وضع التیتسه یردکعمل

 .خواهد بود F معبر سطح خدمت، ت باشدیشتر از ظرفیه تقاضا بک یزمان بوده وت ینسبت تقاضا به ظرف

با استفاده از شاخص چگالی،  و نوع قطعه کیک، به تفیرد و سطح خدمت قطعات مختلف تندراهکعمل

موجود در آن  یهاانیرد و جرکبر اساس نوع عمل یانواع قطعات تندراه .(1-9جدول ) شودین مییو تع یابیارز

 .(1-9ل کش) است یو تداخل یی، واگراییه، همگرایشامل قطعات پا

 

 لومتر بر خط( و نوع قطعهیکبر  ی)سوار یبر اساس چگال یسطح خدمت قطعات تندراه -1-9جدول 

 سطح خدمت
 نوع قطعه

 یتداخل ای یی، واگراییهمگرا هیپا

A 7  مترکو  6 مترکو 

B 7  12تا  6 11تا 

C 11  17تا  12 16تا 

D 16  22تا  17 22تا 

E 22  22شتر از یب 38تا 

F 38شتر از یب - 

 

 با یو خروج یورود یهارابط اتصالدر محل ب یبه ترت، یشهر یهادر تندراه ییو واگرا ییقطعات همگرا

 یک جهتطول مشخصی از تداخل به معنی تالقی دو یا چند جریان ترافیک در  شوند.یجاد میا یاصل وطخط

، قبل نزدیک یافاصلهدر  ،ییگیرند که قطعات همگراشکل می یتندراه است. بنابراین، قطعات تداخلی زماناز 

ی برای فاصله کافه کاست  ین معنیبه ا ییواگرا به ییقطعات همگرا بودن واقع شوند. نزدیک ییقطعات واگرااز 

هستند که خارج از محدوده  یشهر یها، قطعاتی از تندراههیقطعات پا د مجزای آنها وجود نداشته باشد.عملکر

 ند.باش اثر مانورهای همگرایی، واگرایی یا تداخلی قرار گرفته
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 ل سطح خدمتیبه منظور تحل یانواع قطعات تندراه -1-9ل کش

 

با برآورد مقدار  هکداده شده است نشان  2-9ل کشدر  یل سطح خدمت انواع قطعات تندراهیند تحلیفرآ

 ین سطح خدمت قطعات تندراهیینه تعیشتر در زمیاطالعات ب یشود. براین مییقطعه، سطح خدمت تع یچگال

 مراجعه شود.« ر منقطعیالت غیتسه»ت معابر، ین ظرفییتع یراهنمااز به جلد دوم 
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 یتندراهمختلف  قطعات سطح خدمت لیتحل ندیفرآ -2-9ل کش
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انگلیسیواژگان فارسی به 

 Connection اتصال

  Exit Connection اتصال خروجی

 Entranc Connection اتصال ورودی

 Interchange Elements اجزای تبادل

  Vertical Clearance ارتفاع آزاد

 Lane Addition افزایش خط عبور

 Curveture انحنای قوس

 Priority اولویت

 Safety ایمنی

 Freeway آزادراه

 Elevated باالگذر

 Critical بحران

 Superelevation بربلندی

 Expressway بزرگراه

  Depressed گذرپایین

 Bridge پل

 Overpass پل روگذر

 Underpass پل زیرگذر

 Horizontal Alignment افقی راستایپالن/ 

 Right-of-way پوسته

 Alignment Consistancy پیوستگی مسیر 

 Sign تابلو

 Environmental Effects تأثیرات زیست محیطی

 Interchange تبادل

 Single Point Interchange اینقطهتبادل تک

 Directional Interchange تبادل جهتی

 Freeway to Freeways دو آزادراه تبادل
Interchange 

 Cloverleaf Interchange تبادل شبدری

 Trumped Interchange تبادل شیپوری

 Diamond Interchange شکلتبادل لوزی

 Combination Type تبادل مختلط
Interchange 

 Rolling تپه ماهور

 Turning Traffic ترافیک گردشی

 Density تراکم

 Crash, Accident تصادف

 Widening تعریض

 Intersection تقاطع

 At-grade Signalized دار همسطحتقاطع چراغ
Intersection 

 At-grade Intersection تقاطع همسطح

 Crossing تالقی

 Highway تندراه

 Lane Balance توازن خطوط عبور

 Curb جدول

 Curb and Gutter جدول آبرو

های آب و تخلیه آوریجمع
 Drainage سطحی

 Multilane چندخطه

 Roadside حاشیه معبر

 Traffic Volume حجم ترافیک
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 Design Traffic Volume حجم ترافیک طرح

 Minimum Turning Radius حداقل شعاع گردش

 Major Movements های اصلیحرکت

 Weaving Movements های تداخلیکترح

 Intrupted Movements های منقطعکترح

 Public Transportation ونقل همگانیحمل

 Escape Ramp خروجی اضطراری

 Acceleration Lane سرعتخط افزایش 

 Climbing Lane خط سرباالیی

 Deceleration Lane خط کاهش سرعت

 Auxiliary Lane خط کمکی

 Traffic Marking کشی ترافیکیخط

 Basic Lane خطوط پایه

 Complete Street خیابان کامل

 Access دسترسی

 Gore دماغه

  Bicycle دوچرخه

 Tow-lane دوخطه

 Two-way دوطرفه

 Ramp رابط

 Directional Ramp رابط جهتی

 Exit Ramp رابط خروجی

 Right-turn Ramp رابط راستگرد

 Loop Ramp رابط گردراهه

 Design Speed سرعت طرح

 Operation Speed سرعت عملکردی

 Speed Limit سرعت مجاز

 Level of Service سطح خدمت

 Leg شاخه

 Shoulder شانه

 Acceleration Rate شتاب افزایش سرعت

 Deceleration Rate شتاب کاهش سرعت

 Grade شیب طولی

 Cross Slope شیب عرضی

 Geometric Design طرح هندسی

 Pedestrian عابر پیاده

 Interchange Spacing هافاصله بین تبادل

 Ramp Connection Spacing هافاصله بین رابط

 Sight Distance فاصله دید

 Decision Sight Distance گیریفاصله دید تصمیم

 Stopping Sight Distance فاصله دید توقف

 Sight Distance for Passing فاصله دید سبقت

 Clear Distance عاری از مانعفاصله 

 Neutral Area فضای خنثی

 Weaving Section تداخلی قطعه

 Horizontal Curve قوس افقی

 Vertical Curve قوس قائم

 Lane Reduction کاهش خط عبور

 Volume Control کنترل حجم

 Access Control کنترل دسترسی
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 Frontage Road کندرو

 Collector – Distributer کندرو
Road (C-D) 

 Mountainous کوهستانی

 Traffic Bottleneck ترافیکی گلوگاه

 Interchange Patterns الگوهای تبادل

 Taper لچکی

 Ramp Terminal رابطمحل اتصال 

کشی در محل برخورد خط
 دماغه

Painted Nose 

 Physical Nose محل برخورد شانه در دماغه

 Alternative Route مسیر جایگزین

 Highway & Street معبر

 Cross Section مقطع عرضی

 Median میانه

 Clear Zone مانعناحیه عاری از 

 Terrain Type نوع پستی و بلندی زمین

 Gore Nose نوک دماغه

 Diverging واگرایی

 Merging همگرایی

 Level هموار

 Single lane خطهیک

 One-way طرفهیک
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فارسی بهواژگان انگلیسی 

Acceleration Lane خط افزایش سرعت 

Acceleration Rate شتاب افزایش سرعت 

Access دسترسی 

Access Control کنترل دسترسی 

Alignment Consistancy  پیوستگی مسیر 

Alternative Route مسیر جایگزین 

At-grade Intersection تقاطع همسطح 

At-grade Signalized 
Intersection 

 دار همسطحچراغ تقاطع

Auxiliary Lane خط کمکی 

Basic Lane خطوط پایه 

Bicycle  دوچرخه 

Bridge پل 

Clear Distance  عاری از مانعفاصله 

Clear Zone ناحیه عاری از مانع 

Climbing Lane خط سرباالیی 

Cloverleaf Interchange تبادل شبدری 

Collector – Distributer 
Road (C-D) 

 کندرو

Combination Type 
Interchange 

 تبادل مختلط

Complete Street خیابان کامل 

Connection اتصال 

Crash, Accident تصادف 

Critical بحران 

Cross Section مقطع عرضی 

Cross Slope شیب عرضی 

Crossing تالقی 

Curb جدول 

Curb and Gutter جدول آبرو 

Curveture انحنای قوس 

Deceleration Lane خط کاهش سرعت 

Deceleration Rate شتاب کاهش سرعت 

Decision Sight Distance گیریفاصله دید تصمیم 

Density تراکم 

Depressed  گذرپایین 

Design Speed سرعت طرح 

Design Traffic Volume حجم ترافیک طرح 

Diamond Interchange شکلتبادل لوزی 

Directional Interchange تبادل جهتی 

Directional Ramp رابط جهتی 

Diverging واگرایی 

Drainage 
های آب و تخلیه آوریجمع

 سطحی

Elevated باالگذر 

Entranc Connection اتصال ورودی 

Environmental Effects تأثیرات زیست محیطی 

Escape Ramp خروجی اضطراری 

Exit Connection  اتصال خروجی 

Exit Ramp رابط خروجی 

Expressway بزرگراه 

Freeway آزادراه 
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Freeway to Freeways 
Interchange 

 دو آزادراه تبادل

Frontage Road کندرو 

Geometric Design طرح هندسی 

Gore دماغه 

Gore Nose نوک دماغه 

Grade شیب طولی 

Highway تندراه 

Highway & Street معبر 

Horizontal Alignment  /افقی راستایپالن 

Horizontal Curve قوس افقی 

Interchange تبادل 

Interchange Elements اجزای تبادل 

Interchange Patterns الگوهای تبادل 

Interchange Spacing هافاصله بین تبادل 

Intersection تقاطع 

Intrupted Movements های منقطعکترح 

Lane Addition افزایش خط عبور 

Lane Balance توازن خطوط عبور 

Lane Reduction کاهش خط عبور 

Leg شاخه 

Level  هموار 

Level of Service سطح خدمت 

Loop Ramp رابط گردراهه 

Major Movements های اصلیحرکت 

Median میانه 

Merging همگرایی 

Minimum Turning Radius حداقل شعاع گردش 

Mountainous کوهستانی 

Multilane چندخطه 

Neutral Area فضای خنثی 

One-way طرفهیک 

Operation Speed سرعت عملکردی 

Overpass پل روگذر 

Painted Nose 
کشی در محل برخورد خط

 دماغه

Pedestrian عابر پیاده 

Physical Nose  برخورد شانه در دماغهمحل 

Priority اولویت 

Public Transportation ونقل همگانیحمل 

Ramp رابط 

Ramp Connection Spacing هافاصله بین رابط 

Ramp Terminal  رابطمحل اتصال 

Right-of-way پوسته 

Right-turn Ramp رابط راستگرد 

Roadside حاشیه معبر 

Rolling تپه ماهور 

Safety ایمنی 

Shoulder شانه 

Sight Distance فاصله دید 

Sight Distance for Passing فاصله دید سبقت 

Sign تابلو 
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Single lane خطهیک 

Single Point Interchange اینقطهتبادل تک 

Speed Limit سرعت مجاز 

Stopping Sight Distance فاصله دید توقف 

Superelevation بربلندی 

Taper لچکی 

Terrain Type نوع پستی و بلندی زمین 

Tow-lane خطهدو 

Traffic Bottleneck ترافیکی گلوگاه 

Traffic Marking کشی ترافیکیخط 

Traffic Volume حجم ترافیک 

Trumped Interchange تبادل شیپوری 

Turning Traffic ترافیک گردشی 

Two-way طرفهدو 

Underpass پل زیرگذر 

Vertical Clearance  ارتفاع آزاد 

Vertical Curve قوس قائم 

Volume Control کنترل حجم 

Weaving Movements های تداخلیکترح 

Weaving Section تداخلی قطعه 

Widening تعریض 

 

 






