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مقدمه
ها در شهرها، موجب بروز مشکالت ترافیکی سفرهاي تولید و جذب شده به واسطه احداث ساختمان

ها و شبکه با شبکه معابر، نامتناسب بودن دسترسیهاعدم تناسب بین عملکرد کاربريدر معابر نظیر
و دیگر مسائلی از این دست شده است.هاي ترافیکیگرهمعابر پیرامونی، ایجاد

هاي شهري، از منظر یک ساختگاه ترافیکی که ها به عنوان بخشی از کاربريبه ساختمانالزم است
ها، کنند، توجه شود، تا با توجه به نیازها و محدودیتتولید و جذب سفر جدیدي را در محدوده ایجاد می

سهیالت برداري در طراحی ترافیکی آنها لحاظ گردد و در صورت لزوم تبهرهمالحظات الزم در دوره
ها و یا اجزاي ساختمان و ها منظور و یا تغییراتی در کاربريساختمانمعابر بالفصلجدید در شبکه 

محوطه آن اعمال شود. در غیر این صورت اجزاي ساختمان و شبکه معابر اطراف ممکن است کشش 
باشد. این اثراتاثرات ترافیکی مستحدثات جدید را نداشته و عملکرد آنها با اثرات نامطلوبی همراه 

پیاده مصداق داشته باشد. از سوي دیگر نقلیه و هم در مورد افراد و عابرینتواند هم در مورد وسایلمی
هاي ایجاد شده در ترافیک عبوري از معابر پیرامون ساختمان در حین ساخت نیز معضالت و محدودیت

ک است.نیازمند مدیریت ترافیک و در نظر گرفتن تمهیدات ایمنی ترافی

لذا این مبحث با بررسی ضرورت و اهداف تدوین مقررات ملی ساختمان در بخش مهندسی ترافیک 
نظرانصاحبوساز مبتنی بر اظهارات هاي وضعیت موجود ساختو پس از شناسایی مشکالت و آسیب

ز، (مشکالت ساخت و ساز در هر سه مرحله صدور مجوتدوین گردیده تا بر اساس مشکالت احصاء شده
ها و نهادها، تردد عابرین ها، ارتباطات بین سازمانبرداري، نظیر تغییر کاربريحین ساخت و دوره بهره

نقلیه در محدوده بالفصل کارگاه و ...) الزاماتی در جهت رفع این مشکالت گردآوري نماید.پیاده و وسایل

ر صصی، به منظور تسهیل ددر فصل کلیات این مبحث ضمن بیان هدف، دامنه کاربرد و تعاریف تخ
ها و معابر ارائه شده است. در ادامه، اصول بندي ساختمانبرداري از مطالب فصول آتی، طبقهبهره

ترافیکی هايهاي تحلیل تاثیرات ترافیکی ناشی از ایجاد ساختگاهها و روشترافیکی ساختماناثرسنجی
ل ها نیز در فصترافیکی حین ساخت ساختمانها آورده شده است. ضوابطیا تغییر در کاربري ساختمان

اي آمده و در آن الزاماتی در ارتباط با اجزاي محوطه کارگاهی، تجهیزات کنترل ترافیک و جداگانه
مدیریت و ایمنی ترافیک در حین ساخت ارائه گردیده است. همچنین در فصل ضوابط ترافیکی داخل 

سازي، عالئم ها، گردش پیاده و سواره، معلولین، ایمنرکینگها، الزاماتی درباره پاها و محوطهساختمان
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تمان ساخمعابر بالفصلدهد. در نهایت در فصل ضوابط ترافیکی در شبکه و شرایط اضطرار را ارائه می
به عنوان فصل پایانی، بایدها و نبایدهاي مربوط به مشخصات فیزیکی و هندسی معابر، استفاده از 

ونقل هاي حملرهمسطح عابرپیاده، مسیرهاي دوچرخه و مالحظات ایستگاههاي همسطح و غیگذرگاه
عمومی در حوزه نفوذ ساختمان مطرح شده است.

الزم به ذکر است در این مبحث به عنوان ویرایش اول مجموعه ضوابط و الزامات مقررات ملی 
ساختمان در حوزه ترافیک تالش شده تا کلیه مباحث ترافیکی تاثیرگذار در بخش ساختمان پوشش 

مکن ها، مها و توسعه روزافزون روشها، با توجه به پیچیدگیرغم تالشداده شود. اما در این بین علی
هایی در تدوین این مجموعه وجود داشته باشد، لذا از کلیه متخصصان، مهندسان و کاربران است کاستی

ا در رنظارت و راهبريشود با در میان گذاشتن نظرات و پیشنهادات خود، کمیته این مبحث تقاضا می
هاي آتی یاري نمایند.ارتقاء کیفیت هر چه بیشتر این ضابطه در ویرایش
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کلیات23-1

هدف و دامنه کاربرد23-1-1

بکه شها و هدف از تدوین این مبحث، تعیین ضوابط و مقررات ترافیکی مرتبط با ساختمان23-1-1-1
اي که الزامات ترافیکی در طراحی هاي ساختمان است. به گونهمعابر بالفصل اطراف ساختمان و در مدخل

ها در حین ساخت و در دوره ب رعایت شود و نیز اثرات احداث ساختمانساختمان به نحوي مطلو
نقلیه ودر این مبحث، ضوابط مرتبط با دسترسی وسایلبرداري به حداقل ممکن کاهش یابد.بهره

رائه خواهد ااثرسنجیپیاده به ساختمان، مدیریت ترافیکی شبکه معابر بالفصل کارگاه و اصول عابرین
شد.

هاي مشمول خدمات مهندسی ساختمانو مقررات این مبحث در ارتباط با رعایت ضوابط23-1-1-2
ها، هاي عمرانی و ابنیه شهري مانند پلالزامی است. سایر عملیات) 4-1-23بند(مطابق با ترافیک

شوند ولی رعایت آنها به صورت هاي تاسیسات شهري مشمول مقررات این مبحث نمیها و حفاريتونل
شود. غیر الزامی توصیه می
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همراه با این مبحث باید ضوابط کلیه مباحث ملی ساختمان رعایت شوند. در این راستا 23-1-1-3
سوزي، الزامات عمومی ساختمان، الزامات روند صدور مجوزها، چگونگی حفاظت ساختمان در برابر آتش

لوها و پدافند غیرعامل به ترتیب ها، الزامات عالئم و تابایمنی و حفاظت کار در حین اجراي ساختمان
مربوط به مباحث دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، پانزدهم و بیستم مقررات ملی ساختمان مالك عمل 

خواهد بود.

باشد، استعالم از دفتر مقررات در مواردي که ضوابط این مبحث داراي ابهام یا مسکوت می23-1-1-4
ملی ساختمان مالك عمل خواهد بود.

تعاریف23-1-2

نقلیه متقاضی استفاده معبر: به مسدود شدن تمامی خطوط عبوري بر روي وسایلانسداد 23-1-2-1
ی گونه راهکار عملشود. انسداد کل معبر تنها زمانی باید در نظر گرفته شود که هیچاز معبر گفته می

دیگري جهت تامین ایمنی محوطه کارگاهی موجود نباشد.

نقلیه متقاضی بوري بر روي وسایلانسداد خط عبوري: به مسدود شدن یک یا چند خط ع23-1-2-2
هایی که تجهیزات و مصالح انسداد یک یا چند خط عبوري تنها در زمانشود.استفاده از معبر گفته می

اید گیرد، بآالت کارگاهی در حاشیه معبر انجام میاند و یا فعالیت ماشینرو دپو شدهدر بخشی از سواره
اعمال شود. 

شود.تی که به منظور تقلیل یا حذف خطرات بالقوه انجام میسازي: مجموعه اقداماایمن23-1-2-3

وري نقلیه موتاي: سطحی از فضاي کنار خیابان است که به توقف وسایلپارکینگ حاشیه23-1-2-4
یابد.اختصاص می
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باشد که به منظور توقف رو میاي: فضایی خارج از سطح سوارهپارکینگ غیرحاشیه23-1-2-5
-2سطح هم-1شوند: اي به سه دسته تقسیم میهاي غیرحاشیهگشود. پارکیننقلیه استفاده میوسایل

مکانیزه.-3طبقاتی 

اي است که فضاهاي پارك آن در سطح زمین قرار سطح: پارکینگی غیرحاشیهپارکینگ هم23-1-2-6
داشته باشند.

پارکینگ طبقاتی: پارکینگی عمومی واقع در خارج از سطح معابر است که فضاهاي پارك 23-1-2-7
آن در بیش از یک سطح قرار داشته باشد. 

پارکینگ مکانیزه: پارکینگی طبقاتی است که جابجایی خودروها به طبقات مختلف توسط 23-1-2-8
گیرد. تجهیزات باالبرنده صورت می

را از میان محدوده عملیات کارگاهی و یا دیگر پرچمدار: فردي است که ترافیک عبوري23-1-2-9
کند.نواحی نیازمند کنترل ترافیک موقت، با استفاده از پرچم یا عالئم هدایت می

ها و ابزارهاي هشدار دهنده است تجهیزات کنترل ترافیک: مجموعه عالئم، تابلوها، نشانه23-1-2-10
ان و سوارنقلیه موتوري، دوچرخهوسایلپیاده،که به منظور آگاهی، راهنمایی و کنترل ترافیک عابرین

گیرد. دیگر کاربران راه مورد استفاده قرار می

نقلیه در طول یک کیلومتر از یک خط عبور است.تراکم ترافیک: تعداد وسیله23-1-2-11

تقاضاي دوره اوج پارکینگ: حداکثر تقاضاي پارکینگ کاربري در طول روز23-1-2-12

ترش یک کاربري موجودتوسعه کاربري: احداث یک کاربري جدید یا گس23-1-2-13
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شده در ناحیه مورد مطالعه منظور از تولید سفر تعیین متوسط سفرهاي تولیدتولید سفر:23-1-2-14
.باشداقتصادي منطقه می-تحت عنوان تابعی از تعداد خانوار، کاربري زمین و مشخصات اجتماعی

ناحیه مورد جذب شده به سفر تعیین متوسط سفرهاي جذبمنظور از جذب سفر:23-1-2-15
.استعه مطال

جهت جریان غالب: جهتی از جریان ترافیک در یک معبر دوطرفه در ساعت اوج است که 23-1-2-16
در آن حجم تردد نسبت به حجم تردد جریان مقابل بیشتر است.

اي که در واحد زمان (ساعت) از مقطع مشخصی از راه تعداد وسیله نقلیه:حجم ترافیک23-1-2-17
.گذردمی

که در طی یک ساعت معین، از مقطع حجم ترافیک ساعتی: حجم ترافیکی است23-1-2-18
گذرد.مشخصی از راه می

ها، پاگردها و اطراف نقاط خطرناك براي ها، شیبراهپلهاي است که در راهوسیله: حفاظ23-1-2-19
.رودتأمین ایمنی و حفاظت و هدایت عابرین به کار می

اي از محوطه پیرامونی یک سایت توسعه محدودهشبکه معابر بالفصل اطراف ساختمان:23-1-2-20
شود. برداري و عملکرد آن کاربري دچار تغییرات محسوس میکاربري که ترافیک آن محدوده توسط بهره
تواند از یک تقاطع تا یک یا چند معبر باشد.این محدوده بنا بر نوع و ابعاد کاربري می

نقلیه به عبور یک ستون از وسایلرو که در طول مسیر،خط عبور: بخشی از سواره23-1-2-21
یابد.اختصاص می
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دسترسی سایت: معبر یا باز شویی که یک سایت را به شبکه خیابانی پیرامون خود متصل 23-1-2-22
کند.هاي مختلف را ایجاد میکرده و براي مراجعین آن امکان ورود و خروج با روش

شود.میرابط خروجی: رابطی است که ترافیک آن از راه مورد نظر خارج 23-1-2-23

شود.رابط ورودي: رابطی است که ترافیک آن به راه مورد نظر وارد می23-1-2-24

اي از معابر است که براي عبور وسایل نقلیه موتوري، دوچرخه راه و خیابان: راه، مجموعه23-1-2-25
شود، مگر در مواردي که راه شهري خیابان نیز اطالق میهاي درونشود. به راهو عابرپیاده ساخته می

شهري دارد که در این صورت اطالق خیابان براي آن اینکه درون شهري است ولی عملکرد برونعلیرغم 
باشد.معمول نمی

ها براساس قابلیت جابجایی و دسترسی معابر و راهتعیین گروه: رده عملکردي معبر23-1-2-26
.گرددمسیرها را شامل می

رسد.اکثر میساعت اوج: ساعتی از شبانه روز است که در آن حجم ترافیک به حد23-1-2-27

سایت: محدوده زمینی که براي توسعه کاربري مد نظر قرار گرفته است.23-1-2-28

حداکثر سرعت ایمن وسایل نقلیه در بهترین وضعیت جوي و ترافیکی : سرعت طرح23-1-2-29
.است

درصد وسایل نقلیه با سرعتی برابر یا کمتر از آن 85سرعت عملکردي: سرعتی است که 23-1-2-30
کنند.حرکت می

هاي متقاطع است.روهاي راهشترك بین سوارهسطح تقاطع: سطح م23-1-2-31
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گیري کیفیت جریان ترافیک که بر اساس سطح سرویس: شاخصی است براي اندازه23-1-2-32
گردد.نقلیه، طول صف و ... تعیین میپارامترهاي ترافیکی از قبیل تاخیر وسیله

رو هپیادیک شیبراه کوتاه است که براي اتصال سطوح ناهمتراز در عابر پیاده: شیبراه23-1-2-33
.رودبکار می

هاي هاي قابل رویت مانند مسیر افقی، نیمرخ طولی، فاصلهطرح هندسی: طرح بخش23-1-2-34
ها و نیمرخ عرضی است.دید، شیب

ظرفیت: حداکثر توان عبور ترافیک موتوري و یا پیاده از یک قسمت یا مقطعی از راه 23-1-2-35

خصوصی در نظر گرفته براي احداث ادارات مختلف دولتی و که اراضیکاربري اداري: 23-1-2-36
باشد.میها ها، نهادها و شهرداريشده و شامل موسسات، ارتش، وزارتخانه

کسب و ، هاها و فروشگاهمغازه،هاي بازرگانیبراي فعالیتکهاراضیکاربري تجاري: 23-1-2-37
هاي تفصیلی(خردههاي مختلف و دفاتر تجاري بر اساس سلسله مراتب طرحپیشه و دوایر نمایندگی

شوند.میسرا در نظر گرفته ،تیمچه،دفاتر) پاساژ، عمده فروشی، یفروش

ا توجه باشد که بکاربري تفریحی و گردشگري: مشتمل بر اراضی با کاربري تفریحی می23-1-2-38
ها امکان گذران اوقات فراغت و شادمانی شهروندان را تأمین نمود.به طرح تفضیلی شهرها بتوان در آن

آهن،ایستگاه مترو، راهبراي احداث ترمینال، پایانه،کهاراضیونقل: کاربري حمل23-1-2-39
در نظر گرفته شوند.و ...گ عمومی روباز و طبقاتینفرودگاه، پارکی

ها، کاربري خدمات عمومی و شهري: مشتمل بر اراضی با کاربري خدماتی مانند کشتارگاه23-1-2-40
گردد.اري و سایر خدمات میدفاتر پست، کالنتري، نواحی شهردآوري زباله، کز جمعانشانی، مرآتش
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ها و تاالرها: اراضی که براي تجمع افراد با اهداف کوتاه مدت مانند صرف کاربري رستوران23-1-2-41
ها عالوه بر فضاي نشستن داراي تاالرها و رستورانشوند.میدر نظر گرفته غذا و یا برگزاري مجالس 

باشند.آشپزخانه و انبار نیز می

شودهاي صنعتی در نظر گرفته میاحداث ساختمانبرايکه اراضیکاربري صنعتی: 23-1-2-42
هاي بزرگ)ها و تعمیرگاهها، کارخانجات، سردخانهها، کارگاه(مانند انبار

براي احداث اماکن مذهبی از قبیل مسجد، که اراضیکاربري فرهنگی و مذهبی: 23-1-2-43
و ... در تان، گورسفرهنگسراه،، کتابخانحسینیه، کلیسا، کنیسه و آتشکده و ... و یا براي سینما، تئاتر

شود.نظر گرفته می

هاي مختلف در یک قطعه زمین با کاربري ترکیب چند عملکرد از کاربريکاربري مختلط: 23-1-2-44
) آموزشی،ورزشی،هاي فرهنگیمسکونی و اختالطی از کاربري،تجاري مسکونی،مختلط (تجاري اداري

اند.احداث شدهبا توجه به طرح تفصیلی که 

بر اساس نقشه کاربري اراضی جهت احداث واحدها و بري مسکونی: سطوحی کهکار23-1-2-45
هاي مختلف مسکونی (کم، متوسط، زیاد و تراکمو مشتمل برهاي مسکونی اختصاص یافتهمجموعه

باشند.) میبسیار زیاد

مختص ورزش و تفریح شهروندان براي احداث فضاها و که اراضیکاربري ورزشی: 23-1-2-46
باشد.هاي ورزشی و ...هاي بازي، باشگاه، زمینهانواع ورزشهاي ااستادیوم

شود که بنا به هر علت به طور موقت یا دائمی از نظر به فردي اطالق می: توانکم23-1-2-47
.هاي جسمی دچار ضعف باشدتوانایی
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مانندیعیطبيهایژگیوازیکیشاملکهيامنطقه: یستیزطیمححساسمحدوده23-1-2-48
شودیممحافظتیدولتنیقوانتوسطکهاستنادريهاگونهستگاهیز

شود که یک رأس آن در محل فرضی چشم ها به مثلثی گفته میمثلث دید: در تقاطع23-1-2-49
نقلیه مسیر متقاطع و رأس سوم آن در محل برخورد دو امتداد راننده، رأس دیگر در محل فرضی وسیله

عبور قرار دارد.

ها و اداراتی که وظیفه مدیریت، اجرا و نظارت بر مراجع ذیصالح شهري: نهادها، سازمان23-1-2-50
هاي اجرایی شهري را برعهده دارند که به فراخور موضوع شامل پلیس راهنمایی و رانندگی و طرح

ک،ونقل و ترافیونقل و ترافیک، سازمان حملهاي وابسته (معاونت حملها و سازمانشهرداري و معاونت
باشد. معاونت معماري و شهرسازي، معاونت فنی و عمرانی) می

اي است که با شروع ناحیه هشدار اولیه محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی: محدوده23-1-2-51
).زیریابد (مطابق شکل شود و تا مسافتی بعد از ناحیه انتهاي کار ادامه میآغاز می

در جریان ترافیک و ساز شهريساختاي است که عملیات محدوده: منطقه کارگاهی23-1-2-52
.سواره و پیاده و ایمنی آن مؤثر است
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محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی1-1-23شکل 

اي که عملیات ساختمانی در آن انجام محوطه کارگاه ساختمانی: محدوده23-1-2-53
ه این محدودشوند و ورود افراد متفرقه بههاي فیزیکی از پیرامون خود جدا میشده و غالباً با جداکننده

باشد.ممنوع می

مسافت دید: طول قابل رویت براي راننده در امتداد مسیر23-1-2-54

مسیر انحرافی: مسیري است که به دلیل عدم امکان استفاده از مسیر معمول به عنوان 23-1-2-55
گیرد.مسیر جایگزین مورد استفاده قرار می

هاي یزي، طراحیرباشد که با برنامهونقل میمهندسی ترافیک: فازي از مهندسی حمل23-1-2-56
مرز و ارتباطها و مناطق همهاي آنها، پایانهها و شبکهها، بزرگراهها خیابانهندسی، عملیات ترافیکی راه

ونقل سر و کار دارد.با دیگر انواع حمل
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: شخصی حقیقی که داراي پروانه اشتغال در رشته ترافیک ذیصالحمهندس ترافیک 23-1-2-57
باشد.می

روهاي راه جانبی دا شده که در حدفاصل (بین) لبه داخلی سوارهمیانه: آن بخش از راه ج23-1-2-58
و مسیر اصلی قرار گرفته است.

نرخ تقاضاي پارکینگ: نسبت میزان تقاضاي پارکینگ کاربري به مقدار متغیر مستقل23-1-2-59

نرخ سفرسازي: نسبت تعداد سفرهاي ایجاد شده (مجموع سفرهاي تولید و جذب شده) 23-1-2-60
.به مقدار متغیر مستقل

اپ و بار، ون، پیکنقلیه با حداکثر چهار چرخ شامل سواري، وانتنقلیه سبک: وسیلهیلهوس23-1-2-61
کامیون کوچک.

، اتوبوس بوسنقلیه با بیش از چهار چرخ شامل کامیون، مینینقلیه سنگین: وسیلهوسیله23-1-2-62
نقلیه تفریحی.و وسیله

ت ساختمانهاسپس از بخش تعاریف نکته حایز اهمیت طبقه بندي معابر و طبقه بندي 23-1-2-63
که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
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ها که با وسایل مختلف از مسیر ویژه دوچرخه: معبر اختصاصی براي حرکت دوچرخه23-1-2-64
رو جدا شده باشد.سواره

کشی و نصب تابلو به عبور دوچرخه رو است که با خطخط دوچرخه: بخشی از سواره23-1-2-65
موتوري از این سطح ممنوع است.اختصاص یافته باشد. استفاده وسایل نقلیه 

رو: مسیر ویژه دوچرخه در امتداد یک معبر که به وسیله جدول یل بلغچه از دوچرخه23-1-2-66
رو مجزا شده است.سواره

بالفصل ساختمانبندي معابرطبقه23-1-3
ضوابط شامل عملکرد راه و قابلیت . گردندکار رفته در این مقررات به شش دسته تقسیم میمعابر به

هاي اطراف دربجایی و دسترسی ، میزان دسترسی و جابجایی و امکان دسترسی به کاربريتأمین جا
]14147شماره استاندارد ملی ایران، [آمده است.1-1-23جدول 

آزادراه-
تندراه-
شریانی درجه یک-
شریانی درجه دو-
کنندهمعابر جمع-
محلی-

معبري است که در تمام طول آن ترافیک دو طرف به طور فیزیکی کامالٌ تفکیک آزادراه:23-1-3-1
اي است که جریان ترافیک در آن بدون وقفه و غیرمنقطع است. نقش گونهشده است و نحوه طراحی به

شهرها و حومه شهرها است.آزادراه در شبکه معابر، ارتباط بین شهرها یا مراکز عمده 
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معبري است که ترافیک دو طرف آن به طور فیزیکی کامالٌ تفکیک شده است و تندراه:23-1-3-2
مهم هايجریان در آن بصورت غیرمنقطع است. نقش تندراه در شبکه معابر برقراري ارتباط بین محدوده

شهر(شمال و جنوب یا شرق و غرب) و حومه شهرها است.

ان در این معابر منقطع است و این معابر، وظیفه برقراري ارتباط بین جری:1شریانی درجه 23-1-3-3
نمایند.هاي شهري برقرار میرا در شبکه2ها و معابر شریانی درجه مناطق مهم شهر و ارتباط بین تندراه

رسی شود. دستنقلیه و همچنین عبور عابرین پیاده از عرض راه کنترل و تنظیم میهاي وسایلدسترسی
ها از طریق این معابر وجود دارد.دراهبه تن

شهري را تشکیل هاي درونشبکه اصلی راه2هاي شریانی درجه راه:2شریانی درجه 23-1-3-4
ترین وظایف این معابر برقراري ارتباط اصلی.و جریان ترافیک در آنها به صورت منقطع استدهندمی

ن محالت بزرگ و نواحی شهري است.کننده و همچنین ارتباط بیبین معابر شریانی با معابر جمع

معابر ارتباط بین محالت کوچک و ارتباط بین معابر شریانی درجه این :جمع کنندهمعابر23-1-3-5
آوري و بهترافیک چند خیابان دسترسی را جمعسازند، میرا برقرار محلی دسترسیمعابر و دو

جریان ترافیک در این معابر منقطع است.د.کننمنتقل میي شریانی درجه دو هاخیابان

هاي اطراف این معابر در بیشتر موارد مسکونی و فضاي اطراف کامالً کاربريمعابر محلی:23-1-3-6
را فراهم هاي مجاور ها و واحدهاي مسکونی و محدودهکاربريبرقراري ارتباط بین این معابر شهري است.

. جریان ترافیک در این معابر منقطع دننمایمتصل میکنندهجمعيهاخیابانبهها راآنوسازندمی
است.
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مازندران،استانشهرهايمانندکشورشهرهايازبرخیدر:ترکیبیعملکردبامعابر23-1-3-7
ابراینبن. استبیشترجابجایینقشدیگربخشدرودسترسینقشبخشیدرکهداردوجودمعابري

مندرجاتوساختمانکاربريبهتوجهباساختمانبهمشرفمعبرمقطععملکرديردهتشخیص
مستقیمدسترسیامکانوتقاطعاتفاصلهونوععبوري،خطوطتعدادمعیارهاياساسبروجدول

.گیردمیصورتمعبربههاکاربري
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شهريهاي عملکردي پیشنهادي معابر درونضوابط دسترسی و جابجایی رده1-1-23جدول 

رده معبر
نقش 

جابجایی
)درصد(

نقش 
دسترسی
(درصد)

امکان 
دسترسی 
مستقیم به 

هاي کاربري
پیرامونی

سرعت 
طرح 

(کیلومتر 
بر ساعت)

سرعت 
مجاز 

(کیلومتر 
بر 

ساعت)

امکان 
پارك
اي حاشیه

و توقف

نوع 
هاتقاطع

کمینه 
فاصله 

تقاطعات 
(متر)

تردد 
دوچرخه

تردد 
موتورسواران

عبور عرضی 
عابرین پیاده

ورود 
عابرپیاده به 
حریم شبکه

تعداد 
خطوط 
عبوري 
در هر 
جهت

هاي اطراف کاربري زمین
معبر

مطلقاً 70-100125-130ندارد1000آزادراه
ممنوع

غیر 
مطلقاً 2000سطحهم

ممنوع
مطلقاً 
ممنوع

فقط به صورت 
بیشتر ممنوعغیر همسطح

از سه

فضاي سبز و تسهیالت 
شبکه (مانند پمپ بنزین 

تگاه) و استراحت

حداکثر 90-120ندارد>10<90تندراه
100	 مطلقاً 	

ممنوع
غیر 

الفسطحهم
مطلقاً 1000ب

ممنوع

براي 
موتورسواران 
با ظرفیت 
کمتر از 

125
سی سی

ممنوع 
است.

فقط به صورت 
بیشتر ممنوعغیر همسطح

از دو

مراکز جمعیتی بزرگ با 
اهمیت بسیار زیاد 

ها، ها، ، فرودگاه(استادیوم
مراکز تحقیقاتی)
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رده معبر
نقش 

جابجایی
)درصد(

نقش 
دسترسی
(درصد)

امکان 
دسترسی 
مستقیم به 

هاي کاربري
پیرامونی

سرعت 
طرح 

(کیلومتر 
بر ساعت)

سرعت 
مجاز 

(کیلومتر 
بر 

ساعت)

امکان 
پارك
اي حاشیه

و توقف

نوع 
هاتقاطع

کمینه 
فاصله 

تقاطعات 
(متر)

تردد 
دوچرخه

تردد 
موتورسواران

عبور عرضی 
عابرین پیاده

ورود 
عابرپیاده به 
حریم شبکه

تعداد 
خطوط 
عبوري 
در هر 
جهت

هاي اطراف کاربري زمین
معبر

شریانی 
تنها در 10-7030-190درجه 

40-5060-70کندرو

مجاز 
دربرخی 

نقاط 
کندرو

مجاز در 500پسطحهم
مجازکندرو

غیر همسطح یا 
طریق جزیره از 

هاي و گذرگاه
تقاطعات 

دارچراغ

مجاز براي 
سوار و پیاده 

شدن در 
کندرو

بیشتر 
واز دو

یک 
خط 
کندرو

کاربري مسکونی،تجاري، 
اداري ،صنعتی ،تولیدي یا 

خدماتی اگر تعداد 
متوسط روزانۀ وسایل 

نقلیه موتوري که داخل 
500آن می شود بیش از 

و برآورد شود 
هاي نوع دساختمان

شریانی 
محدود و 30-5050-270درجه 

بسیار 40-5050-60شدهکنترل
-500سطحهممحدود

مجازمجاز300

مجاز در 
ها و گذرگاه

تقاطعات 
دارچراغ

مجاز براي 
سوار و پیاده 

شدن

بیشتر 
از دو

هاي تجاري، کاربري
اداري، صنعتی، مسکونی 
و کاربریهاي دیگر شهري 

با حیطۀ عملکرد 
هاي (فروشگاهاي منطقه

هاي مترو، بزرگ، ایستگاه
هاي کوچک، هتل

پذیر و ...) و مهمان
هاي نوع جساختمان
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رده معبر
نقش 

جابجایی
)درصد(

نقش 
دسترسی
(درصد)

امکان 
دسترسی 
مستقیم به 

هاي کاربري
پیرامونی

سرعت 
طرح 

(کیلومتر 
بر ساعت)

سرعت 
مجاز 

(کیلومتر 
بر 

ساعت)

امکان 
پارك
اي حاشیه

و توقف

نوع 
هاتقاطع

کمینه 
فاصله 

تقاطعات 
(متر)

تردد 
دوچرخه

تردد 
موتورسواران

عبور عرضی 
عابرین پیاده

ورود 
عابرپیاده به 
حریم شبکه

تعداد 
خطوط 
عبوري 
در هر 
جهت

هاي اطراف کاربري زمین
معبر

مجازمجاز400سطحهممحدود5040دارد50-3070-50کنندهجمع
مجاز در 

هاي گذرگاه
سطحهم

مجاز براي 
سوار و پیاده 

شدن

بیشتر 
از یک

هاي شهري با کاربري
اي حیطۀ عملکردي ناحیه
ها (مانند مدارس، درمانگاه

هاي نوع و ....) و ساختمان
ب

1مجازمجازمجازمجاز-سطحهمآزاد3020دارد<90>10محلی

ها با حیطۀ کاربري
عملکردي محله 

(واحدهاي مسکونی، 
تجاري کوچک، مدارس و 

هاي نوع ...) و ساختمان
الف

ها بسیار معدود و کم است.سطح تعداد آندرصورت وجود تقاطعات همالف
است.2500براي تقاطعات همسطح این عدد برابر ب

سطح است ، ولی امکان جود تقاطعات همسطح نیز وجود دارد.نوع تقاطعات غالباً غیر همپ
ها را با در نظرگرفتن شرایط محیطی و راه در مجاورت ایمن معبر احداث نمود.هاي بسیار بزرگ، فرودگاههایی با عملکرد فراشهري، مجتمعتوان کاربريدر شرایط خاص میت



الزامات ترافیکی ساختمانها

17

خدمات مهندسی ترافیکهاي مشمول ساختمان23-1-4
از نقطه نظر انواع کاربري، حوزه ترافیکخدماتي مشمولهاساختمانبندي در این فصل به طبقه

یکی ترافخدماتعملکرد و نرخ سفرسازي اشاره شده است. سپس فلوچارت گام به گام براي نیازسنجی 
ترافیکی نیز تعیین شده است.خدماتهاي داراي اولویت براي انجام بنا بیان شده و کاربري

هاي جامع و تفصیلیاساس طرحها بر ساختمانبنديطبقه23-1-4-1

شود.نامیده میملک هاي شهري کاربريه استفاده زمین براساس سلسله مراتب انواع فعالیتزحو
جدول هاي جامع شهري مطابق با بر اساس الگوهاي طرحهاي شهري در این مبحثبندي کاربريطبقه

پذیرد.انجام می23-1-2

بر اساس طرح جامع و طرح تفضیلیهابندي کاربريطبقه2-1-23جدول 

نوعردیف
مسکونی1
تجاري2
اداري3
آموزشی4
صنعتی5
فرهنگی و مذهبی6
درمانیبهداشتی و7
ورزشی8
حمل و نقل9
خدمات عمومی و شهري10
ها و تاالرهارستوران11
تفریحی و گردشگري12
مختلط13
*هاسایر کاربري14

بندي گانه قابل طبقه13هاي یک از گروهگردند که در هیچها مشتمل بر مواردي میسایر کاربري*
نیستند.
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، متراژ و نرخ سفرسازيعملکردحوزهاساسبرهاساختمانيبندطبقه23-1-4-2

ها براي بررسی ترافیکی مورد بندي ساختمانترین پارامتري است که در دستهحوزه عملکردي پراهمیت
مقررات ملی ساختمان انجام شده و مطابق با 2بندي بر اساس مبحث گیرد. این طبقهاستناد قرار می

.است3-1-23جدول 

ها به لحاظ حوزه عملکرد ساختمان  بندي ساختمانتقسیم3-1-23جدول 

بندي تقسیم
نرخ سفر سازيبر اساسزیرمجموعه مثال انواع کاربريحوزه عملکردها ساختمان

مهندس 
ترافیک 
ذیصالح

هاي ساختمان
گروه الف

ها با کاربري
حیطه عملکردي 
محله (برزن) که 
عملکرد خدماتی 

ساختمان در 
محدوده کوچکی 

باشد

واحدهاي مسکونی، 
تجاري کوچک، 
مدارس ابتدایی، 

ها، کلینیک
ها، کودکستان

ها و...کارگاه

توسعه بسیار 1-الف
کوچک

سفر در 100
ساعت اوج

مهندس 
ترافیک 

و 3پایه 
باالتر

توسعه 2-الف
مقیاسکوچک

500تا 100
سفر در 
ساعت اوج

مهندس 
ترافیک 

و 3پایه 
باالتر

توسعه 3-الف
مقیاسمتوسط

تا 500
سفر 1000

در ساعت اوج

مهندس 
ترافیک 

و 3پایه 
باالتر

توسعه 4-الف
مقیاسبزرگ

بیش از 
سفر 1000

اوجدر ساعت

مهندس 
ترافیک 

و 3پایه 
باالتر

هاي ساختمان
گروه ب

هاي با کاربري
حیطه عملکردي 

ناحیه

شعبات فرعی 
ها، مدارس بانک

متوسطه، 
ها، درمانگاه
ها، خوابگاه

هاي ورزشی سالن
ساده و ...

توسعه بسیار 1-ب
کوچک

سفر در 100
ساعت اوج

مهندس 
ترافیک 

و 3پایه 
باالتر

توسعه 2-ب
مقیاسکوچک

500تا 100
سفر در 
ساعت اوج

مهندس 
ترافیک 

و 3پایه 
باالتر
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بندي تقسیم
نرخ سفر سازيبر اساسزیرمجموعه مثال انواع کاربريحوزه عملکردها ساختمان

مهندس 
ترافیک 
ذیصالح

توسعه 3-ب
مقیاسمتوسط

تا 500
سفر 1000

در ساعت اوج

مهندس 
ترافیک 

و 3پایه 
باالتر

توسعه *4-ب
مقیاسبزرگ

بیش از 
سفر 1000

در ساعت اوج

مهندس 
ترافیک 

و 3پایه 
باالتر

هاي ساختمان
گروه ج

ها با کاربري
حیطه عملکردي 

منطقه

هاي فروشگاه
بزرگ، 

ها، مراکز بیمارستان
فرهنگی، 

هاي فرعی ایستگاه
مترو، 
هاي: ساختمان
نشانی، پست، آتش

شعب اصلی 
ها، بانک
پذیرها، مهمان

هاي کوچک و هتل
...

توسعه بسیار 1-ج
کوچک

سفر در 100
ساعت اوج

مهندس 
ترافیک 

و 2پایه 
باالتر

توسعه 2-ج
مقیاسکوچک

500تا 100
سفر در 
ساعت اوج

مهندس 
ترافیک 

و 2پایه 
باالتر

توسعه 3-ج
مقیاسمتوسط

تا 500
سفر 1000

در ساعت اوج

مهندس 
ترافیک 

و 2پایه 
باالتر

توسعه 4-ج
مقیاسبزرگ

بیش از 
سفر 1000

در ساعت اوج

مهندس 
ترافیک 

و 2پایه 
باالتر

هاي ساختمان
گروه د

ها با کاربري
حیطه عملکرد 

شهري و 
فراشهري

ها، فرودگاه
ها، استادیوم

ها، مراکز دانشگاه
اصلی مخابرات، 

مراکز اصلی 
مخابرات، مراکز 

تحقیقاتی، 
هاي اصلی ایستگاه

توسعه 2-د
مقیاسکوچک

500تا 100
سفر در 
ساعت اوج

مهندس 
ترافیک 

و 1پایه 
باالتر

توسعه 3-د
مقیاسمتوسط

تا 500
سفر 1000

در ساعت اوج

مهندس 
ترافیک 

و 1پایه 
باالتر
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بندي تقسیم
نرخ سفر سازيبر اساسزیرمجموعه مثال انواع کاربريحوزه عملکردها ساختمان

مهندس 
ترافیک 
ذیصالح

مترو، بناهاي 
هاي یادبود، هتل

توسعه 4-دبزرگ و ...
مقیاسبزرگ

بیش از 
سفر 1000

در ساعت اوج

مهندس 
ترافیک 

و 1پایه 
باالتر

قیاسمبسیار کوچک تا بزرگهايو توسعه» د«تا »الف«تا انتهاي این مبحث منظور از کاربریهاي گروه 
. جدول باال استبندي بر اساس تقسیم

حدود شمول خدمات مهندسی ترافیک23-1-4-3

در نیازسنجی انجام مطالعات ترافیکی الزم است پارامترهاي نوع کاربري، حیطه عملکردي، متراژ زیربنا، 
هاي در دست احداث بررسی نرخ سفرسازي، نوع عملکرد معبر مجاور، عرض معبر و تعداد طبقات کاربري

نشان داده شده است.4-1-23جدول در خدمات مهندسیانواع گردند. 

هاساختمانانواع خدمات مهندسی ترافیک در4-1-23جدول 

گروه 
ساختمان

زیرگروه 
ساختمان

اثرسنجی 
ترافیکی 
ساختمان

طراحی 
ترافیکی 
ساختمان

خدمات
حین 
ساخت

تجهیزات هدایت و ایمنی 
در مسیرهاي داخل 

ساختمان و معابر بالفصل

ب

----1-ب
----2-ب
----3-ب
-*4-ب

**ج

-1-ج

2-ج

3-ج

4-ج

**د
2-د

3-د

4-د
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جدول باال، باید به نکات زیر توجه شود:در استفاده از 

انجام شود وتوصیه می4بهاي نوع  در کالنشهرها خدمات مهندسی ترافیک براي ساختمان*
گردد.الزامی میاستانبا نظر نظام مهندسی ساختمانخدمات 

سایر هاي نوع ج و د الزامی است و در کالنشهرها خدمات مهندسی ترافیک براي ساختماندر **
ج توصیه د الزامی و براي ساختمانهاي نوعهاي نوعشهرها خدمات مهندسی ترافیک براي ساختمان

.گرددمیالزامی استان انجام خدمات با نظر نظام مهندسی ساختمانگردد و می

خدمات مهندسی ترافیک در 4-1-23جدول بر گروه هاي ساختمانی مشخص شده در عالوه 
ساختمانهاي زیر نیز الزامی است:

 مقررات ملی ساختمان)21ساختمان داراي اهمیت ویژه باشد، (با توجه به مبحث
،درجه عملکردي معبر مجاور ساختمان باالتر از جمع و پخش کننده باشد
مسکونی ویژه باشد، (با توجه به جدول ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز طرح ربريکا

تفصیلی شهرها)
ها راهکاربري مجاور معابر ویژه از قبیل خطوط ویژه اتوبوس، تاکسی، موتور، دوچرخه و پیاده

است.
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هاسنجی ترافیکی ساختماناثراصول 23-2

خدماتتعیین سطح 23-2-1
ود،تعیین شکاربريسفرسازيتوجه به میزاناببایدخاصتوسعهیکبراياثرسنجیخدماتسطح

بر این. داردآنهاياندازهوابعادکاربري،نوعبامستقیمیرابطهتوسعه،یکسفرسازيمیزانزیرا
عه توسمقیاس،کوچکتوسعهکوچک،بسیارهايتوسعهدسته،چهاربهاثرسنجیخدماتاساس، سطح

شود.میتقسیممقیاستوسعه بزرگومقیاسمتوسط

کوچکبسیارهايتوسعه23-2-1-1

توسعهطحساینتوسطشدهتولیدسفراي است که تعدادحجم ترافیک تولید شده در این معابر به اندازه
بازدیدنیازمنداتنههاتوسعهنیست. ایناثرگذارنیزهاتقاطعتریننزدیکبرحتیبطوریکهبودهکمبسیار

هایی که تعداد سفر تولید شده توسط است. توسعهدسترسیمناسبمحلتعیینوطراحیبازنگريو
شود.هاي کوچک مقیاس در نظر گرفته میاوج باشد، به عنوان توسعهساعتدرسفر100ازآن کمتر

هاي کوچک مقیاس توسعه23-2-1-2

اي است که بر کل شبکه معابر اثري نداشته ولی بر معابر به اندازهحجم ترافیک تولید شده در این 
هاي گذارد. موارد زیر به عنوان توسعهروهاي نزدیک به محل دسترسی کاربري تأثیر میها و سوارهتقاطع

شود:کوچک مقیاس در نظر گرفته می

اف یا ساعت اوج خود سفر در ساعت اوج معابر اطر500و حداکثر 100هایی که حداقل توسعه-الف
کاربري ایجاد کند.

دقیقه تولید کند یا تعداد وسایل60نقلیه سنگین در بازه زمانی اي که بیش از دو وسیلههر توسعه-ب
نقلیه سنگین را بیش از دو وسیله در ساعت افزایش دهد.
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توسعه متوسط مقیاس 23-2-1-3

اثر اي از محل توسعهر معابر اطراف تا فاصلهاي است که بحجم ترافیک تولید شده در این معابر به اندازه
شود:هاي زیر به عنوان توسعه متوسط مقیاس در نظر گرفته میگذارد. توسعهمی
سفر در ساعت اوج معبر ایجاد نماید.1000و کمتر از 500رود بیش از اي که انتظار میتوسعه-الف
60نقلیه سنگین در یک بازه زمانی وسیله10یا بیشتر و کمتر از3اي که موجب افزایش هر توسعه-ب

اي (ورود و خروج از کاربري) شود.دقیقه

توسعه بزرگ مقیاس 23-2-1-4

اي است که عموما سیستم معابر را در مساحت زیادي حجم ترافیک تولید شده در این معابر به اندازه
مطالعات جامع ترافیک نقل موجود درودهد. در این سطح از توسعه، سیستم حملتحت تأثیر قرار می

هاي بزرگ مقیاس بر معابر اطراف، نیازمند تحلیل جامع شهري نیازمند بازنگري بوده و بررسی اثر توسعه
توان به عنوان توسعه بزرگ مقیاس در نظر گرفت عبارتند از:هایی که میو کامل است. توسعه

در ساعت اوج معابر اطراف یا ساعت سفر1000یا بیش از 1000رود اي که انتظار میهر توسعه-الف
اوج خود کاربري تولید کند. ساعت اوج معابر و کاربري باید شامل روزهاي کاري و روزهاي آخر هفته 

باشد. سفر نیز شامل: ورود و خروج به/ از کاربري و سفرهاي گذري است.
دقیقه 60در بازه زمانی نقلیه بزرگ (ورودي و خروجی) وسیله10یا بیش از 10اي که هر توسعه-ب

تولید کند.
زیستی قرار گرفته باشد.وقتی توسعه در محدوده حساس محیط-پ

د براي هر فاز بایخدماتتبصره: در صورتی که توسعه کاربري در چندین فاز انجام شود، تعیین سطح 
به شکل جداگانه و مطابق تعاریف هر سطح انجام گیرد. 

تعیین افق طرح23-2-2

عیین تنقل و ترافیک شهر وان سیستم حملکننده طرح و گردانندگباید توسط تهیهخدماتافق طرح 
به موارد زیر مرتبط است:خدماتشود. به طور کلی افق طرح 
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هاي طوالنی مدت.تاریخ افتتاح طرح یا توسعه مورد نظر و سال تکمیل فازهاي اصلی در توسعه-الف
نقل، طرح جامع وباالدستی به ترتیب وجود، شامل: طرح جامع حملهاي و برنامهخدماتهاي افق-ب

. نقلودر شبکه حملو هر تغییر مهم هاي ساماندهی شهري، طرح تفصیلی، طرح هادي یا طرح
در نظر 1-2-23جدول باید مطابق اثرسنجیخدماتهاي طرح ، افق1-2-23بر اساس تعاریف بند 

. گرفته شود
یکیترافاثرسنجیخدماتبرايشنهاديیپهايافق1-2-23جدول 

افق پیشنهادي طرحابعاد توسعه
500کوچک (تولید کننده کمتر از 

برداري کاملبینی شده براي افتتاح، با فرض ساخت و بهرهسال پیشسفر در ساعت اوج)

متوسط در یک فاز (تولید کننده 
سفر در ساعت اوج)1000الی 500

برداري کاملبینی شده افتتاح با فرض ساخت و بهرهسال پیش
*یباالدستهايو برنامهخدماتافق طرح 

بزرگ در یک فاز (تولید کننده بیش 
سفر در ساعت اوج)1000از 

برداري کاملبینی شده افتتاح، با فرض ساخت و بهرهسال پیش
هاي باالدستیو برنامهخدماتافق طرح 

متوسط یا بزرگ در چند فاز

برداري کامل هر فازبینی شده افتتاح هر یک از فازها، با فرض ساخت و بهرهسال پیش
بینی شده براي افتتاح کامل توسعهسال پیش
هاي باالدستیو برنامهخدماتافق طرح 

نقل محدوده به اتمام رسیده استوسالی که بهبود و توسعه اصلی حمل
. دریقرارگیمورد بررسیهم سال افتتاح و هم افق برنامه باالدستدیباالدست موجود است، بایونقلحملبرنامهکهيموارددر* 

تعیین محدوده بالفصل ساختمان23-2-3

ستمسیو شناختیقدقیبه قضاوت کارشناسیدهاي جدتوسعهدربالفصل ساختمان محدوده یینتع
با توجه بهاثرسنجیو از طرفی دیگر سطح تأثیر هر مطالعه داردیازونقل محدوده مورد مطالعه نحمل

نقل منطقه متفاوت است. وابعاد و ماهیت توسعه در نظر گرفته شده و عملکرد سیستم حمل

ق مطاباثرسنجیخدماتدر محدوده بالفصل ساختمان هاي مختلف، ها و توسعهبراي کاربري23-2-3-1
شود.تعیین می2-2-23جدول 
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یکیترافاثرسنجیخدماتبرايساختمان شنهاديیپمحدوده بالفصلازاينمونه2-2-23جدول 

تسهیالت ترافیکی موجودبررسی23-2-4

ل محدوده بالفصنقل در وترافیکی، باید اطالعات عرضه شبکه حمل اثرسنجیخدماتبه منظور انجام 
ترین اطالعات مورد نیاز براي شناخت عرضه براي وضع موجود و آتی برداشت شود. مهمساختمان، 

عبارت است از:

بندي ، مقطع عرضی معابر، نحوه جهتمعابريعملکردبنديردهنقشه شبکه معابر و : شبکه معابر-الف
.در اطراف توسعه مورد نظرینزمهاييشناخت کاربرمعابر، 

درصد متوسط عرض خط، نقشه تقاطع، نحوه کنترل تقاطع، مشخصات تقاطع (ها شامل: تقاطع-ب
یکرد، حق تقدم، سرعت عملکردي و نقاط تعداد خطوط در هر رویکرد،رویبشاي،یهپارك حاش

تعیین فاصله دید و نقلیه سنگین (کامیون) در تقاطع، )، بررسی وضعیت حرکت وسایلدسترسی موجود
نور در تقاطع.سطح ما

نوع کنترل، نوع فازبندي، طول دوره، حداکثر زمان سبز، حداقل زمان سبز، شامل: چراغ راهنمایی-پ
زمان زرد، زمان تمام قرمز، نحوه عملکرد فاز گردش به چپ.

.نقل عمومیوهاي حملونقل همگانی و نیمه همگانی شامل: مسیرها و ایستگاهحمل-ت

محدوده بالفصل پیشنهاديپیشنهاد نمونه توسعه
پیمایشمتر 300ي در محدودهسفر در ساعت اوج200هاي با کمتر از تمامی کاربري

سفر در ساعت اوج500تا 200هاي با توسعه

ي باالتر از ردههايدسترسیدار وهاي چراغتقاطعتمام 
هاي تقاطعیتمام،کاربريمتري800درمحلی عملکردي 

عملکردي ي باالتر از ردههايدسترسیویاصلداریرچراغغ
کاربريمتري 400در محلی

سفر در ساعت اوج500یش ازبا بهايتوسعهتمام 

2/3زرگراهی در هاي بدار و رمپهاي چراغتمام تقاطع
دار اصلی هاي غیر چراغ، تمامی معابر و تقاطعکاربريکیلومتري

6/1در محلیعملکردي ي باالتر از ردههاي و دسترسی
کاربريکیلومتري
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بعاد اینگ،پارکیه(زاوتعداد پارکینگ موجود در کاربري و مشخصات پارکینگ ها شامل: پارکینگ-ث
براي پارك پارك)یگاهابعاد هر جایف،در هر ردینگپارکهايیگاه)، تعداد جایواربه دیوارراهرو (ابعاد د

.ايتعیین نوع پارك (موازي یا مورب) براي پارك حاشیهاي، غیرحاشیه

کاربري، وجود تجهیزات ایمنی از آنفاصله یینتعخیز و محدوده یا نقطه حادثهیینتعی:ایمن-ج
اطراف هايها و تقاطعکننده مسیر)، تعیین تعداد تصادفات در شبکه راه(تابلوهاي هشداردهنده و تعیین

عابر -قلیهنوسیله نقلیه، وسیله -کاربري، تعیین نوع و تعداد تصادفات بر اساس تصادف وسیله نقلیه
دوچرخه سوار.-پیاده و وسیله نقلیه

(عالئم عمودي و سطحی).عالئم و تجهیزات راهنمایی و رانندگی-چ

اي نظیر طرح جامع و طرح تفضیلی در مقیاس شهري و منطقهخدماتمطالعات فرادست شامل: -ح
شهر.

بناتعیین سفرسازي23-2-5

کاربري جدید که همواره اثري افزایشی در حجم ترافیک به منظور مطالعه تأثیر ناشی از احداث هر 
محدوده مورد نظر خواهد داشت، شناخت تقاضا و بررسی احجام ترافیکی در شرایط فعلی و آتی الزامی 
است. در مطالعه تقاضاي ایجاد شده پس از توسعه کاربري، فرآیند تحلیل تقاضاي سفر باید به شکل 

د و جذب سفر، توزیع سفر، انتخاب وسیله نقلیه و تخصیص ترافیک اي شامل برآورد تولیچهار مرحله
هاي محدوده نقلیه در معابر و تقاطعانجام گیرد. براي شناخت تقاضاي موجود، باید حجم تردد انواع وسائل

نقلیه، خط عبور و حرکت گردشی برداشت شود. برداشت حجم بایستی تحت تأثیر به تفکیک نوع وسیله
.امکان تعیین ساعت اوج تردد در معبر یا شبکه وجود داشته باشدورت بگیرد که هایی صدر زمان

اي سفر در ساعت اوج به شکل چهار مرحله1000هاي با بیش از تبصره: شناخت تقاضا براي کاربري
نامهسفر در ساعت اوج به شکل تقریبی موجود در این آئین1000هاي کمتر از کالسیک و براي کاربري

گیرد.یصورت م



الزامات ترافیکی ساختمانها

27

برداشت حجم ترافیک23-2-5-1

دین بهاي محدوده بالفصل انجام پذیرد. در معابر و تقاطعباید ،برداشت حجم تردد انواع وسائل نقلیه
با تقاضاي آینده (که از طریق برآورد تولید و جذب سفر و، تقاضاي موجود شناسایی شده منظور باید

ک، گیري حجم ترافیاندازهه تخصیص داده شود.و در نهایت به شبکه عرضشودشود) تجمیع محاسبه می
واندتمیود کنین در مدت زمانی مشخص عبور میاي است که از مقطعی معشمارش تعداد وسایل نقلیه

ظیم آن بنابراین در تن،بندي شودبه تفکیک نوع وسیله نقلیه، خط عبور، حرکت گردشی و غیره دسته
توجه شود:به نکات زیر یدبا

،گیريو زمان مناسب براي اندازهتعیین محل-
،دهی عملیات میدانیسازمان-
،طرح و انتخاب روش مناسب براي ثبت اطالعات-
،سازي اطالعات براي استفاده و استخراج نتایجهاي مناسب تجزیه و تحلیل و آمادهانتخاب روش-

و 
.ها در شکلی معین و مناسب براي تجزیه و تحلیلارائه داده-

هاي پیشنهادي در راهنماي تهیه شده توسط ها و دستورالعملبرداشت حجم باید از روشبراي فرایند 
هاي آمارگیري فرماي از نمونه،1-23در پیوست . شودمهندسان حمل و نقل و ترافیک هر شهر استفاده 

.  ارائه شده استها براي ثبت ورود و خروج افراد و آمارگیري براي انواع کاربري

نی برداشت حجمهاي زمابازه

هاي زمانی مختلف باید مطابق راهنماي نرخ سفرسازي شهر در برداشت اطالعات براي هر کاربري، بازه
مورد مطالعه تعیین گردد. در صورت عدم دسترسی به راهنماي مذکور، باید به راهنماي شهري که  

هاي زمانی برداشت د. بازهداراي بیشترین شباهت از لحاظ پارامترهاي جمعیت و مساحت است مراجعه کر
با برداشت حجم در این بخش، تقاضاي است. نشان داده شده 3-2-23جدول پیشنهادي در حجم 

موجود شناسایی شده که بایستی با تقاضاي آینده (که از طریق برآورد تولید و جذب سفر محاسبه 
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هاي زمانی موجود در جدول بازهشود. شود) تجمیع شده و در نهایت به شبکه عرضه تخصیص داده می
شوند:مطابق زیر تعریف می

روز کاري: روزي بین شنبه تا چهارشنبه-الف
روز تعطیل: تعطیالت رسمی میان یا آخر هفته-ب
11تا 6:30صبح: از ساعت -پ
15تا 11ظهر: از ساعت -ت
19تا 15عصر: از ساعت -ث
24تا 19شب: از ساعت -ج

يکاربردستهکیتفکبهبرداشتیزمانيهابازه3-2-23جدول 
روز يروز کارمثالينوع کاربر

یلتعط
شبعصرظهرصبح

مجتمع مسکونیمسکونی

تجاري
مجتمع تجاري

بارمیدان میوه و تره

ايفروشگاه زنجیره

اداري

اداريمراکز 

شهرداري

بانک

دفتر اسناد رسمی

آموزشی
دبیرستان و 

آموزشگاه

دانشگاه

فرهنگسرافرهنگی و مذهبی

مسجد

بیمارستانبهداشتی و درمانی

درمانگاه

ساختمان پزشکان

هتل و هتل آپارتمانعمومی و شهريخدمات 

تعمیرگاه

رستورانها و تاالرهارستوران

پارك و بوستانتفریحی و گردشگري

مجموعه سینمایی

بازار گل و گیاههاسایر کاربري



الزامات ترافیکی ساختمانها

29

مناطق جغرافیایی مختلف کشور و همچنین توزیع زمانی با توجه بهتعیین زمان برداشت حجم تبصره: 
هاي پیشنهادي جدول با پیشنهاد مهندس ترافیک پروژه، در بازهتواندتقاضا در محل مورد مطالعه می

ساعت 10زیر پراکنده و توزیع شود. الزم به ذکر است بازه زمانی پیشنهادي براي برداشت حجم نباید از 
در روز کمتر شود.

د تولید و جذب سفربرآور23-2-5-2

شود. هر نوع هاي ایجاد شده در مجموعه انجام میبرآورد تولید و جذب سفرها با توجه به ماهیت کاربري
هاي مورد کند. روشکاربري گروه خاصی از افراد شامل کارکنان و یا مراجعین را به خود جذب می

ترافیکی شامل سه روش مدل نجیاثرسخدماتها در استفاده در برآورد تولید و جذب سفر کاربري
ها به ترتیب مدل روندگرا، اولویت استفاده از این روشباشد. روندگرا، مقدار میانگین و شناسنامه می

باشد. لذا براي هر گروه کاربري ابتدا بایستی شرایط استفاده از مدل ها میمقدار میانگین و شناسنامه
شود. چنانچه شرایطتفاده از مقدار میانگین کنترل میبررسی شده و در صورت عدم تأیید، شرایط اس

هاي ها استفاده کرد. استفاده از روشاستفاده از مقدار میانگین نیز فراهم نشود، باید از شناسنامه کاربري
دسترسی، استفاده از مذکور باید بر اساس راهنماي تهیه شده هر شهر صورت گیرد. در صورت عدم 

2-23پیوست در شود. راهنماي شهرهاي داراي بیشترین شباهت جمعیتی و مساحتی توصیه می
هاي مختلف ارائه شده است.اي از تولید و جذب کاربرينمونه

 مدل روندگرا

توان از معادله روندگراي خطی استفاده کرد که الزامات زیر تأمین شود:در صورتی می
ي نوع مشابه در بانک اطالعاتی باشد.کاربري توسعه موردنظر دارا-الف
هاي برداشت شده قرار داشته مقدار متغیر مستقل کاربري موردنظر در بازه متغیرهاي مستقل نمونه-ب

باشد.
نمونه در بانک اطالعاتی برداشت شده باشد.3بیش از -پ
درصد معنادار باشد.90مدل در بازه اطمینان -ت
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) در مدل قرار داده و مقدار Xروندگراي، مقدار متغیر مستقل را به جاي (هاي براي استفاده از مدل
شود.) محاسبه میTسفرسازي (

مقدار میانگین

به منظور استفاده از مقادیر میانگین بایستی شرایط زیر فراهم شود:
کاربري توسعه موردنظر داراي نوع مشابه در بانک اطالعاتی باشد.-الف
هاي برداشت شده قرار داشته کاربري موردنظر در بازه متغیرهاي مستقل نمونهمقدار متغیر مستقل-ب

باشد.
نمونه در بانک اطالعاتی برداشت شده باشد.3بیش از -پ
درصد میانگین این نرخ باشد.110ها، حداکثر برابر انحراف معیار نرخ سفرسازي نمونه-ت
سفرسازي، در محدوده متغیر مستقل کاربري نقاط مشاهده شده در نزدیکی خط میانگین نرخ -ث

موردنظر قرار گیرد.

ضرب میانگین نرخ سفرسازي (تعداد سفرهاي ایجاد شده تعداد سفرهاي تولید شده کاربري، از حاصل
شود.بر واحد متغیر مستقل)، در مقدار متغیر مستقل کاربري موردنظر، محاسبه می

شناسنامه کاربري

ز مدل و یا میانگین براي یک نوع کاربري خاص فراهم نباشد، با تطبیق کاربري چنانچه شرایط استفاده ا
هاي اجتماعی و اقتصادي مراجعان و غیره) با مورد مطالعه (از نظر عملکرد، موقعیت جغرافیایی، ویژگی

شود.هاي برداشت شده، اطالعات شناسنامه کاربري براي تعیین نرخ سفر استفاده مینمونه

ع سفربرآورد توزی23-2-5-3

الگوي توزیع فعلی هاي جهت تعیین توزیع سفرها در مبادي ورودي و خروجی شبکه باید یکی از روش
به کار گرفته شود.   هاي ابتکاريیا روش
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الگوي توزیع فعلی

هایی از وضعیت موجود و یا استفاده از مدل شبکه شهر مورد در این روش با استفاده از برداشت نمونه
هاي مختلف شهر به تفکیک اهداف توزیع سفرهاي تولید و جذب شده در وضعیت فعلی در بخش،مطالعه

.هاي جدید را نیز تعیین نمودتوان توزیع سفرهاي کاربريشود. با تعمیم این الگو، میسفر محاسبه می
قابل و نقل شهر همچنین، در صورتی که الگوي سفرهاي افق طرح از نتایج مطالعات طرح جامع حمل 

هاي جدید نیز به کار برد.توان این الگو را براي کاربرياستخراج باشد، می

و اجراییهاي ابتکاريروش

هاي ابتکاري و هاي مورد مطالعه با استفاده از روشدر این روش توزیع سفرهاي ایجاد شده در کاربري
هایی همچون، پرسشنامه،ق روشگیري از قضاوت کارشناسی مانند، تعمیم توزیع وضع موجود از طریبهره

هاي مورد مطالعه، محدوده گیرد. بر این اساس با توجه به عملکرد کاربريثبت پالك و ... انجام می
شود. در ادامه بربندي میبالفصل ساختمان شناسایی شده و نواحی اطراف کاربري مورد نظر تقسیم

توان توزیع سفرهايعیت نواحی اطراف آن میاساس پارامترهایی نظیر موقعیت جغرافیایی کاربري، جم
بندي نواحی شهري به صورت کیفی منتهی به توسعه جدید را برآورد نمود. با توجه به آنکه تقسیم

دهد.باشد، این روش برآورد تخمینی توزیع سفر را به دست میمی

هاي مختلف سفر برآورد سهم شیوه23-2-5-4

ها و یا راهنماي تهیه شده هر شهر صورت گیرد. هاي مختلف سفر باید بر اساس مدلبرآورد سهم شیوه
در صورت عدم دسترسی به موارد مذکور، باید از ضوابط راهنماي شهرهایی استفاده کرد که بیشترین 

ا بیه مختلف اي از سهم وسایل نقلنمونهشباهت را از دید جمعیت و مساحت به شهر مورد نظر دارند. 
ارائه شده است.3-23در پیوست ،نوع کاربريتوجه به



الزامات ترافیکی ساختمانها

32

احداث بناترافیک ناشی از تخصیص23-2-5-5

در ساعات اوج، تعیین نحوه کاربري مورد مطالعه به/ ازپس از تعیین میزان سفرهاي ورودي و خروجی 
ه رد شده به شبکنقلیه و تعیین طرح دسترسی، باید تقاضاي سفربرآوتوزیع سفر، تعیین سهم وسایل

وسعهتتواند براي مرحله تخصیص میکاربري،بسته به ابعاد تخصیص داده شود. کاربري معابر اطراف 
اي ههاي بزرگ یا متوسط تحلیلکوچک به صورت تحلیلی و قضاوتی انجام پذیرد؛ اما براي توسعه

الزم محدوده بالفصل ساختماننقلیه در سازي به منظور ارزیابی وضعیت تردد وسایلافزاري و شبیهنرم
توان اجزا و پارامترهاي مختلف ترافیک را به صورت همزمان و برهمکنش سازي میاست. در فرآیند شبیه

افزارهاي متنوعتوان از نرمبا توجه به شرایط هر مطالعه میهاي زمانی مختلف مطالعه کرد.آنها را در بازه
نگر استفاده کرد.نگر و کالننسازي با نحوه عملکرد خردنگر، میاشبیه

برآورد تقاضاي پارکینگ23-2-6

تأمین شدن پارکینگ مناسب در واقع امکان دسترسی با استفاده از وسیله شخصی به کاربري را فراهم 
هاي دسترسی است. از سویی کند. عدم تأمین پارکینگ مناسب باعث از دست رفتن برخی از فرصتمی

گردد. ینگ، بدون توجه به میزان تقاضا نیز باعث هدر رفتن سرمایه میدیگر تأمین بیش از اندازه پارک
ط ضوابو بر اساس روش مورد استفاده در برآورد تقاضاي پارکینگ مشابه برآورد تولید و جذب سفر 

به توانعالوه بر این، جهت برآورد تقاضاي پارکینگ بر اساس نوع کاربري میباشد.میراهنماي شهرها
کرد.رجوع1-4-23بند 

هاي داخل عارضه مورد نظرتحلیل و طراحی دسترسی23-2-7

وکنندگان به/ از کاربري با توجه به نوع و ابعاد کاربري ی ایمن و راحت استفادهدسترستعیین طرح
ها، راهطرح دسترسی شامل معابر و پیادهتعییناطراف آن، متفاوت است. به منظورشبکه معابرهمچنین 

کاربري استفاده نمود. بر حسب نوع5-5-23و 2-4-23، 3-1-23مقررات بندهاي باید از ضوابط و 
ح بینی شده بر روي طرها به منظور تخصیص تقاضاي پیشهدف این بخش تعیین وضعیت دسترسی

پیشنهادي است. 
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تسهیالت ترافیکی موجودسطح سرویس تحلیل و بررسی23-2-8

ر بهاي سواره و غیره باید ، ظرفیت دسترسیکاربريهاي بحرانی اطراف ظرفیت هر یک از معابر، تقاطع
تحلیل شود. ارزیابی عملکرد ترافیک در قالب 1-1-23در جدول اساس تعریف و ضوابط مندرج 

شود. با ) گزارش میV/C) و یا نسبت حجم به ظرفیت (LOSهایی به صورت سطوح سرویس (شاخص
نباید از تراز سطح کاربري صورت احداث شاخص سطح سرویس در، محدوده بالفصل ساختمانتوجه به 
کمتر شود.کاربري قبل از احداث سرویس 

بالفصل ساختمانتحلیل ظرفیت معابر 23-2-8-1

)1-1-23کننده (مطابق جدول پخشو هاي شریانی و جمع شامل خیابانبالفصل ساختمانمعابر 
رفیت نامه ظآئین«سوم هاي شهري باید مطابق جلدجهت تعیین سطوح سرویس مقاطع خیابانباشد. می
عمل نمود. سطح سرویس معابر » هاي شهريانمقاطع خیاب«، فصل هفدهم )»HCM 2010ها (راه

. شودتعیین می4-2-23جدول مطابق ،سرعت سفرنرخ حجم به ظرفیت و بر اساس بالفصل ساختمان 

بالفصل ساختمانتعیین سطح سرویس معابر 4-2-23جدول 
سرعت سفر بر اساس درصدي از ≥<سطح سرویس بر اساس نرخ حجم به ظرفیت

سرعت جریان آزاد پایه (%)
FA> 85
FB> 67 − 85
FC> 50 − 67
FD> 40 − 50
FE> 30 − 40
FF≤ 30

بالفصل ساختمانتحلیل ظرفیت عابرپیاده در معابر 23-2-8-2

روها در فضاي شهري باید تحلیل شود.ظرفیت معابر پیاده و پیاده،محدوده بالفصل ساختمانبا توجه به 
رفیت نامه ظآئین«توان مطابق جلد سوم سرویس معابر پیاده اطراف کاربري، میبه منظور تعیین سطح 

سطح 5-2-23جدول .عمل نمود» هاي شهريمقاطع خیابان«، فصل هفدهم )»HCM 2010ها (راه
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پیاده در کمان بر اساس فضاي الزم براي عابر پیاده و نمره سطح سرویس عابر پیاده را سرویس عابران
دهد.نشان می

پیاده تعیین سطح سرویس عابران5-2-23جدول 
نمره سطح سرویس سطح سرویس بر اساس فضاي الزم براي عابرپیاده

عابرپیاده 8≤15–8>24–15>40-24>60–40>60>
FEDCBA≤ 2
FEDCBB≥ 2 − 2/75
FEDCCC≥ 2/75 − 3/5
FEDDDD≥ 3/5− 4/25
FEEEEE≥ 4/25− 5
FFFFFF> 5

دارهاي چراغتحلیل ظرفیت تقاطع23-2-8-3

الدست هاي باشوند به این معنا که از تاثیر تقاطعها در تحلیل ظرفیت به صورت مجزا بررسی میتقاطع
جهت تعیین بندي چراغ ثابت یا هوشمند هستند. دار داراي زمانهاي چراغشود. تقاطعنظر میصرف

، )»HCM 2010ها (نامه ظرفیت راهآئین«توان مطابق جلد سوم میدار هاي چراغسطوح سرویس تقاطع
ها بر اساس نرخ حجم به عمل نمود. تعیین سطح سرویس تقاطع» دارهاي چراغتقاطع«فصل هجدهم 

باشد.می6-2-23جدول مطابق تأخیر، ظرفیت و 

ها بر اساس نرخ حجم به ظرفیتتعیین سطح سرویس تقاطع6-2-23جدول 
تاخیر≥<سطح سرویس بر اساس نرخ حجم به ظرفیت

FA10≤
FB20–10>
FC35–20>
FD55–35>
FE80–55>
FF80>

دارهاي چراغتقاطعدر تحلیل ظرفیت عابرپیاده23-2-8-4

نظور تعیین به مپیاده باید تحلیل شود. ظرفیت تقاطع براي عابرین،محدوده بالفصل ساختمانبا توجه به 
HCMها (نامه ظرفیت راهآئین«جلد سوم توان مطابق هاي اطراف کاربري، میسطوح سرویس تقاطع
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بیانگر سطح سرویس 7-2-23جدول عمل نمود. » دارهاي چراغتقاطع«، فصل هجدهم )»2010
است.بر اساس نمره سطح سرویس عابر پیادهپیاده در تقاطععابران

تعیین سطح سرویس عابرپیاده در تقاطع7-2-23جدول 
سطح سرویسنمره سطج سرویس عابرپیاده

2≤A

75/2-2>B

5/3–75/2>C

25/4–5/3>D

5–25/4>E

5>F

ظرفیت میادینتحلیل 23-2-8-5

تقدم در مسیرهاي ورودي، محوطه اي هستند که با تابلو حقها عموما تقاطعاتی با شکل دایرهمیدان
ها باید مطابق جلد سوم جهت تعیین سطوح سرویس میدانشوند. گردشی و جزیره میانی مشخص می

عمل نمود. تعیین سطح » هامیدان«یکم و ، فصل بیست )»HCM 2010ها (نامه ظرفیت راهآئین«
است.8-2-23جدول مطابق ،تأخیر کنترلینرخ حجم به ظرفیت و سرویس میدان نیز بر اساس 

هامیدانتعیین سطح سرویس 8-2-23جدول 
تاخیر کنترلی≥<سطح سرویس بر اساس نرخ حجم به ظرفیت

FA10–0
FB15–10>
FC25–15>
FD35–25>
FE50–35>
FF50>

بالفصل ساختمانتحلیل ظرفیت وسایل نقلیه همگانی در معابر 23-2-8-6

، بالفصل ساختمانهاي نقلیه همگانی در خیابان، ظرفیت وسایلساختمانمحدوده بالفصل با توجه به 
نقلیه همگانی در معابر اطراف به منظور تعیین سطوح سرویس وسایلها و غیره باید ارزیابی شود. تقاطع
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مقاطع «، فصل هفدهم )»HCM 2010ها (نامه ظرفیت راهآئین«توان مطابق جلد سوم کاربري، می
بر اساسبالفصل ساختمانونقل همگانی در معابر عمل نمود. سطح سرویس حمل» هاي شهريخیابان

است.9-2-23جدول مطابق نقل همگانی،ونمره سطح سرویس حمل

بالفصل ساختمانونقل همگانی در معابر تعیین سطح سرویس حمل9-2-23جدول 
سطح سرویسونقل همگانینمره سطح سرویس حمل

2≤A

75/2-2>B

5/3–75/2>C

25/4–5/3>D

5–25/4>E

5>F

تحلیل وضعیت طرح دسترسی23-2-9
مناسب تشخیص داده شود، کاربري هاي اطراف اگر طرح دسترسی و عملکرد شبکه معابر و تقاطع

ها (مانند ایجاد و یا افزایش طول باند گردش به چپ، یا باند گردش جزئیات طراحی تقاطع و دسترسی
صورت ویژه ها باید بهغیره) و در صورت لزوم تعریضبندي چراغ وبه راست و تغییر در فازبندي و زمان

مشخص شوند. 
چنانچه نتایج ارزیابی طرح دسترسی و شبکه معابر اطراف توسعه عملکرد نامطلوبی به لحاظ ایمنی یا 

مجدداً بررسی شده و در صورت کاربري جریان ترافیک به همراه داشته باشد، الزم است طرح دسترسی 
اره تقاضا با توجه به طرح جدید باید لزوم اصالح و یا طرح جدید ارائه گردد و نسبت به تخصیص دوب

اقدام شود.
تر از عرضه شبکه معابر اطراف زمینه بسیار بیشهاي جدید و تقاضاي پسدر برخی موارد تقاضاي کاربري

در افق طرح خواهد بود که منجر به ایجاد مشکالت ترافیکی، تراکم و افزایش تأخیر در معابر و کاربري 
رو تغییر برنامه فیزیکی به منظورهاي پیشدر چنین شرایطی یکی از گزینهشود.هاي اطراف میتقاطع

کاهش تقاضا است. با تغییر برنامه فیزیکی، فرآیند برآورد تقاضاي سفر، تقاضاي پارکینگ، طراحی و 
شود.تحلیل شبکه داخلی، طراحی مسیرهاي دسترسی و تخصیص ترافیک باید مجدداً تکرار 
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ه باشد کبه انجام اصالحاتی در شبکۀ معابر یا دسترسی با هزینۀ مالک میگاهی تأیید طرح منوط
تواند توصیه نماید.مهندس ترافیک می
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هاترافیکی ساختمانایمنی ضوابط 23-3

کلیات23-3-1
ی مشکالت ترافیکی و مخاطرات ایمنمهندسین ترافیک ذیصالح باید نسبت به شناسایی 23-3-1-1

هاي ساختمان که در حین دوره ساخت ساختمان براي شبکه معابر بالفصل اطراف ساختمان و در مدخل
آید، اقدام نمایند و بررسی و طراحی تسهیالت مناسب را در جهت ساماندهی ترافیکی و بوجود می

سازي محدوده کارگاه بعمل آورند.ایمن

هاي ساختمانیکارگاهشبکه معابر بالفصل محدودهسازي بوط به ایمنمفاد این بخش مر23-3-1-2
ایمنی و حفاظت کار در « هاي ساختمانی باید با رعایت مفاد مبحث باشد. محدوده داخل کارگاهمی

سازي و محصور شوند و از ورود افراد ایمن» حین اجرا (مبحث دوازدهم مقررات ملّی ساختمان)
اخل کارگاه جلوگیري به عمل آید.متفرقه و غیرمسئول به د

مجري موظف است پیش از انجام هر گونه عملیات عمرانی در داخل کارگاه، نسبت به 23-3-1-3
هاي ارائه شده از سوي مهندسین ترافیک کارگاه ساختمانی بر اساس طرحبالفصلسازي محدوده ایمن

مراجع ذیصالح شهري، اقدام نماید. ) و پس از تائید5-23پیوست جزئیات این بخش و مطابق(ذیصالح
د.باشمیذیصالحسازي بر عهده مهندسین ترافیک هاي ایمنو نظارت بر طرحطراحیالزم به ذکر است

ي سازکارفرما موظف است نسبت به تهیه و تدارك تجهیزات الزم در محدوده کارگاه و ایمن23-3-1-4
اقدامات الزم را مبذول نماید.3-1-3-23طرح مورد اشاره در بند محدوده کارگاه مطابق با 
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، باید در محدوده بالفصل کارگاههاي مدیریت ترافیک در محدوده به منظور ارائه طرح23-3-1-5
نقلیه موتوري، دوچرخه و عابرپیاده)، تجهیزات کنترل ترافیک موجود، ها وضعیت تردد (وسایلکارگاه

اغچه، تعداد خطوط، وضعیت میانه رو، مسیر دوچرخه، ب(عرض معبر، جوي آب، پیادهمشخصات فیزیکی
قل ونهاي حملهاي پیرامونی و محل ایستگاهد، دسترسی ساختمان، محدودیت دیمسیر، شعاع قوس و ...)

ارائه 1-3-23فرم برداشت مشخصات فیزیکی در قالب چک لیست جدول در نظر گرفته شود.عمومی
شده است. 

محدوده کارگاهیکیزیفمشخصاتبرداشتجدول1-3-23جدول 

توضیحاتمقیاسمشخصات فیزیکیردیف
----درجه عملکردي معبر1
----کننده فیزیکی وجود جدا2
----رویکطرفه یا دوطرفه بودن سواره3
)mمتر(روعرض سواره4
)mمتر(عرض میانه5
)mمتر(جوي آبعرض 6
)mمتر(عرض باغچه و فضاي سبز7
)mمتر(عرض مسیر دوچرخه8
)mمتر(شعاع قوس(در صورت قرارگیري کارگاه در محدوده پیج)9
)mمتر(مسافت دید 10
----روجهت شیب عرضی سواره11
درصد روشیب طولی سواره12

)%(
----روسازي پیادههمسطح13
)mمتر(روعرض پیاده14
----ايوضعیت توقف حاشیه15
----وجود تسهیالت براي معلولین16
----وجود تسهیالت عابرپیاده (گذرگاه عرضی، زیرگذر و پل عابر)17
----ونقل عمومیهاي حملدسترسی به ایستگاه18
----نقلیه اضطراريدسترسی براي تردد وسایل19
----تقاطع در محدوده کارگاهوجود 20

تجهیزات کنترل ترافیک21
(عالئم افقی، عالئم عمودي، تجهیزات ایمنی)
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روهاي پیرامونی آنها نباید در هرگونه عملیات عمرانی در محدوده معابر شریانی و پیاده23-3-1-6
باشد. تعیین ساعت اوج ذیصالح ساعت اوج ترافیک انجام گیرد مگر آن که با اخذ مجوز رسمی از مراجع 

محدوده کارگاه به عهده مهندس ترافیک و با اخذ نظر از مسئولین بالفصلترافیک در شبکه معابر 
ذیصالح است.

هاي ساختمانیتمهیدات الزم در چیدمان کارگاه23-3-1-7

اید ببه طور کلی، به غیر از حاالتی که معبر کامالً بر روي ترافیک عبوري مسدود گردد، چیدمان کارگاه 
رو، باید تمهیدات ، کمترین خطوط ترافیکی را تحت تاثیر قرار دهد. از ایناي باشد که تا حد امکانبه گونه

هاي ساختمانی مدنظر قرار گیرد:زیر در چیدمان کارگاه

در ساعت اوج ترافیک، بیشترین تعداد خطوط عبوري باید در جهت جریان غالب تامین 23-3-1-8
شود.

ه در معابر الزامی است مگر آن که خیابان یکطرفه یا جدا شده حفظ جریان ترافیک دوطرف23-3-1-9
بکه شاي در تواند با ممنوعیت توقف حاشیهباشد. عرض اضافی براي تسهیل تردد جریان ترافیک می

کارگاه تامین شود.معابر بالفصل محدوده

یا سایر ،معابر بالفصل محدوده کارگاه ساختمانینقلیه غیر کارگاهی نباید در هیچ وسیله23-3-1-10
یز نقلیه کارگاهی ناي که تحت کنترل مدیریت موقت ترافیک است، توقف نماید. توقف وسایلنواحی

ابر ها و معو دسترسی ساختماننمایداي باشد که فاصله دید سایر رانندگان را مختل نباید به گونه
پیرامونی را محدود کند.

ردد نماید. همچنین مجري باید از شده تترافیک باید تا حد امکان بر روي سطح روسازي23-3-1-11
هاي انحرافی بدون روسازي ریزي) در راهسازمان مدیریت و برنامه99پرچمدار (مطابق با مفاد نشریه  

استفاده نماید.
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ه معابر شبکروي رو یا سوارهنقلیه سنگین در سطح پیادهدر صورت ریزش مصالح از وسیله23-3-1-12
کارگاه، باید سریعاً پاکسازي شود.بالفصل

کارگاه باید مسیري ایمن و محافظت شده براي تردد دوچرخه و معابر بالفصل شبکه در 23-3-1-13
پیاده در نظر گرفته شود.عابرین

رگاه محدوده کاشبکه معابر بالفصلنقلیه شخصی در مجري باید از توقف هر نوع وسیله23-3-1-14
اي باید نگهداري شود که براي اجراي عملیات نقلیهنها وسایلممانعت به عمل آورد و در این محدوده ت

متري از هر طرف کارگاه ساختمانی، 15بدین منظور الزم است در محدودة ساختمانی نیاز است. 
تابلوهاي توقف ممنوع نصب شوند.

بایست با توجه به آالت کارگاهی میجایی مصالح، تجهیزات و ماشینتعیین زمان جابه23-3-1-15
باید و جابجاییشودد تعیین شده توسط مهندس ترافیک ذیصالح و با هماهنگی مجري انجام مسیر ترد

انجام پذیرد.ربطیذينهادهاونیمسئولدر ساعات غیراوج ترافیک و با کسب مجوز از جانب 

ریزي با استفاده از تجهیزات میکسر و پمپ و یا استقرار اسکلت چنانچه عملیات کارگاهی از نوع بتن
وسیلۀ جرثقیل ثابت و یا سایر عملیات کارگاهی باشد و انجام عملیات بخشی از معبر را اشغال فلزي به

نماید، در تعیین زمان مجاز عملیات ساختمانی باید موارد ذیل رعایت شود:

و یا باالتر انجام گیرد انجام عملیات تنها 1اگر عملیات ساختمانی در معبر شریانی درجه 23-3-1-16
صبح سایر روزها مجاز است.6طیل و بامداد تا در روزهاي تع

تر انجام گیرد، چنانچه معبر و یا پایین2اگر عملیات ساختمانی در معابر شریانی درجه 23-3-1-17
آالت، فضا براي عبور خودرو باقی بماند و یا امکان تخصیص یکطرفه باشد و با استقرار تجهیزات و ماشین

باشد: شد، زمان مجاز انجام عملیات به شرح ذیل میمعبر جایگزین در محدوده وجود داشته با
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روزهاي تعطیل-
پنجشنبه16تا 12صبح و ساعات 7بامداد تا -
سایر روزها24تا 21صبح و ساعات 6بامداد تا -

تر انجام گیرد، چنانچه معبر و یا پایین2اگر عملیات ساختمانی در معابر شریانی درجه 23-3-1-18
آالت، فضایی براي عبور خودرو باقی نماند و امکان تخصیص یزات و ماشینیکطرفه باشد و با استقرار تجه

صبح سایر روزها 6معبر جایگزین وجود نداشته باشد، انجام عملیات تنها در روزهاي تعطیل و بامداد تا 
مجاز است. در صورتی که امکان تعبیه مسیر جایگزین وجود داشته باشد، تعیین زمان انجام عملیات 

گیرد.انجام می17-1-3-23ند همانند ب

تر انجام گیرد، چنانچه معبر و یا پایین2اگر عملیات ساختمانی در معابر شریانی درجه 23-3-1-19
آالت، عملکرد معبر دوطرفه باقی بماند و یا امکان تخصیص دوطرفه باشد و با استقرار تجهیزات و ماشین

17-1-3-23جام عملیات همانند بند        معبر جایگزین در محدوده وجود داشته باشد، زمان مجاز ان
شود. تعیین می

تر انجام گیرد، چنانچه معبر و یا پایین2اگر عملیات ساختمانی در معابر شریانی درجه 23-3-1-20
آالت، امکان تامین عملکرد دوطرفه معبر وجود نداشته باشد دوطرفه باشد و با استقرار تجهیزات و ماشین

6نیز فراهم نباشد، انجام عملیات تنها در روزهاي تعطیل و بامداد تا و امکان تخصیص معبر جایگزین
صبح سایر روزها مجاز است. در صورتی که امکان تعبیه مسیر جایگزین وجود داشته باشد، زمان انجام 

شود. تعیین می17-1-3-23عملیات همانند بند 

سایر عملیاتی که نیاز به چنانچه عملیات ساختمانی از نوع خاکبرداري، گودبرداري یا 23-3-1-21
نقلیه سنگین دارد باشد، انجام عملیات تنها در روزهاي تعطیل مجاز است.تردد مکرر وسایل
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ثقیل وسیلۀ جرریزي دستی، اجراي اسکلت فلزي بهچنانچه عملیات ساختمانی از نوع بتن23-3-1-22
متحرك باشد، محدودیت زمانی براي انجام عملیات وجود ندارد. 

جزییات نحوه زمانبندي عملیات کارگاهی نشان داده شده است.1-3-23در شکل 

نحوه زمانبندي انجام عملیات ساختمانی-1-3-23شکل 



الزامات ترافیکی ساختمانها

44

نحوه زمانبندي انجام عملیات ساختمانی-1-3-23ادامه شکل 

رو و معابر و فضاهاي عمومی براي تخلیه مصالح، وسایل و تجهیزات مسدود نمودن پیاده23-3-1-23
عملیات عمرانی ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح شهري و براي مدت معین باشد. و انجام 

اي الزم به ذکر است حتی در صورت اخذ مجوز، وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی باید به گونه
ته اشپیاده به همراه ندنقلیه یا عابرینجانمایی شوند که در دوره ساخت، مزاحمتی براي تردد وسایل

نقلیه سنگین، اضطراري و امدادي را به کارگاه مسدود ننمایند و همچنین ایمنی باشند و دسترسی وسایل
پیاده نیز در محدوده بالفصل تامین گردد.نقلیه و عابرینتردد وسایل
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و ررو، حداقل مطلق عرض پیادهدر صورتی که پس از جداسازي کارگاه ساختمانی و پیاده23-3-1-24
رو را اشغال نماید، ضروري است تا حد ممکن ا اینکه کارگاه ساختمانی تمام عرض پیادهتامین نشود، ی

رو ترتیب پس از جداسازي پیادهمسیر جایگزینی براي دسترسی ایمن عابرین پیاده لحاظ شود. به این
محدودیت و متر باشد و در صورت ایجاد 75/1رو باید حداقل برابر مانده براي پیادهو کارگاه، عرض باقی
متر کاهش داد. مقادیر کمتر از حداقل مطلق 20/1توان حداقل مطلق عرض را تا مالحظات ایمنی، می

به دلیل مالحظات مربوط به معلولین داراي ویلچیر قابل قبول نیست. 

در صورتی که کارگاه ساختمانی به مسیر دوچرخه تعدي نماید، ضروري است که مسیر 23-3-1-25
ه در نظر گرفته شود مگر آنکه مسیر فعلی بعد از جداسازي از کارگاه، حداقل موقتی براي عبور دوچرخ

متر باشد. در 5/1رو را دارا باشد. حداقل عرض مسیر موقت براي دوچرخه باید عرض مجاز دوچرخه
صورت وجود نرده، چراغ، جدول و دیگر موانع یا مبلمان شهري در حاشیه مسیر، با نظر مهندس ترافیک 

یابد. متر افزایش می2عرض تا این حداقل

در صورتی که طرح مدیریت ترافیک حین ساخت مستلزم باریک شدن و کاهش عرض 23-3-1-26
5/3خطوط عبوري در یک جهت شود، ضروري است حداقل عرض عبور سواره رو در هر یک از جهات 

جود خاص و با ونشانی فراهم شود. در شرایط متر براي مسیر مستقیم باشد تا امکان عبور خودروي آتش
متر 3تواند ها در تامین این عرض، در صورت تایید مهندس ترافیک، حداقل مطلق عرض میمحدودیت

انددر نظر گرفته شود. حداقل عرض مورد نیاز در یک جهت عبوري براي معابري که در قوس واقع شده
نقلیه حظات دسترسی وسایلباشد. در صورتی که تامین حداقل هاي بیان شده بر مبناي مالمتر می5/4

هاي دیگري از قبیل تامین مسیرهاي جایگزین براي پذیر نباشد، اقدامات و طرحامدادي امکان
سازي معبر، بنا به صالحدید مهندس ترافیک قابل اجرا خواهد بود. طرفهنقلیه امدادي و یا یکوسایل

نحوي صورت گیرد که جانمایی تجهیزات کنترل ترافیک و تجهیزات کارگاهی باید به 23-3-1-27
عالوه بر تامین ایمنی تردد، امکان جریان روان ترافیک را نیز فراهم نماید. از اینرو، تمهیدات زیر در 

جانمایی این تجهیزات باید مدنظر واقع شود:
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نوع عالئم دیگري نباید پیش از زمان شروع عملیات الف: به استثناء تابلوهاي محدودیت توقف، هیچ
شود، سایر عالئم موردنیاز باید همزمان با شروع عملیات کارگاهی نصب شوند. اگر به ساختمانی نصب

هر دلیلی نیاز به نصب این عالئم پیش از شروع عملیات کارگاهی باشد، باید تا زمان شروع عملیات 
ساختمانی پوشانده شوند.

در مدت انجام عملیات ب: هریک از تجهیزات کنترل ترافیک که به دلیل تغییر در چیدمان کارگاه،
شود، باید به تناسب تغییر ایجاد شده، جابجا یا برچیده شود.ساختمانی بال استفاده می

پ: تمامی تجهیزات ترافیکی باید به نحوي نصب شوند که براي رانندگان وسایل نقلیه عبوري قابل 
مشاهده باشد.

به چراغ کنند باید مجهزنقلیه توقف میوسایلت: وسایل نقلیه سنگین که به هر دلیلی در مسیر تردد 
زن یا چراغ گردان زرد/نارنجی باشند، مگر آن از یک یا بیش از یک پرچمدار براي کنترل ترافیک چشمک

شود براي کاهش سرعت ترافیک در این محدوده از تجهیزات کنترل استفاده شود. ضمناً توصیه می
ترافیک استفاده شود. 

نقلیه به عنوان حائل میان کارگران و جریان عبوري ترافیک استفاده نمود تا موجب سیلهتوان از وث: می
ایجاد حفاظت بیشتر براي کارگرانی شود که ممکن است به علت تمرکز توجه راننده به تجهیزات کنترل 

زات مناسب ینقلیه باید به همراه استفاده از تجهترافیک، نادیده گرفته شوند. استفاده از این نوع وسایل
باشد.ل ترافیک و تجهیزات هشداردهندهکنتر

ج: عالئم باید به نحوي جانمایی شوند که مانع دسترسی و تردد عابرپیاده نباشند مگر آن که عالئم 
رو باشد.مرتبط با انسداد مسیر پیاده

سازمان مدیریت و 267و99نشریهمفادبامشخصات تجهیزات ترافیکی باید مطابق با 23-3-1-28
) ترافیکمهندسی(ملزومات 14815شمارهملیاستاندارددرذکرشدهمعیارهايبراساسوریزي نامهبر

.باشند
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نقلیه کارگاهی مجبور به توقف در سطح معبر اگر براي انجام عملیات ساختمانی، وسایل23-3-1-29
حتی براي مدت زمانی کوتاه باشند، ضروري است تا از تجهیزات کنترل ترافیکی استفاده شود. البته در 

ی کاین موارد مشخصات تجهیزات ترافیکی مورداستفاده الزم نیست تا مطابق با تجهیزات کنترل ترافی
محدوده بالفصل باشد. در این موارد استفاده از تجهیزات کنترل ترافیک زیر ضروري است: 

زن زرد یا نارنجی زن، گردان یا فلش چشمکنقلیه باید مجهز به چراغ چشمکالف: این نوع از وسایل
رنگ باشد.

اهده در جریان، مشنقلیهب: تجهیزات مناسب هشداردهنده باید در ارتفاعی نصب شوند که توسط وسایل
شوند.

، باید تا شوندپ: تجهیزات کنترل ترافیکی که براي انحراف جریان ترافیک یا انحراف مسیر استفاده می
نقلیه و شروع به حرکت آن در محل قرار داشته باشند.زمان اتمام عملیات وسیله

نقلیه در یک خیابان یلت: در صورت نیاز براي قطع جریان ترافیک یا مسدود نمودن مسیر تردد وسا
شریانی، به منظور کنترل جریان ترافیک در محدوده، استفاده از پرچمدار الزامی است. 

شود، الزم در بخشی از معبر که به واسطه احداث کارگاه، اصالحات هندسی انجام می23-3-1-30
دس مهنهاي کنترل سرعت اجرایی شود. در این نوع معابر، سرعت مجاز بایستی توسط است تا سیاست

ترافیک تعیین و با هماهنگی مراجع ذیصالح اجرائی شود.

اي انجام شود که رانندگان پیش از رسیدن طرح مدیریت ترافیک کارگاهی باید به گونه23-3-1-31
شود تا حد امکان از ایجاد نواحی متعدد به محدوده عملیات، سرعت خود را کاهش دهند. توصیه می

کاهش سرعت در طول معبر، خودداري شود.

در مناطقی که به منظور مدیریت ترافیک در محدوده بالفصل الزم است تا برخی از 23-3-1-32
هاي مدیریت پارکینگ برچیده شود و یا تغییر یابد، این موضوع باید دو هفته پیش از شروع عملیات طرح

ساختمانی توسط مهندس ترافیک ارائه و پس از تایید مراجع ذیصالح، جهت اجرا به مجري ساختمان 
غ شود.ابال
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مجري ساختمان موظف است نسبت به نگهداري تجهیزات کنترل ترافیک به منظور 23-3-1-33
عملکرد موثر در مدت عملیات ساختمانی، اقدامات الزم را انجام دهد. تجهیزات مذکور باید در موقعیت 

وش یا دیده، مخدروز، خوانا باشند. تجهیزات صدمهمناسب و تمیز قرار داشته و در هر ساعتی از شبانه
کثیف باید توسط مجري تمیز، تعمیر و جایگزین شوند. همچنین الزم است تا در مدت عملیات 

ها یا تجهیزات کنترل ترافیک، هاي مداوم به منظور حفظ قابلیت دید تابلوها، چراغساختمانی، مراقبت
توسط مجري صورت پذیرد.

ل ترافیک در حین ساخت با توجه به آن که اطالع رسانی، بخشی مهم از عملیات کنتر23-3-1-34
پیاده نقلیه یا عابریناست، مجري باید در عملیات ساختمانی اعم از کوتاه یا بلندمدت، نحوه تردد وسایل

، به درستی اطالع رسانی صالحیذمراجع) را با هماهنگی 5-23در پیوست ارائه شده هاي(مطابق طرح
نماید.

انجام عملیات ساختمانی و تامین مسیر به علت توسط مالک یا مجري انسداد یک معبر 23-3-1-35
انحرافی براي آن نیازمند مجوز از نهادها و مسئولین ذیصالح است و پیش از شروع هرگونه عملیات 

بندي انجام کارها در هر مرحله از عملیات حین ساخت، مسیر ها و جدول زمانساختمانی، باید طرح
یزات کنترل ترافیکی آن توسط مهندس ترافیک ارائه انحرافی و نحوه نگهداري از آن، تعداد و نوع تجه

شود و کارفرما جهت اخذ تایید مراجع ذیصالح اقدام نماید.

الزامات مدیریت ترافیک حین ساخت23-3-2

کارگاهبهیدسترسریمس23-3-2-1

معابر با رده عملکردي 14147هاي شهري (نشریه با توجه به استاندارد طبقه بندي راه ،(
هاي حین ساخت بناهاي شهري نیستند.به دسترسی مستقیم به کارگاهآزادراه و تندراه، مجاز
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معابر با رده عملکردي آزادراه و تندراه تنها بر مبناي آیین نامه طرح هندسی از یدسترس
هاي افزایش و کاهش سرعت و با رعایت ) و از طریق احداث رمپ415هاي ایران (نشریه راه

ها ضروري باشد. در طراحی این نوع دسترسیپذیر میکانمالحظات ایمنی همه کاربران معبر ام
صالح طراحی است ورودي و خروجی به کاربري مجزا و با فاصله استاندارد توسط مهندس ذي

شده و ضوابط مرتبط از جمله فواصل دید، شیب طولی، شیب عرضی، طول مناسب و ایمن 
دد.هاي افزایش و کاهش سرعت به صورت استاندارد لحاظ گررمپ

 جمع کننده و 2و 1معابر با رده عملکردي پایین شامل معابر شریانی (درجه دسترسی از ،(
باشد. صالح و تامین الزامات مربوطه مجاز میهاي ساختمانی با مجوز مراجع ذيها به کارگاهمحلی

.باشدپذیر میتنها از طریق کندروها امکان1دسترسی به معابر شریانی درجه 

یک موظف است بر مبناي رده عملکردي معبر مورد نظر و شرایط ویژه کارگاه مهندس تراف
ساختمانی، مکان دسترسی به کارگاه را تعیین نماید.

ابعادکهنماینده،نقلیهوسیله چندتااستالزمنقلیه،وسایلابعادبینزیادتفاوتبهتوجهبا
شود. اینانتخاباست،موردهردرمعبرازکنندهاستفادهگروه دهنده تأثیرگذارتریننشانهاآن

دراست کهاینطرحخودروىچندازاستفادهنامند. علتمىطرحخودروهايرانقلیهوسایل
افقی،قوسشعاعماننددیگردر مواردوکوچکترخودروهاىدید،فاصلهمثلمواردبعضى

معبر،هندسىاجزاىازبعضىتعیینبراى.باشندمىنقلیهمؤثرترین وسیلهبزرگتر،خودروهاى
طرح خودروينوعشود. پنجتوجهنقلیه،وسایلفیزیکىمشخصاتبهدقیقطوربهاستالزم

دوم.نوعو کامیوناولنوعکامیوندوم،نوعاتوبوساول،نوعاتوبوس(سواري)،عبارتند از: سبک

23نقلیه طرح گروه کامیون نوع اول و دوم در جدول حداقل براي وسایلگردشهاىشعاع-
کیلومتر در ساعت (سرعت طرح حداقل مسیر 15هاي تا ارائه شده است که براي سرعت3-2

گردشی) قابل استفاده است.

یه طرحنقلمشخصات فیزیکی وسایل-2-3-23جدول 
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ازاستفادهباهاگردشکههایىمحلدرویژهبهاست،کامیونعبورمحلکهمعابربیشتردر
طرحمبناىطرح،هايکامیونازیکیبایدشود،میانجامجدولوهاجزیرهکمکبندى بهجریان

بهبایدروسازىعرضکند،مىعبورهاآنازندرتبهکامیونکهشود. حتى در معابرىدادهقرار
بر مبناىمعبرطرحکند. اگرچهعبورآنازبتواندمذکورکه خودرويگرفته شودنظردراياندازه
براىهمیشهبایدمعبرامااست،معبرکننده اصلىکه استفادهشودمیانجاماىنقلیهوسیله

باهرچندمذکور،تا خودرويشودکند، کنترلعبورمعبرازاستممکنکهخودرویىبزرگترین
هاي باشد. در شکلعبوربهخطر، قادربدونوایمنولىمجاور،عبورخطوطیاشانهبهتجاوز

حداقل ابعاد موردنیاز براي گردش کامیون نوع اول و دوم نمایش داده شده 3-3-23و 23-3-2
اي کامیون نوع اول درجه180مشخص است براي گردش 2-3-23طور که در شکل است. همان

متر و حداقل 18/5با مشخصات ذکر شده، نیاز به دوربرگردانی با حداقل شعاع گردش داخلی 
باشد. ضمن اینکه کامیون نوع دوم براي چنین گردشی نیاز متر می72/13شعاع گردش خارجی 

متر 4/2لی با حداقل شعاع گردش داخلی به دوربرگردانی با حداقل شعاع گردش خارجی مشابه و
دارد.
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مشخصات فیزیکی کامیون نوع اول-2-3-23شکل 
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مشخصات فیزیکی کامیون نوع دوم-3-3-23شکل 
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 معبر با رده عملکردي و شرایط ترافیکی 2در صورتی که کارگاه ساختمانی امکان اتصال به
شود حتی االمکان مسیر دسترسی تقاطعات)، توصیه میمتفاوت را داشته باشد(مثال در میادین و 

تر تامین گردد مگر اینکه با تایید مهندس ترافیک به کارگاه از معبر با رده عملکردي پایین
صالح، شرایط موجود از قبیل سطح سرویس، مالحظات ایمنی و سایر شرایط تاثیرگذار، ذي

نماید.دسترسی از معبر با رده عملکردي باالتر را ایجاب 

ها، سرعت مجاز معبر مورد آالت ساختمانی به کارگاهدر انتقال وسایل نقلیه سنگین و ماشین
آالت و وسایل نقلیه سنگین از قوانین مربوطه پیروي نموده استفاده، مد نظر قرار گرفته و ماشین

اقدامات و تمهیدات الزم جهت تامین ایمنی صورت گیرد. در صورت تشخیص مهندس ترافیک، 
نقلیه، استفاده از تابلوها و عالئم اخطاري و ایمنی مانند اسکورت کردن با استفاده از وسایل

زن و گردان باید توسط مجري تامین گردد.هاي چشمکچراغ

 محل ورود به داخل کارگاه توسط مهندس ترافیک و بر مبناي موقعیت و مشخصات کارگاه و
گردد. در انتخاب صالح ارائه میود و جهت تایید به مراجع ذيشبراساس الزامات ذیل، تعیین می

محل مسیر دسترسی رعایت ضوابط زیر الزامی است. 

هاي ذیربط در زمینه مهندس ترافیک در تعیین محل مسیر دسترسی، باید ضوابط سازمان-الف
رعایت کند.ها، تجهیزات و خطوط تاسیسات شهري راتداخل با تابلوها، عالئم راهنمایی، درخت

هاي تند قرار نگیرد.ها و شیبتا حد ممکن سعی شود مسیر دسترسی در پیچ-ب

اي باشد که براي رانندگانی که در معابر حرکت انتخاب محل مسیر دسترسی باید به گونه-پ
کنند، حداکثر فاصله دید فراهم گردد.می

باشد. رو کافیرو و پیادهه سوارهشوند باید نسبت بفاصله دید رانندگانی که از کارگاه خارج می-ت
دید سواره و پیاده تعیین شده در شکل زیر تامین گردد. به این هايباید مثلثبه این منظور

رو بدون مانعی براي دید باشد. تیرهاي چراغ متري سطح سواره1تا 6/0ترتیب که در ارتفاع 
رشکل زیباشند. انع دید محسوب نمیبرق و چراغ راهنما، تنه درخت، پایه تابلوها و مانند آن م

شوند.دهنده فاصله دید مورد نیاز براي رانندگانی که از کارگاه خارج مینشان
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شوندفاصله دید مورد نیاز براي رانندگانی که از کارگاه خارج می4-3-23شکل

تعیین شود.3-3-23جدول باید مطابق Yدر شکل فوق مقدار 

هادر تعیین مثلث دید مسیرهاي دسترسی به کاربريYمقادیر -3-3-23جدول 

(متر)Yمقدار هاي مجاور معابرکاربري
18تا 9هاي محلیخیابان

28کیلومتر بر ساعت40با سرعت طرح معابر با رده عملکردي باالتر از محلی 
40کیلومتر بر ساعت50با سرعت طرح معابر با رده عملکردي باالتر از محلی 
52کیلومتر بر ساعت60با سرعت طرح معابر با رده عملکردي باالتر از محلی 

، در نظر گرفتن بیش از یک مسیر دسترسی براي یک قطعه زمین 2در معابر شریانی درجه -ث
متر بیشتر بوده و براي عملکرد کاربري مورد نظر 50از عرضِ برِ زمین که مجاز نیست مگر آن

توان اجازه احداث دو هاي دوبر میبیش از یک مسیر دسترسی ضروري باشد. همچنین به زمین
با توجه به وسعت داد، به شرط آنکه )نقطه متفاوت2مسیر دسترسی (یا ورودي و خروجی در 

براي عملکرد کاربري هاي جانمایی مصالح و تجهیزات، وجود یک دسترسی کارگاه و محدودیت
تامین بیش از یک مسیر دسترسی و جانمایی محل ،در موارد ذکر شدهکفایت ننماید مورد نظر، 

ح صالها بر مبناي طرح کنترل ترافیک بوده و نیازمند تایید مهندس ترافیک و مراجع ذيآن
باشد.می
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ناپذیري که توسط مهندس ترافیک در دسترسی به معابر شریانی درجه دو، جز در موارد اجتناب-ج
تایید و مجوز آن از نهادهاي ذیربط صادر شده، باید گردش به چپ ممنوع گردد و مسیر 

پذیر نباشد.اي طرح گردد که چنین گردشی عمال امکاندسترسی به گونه

هاي واقع در معابر یر دسترسی از درون میدان ممنوع است مگر در میداندر نظر گرفتن مس-چ
صالح.محلی و با حجم ترافیک کم و با تایید مهندس ترافیک و مجوز مراجع ذي

که گذر عابر پیاده از هاي محلی، با توجه به ایندر صورت جانمایی مسیر دسترسی از خیابان-ح
به کشی مناسبنی و کنترل ترافیکی و عالئم و خطعرض خیابان مجاز است باید تمهیدات ایم

منظور افزایش ایمنی و کاهش خطر تصادفات به دقت انجام گیرد. در زمان ورود و خروج وسایل 
گردد.نقلیه از کارگاه استفاده از پرچمدارها توصیه می

 نماي ی براساس مشخصات فیزیکی خودروي طرح و نمودار گردشدسترسریمسعرض
شود. ضروري است متر نظر گرفته می6تا 5/2ترافیک از رح و با تایید مهندسخودروي ط

هاي در نظر گرفته شده، امکان حرکت ایمن و آسان را براي وسیله نقلیه طرح کارگاه فراهم عرض
هایی که داراي انبار مواد قابل اشتعال هستند و به سازد. در تعیین عرض مسیر دسترسی کارگاه

ها وجود داشته باشد، ضروري است الزامات سوزي در آنهایی که خطر بروز آتشطور کل کارگاه
لحاظ گردد.به درون کارگاه ساختمانی نشانی حرکت خودرو آتشدسترسی و 

 ،در صورت نیاز به تعیین مسیر انحرافی توسط مهندس ترافیک براي حرکت خودروي امدادي
تن باشد تا امکان عبور خودروي 26اومت حداقل باید روسازي معبر در نظر گرفته شده داراي مق

نشانی فراهم شود. آتش

 درجه باشد. در شرایطی که تامین 90زاویه مسیر دسترسی براي ورود و خروج، باید نزدیک به
توان این زاویه را براي گروه ساختمانی این زاویه ممکن نباشد، با تایید نظر مهندس ترافیک می

نیز کاهش داد. در صورتی که مسیر دسترسی ورودي و خروجی جدا درجه70یک تا حداکثر 
درجه در نظر گرفت. اما مقادیر کمتر از این مقدار 45توان باشد، زاویه مسیر دسترسی را می

باشد.ممنوع می
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متر در نظر گرفته 5/8متر و 5/4ها بین هاي دهانه مسیر دسترسی براي کارگاهشعاع گوشه
-23و 2-3-23هاي دار مورد نظر، از نمودار گردش نماي ارائه شده در شکلشود. در تعیین مق

ها، عرض و زاویه مسیر دسترسی، در شود. به طور کلی در تعیین شعاع گوشهاستفاده می3-3
-23هاي باشد (شکل نماي آن ضروري مینظرگیري وسیله نقلیه طرح کارگاه، و نمودار گردش

).2-3-23و جدول 3-3-23و 3-2

 درصد 12درصد و حداکثر مطلق آن 9حداکثر مطلوب شیب طولی براي مسیر دسترسی
درصد از مقادیر 2هاي طوالنی، باید گردد. براي مناطق سردسیر با یخبندان و زمستانتعیین می

حداکثر مطلق ذکر شده کسر گردد.  

یر رو را تغیو دوچرخهرورخ طولی مسیر دسترسی نباید مقطع عرضی خیابان، پیادهاجراي نیم
رو و مسیر دوچرخه اجتناب ناپذیر دهد. اما در برخی از موارد تغییر در مقطع عرضی و طولی پیاده

کنترل ترافیک ارائه شده صالح در طرحباشد. در این موارد ضروري است مهندس ترافیک ذيمی
ها (شامل معلولین ن و پیادهسوارابراي کارگاه تمهیدات الزم را جهت حرکت ایمن و آسان دوچرخه

داراي ویلچیر) لحاظ نمایند.

شود باید با سواران در نظر گرفته میها و دوچرخهبه این منظور مسیري که براي عبور پیاده
هاي طولی و عرضی و رعایت الزامات مربوط به عبور معلولین تغییر تدریجی و مالیم در شیب

ت براي این دسته از کاربران را فراهم نمایند. پیشنهاد داراي ویلچیر، امکان تردد ایمن و راح
گردد در این موارد از شیبراه مخصوص عابرین پیاده بر مبناي استانداردهاي موجود در این می

زمینه استفاده گردد.

 ضروري است مهندس ترافیک، طرح مدیریت ترافیک حین ساخت ساختمان را به منظور
ترافیک معابر حوزه نفوذ، به کارفرما ارائه کند. طرح مذکور باید مدیریت، ایمنی و تسهیل جریان 

در بر دارنده همه اجزاي مرتبط با کاربران معبر شامل وسایل نقلیه عبوري، وسایل نقلیه کارگاهی، 
سواران، عابرین پیاده و عوامل کارگاهی با در نظر گرفتن الزامات مربوط به معلولین باشد. دوچرخه
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ست نسبت به اخذ مجوز طرح مدیریت ترافیک حین ساخت از مراجع ذیصالح اقدام بایکارفرما می
نماید.

 عالوه بر الزامات تاکید شده در این مقررات، تمهیداتی که مهندس ترافیک  ذیصالح در هر
گیرد،پس از تایید پروژه، با توجه به ماهیت خاص آن پروژه و شرایط محیطی آن پروژه در نظر می

ح ضروري و الزم االجرا خواهد بود. ارزیابی از شرایط، مستلزم بررسی حجم ترافیک، مراجع ذیصال
باشد.سرعت، آشنایی وسایل نقلیه با معابر بالفصل و فاصله دید می

پیادهدسترسی عابرین23-3-2-2

 در صورتی که عملیات عمرانی کارگاه، مسیر عبور عابران پیاده را به لحاظ ایمنی یا دسترسی
اي براي گذر عابران پیاده در نظر گرفته و اجرا دهد، ضروري است مالحظات ویژهتحت تاثیر قرار

اي باشند که بهترین شرایط را براي حفظ دسترسی، گونهشود. تمهیدات در نظر گرفته شده باید به
ایمنی و راحتی عابران پیاده فراهم نمایند. 

محدوده بالفصل و همچنین از ضروري است مسیر در نظر گرفته شده براي عابرین پیاده از
رو به نحو مناسبی جداسازي شده باشد. در صورتی که کارگاه ساختمانی، مسیر عابرین سواره

تجاوز ننماید (خطرهاي ناشی از پرتاب پیاده را تحت تاثیر قرار دهد اما به محدوده فیزیکی آن
هاي حفاظتی براي هتوان از وسایل و سازشدن مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی) می

سواران استفاده نمود. به منظور آگاهی از نحوه سازي مسیر حرکتی عابرین و دوچرخهایمن
روها و همچنین عالئم و تابلوهاي ایمنی مورد نیاز، به ترتیب جداسازي محدوده بالفصل و پیاده

به مباحث دوازدهم و بیستم مقررات ملی ساختمان مراجعه شود.

 سازمان مدیریت و برنامه195مسیر بر مبناي الزامات توصیه شده در نشریه تامین روشنایی-

، ضروري "يشهري هاراه یی شناروییاجرو افنی عمومی ت مشخصا"ریزي کشور تحت عنوان 
است. عالوه بر آن الزاماتی نیز در زمینه تجهیزات روشنایی در این بخش اضافه شده است که 

رعایت آن الزامی است.
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 در صورتی که کارگاه ساختمانی بخشی از مسیر عابر پیاده را اشغال نماید، ضروري است پس
الزامات مربوط به حداقل عرض ارائه شده براي 5-23از جدا سازي توصیه شده مطابق پیوست 

صورت عدم تامین حداقل عرض، ضروري است با صالحدید مسیر مورد نظر رعایت گردد و در 
صالح به تعریض مسیر یا تامین مسیر موقت اقدام گردد. مهندس ترافیک ذي

 متر کمتر باشد. در مواردي که تامین مسیر موقت با عرض 75/1عرض مسیر موقت نباید از
رو گردد و یا مالحظات ایمنی ایجاب کند، حداقل مطلق عرض مذکور موجب محدودیت در سواره

هاي کمتر از این متر در نظر گرفت. عرض20/1توان مسیر موقت را با تایید مهندس ترافیک می
باشد.مقدار با توجه به مالحظات حرکت معلولین داراي ویلچیر مجاز نمی

 روسازي مسیر موقت باید از مصالح مقاوم و غیر لغزنده ساخته شود. حداکثر شیب عرضی
درصد لحاظ گردد.2هاي سطحی مسیر موقت به منظور تخلیه و زهکشی آب

طولی مسیر موقت با در نظرگیري مالحظات مربوط به معلولین داراي ویلچیر حداکثر شیب
8متر باشد، شیب حداکثر 100دار کمتر از باشد. در صورتی که طول مسیر شیبدرصد می5

باشد. در صورت صالحدید مهندس ترافیک، دستگیره جهت کمک به حرکت درصد مجاز می
دار تعبیه گردد.معلولین در مسیر شیب

 رو در محل گذرگاه هایی نظیر انتقال به سواره(در محلمترسانتی3در تغییر تراز بیش از
عرضی و همچنین در ابتدا و انتهاي مسیرهاي موقت عابر پیاده)، براي رعایت حال معلولین داراي 

ویلچیر، الزامی است شیبراه ویژه معلولین تعبیه گردد.

 متر (حداقل عرض الزم براي حرکت راحت صندلی 25/1حداقل عرض آزاد شیبراه نباید از
هاي درصد و در کناره10چرخدار) کمتر باشد. حداکثر شیب در شیبراه، در جهت حرکت طولی 

دهنده استاندارد طراحی براي شیبراه نشان4-23باشد. پیوست شماره درصد می8آن حداکثر 
باشد.ویژه معلولین می
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پذیر نباشد، ر موقت پیاده در مجاورت مسیر اصلی امکاندر صورتی که امکان تامین مسی
رسانی، پیش از محدوده انسداد و در نزدیکترین گذرگاه ضروري است با نصب تابلوهاي اطالع

روي سمت دیگر هدایت نمود. عرضی، عابرین پیاده را به سوي دیگر خیابان جهت استفاده از پیاده
وان تبه منظور تامین ایمنی تردد عرضی عابرین پیاده میدر صورت نیاز و با نظر مهندس ترافیک، 

از پرچمدار استفاده نمود.

 در صورتی که بنا به نظر مهندس ترافیک، نیاز به استفاده از پل در مسیر موقت باشد، ضروري
بایست به است طراحی و اجراي پل توسط مهندس ذیصالح انجام گیرد. سازه پل مذکور می

فاقد لرزش، داراي کفی مناسب و مقاوم در برابر سر خوردن، بدون صورت ایمن، مقاوم، 
متر باشد.5/1خوردگی و سوراخ طراحی و اجرا گردد. حداقل عرض پل باید ترك

گیرد، تا آموزان قرار میهاي عرضی موجود که عمدتاً مورد استفاده دانشضروري است گذرگاه
هاي که وجود کارگاه موجب انسداد گذرگاهها حفظ گردد. در صورتی حد ممکن در همه زمان

عرضی مذکور شود، باید گذرگاه عرضی موقت با توجه به مالحظات ایمنی و فاصله طراحی گردد.

سواراندسترسی دوچرخه23-3-2-3

 رو یا معبر را اشغال نمایدموجود در پیادهدر صورتی که کارگاه ساختمانی خط دوچرخه ،
ود شده در نظر گرفته شود. مسیر موقت باید کامال ضروري است مسیر موقتی براي مسیر مسد

پذیر باشد و به طور کامل از محدوده کارگاه به صورت فیزیکی جدا شده و عاري ایمن و دسترسی
انی هاي ساختمنباید مسیري غیر ایمن یا در معرض نخالهنیز از هر گونه مانعی باشد. مسیر موقت 

ومسیر ویژه دوچرخه داشته باشد در صورت انسداد باشد و با جریان ترافیک انحرافی تداخل 
از تجهیزات کنترل ترافیک ضروري است به منظور انتقال ایمن،آن به مسیر موقت، انحراف 
ود.شنتجهیزات مذکور مانع حرکت دوچرخه در مسیر موقت گردد کهاستفاده اي به گونهمناسب 

 در صورت وجود نرده، چراغ، جدول متر باشد.1حداقل عرض مسیر موقت براي دوچرخه باید
یابد.متر افزایش می5/1و ... در حاشیه مسیر، با نظر مهندس ترافیک این حداقل عرض تا 
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هاي سطحی و زهکشی، مسیر موقت دوچرخه باید داراي شیب عرضی به منظور دفع آب
راي ب طولی بدرصد باشد. مسیر موقت نباید داراي شیب طولی زیاد باشد، حداکثر شی2حداکثر 

شود.درصد توصیه می5مسیرهاي موقت دوچرخه 

انحراف ترافیک 23-3-2-4

 در صورتی که محدوده کارگاه به حریم سواره رو تجاوز نماید، ضروري است مهندس ترافیک
هاي کنترل ترافیک را بر مبناي شرایط پروژه، رده عملکردي معبر، فاصله دید، صالح، طرحذي

هاي موجود و شبکه معابر محدوده بالفصل کارگاه تهیه نموده و در حجم ترافیک عبوري، کاربري
صالح نسبت به اجراي طرح اقدام اختیار کارفرما قرار دهد تا پس از تایید و اطالع مراجع ذي

گردد.

لیقبازیفنمشخصاتنظرازاالمکانیحتيشنهادیپیانحرافریمسایوموقتریمس
هیاولمعبرمشخصاتيدارا... ونورزانیمودیدفاصلهمعبر،عرض،یعرضویطوليهابیش

.باشد

آنگهرمگگرددمتصلیانیشرابانیخبهدیباشدهمسدودیانیشريهاابانیخیانحرافریمس
.رددگدییتاطیشراواجدکیترافمهندستوسطمتفاوت،يعملکردردهباابانیخبهآنانحراف

نقلیه امدادي دسترسی وسایل23-3-2-5

ود هاي مسدنشانی در امتداد خیابانحفظ دسترسی براي وسایل نقلیه امدادي و شیرهاي آتش
نشانی به عنوان خودرو طرح در نظر شده الزامی است. از میان وسایل نقلیه امدادي، خودرو آتش

پذیرد.شود و الزامات دسترسی وسایل نقلیه امدادي بر مبناي آن صورت میگرفته می
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 عملیات ساختمانی، مجري موظف است مراجع امدادرسانی محدوده مورد نظر پیش از شروع
نشانی) را در مورد طرح کنترل ترافیک و شروع انجام عملیات ساختمانی مطلع (اورژانس و آتش

سازد.

 در صورتی که طرح مدیریت ترافیک حین ساخت مستلزم باریک شدن خطوط عبوري در یک
متر براي مسیر مستقیم 5/3ض عبور سواره رو در یک جهت جهت گردد، ضروري است حداقل عر

ها در نشانی فراهم گردد. در شرایط خاص و با وجود محدودیتباشد تا امکان عبور خودرو آتش
متر باشد. 3تواند تامین این عرض، در صورت تایید مهندس ترافیک، حداقل مطلق عرض می

متر 5/4اند عابري که در قوس واقع شدهحداقل عرض مورد نیاز در یک جهت عبوري براي م
باشد. می

 با صالحدید مهندس ترافیک و بر مبناي شرایط پروژه، در صورت عدم امکان تامین حداقل
هاي عرض عبوري مورد نیاز بر مبناي مالحظات دسترسی وسایل نقلیه امدادي، اقدامات و طرح

دیگري از قبیل یکطرفه سازي معبر باید صورت گیرد.

نمایی مصالح و تجهیزاتجا23-3-2-6

و ررو یا سوارهدر صورتی که محدوده عملیات کارگاهی، به فضاي فیزیکی معبر اعم از پیاده
تعدي نماید، رعایت الزامات این بخش ضروري است. در این رابطه اجزاي محوطه کاري (مطابق 

یه اطمینان و ) در بخش تعاریف) به چهار ناحیه شامل هشدار اولیه، گذار، حاش1-1-23شکل (
شوند.ناحیه کار تقسیم می

هیاولهشدارهیناح

اي از زن و یا مجموعهآگاهی، چراغ چشمکبخشی از مسیر است که با نصب عالیم عمودي (عالیم پیش
و رنقلیه و عابرین پیاده) از وجود محدوده عملیاتی پیشها)، کاربران معبر را (اعم از وسایلعالیم و چراغ

آگاهی تا ابتداي ناحیه گذار، ناحیۀ هشدار اولیه سازد. فاصلۀ بین محل نصب اولین تابلوي پیشآگاه می
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در بخش تعاریف). براي تعیین طول ناحیۀ هشدار اولیه و فاصلۀ 1-1-23شود (مطابق شکل نامیده می
استفاده شود:4-3-23تابلوها از یکدیگر در این ناحیه باید از جدول 

تعیین فواصل تابلوها در ناحیۀ هشدار اولیه-4-3-23جدول 

نوع معبر
سرعت مجاز 

نقلیه وسایل
)km/h(

فاصله اولین 
عالمت تا محوطه 

)mکارگاهی (

حداقل تعداد 
عالیم الزم قبل از 
محوطه کارگاهی

502تا 2030تا محلی
3تا 902تا 4050تا 20جمع کننده

4تا 3003تا 6090تا 240و 1شریانی درجه 
5004تا 125300تا 60تندراه و آزادراه

، تابلویی انتظامی است که رانندگان را به رعایت قوانین سمت عبور در محدوده کارگاهی 1تابلوي شماره 
کند. رو آگاه میرانندگان را از وجود خطري در پیشباشد که از نوع اخطاري می2کند. تابلوي موظف می

ران مشغول کارگ«رسد، باید تابلوي اخطاري نیز که اولین تابلویی است که به رویت رانندگان می3تابلوي 
بنا به نظر مهندس » حداکثر سرعت مجاز«، نصب تابلوي انتظامی 3باشد. در کنار تابلوي شماره » کارند

مشخصات مربوط به تابلوها و عالیم ایمنی ترافیک در استاندارد ملی شماره شود.ترافیک توصیه می
، ارائه شده است.14815

گذار یۀناح

. در )1-1-23شود (مطابق شکل طور ایمن آغاز مینقلیه بهاي است که در آن، تغییر مسیر وسایلناحیه
شود. این تجهیزاتاین ناحیه، لچکی ایمنی با استفاده از تجهیزات جداسازي جریان ترافیک ایجاد می

باشند. طول ناحیۀ گذار با توجه به حداکثر سرعت هاي ایمنی میها و استوانهها، بشکهشامل مخروط
هاي ایمنی مورد خروطمجاز حرکت و عرض مسدود شده معبر، متغیر است و مقدار آن به همراه تعداد م

استخراج شود:5-3-23نیاز باید از جدول 

هاي ایمنی مورد نیازراهنماي تعیین طول ناحیه گذار و تعداد مخروط-5-3-23جدول 



الزامات ترافیکی ساختمانها

63

شرحنوع معبر
عرض خطر (عرض مسدود شده)

4/2
متر

7/2
متر

3
متر

4/3
متر

7/3
متر

3/4
متر

9/4
متر

5/5
متر

1/6
متر

7/6
متر

3/7
متر

محلی
طول قسمت 

اتصال (متر) تعداد 
هاي ایمنیمخروط

20
5

23
5

25
5

28
6

30
6

35
7

40
8

45
8

51
9

56
10

60
11

کنندهجمع
طول قسمت 

اتصال (متر) تعداد 
هاي ایمنیمخروط

30
6

34
7

39
8

42
8

46
9

52
10

60
11

68
12

76
14

84
15

92
17

شریانی 
2درجه 

طول قسمت 
اتصال (متر) تعداد 

هاي ایمنیمخروط

60
8

69
9

76
10

84
11

91
11

108
13

122
15

138
16

152
18

168
20

182
21

شریانی 
1درجه 

طول قسمت 
اتصال (متر) تعداد 

هاي ایمنیمخروط

76
10

86
11

95
12

105
13

114
14

134
16

152
18

172
20

190
22

210
24

228
26

تندراه و 
آزادراه

طول قسمت 
اتصال (متر) تعداد 

هاي ایمنیمخروط

91
11

103
13

114
14

125
15

137
16

160
19

182
21

206
24

229
26

251
29

274
31

کافی نیست هاي ایمنی در ناحیه گذار ها، استفاده از مخروطها و آزادراهو تندراه1در معابر شریانی درجه 
هاي ایمنی به منظور جداسازي جریان ترافیک استفاده شود. همچنین متناسب با بایست از بشکهو می

زن و تابلوي هدایت ترافیک تواند با نظر مهندس ترافیک مجهز به چراغ چشمکشرایط، ناحیۀ گذار می
شود.

نانیاطمهیحاشیۀناح)S(

شود به منظور ایمنی و سهولت کار درنظر مسافتی قبل و بعد از محدوده کارگاه است که توصیه می
گونه فعالیت عمرانی در این محدوده نباید انجام گیرد. این ). هیچ1-1-23گرفته شود (مطابق شکل 

جدول شمارهتواند در راستاي معبر (طولی) و یا عمود بر آن (عرضی) باشد که طول آن مطابقناحیه می
شود.و عرض آن برحسب نوع پروژه توسط مهندس ترافیک تعیین می23-3-6

راهنماي تعیین طول حاشیه اطمینان-6-3-23جدول 

آزادراه و تندراه1شریانی درجه 2شریانی درجه کنندهجمعمحلینوع معبر
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طول ناحیۀ 
)mحاشیه اطمینان (

15506585185

هایینمونهدر جدول زیر اقدامات ترافیکی الزم در حین ساخت به طور خالصه ارائه شده است. همچنین 
نمایش 5-23هاي مختلف، در پیوست شماره سازي محوطه کارگاهی در حالتهاي همسان ایمناز طرح

داده شده است.
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مالحظات*هماهنگی باطراحی/ اجرامعیارهاموضوع

طرح مدیریت ترافیک حین 
ساخت

سرعت مجاز شبکه معابر بالفصل

مهندس ترافیک 
ذیصالح

-

و 31-1-3-23، 30-1-3-23در خصوص تعیین سرعت مجاز شبکه معابر بالفصل کارگاه مطابق با بندهاي 
عمل شود.23-3-2-5-4

**متر براي مسیر مستقیم در نظر گرفته شود.5/3رو در هریک از جهات باید حداقل عرض عبور سواره

باشد.متر می5/4اند حداقل عرض مورد نیاز در یک جهت عبوري براي معابري که در قوس واقع شده

عمل شود.6-1-2-3-23در خصوص تعیین شعاع گردش مطابق با بند 

***متر در نظر گرفته شود.75/1حداقل عرض مسیر موقت عابرپیاده باید 

****متر در نظر گرفته شود.1حداقل عرض مسیر موقت براي دوچرخه باید 

عمل شود.9-1-2-3-23در خصوص مالحظات مربوط به فواصل دید مطابق با بند 

*****د تعیین شود.درص12رو براي مسیر دسترسی باید حداکثر مطلق شیب طولی سواره

روعرض سواره

شعاع گردش

تعداد خطوط

روعرض پیاده

عرض مسیر ویژه دوچرخه

مسافت دید

روشیب طولی سواره

شهرداريمالک/ مجري-رسانیاطالع
روز کاري پیش از شروع فعالیت، از طریق نصب بنر در معابر محدوده بالفصل کارگاه، 5مالک/ مجري باید 

رسانی کند.  طرح مدیریت ترافیک در حین ساخت را اطالع
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مالحظات*هماهنگی باطراحی/ اجرامعیارهاموضوع

تدارك تجهیزات و اجراي 
طرح

شهرداريمالک/ مجري-
ر این فصل رعایت شوند. در در خصوص تدارك تجهیزات و اجراي طرح، باید کلیه ضوابط ارائه شده د

باشد و شهرداري در هاي الزم با شهرداري میخصوص اجراي طرح مالک/ مجري موظف به انجام هماهنگی
نماید.با پلیس میصورت صالحدید ، اقدام به هماهنگی

شهرداريمالک/ مجري-برچیدن طرح
ارگاه، در مدت انجام عملیات ساختمانی هر یک از تجهیزات کنترل ترافیک که به دلیل تغییر در چیدمان ک

شود، باید به تناسب تغییر ایجاد شده و با نظر مهندس ترافیک ذیصالح، توسط و پس از آن بال استفاده می
مالک/ مجري برچیده شود.

باشد.ها با مالک/ مجري ساختمان میوظیفه هماهنگی با افراد و سازمان*

در صورت عدم امکان تامین عرض متر در نظر گرفته شود.3تواند ها در تامین این عرض، در صورت تایید مهندس ترافیک ذیصالح حداقل عرض مطلق میمحدودیت**در شرایط خاص و با وجود 
موظف است نسبت به تعیین مسیر جایگزین مناسب اقدام کند.ذیصالح الزم، مهندس ترافیک 

رو شود و یا مالحظات ایمنی ایجاب کند، حداقل عرض مطلق مسیر موقت عابر پیاده را با تایید مهندس ترافیک متر موجب محدودیت در سواره75/1***در مواردي که تامین مسیر موقت با عرض
ا بایست عابرین پیاده را بشود، در غیر این صورت میرو استفادهاز عرض سوارهذیصالحتوان بنا به نظر مهندس ترافیکدر صورت عدم امکان تامین عرض الزم، میمتر در نظر گرفت. 20/1توان می

روي ضلع مقابل کارگاه ساختمانی هدایت کرد.استفاده از گذرگاه عرضی ایمن، به پیاده

توان بنا به صورت عدم امکان تامین عرض الزم، میدر یابد.متر افزایش می5/1****در صورت وجود نرده، چراغ، جدول و ... در حاشیه معبر، با نظر مهندس ترافیک ذیصالح، این حداقل عرض تا 
نقلیه استفاده نمود.، به طور مشترك جهت تردد دوچرخه و وسایلبالفصلرو در محدوده از عرض سوارهذیصالحنظر مهندس ترافیک

گرفته شود.درصد در نظر10هاي طوالنی، باید حداکثر مطلق شیب طولی *****براي مناطق سردسیر با یخبندان و زمستان
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هاضوابط ترافیکی داخل ساختمان23-4
ها است که شامل موضوعات کلی زیر است:این بخش مقررات مربوط به ضوابط ترافیکی داخل ساختمان

هاپارکینگو گردش سواره در ساختمان-
گردش پیاده در ساختمان-
و ایمنی مسیر داخل ساختمانترافیکیهدایت تجهیزات -

هاو پارکینگگردش سواره در ساختمان23-4-1
در این بخش مقررات مربوط گردش سواره در ساختمان شامل دسترسی بالفصل، راهروها، رمپ ها و 

گردد.ابعاد و مشخصات پارکینگ ارایه می

نوع مسیر دسترسی بالفصل به پارکینگ23-4-1-1

هاي ورود و خروجی نوع مسیر دسترسی از معابر بالفصل به پارکینگ ساختمان بر پایه عرض5
معرفی گشته است.1-4-23شود که در جدول پیشنهاد می

مسیرهاي دسترسی بالفصلانواع1-4-23جدول 

عرض مدخل ورودي نوع دسترسی
(متر)

عرض مدخل خروجی
(متر)

عرض مسیرهاي جدا شده
(متر)

غیرقابل اجرامعموال بصورت ترکیبی6-13نوع 
غیرقابل اجرامعموال بصورت ترکیبی9-26نوع 
3-61-364نوع 
3-81-86-46نوع 
این نوع دسترسی بصورت تقاطع است نه بصورت مسیر دسترسی بالفصل5نوع 

تعداد فضاي پارکینگ، ومسیر دسترسی بالفصلمدت زمان پارك، و درجه عملکرديباتوجه نوع
شود.تعیین می2-4-23جدول بالفصل ساختمان با استفاده ازنوع دسترسی به پارکینگ در معابر 
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به پارکینگانتخاب نوع مسیر دسترسی بالفصل2-4-23جدول 

نوع پارکینگ
رده 

عملکردي 
معبر

نوع مسیر دسترسی بالفصل
تعداد فضاهاي پارکینگ

25<25-100101-300301-600<600

12345محلی به باال*مانور کم
11234محلی

22345محلی به باال**مانور متوسط
12344محلی

23445باالمحلی به ***مانور زیاد
12344محلی

*پارکینگ بلندمدت، در تمام روز و پارکینگ مخصوص کاربران روزانه و دائمی
هاي مسکونی ، تسهیالت ساعت تا تمام روز. مثل پارکینگ کاربري2مدت ، مدت توقف بین ** پارکینگ میان

ورزشی و پارکینگ هتل ها
2به مدت کمتر از ها ، پارکینگ مراکز خریدپارکینگ مخصوص توریستمدت، هاي کوتاه***شامل پارکینگ

ساعت

مسافت دید مسیر دسترسی به پارکینگ23-4-1-2

-23باتوجه به سرعت و نوع راه، مسافت دید الزم در مسیرهاي دسترسی بالفصل بصورت جدول 
است.4-3

مسافت دید الزم در مسیرهاي دسترسی بالفصل3-4-23جدول 

سرعت مسیر کندرو 
)km/h(

فاصله در امتداد مسیر کندرو (متر)
هايدسترسی به کاربريمسیرهاي دسترسی بالفصل غیر از محلی

محلی  فاصلۀ دید توقف حداقل
403530
504540
606555
708570
8010595
3و 2از مقادیر ستون90130

استفاده شود 100160
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سرعت مسیر کندرو 
)km/h(

فاصله در امتداد مسیر کندرو (متر)
هايدسترسی به کاربريمسیرهاي دسترسی بالفصل غیر از محلی

محلی  فاصلۀ دید توقف حداقل
110190

نشان داده شده است.1-4-23در شکل Yفاصله در امتداد مسیر کندرو با عنوان 

مسافت دید مسیر دسترسی به پارکینگ-1-4-23شکل

طول صف پارکینگ23-4-1-3

4-4-23حداقل طول صف قابل قبول بیرون پارکینگ باتوجه به ظرفیت پارکینگ مطابق جدول 
است.

حداقل طول صف پارکینگ4-4-23جدول 

جریان داخلی ترافیک ساعت اوجظرفیت پارکینگ
%75ظرفیت بیشتر از %75ظرفیت تا  

خودرو 2مقدار بزرگتر بین تعداد خودرو100کمتر از 
ظرفیت%3یا 

خودرو 2مقدار بزرگتر بین تعداد 
ظرفیت%4یا 

خودرو100بیشتر از 
ظرفیت%3خودرو اول : 100
ظرفیت%2خودرو دوم : 100

ظرفیت%1خودرو اضافی : 

ظرفیت%4خودرو اول : 100
ظرفیت%2خودرو دوم : 100

ظرفیت5/1خودرو اضافی : % 

نشان داده شده است.2-4-23در شکل پارکینگ در دسترسی بالفصل محدوده تشکیل صف 
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در معبر بالفصل ساختمانمحدوده تشکیل صف2-4-23شکل

راه ورودي و رمپ پارکینگ23-4-1-4

مقررات ملی ساختمان، موارد زیر نیز بایستی رعایت گردد:4مبحث عالوه بر موارد ذکر شده در 

متر و بیشتر 20از هر خیابان یک راه ورودي براي پارکینگ، مجازاست. در صورتی که بر ملک -الف
متر) با اولویت به تأمین 14باشد، (صرفًا در پارکینگهاي عمومی و موارد تجمیع قطعات با کمینه بر 

فاده از دو درب ورودي براي پارکینگ مجاز است. پارکینگ ملک، است

راه ورودي رمپ پارکینگ از قسمت فضاي آزاد ساختمانی بالمانع است و راه ورودي، جزء فضاي -ب
پارکینگ ساختمان نیست.

واحد 25متر مربع وسعت دارد یا داراي بیش از 1000در قطعاتی که سطح پارکینگ بیش از -پ
متر و یا یک رمپ به عرض 3,5و رمپ ورودي و خروجی، به عرض مفید حداقل پارکینگ است، تأمین د

.متر الزامی است5مفید حداقل 

به منظور ایجاد زمینه تأمین پارکینگ، احداث رمپ در حیاط امالك جنوبی با کمینه عرض قطعه -ت
متر (در محل اجراي رمپ) بالمانع است.10
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رسی مستقیم به طبقات و فضاهاي مشاعی ساختمان، به برخورداري از خروجی اضطراري و دست-ث
.وسیله پله از زیرزمین (پارکینگ) الزامی است

دسترسی مستقیم پارکینگ از طریق پله به طبقات و فضاهاي مشاعی، الزامی است و در صورتی که -ج
.ملک داراي آسانسور باشد، دسترسی به پارکینگ از طریق پله و آسانسور نیز الزامی است

هاي ورودي مجزا براي دسترسی به فضاي پارکینگ (رمپ) ورودي پیاده به ساختمان بینی راهپیش-چ
متر و بیشتر الزامی است.6در اراضی و امالك با بر 

ها باید مطابق شعاع گردشی محوطۀ ورودي مسیرهاي دسترسی قبل از رمپ یا پارکینگ کاربري-ح
باشد.5-4-23جدول 

شعاع گردشی ورودي مسیرهاي دسترسی به تفکیک نوع کاربري5-4-23جدول 

*شعاع گردشی ورودي مسیرهاي دسترسی (متر)نوع کاربري

1هاي بسیار کوچکتوسعه
5/4-1هاي کوچک مقیاس و متوسط مقیاستوسعه

نشان داده شده است.3-4-23در شکل R* مقدار 

شعاع گردشی ورودي مسیرهاي دسترسی3-4-23شکل

شیب رمپ و شعاع گردش پارکینگ 23-4-1-5

اجراي شیب مثبت و معکوس، جهت رمپ پارکینگ، با رعایت ضوابط نورگیري زیرزمین و سایر -الف
.مقررات بالمانع است
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درصد و براي پارکینگ عمومی 15بیشینه شیب رمپ دسترسی براي پارکینگ خصوصی باید -ب
درصد باشد.12حداکثر 

متر، 5/6هاي عمومی باید دستکم  شعاع گردش رمپ براي خودروهاي سواري به غیر از پارکینگ-پ
باشد. (شعاع از مرکز رمپ قوسی)

شود. (با توجه به سرعت حرکت ر در نظر گرفته میمت5/6شعاع گردش خودرو داخل پارکینگ برابر -ت
کیلومتر بر ساعت است.)16خودرو داخل پارکینگ که کمتر از 

غیر مایلپارکینگابعاد23-4-1-6

متر و 4,5×5واحد 2، براي 2,5×5حداقل فضاي مورد نیاز براي براي یک واحد پارکینگ غیرمایل 
متر باید باشد. 6,5×5براي سه واحد 

پارکینگ مایلابعاد 23-4-1-7

گردد. براي کاربران طراحی می2و 1ابعاد استاندارد پارکینگ مایل در دو گروه ضریب راحتی 
( متوسط) براي ساکنین 1( خوب) براي مراجعین و استفاده از ضریب راحتی 2استفاده از ضریب راحتی 

ربران بر اساس جداولگردد. جزییات ابعادي پارکینگ مایل براي هر یک از ضرایب راحتی کاتوصیه می
گردد.تعیین می7-4-23و 23-4-6

=Wعرض محل پارك

=WPعرض فضاي پارك موازي راهرو

= VPطول پارك عمود بر دیوار پارکینگ

=MWفاصله دیوار به دیوار

= AWعرض راهرو
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مختص مراجعین2براي ضریب راحتی ابعاد پارکینگ 6-4-23جدول 

زاویه 
پارك

عرض محل
(W)
پارك
متر

عرض فضاي پارك 
موازي راهرو 

(WP)
متر

فاصله دیوار به 
دیوار
(MW)

متر

طول فضاي پارك
(VP)
متر

عرض راهرو
(AW)
متر

452,63,714,65,43,9
502,63,415,15,54,0
552,63,215,55,74,2
602,63,016,05,84,4
652,62,916,45,84,7
702,62,816,85,95,0
752,62,717,15,85,4
902,62,618,35,57,3

مختص ساکنین1ابعاد پارکینگ براي ضریب راحتی 7-4-23جدول 

زاویه پارك
عرض محل

(W) پارك
متر

عرض فضاي پارك 
موازي راهرو 

(WP)
متر

فاصله دیوار به دیوار
(MW)

متر

طول فضاي پارك
(VP)
متر

عرض راهرو
(AW)
متر

452,53,614,35,43,6
502,53,314,85,53,7
552,53,115,25,73,9
602,52,915,75,84,1
652,52,816,15,84,4
702,52,716,55,94,7
752,52,616,85,85,1
902,52,518,05,57,0

تعداد پارکینگ موردنیاز23-4-1-8

ا هپارکینگ کاربريتقاضايهاي مختلف جهت تعیین تعداد پارکینگ مورد نیاز در کاربريتامین 
.الزامی است8-4-23جدول مطابق با 
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هاي مختلف براي ساکنین و مراجعیننسبت تقاضاي پارکینگ در کاربري8-4-23جدول 

فضاهاي معیارنوع کاربريردیف
پارکینگ به واحد

میزان توقف نسبت فضاهاي پارکینگ
مراجعین مراجعینساکنین

مسکونی1
-11هر واحد مسکونیبه ازا مترمربع150مساحت واحد کمتر از 

- -21به ازا هر واحد مسکونیمتر مربع200تا 150مساحت واحد
-31به ازا هر واحد مسکونیمتر مربع250مساحت واحد بیشتر از 

براي هرصدمترمربع سطح زیربناي تجاري2
2بیشتر از 812طبقات

ساعت

براي هرصدمترمربع سطح زیربناي اداري3
1کمتر از 431طبقات

ساعت

آموزشی4

کودکستان
1کالس3هر 

سرانه پارکینگ  به 
تفکیک شاغلین( 
ساکنین) و دانش 
آموزان(مراجعین)

1کمتر از 
ساعت

1آموزدانش20هر 
1نفر شاغل4هر 

دبستان
1کالس2هر 

1آموزدانش20هر 
1نفر شاغل4هر 

1کالس2هر مدرسه راهنمایی
1آموزدانش25هر 
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فضاهاي معیارنوع کاربريردیف
پارکینگ به واحد

میزان توقف نسبت فضاهاي پارکینگ
مراجعین مراجعینساکنین

1نفر شاغل2هر 

مدارس عالی و دبیرستان
1کالس1هر 

1آموزدانش25هر 
1نفر شاغل2براي هر 

دانشگاه

سرانه پارکینگ به 1براي هراستاد
تفکیک شاغلین

ساکنین) و (
دانشجویان(مراجعین)

2بیشتر از 
ساعت

1دانشجو15براي هر 
براي هر دویست مترمربع سطح زمین 

1کاربري

2بیشتر از 111اتاق خواب10براي هر هاهاي دانشجویی و پانسیونخوابگاه
ساعت

5

کارخانجات 
صنعتی و 
انبارها و 

هاکارگاه

کارخانه
2براي هرصدمترمربع از سطح دفتر

1از کمتر41
ساعت براي هردویست مترمربع از سطح 

1کارخانه

1کمتر از 221هر صد مترمربع زیربناکارگاه
ساعت

ساعت2تا 11101صندلی10براي هر سینما و تئاتر6
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فضاهاي معیارنوع کاربريردیف
پارکینگ به واحد

میزان توقف نسبت فضاهاي پارکینگ
مراجعین مراجعینساکنین

فرهنگی و 
مذهبی

1کمتر از 1110براي هر صد مترمربع زیربنامسجد
ساعت

2بیشتر از 217مترمربع زیربنابراي هر صد کتابخانه
ساعت

بهداشتی و 7
درمانی

ساعت2تا 1131تختخواب2براي هر بیمارستان

براي هرصد متر مربع سطح زیربنا درمانگاه
ساعت2تا 3121طبقات

1کمتر از 213براي هر صد مترمربع سطح زیربنامطب پزشک
ساعت

8
ورزشی و 
تاسیسات 
تفریحی

2بیشتر از 11100مترمربع مساحت زمین200براي هراستادیوم ورزشی
ساعت 1نفر تماشاچی15هر 

هاي ورزشیباشگاه
1متر مربع زیربنا یک واحد80هر 

ساعت2تا 1101
1نفر تماشاچی10هر 

تفریحی و 9
2بیشتر از 213اتاق5براي هر هتلگردشگري

ساعت 1تخت4براي هر 
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فضاهاي معیارنوع کاربريردیف
پارکینگ به واحد

میزان توقف نسبت فضاهاي پارکینگ
مراجعین مراجعینساکنین

هرآپارتمان بامساحت هتل آپارتمان
2بیشتر از 115مترمربع و بیشتر100خالص

ساعت

هاي شهريپارك
1متر مربع مساحت زمین 500هر 

2بیشتر از 1150واحد
ساعت 1مترمربع زیربنا50هر 

1کمتر از 517کاربريبراي هر صد مترمربع سطح ها وتاالرهارستوران10
ساعت 1صندلی5هر 

1کمتر از 115مترمربع مساحت زمین150هر نقل( پایانه مسافربري)وحمل11
ساعت 1نفر شاغل4هر 

12
خدمات 
شهري و 
عمومی

1کمتر از 413براي صد مترمربع سطح زمین کاربريشعبه بانک
ساعت

1کمتر از 313مترمربع زیربنا100هر دفتر پست
ساعت

*مختلط13
**سایر14

.گرددها تعیین میر یک از کاربريپارکینگ هتقاضايهاي مختلط بر  اساس مجموع *تقاضاي پارکینگ در کاربري
گردد.بصورت جداگانه تعیین میها در هر شهر ها بر  اساس ضوابط مربوط به این دسته از کاربري** تقاضاي پارکینگ در سایر کاربري
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هاي دولتی، ها، نهادها، مؤسسات و شرکتها، سازمانعالوه بر رعایت موارد جدول باال، کلیه ادارات، ارگان
درصد پارکینگ 30ها، در زمان احداث و یا تجدید بنا، ملزم به تأمین عمومی و خصوصی و بیمارستان

اي هبر پارکینگ مورد نیاز، براي مراجعین طبق ضوابط مربوطه، در همان ساختمان و یا در پارکینگمازاد
متر هستند.250عمومی اطراف تا شعاع 

ضریب همزمانی23-4-1-9

مشخص هاضریب همزمانی در پارکینگ بر اساس میزان توقف وسایل نقلیه در  پارکینگ کاربري
ساعت و بیشتر از 2تا 1ساعت، 1گروه با زمان توقف کمتر از ها در سهگردد. بر این اساس کاربريمی
گردند. الزم به ذکر است که این ضریب براي کاربري هاي مختلط که داراي دو بندي میساعت طبقه2

و یا چند نوع از کاربري ها هستند، قابل اعمال است. لذا توصیه می شود با روند تحلیلی ذیل میزان 
پارکینگ را محاسبه نمود:همزمانی مورد نیاز 

تعیین ساعات مشترك همزمانی کاربري پارکینگ-1
تعیین تقاضاي پارکینگ هریک از کاربري ها-2
تحلیل تقاضاي پارکینگ ها-3
تعیین و محاسبه تقاضاي کل -4
برآورد و محاسبه عرضه بر حسب تقاضاي کل-5

کینگ مشترك طبقمیزان کاهش سرانه پارکینگ کاربري هاي مختلط بر اساس تعداد فضاي پار
باشد.قابل تعیین می9-4-23جدول

کاربریهاي مختلطهاي مورد استفاده کاهش سرانه پارکینگ در پارکینگ9-4-23جدول 

میزان کاهش سرانه پارکینگهاي مشترك پارکینگتعداد کاربري
درصد15یا بیشتر4

درصد310
درصد25
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ارتفاع پارکینگ23-4-1-10

و متر 2،2باید خودروهاي سواريکمینه ارتفاع ورودي پارکینگ معمولی جهت عدم سرگیري-الف
باشد.متر باشد 4،4سایر خودروها 

ها بیش از واحد پارکینگ است و یا مساحت پارکینگ آن25هایی که داراي بیش از براي مجتمع-ب
متر، مجاز است.3ها و همکف تا بیشینه ارتفاع پارکینگ در زیرزمینمترمربع است، 1000

هاي پاركطرز قرارگیري محل23-4-1-11

شود. همچنین زاویه پارکینگ مایل نباید هاي جمعی، نباید از پارکینگ موازي استفاده در پارکینگ-الف
درجه کمتر باشد. 55از 

یک طرفه باشد. جریان ترافیک در راهرو فضاي هاي مایل باید جریان ترافیک در راهرو فضاي پارك-ب
تواند یک طرفه یا دوطرفه باشد. هاي عمود میپارك

هاي شود، در راهروهاي یک طرفه جهت گردش داخلی در خالف جهت حرکت عقربهتوصیه می-پ
نقلیه دید بهتري داشته باشند.ساعت باشد تا رانندگان وسایل

شود که راهروهاي اصلی را در امتداد طول پارکینگ زمین، توصیه میبه منظور استفاده بیشتر از -ت
شود، یک ردیف فضاي پارك دهد، توصیه میقرار دهند. همچنین اگر ابعاد زمین یا ساختمان اجازه می

در امتداد محیط پارکینگ قرار گیرد. 

اقل باشد.هاي بزرگ باید سعی کرد که نقاط تقاطع راهروها با یکدیگر حددر پارکینگ-ث

شود براي پایین نگه داشتن سرعت، قرارگیري را به نحوي انجام در راهروهاي طوالنی، توصیه می-ت
اه کمتر کمتر باشد، در غیر این صورت باید با استفاده از سرعت70دهند که طول امتدادهاي مستقیم از 

تر کمتر باشد.م30ها از هم از کاهشود فاصله سرعتسرعت را کاهش دهند. توصیه می

پارکینگ معلولین23-4-1-12

باشد. این پارکینگ باید به وسیله عالمت سانتیمتر 320×500ابعاد پارکینگ معلولین باید حداقل -الف
مخصوص نشانه گذاري شده و هرگز از طرف دیگران اشغال نگردد.
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ته باشد.متر عرض داش3متر و حداکثر 2,8محل توقف اتومبیل معلولین با عصا باید حداقل -ب

پارکینگ اتومبیل معلولین، باید در نزدیکی ورودي اصلی و وسایل ارتباطی عمودي( پله، آسانسور، -پ
اي باشد که شخص معلول بتواند بدون صدمه رساندن به رمپ و ...) قرار گیرد و ابعاد آن به گونه

و آمد کند.هاي دیگر به آسانی با صندلی چرخدار رفتاتومبیل

و بیشینه طول آن %5رصد شیب جهت دسترسی معلولین به طبقات و یا پارکینگ باید بیشینه د-ت
اي براي هدایت معلولیندر این صورت الزم است در دو طرف سطح شیبدار دستگیره میلهمتر است.10

نصب شود تا به هنگام حرکت صندلی چرخدار و در صورت احتیاج از آن استفاده شود.

درصد شیب داشته باشد.2لول نباید بیش از محل توقف افراد مع-ث

نباید معلولین جسمی ناچار شوند که در مسیر خود به داخل بناي مورد نظر راهروها را قطع کنند.-ج

هاي پاركباید معلولین جسمی ناچار شوند که در مسیر خود به طرف داخل بنا، از پشت اتومبیل-چ
شده( به صورت هم سطح) بگذرند.

در مسیر حرکت معلولین جسمی، پله قرار داده شود.نباید-ح

اگر پارکینگ به وسیله سطح شیبدار مورب به خیابان متصل شود، الزم است بین حد نهایی سطح -خ
متر به صورت مسطح در نظر گرفته شود تا معلولی 4اي به فاصله شیبدار و لبه کناري خیابان، محدوده

قلیه خود را نبتواند تامل نموده و سپس با دید و دقت کافی وسیلهکه پشت فرمان اتومبیل نشسته است 
در جریان ترافیک قرار دهد.

شود، تأمین پارکینگ ویژه معلولین در وضع موجود، با توجه به عرض بیشتر این پارکینگ توصیه می-د
از طریق تبدیل فضاي توقف سه خودرو معمولی به دو خودرو صورت گیرد.

اس هاي عمومی بر اسکمینه تعداد پارکینگ قابل دسترس براي افراد معلول در پارکینگالزامی است -ذ
گردد. تعیین 10-4-23جدول 
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هاي عمومیحداقل تعداد فضاي پارك قابل دسترس براي معلولین در پارکینگ10-4-23جدول 

پارکینگ تعداد کل فضاهاي 
موجود

حداقل تعداد فضاهاي پارکینگ قابل 
دسترس براي افراد معلول

251تا 1
502تا 26
753تا 51
1004تا 75
1505تا 101
2006تا 151
3007تا 201
4008تا 301
5009تا 401

درصد از کل5002بیش از 

ساختمان مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان نیز گاه وسایل نقلیه درضوابط مربوط به فضاي توقف
باید عالوه بر موارد باال، رعایت گردند.

1تسمه نقاله خودروبر23-4-1-13

هاي تجاري، هاي نوع د مانند کاربرياستفاده از تسمه نقالۀ خودروبر در پارکینگ کاربري-الف
تر خودروها درون ها براي انتقال سریعتر و راحتتفریحی و برخی فرودگاه-هاي بزرگ تجاريمجتمع

کل شبصورت هاشود. ابعاد کلی تسمه نقالهپارکینگ و ورود و خروج آنها به / از پارکینگ توصیه می
است.23-4-4

تسمه نقاله خودروبر 4-4-23شکل

1 Car conveyor belts
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ها براي استقرار کامل و ایمن خودرو و با رعایت حد فاصل ایمن خودرو عرض این تسمه نقاله-ب
متر 3تا 2,8هاي پارکینگ باید قسمتها و سایر از دوطرف براي جلوگیري از برخورد با دیوارها، ستون

باشد.

طول کلی تسمه نقاله داخل پارکینگ بستگی به مساحت، پالن و نحوة جانمایی محل پارك -پ
خودروها در داخل پارکینگ دارد، به همین دلیل مقداري متغیر است.

گردش پیاده در ساختمان23-4-2
گردد.ارایه میدر این بخش مقررات مربوط به گردش پیاده در ساختمانها 

راهروها23-4-2-1

عالوه بر ابعاد تایید ، 4-1-23هاي مشمول خدمات مهندسی طبق بند براي ساختمانالزم است
راهروها بر اساس سرعت و سطح سرویس فضاي، شده بر اساس الزامات عمومی و معماري ساختمان

به عنوان سطح سرویس مطلوب با توجیه » پ«سسطح سرویالزم است دستکم موردنظر، طراحی گردد. 
بینی با توجه به تعداد افرادي که براي جذب سفر راهروهاي ساختمان پیش.تامین گردداقتصادي 

-4-23شود و با توجه به سطح سرویس مدنظر، فضاي راهروها باید فضاي مشخص شده در جدول می
مین نمایند.براي هر نفر در دقیقه را تأ11

سطح سرویس مسیرهاي عبوري راهرو-11-4-23جدول 

سطح 
سرویس

جریان به ازاي واحد عرض
(فرد بر متر در دقیقه)

فضاي عابرپیاده 
(مترمربع براي هر نفر)

نسبت حجم 
به ظرفیت

سرعت متوسط
(متر بر دقیقه)

0,079-3,30,3بیش از 0-23الف
0,376-2,30,4-233,3-33ب
0,473-1,40,6-332,3-49پ
0,669-0,90,8-491,4-66ت
0,846-0,51,0-660,9-82ث
46کمتر از متغیر0,5کمتر از متغیرج
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هاپلهراه23-4-2-2

براي طراحی فضاي ، 4-1-23هاي مشمول خدمات مهندسی طبق بند براي ساختمانالزم است 
به » پ«سطح سرویس دستکممین تأمدنظر قرار گیرد. ول زیر در ارتباط با سطح سرویس ها، جدپلهراه

با توجه به تعداد افرادي که براي جذب .استالزامیعنوان سطح سرویس مطلوب با توجیه اقتصادي 
خص شده اه پله باید فضاي مششود و با توجه به سطح سرویس مدنظر، فضاي ربینی میسفر بنا پیش

براي هر نفر در دقیقه را تامین نمایند.12-4-23ول در جد

هاپلهسطح سرویس راه-12-4-23جدول 

سطح 
سرویس

جریان به ازاي واحد 
توضیحاتفضاي متوسط عابرعرض

مترمربع براي هر نفرفرد بر متر در دقیقه

1,9بیشتر از 16کمتر از الف
فضاي کافی براي انتخاب آزادانه سرعت و عبور 

هاي کمتر. جریان از کنار عابرین با سرعت
کندجهت مقابل تداخل بسیار کمی ایجاد می

1,4-161,9-23ب

فضاي کافی براي انتخاب آزادانه سرعت و 
مواجهه با مشکل در عبور از کنار عابرین با 

مقابل تداخل هاي کمتر. جریان جهت سرعت
کندجزئی ایجاد می

0,9-231,4-33پ

سرعت در نتیجه عدم امکان عبور از عابرین با 
یر تأثتر به شکل جزئی تحتهاي پائینسرعت
گیرد. جریان جهت مقابل موجب ایجاد قرار می

شود.تداخل می

0,7-330,9-43ت

سرعت در نتیجه عدم امکان عبور از عابرین با 
. گیردتأثیر قرار میتر تحتنهاي پائیسرعت

جریان جهت مقابل موجب ایجاد تداخل جدي 
شود.می

0,4-430,7-56ث

کند. سرعت تمامی عابرین کاهش پیدا می
دهد. جریان جهت توقفات متناوب رخ می

مقابل موجب ایجاد تداخل بسیار جدي 
شود.می
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سطح 
سرویس

جریان به ازاي واحد 
توضیحاتفضاي متوسط عابرعرض

مترمربع براي هر نفرفرد بر متر در دقیقه

0,4کمتر از متغیرج
توقفات اختالل کامل در جریان عبوري با 

شود. حرکت به جلو وابسته متعدد حاصل می
باشد.ترین عابر میبه سرعت حرکت آهسته

پاگردها و محل تشکیل صف پله23-4-2-3

براي طراحی فضاي ، 4-1-23هاي مشمول خدمات مهندسی طبق بند براي ساختمانالزم است 
د، جدول شوپله ایجاد میراهها و فضاهایی که در آنها صف براي استفاده ازپلهفضاي پاگرد اتصالی راه

طح به عنوان س» پ«تامین دستکم سطح سرویس زیر در ارتباط با سطح سرویس مدنظر قرار گیرد.
الزامی است. با توجه به تعداد افرادي که براي جذب سفر بنا سرویس مطلوب با توجیه اقتصادي 

ضاي هاي ایجاد صف باید فشود و با توجه به سطح سرویس مدنظر، فضاي پاگردها و محلبینی میپیش
به ازاي هر نفر را تامین نمایند.13-4-23جدول مشخص شده در 

سطح سرویس مناطق ایجاد صف راه پله-13-4-23جدول 

فضاي متوسط عابرجریان به ازاي واحد عرضسطح سرویس
مترمربع براي هر نفرفرد بر متر در دقیقه

1,2≤1,2≤الف
0,9-1,11,2-1,2ب
0,7-0,90,9-1,1پ
0,3-0,60,7-0,9ت
0,2-0,60,3کمتر از ث
0,2کمتر از متغیرج

پله براي ناتوانان جسمیراهرو و راه23-4-2-4

پله براي ناتوانان جسمی سازي راهرو رو راهعالوه بر موارد بندهاي باال، موارد زیر باید در خصوص مناسب
رعایت گردد:
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متري شروع آن، باید با 1تا 5/0هاي پله نباید گرد شوند. قبل از رسیدن به پله، در فاصله الف) لبه
کف سازي، نزدیک شدن به پله را براي نابینایان مشخص کنندتغییر دادن بافت 

هاي بناهاي با کاربري پلههاي برجسته ویژه نابینایان در راهروها و راهسازيب) استفاده از کف
عمومی الزامی است.

آسانسور23-4-2-5

نکات مربوط به ،4-1-23هاي مشمول خدمات مهندسی طبق بند براي ساختمانالزم است
دن آسانسور به هریک از طبقات (بیشینه زمان انتظار شخص براي سوار شدن به آسانسور) سرفاصله رسی

ه اي باشد که با توجه بتعداد و توزیع آسانسورها باید به گونهول زیر مد نظر قرار گیرد.با توجه به جد
14-4-23نسور کمتر یا مساوي عدد بیان شده در جدول سطح کیفیت موردنظر، سرفاصله رسیدن آسا

باشد.

سرفاصله رسیدن آسانسور-14-4-23جدول 

هاو هتلغیرمسکونیهاي ساختمان
سطح کیفیتفاصله رسیدنسر

عالی25-20
خوب32-25
بخشرضایت40-32

نامناسب40بیشتر از 
هاي مسکونیساختمان

سطح کیفیتفاصله رسیدن
عالی40-20
خوب80-40
بخشرضایت100-80

نامناسب100بیشتر از 

ایر سبراي المللی و ملی سطح کیفیت عالی، هاي ویژه با کاربري بینالزم است براي ساختمان
ونی حداقل سطح هاي مسکغیرمسکونی حداقل سطح کیفیت خوب و براي ساختمانهاي ساختمان

مین شود.بخش تأکیفیت رضایت
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پاسخگوي ترافیک بایدآسانسورظرفیت%80هاي مشمول خدمات مهندسی،براي تمامی ساختمان
کاربري باشد.براي هر 15-4-23مشخص شده در جدول

هاي اداري، مسکونی و هتلترافیک ساعت اوج در کاربري-15-4-23جدول 

ظرفیت موردنیاز براي آسانسورساعت اوجبازه کاربري
اداري

و
صنعتی

کل جمعیت ساختمان که در %20تا 15%کمی قبل از شروع ساعت کاري
شوند.دقیقه وارد می5بازة زمانی 

تجاري
و

کل جمعیت ساختمان که در 15%تا 10%کمی قبل از شروع ساعت کاريورزشی
شوند.دقیقه وارد می5بازة زمانی 

تفریحی و گردشگري و
ها و تاالرهارستوران

و صبح زودبهنگام استفاده از تسهیالت یا 
بعدازظهر که مسافرین وارد هتل شده یا 

ها)کنند یا هتل (رستورانآن را ترك می

در هر جهت) جمعیت %5(%15تا 10%
مهمانان که نیاز به استفاده از آسانسور در 

اي دارنددقیقه5یک بازه زمانی 
کل جمعیت ساختمان%6صبح زودمسکونی

حمل و نقل
و

خدمات عمومی و شهري
کل نرخ تردد مسافران%20تا 5%ساعات اوج سفر صبح و عصر

(غیر بهداشتی و درمانی 
کل نرخ تردد مسافران در بازه %10تا 8%-از بیماران)

دقیقه5

صبح زود و بعد از ظهر هنگام پایان ساعت آموزشی
اداري پرسنل و زمان بعد از ساعت نهار

کل جمعیت ساختمان که در 25%تا %15
شوند.دقیقه وارد می5بازة زمانی 

صبح زود و بعد از ظهر هنگام پایان ساعت فرهنگی و مذهبی
اداري پرسنل و زمان بعد از ساعت نهار

درصد کل جمعیت ساختمان 15تا %10%
شوند.میدقیقه وارد 5که در بازة زمانی 

صبح زود و بعد از ظهر هنگام پایان ساعت مختلط
اداري

کل جمعیت ساختمان که در 25تا 15%
شوند.دقیقه وارد می5بازة زمانی 

هاي اضطراريهاي فرار و خروجیراه23-4-2-6

طبقـه روي پیلـوت و هـر 4واحد، با 8طبقه روي پیلوت و هر طبقه شامل 3هاي با ساختماندر -الف
طبقـه روي پیلوت و بیشتر 6،واحد3طبقه روي پیلوت و هر طبقه شامل 5با ،واحد6شامل طبقه 

عنوان ه بتواند میپله اصلی طبقه 9متر ارتفاع یا 30هاي حداکثر با و کلیه ساختمانحتی با یک واحد
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انسور دها و آساز ایستگاه مشترك ورودي واحکانکه پلشرطیقرار گیرد، به مورد استفادهپله اضطراري 
.شده باشددر طبقات کامالً جداسازي 

است دو دستگاه پله الزمطبقه روي پیلوت 9متر یا بیشتر از 30ارتفاع بیش از هاي با ساختماندر-ب
با فاصله اید بها پلهراهیکی از .در نظـر گرفتـه شود که در طبقات به یکدیگر راه داشته باشندايبه گونه

که به صورت خودکار بسته ایزوله دود بدربهو قرار گیرد ور فضاي آزاد ایگـر و در ضـلع مجپلـه دراهاز 
.مجهز گرددشودمی

برخورداري از خروجی اضطراري و دسترسی مستقیم به طبقات و فضاهاي مشاعی ساختمان به -پ
وسیله پله از زیرزمین (پارکینگ) الزامی است.

اضطراري متعدد، باید در جهات مختلف ساختمان و تا جاي ممکن در صورت وجود خروجی هاي -ت
دور ازیکدیگر قرار گیرند.

هاي مقررات ملی ساختمان در خصوص ویژگی4و 3،21رعایت تمامی موارد مندرج در مبحث-ث
ضروري است.فوق هاي اضطراري عالوه بر موارد هاي فرار و خروجیمربوط به راه

مجتمع هاي مسکونی و ساختمان هاي مسکونی با اهمیت بسیار زیاد، زیاد و محوطه فضاي باز در -ج
متوسط باید داراي وسعت و امکانات فضایی کافی براي شرایط اضطراري مانند انجام فوریت هاي پزشکی، 

آوري فوت شدگان احتمالی و استقرار مجروحان باشد.فضا براي جمع

هامحوطهها وساختمانداخلمسیرایمنیوترافیکیهدایت تجهیزات23-4-3

ها باید مسیر ورود ها ، پارکینگها و شهركدر کاربریهاي با فعالیت حمل و نقل و مجتمع23-4-3-1
.و خروج و معابر اطراف با استفاده از عالئم به طور واضح مشخص باشد

-وجود عالئم حسی در کف و قبل از ورود به پله براي هشدار به نابینایان در مراکز درمانی23-4-3-2
.بهداشتی و مراکز مربوط به نابینایان الزامی است
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نصب اندازي گردد. الزم است در تمامی بناها سیستم زنگ هشدار شرایط اضطراري راه23-4-3-3
به محض شنیدن آژیر عمومی اعالم «تابلو هشداردهنده در محدودة ورودي اصلی ساختمان با عنوان 

ترك نموده و از مسیر دستگاه پله از ساختمان حریق در اسرع وقت با حفظ خونسردي محل واحد خود را 
.سانتیمتر است40×30الزامی است. ابعاد این تابلو » خارج گردید

هاي تخلیه تهیه شود و هاي راهنما براي نشان دادن مسیرها و خروجیالزم است نقشه23-4-3-4
ده است. نشان داده ش5-4-23ها در شکل اي از این نقشهدر معرض دید افراد قرار گیرد. نمونه

براي هاي راهنماي مسیر و خروج اضطراري قابل نصب داخل ساختماناي از نقشهنمونه5-4-23شکل
هدایت ترافیک عابرپیاده

نما در داخل ساختمان به خط دید طبیعی بیننده نزدیک شود تابلوهاي جهتتوصیه می23-4-3-5
درجه از خط طبیعی دید توصیه 10کارایی بیشتري داشته باشند و انحراف بیش از باشند تا 

شود.شکل این تابلوها باید تا حد امکان ساده بوده و مجموعه این تابلوها سیستم یکنواختی از نمی
.بین عالئم و پس زمینه تابلو از نظر رنگی تضاد وجود داشته باشدرسانی را ایجاد نماید.اطالع
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نما در مرکز طول راهروها و همچنین انتهاي راهروها شود محل تابلوهاي جهتتوصیه می23-4-3-6
گشته و نتیجه معکوس داشته باشد.  استفاده بیش از حد ازاین تابلوها ممکن است باعث سردرگرمی

.باشد

الزم است تأمین روشنایی در زمان تخلیه اضطراري با استفاده از تابلوهایی که بدون نیاز 23-4-3-7
کنند و در زمان تاریکی این نور را تا چندین ساعت از خود ساطع منبع انرژي نور محیط را جذب میبه 
کنند، انجام پذیرد. می

که طبقات دیگر ساختمان بوسیلۀ پله به پارکینگ قابلیت دسترسی داشته باشد، هنگامی23-4-3-8
گاه پلکان و توقفکردن درب جداکننده یا فضاي واسط محصور بین فضايباید تابلویی جهت مشخص

.خودروها نصب شود

، باشنددو راه خروج براي افراد پیادهداراي حداقل هایی کهمجتمعهاي در پارکینگ23-4-3-9
.ها الزامی استمناسبی جهت مشخص کردن مسیر این راهکشیترسیم خط

فضاي پارك که داراي حداقل دو راه خروج براي افراد پیاده 40هاي بیش از در پارکینگ23-4-3-10
.ها الزامی استمناسبی جهت مشخص کردن مسیر این راهکشیباشند، ترسیم خطمی

بند در محیط پارکینگ به منظور ایجاد مانع و سد براي جلوگیري استفاده از ستون پارك23-4-3-11
.است6-4-23شکل گردد. ابعاد آن بصورت و تعیین حریم ورودي پارکینگ توصیه میاز پارك
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پارکینگمحیطدربندپاركستون6-4-23شکل

هاي بین طبقات ضمن تأمین حداقل عرض در صورت دو طرفه بودن رمپ پارکینگ23-4-3-12
.کشی با رنگ سفید در بخش خطوط کناره و خطوط وسط الزامی استخط

هاي متعلق به پارکینگنما در یک مجموعه پارکینگ عمومی و نصب تابلوهاي جهت23-4-3-13
هاي داراي بیش از یک طبقه داراي اهمیت باالیی بوده و نصب مناسب ها بخصوص پارکینگانواع کاربري

نقلیه و افراد الزامی استآن در تسریع حرکت وسایل
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کلمه در 2در پارکینگ حداکثر داراي راهنماي وسایل نقلیه ي پیام تابلوهاي جهت نما23-4-3-14
ید ساده و خوانا باشد. یک خط و طرح حروف با

میلیمتر باشد. 600الی 500میلیمتر و عرض آن 300تا 250الزم است ارتفاع تابلو 23-4-3-15
میلیمتر و 60کیلومتر در ساعت)، 20ارتفاع الف باتوجه به بیشینه سرعت حرکت در پارکینگ (

دازه حروف باید میلیمتر) است. ان12ترین اندازه براي پهناي حروف، یک پنجم ارتفاع الف (مناسب
مطابق با اندازه الف باشد.

ها و، جهت حرکت و عبور و مرور وسایل نقلیه باید با فلشهاي ساختمانهادر پارکینگ23-4-3-16
.خط کشی مناسب  مشخص باشد

ها از امکان برخورد ها باید با استفاده از عالئم هشداردهنده در اطراف ستوندر پارکینگ23-4-3-17
د هاي زرشود عالئم هشداردهنده ترکیبی از رنگبه عمل آید. توصیه میها جلوگیري خودروها با ستون

.و مشکی باشد

جلوگیري از ایجاد آسیب به ستون و برايگیر سرستون در پارکینگ ضربهبکارگیري 23-4-3-18
ها نیز توصیهالزامی است و براي سایر کاربري»د«ساختمانهاي نوع کردن بدنه خودرو به هنگام پارك

در مجموعسانتیمتر (9ل آن عرض هر با،متر5/1ستون پارکینگی هرقطعه گارد سرطول گردد. می
نشان داده 7-4-23شکل گیرها در نمونه این ضربه.باشدمیمیلیمتر14آنضخامتو ،)رتسانتیم18

.شده است
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ضربه گیر سر ستون7-4-23شکل

ها بیمارستانگیر دیوار در جهت عبور و مرور برانکارد در بیمارستان نصب محافظ ضربه23-4-3-19
به ها این محافظ.الزامی استدیوارهاي راهرو اتاق عمل و در آسانسور قسمت دیوار اورژانس،به ویژه

ب از آسی،و هنگام حمل برانکارد بیمار در شرایط اورژانس و فوريبودهپذیر ضربه،علت دو جداره بودن
رسیدن به دیوارهاي بیمارستان و همزمان به خود بیمار در صورت برخورد با دیوار جلوگیري می نماید. 

سانتیمتر در دو حالت پشت اسکلت دار(شاسی 21متر با عرض4و 3هاي دو جداره به طول پروفیل
ا پیچ و (مستقیم بزيو بدون شاسی فلگیرد)گیر روي آن قرار میشود و الستیک ضربهفلزي نصب می

ها شده در بیمارستانهاي دیواري نصبمحافظ.وجود دارندچسبد)رول پالك یا چسب مخصوص می
.نباید حالت ارتجاعی داشته باشند چون موجب ایجاد مشکالتی براي بیماران قطع نخاعی خواهد شد

ها بخصوص هاي انواع کاربريهاي عمومی و پارکینگشود در پارکینگتوصیه می23-4-3-20
ها، فرودگاهها و ، پایانهنشانیآتش، زمین هاي ورزشی، هامهدکودكمدرسه و، انبارها، کارخانجات

نمودن دیوارهاي کناري (جلوگیري از آسیب در هنگام باز کردن در جهت ایمن، هاي نظامیساختمان
از محافظ دیواري (تشخیص فاصله با دیوارها در هنگام پارك)دیوارهاي پشت خودرودرب خودرو) و

هاي قرمز و سفید و یا مشکی در صورت بکارگیري محافظ دیواري آشکارسازي آن با رنگ.استفاده شود
هاي باشد. نمونه30×15و 30×10هاي دیواري  آن گردد ابعاد محافظو سفید الزامی است. پیشنهاد می

.نشان داده شده است8-4-23محافظ دیوار در 
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محافظ دیوار8-4-23شکل

ساختن محل دقیق ها به منظور مستقلکنندة خودرو در انتهاي پارکینگنصب متوقف23-4-3-21
پارك خودروها از لحاظ طولی و عرضی، کاهش زمان مکانیابی جهت پارك توسط راننده، ایجاد حریم 

گردد. ابعاد این تجهیزات بصورت دحام در راهروهاي آن توصیه میها و کاهش ترافیک و ازدر پارکینگ
Error! Reference source not found..با توجه به ابعاد محل توقف در پارکینگ، است

اختیاري است.2یا 1استفاده از هر یک از انواع 

کننده خودرو داخل پارکینگ مشخصات متوقف16-4-23جدول 

کننده متوقف
عرض طول (سانتیمتر)خودرو

(سانتیمتر)
ارتفاع 

جنسوزن(سانتیمتر)

اتیلنپلی16015106/1تیپ 
اتیلنپلی2451267/1تیپ 

ها الزامی است:کننده خودرو در پارکینگتوجه به نکات زیر در نصب متوقف

کننده نباید مانع حرکت ناتوانان جسمی شود.متوقفالف) 

به خودروها شوند.ب) نباید باعث بسته شدن راه دسترسی عابرین پیاده

پ) نباید در مسیر حرکت خودروها داخل پارکینگ قرار بگیرند.

کننده باید با رنگ کف پارکینگ تضاد داشته باشد.ت) جهت بهتر دیده شدن، رنگ متوقف
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کننده خودرو در پارکینگمتوقف9-4-23شکل 

توجه شود:17-4-23در استفاده از صفحۀ ضد لغزندگی باید به جدول 23-4-3-22

موارد استفاده صفحه ضد لغزندگی17-4-23جدول 

توضیحاتالزامکاربردردیف

ها در ساختمانهاي بر روي رمپ پارکینگ1
نوع د

الزامی 
است

10متر، عرض آن 1صفحههرابعاد 
آلیاژ فلزي ترکیبی ضدسانتیمتر جنس آن 
باشد.زنگ

بهداشتی و درمانی، حمل هايکاربريدر4
و همه اماکن عمومیو نقل

الزامی 
است

يراهنمابه عنوان کفپوش هشداردهنده و
نابینایان

توصیه ها هاي انواع کاربريدر تمام پارکینگ2
-شودمی

توصیه هاهاي درون ساختمانبر روي پله3
-شودمی
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سازي در پارکینگآرام23-4-3-23

گردد. جهت کنترل ساعت توصیه میبرکیلومتر15ها برابر نقلیه در پارکینگوسایلحداکثر سرعت
ن شود. ابعاد ایعرض توصیه میگیرهاي کمپارکینگ استفاده از سرعتهاي سرعت در سراشیبی و رمپ

باشد18-4-23گیرها باید مطابق جدول سرعت

گیرهاابعاد سرعت18-4-23جدول 

اندازه(سانتیمتر)ابعاد
سانتیمتر90تا30حداکثرطول
سانتیمتر15تا7حداکثرارتفاع
.داردبستگیمحلعرضبهحداکثرعرض

25باید کیلومتر بر ساعت در پارکینگ ها فاصله بین سرعت گیرها15با توجه به سرعت مجاز 
متر باشد.  

پارکینگدرروشنایی23-4-3-24

20-4-23و 19-4-23جداولمطابقبایدچندطبقهومسطحهايپارکینگدرروشناییمیزان
.باشد

مسطحهايپارکینگدرروشناییمیزان19-4-23جدول 

روشناییحداقلنوع شرایط
)لوکس(افقی

روشناییحداقل
)لوکس(عمودي

حداکثر یکنواختینسبت
روشناییحداقلبهروشنایی

2120:1معمولشرایط
ویژهشرایط

52,515:1امنیتی
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هاي چندطبقهمیزان روشنایی در پارکینگ20-4-23جدول 

حداقل روشنایی مکان
افقی(لوکس)

حداقل روشنایی 
عمودي(لوکس)

حداکثر یکنواختینسبت
روشناییحداقلبهروشنایی 

10510:1حالت پایه

201010:1روزرمپ
105شب

مدخل 
ورودي

50025010:1روز 105شب
-75راه پله ها

براي معلولینترمز رمپ23-4-3-25

هاي پله در هاي صندلی چرخدار و رمپاستفاده از ترمز رمپ جهت جلوگیري از سرخوردن در رمپ
الزامی است. درمانی -هاي مربوط به معلولین و ناتوانان جسمی و کاربریهاي بهداشتی داخل کاربري

میلیمتر و 3: ارتفاع کف،سانتیمتر7: عرض، سانتیمتر30مشخصات فنی این رمپها عبارتنداز: طول :
میلیمتر.6:ارتفاع تاج

ترمز رمپ10-4-23شکل

خل پارکینگهاي براي استفاده هرچه بیشتر از فضاي موجود پارك خودروها در دا23-4-3-26
کشی فضاها الزامی است. براي سایر هاي عمومی، خطساختمانهاي نوع ب، ج و د و همچنین پارکینگ

.گرددها خط کشی فضاي پارکینگ توصیه میکاربري
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رعایت مواد مندرج در مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان در خصوص کلیه شرایط 23-4-3-27
هاي خروج اضطراري، ها از جمله عالئم و چراغساختمانتابلوها و عالئم هشداردهندة الزم در داخل 

.هاي دسترسی به وسایل اطفاي حریق الزامی استهاي فرار، راهراه

بر روي بام ساختمانترافیکی بالگرد هدایت 23-4-3-28

هت ایمنی و تسهیل در عملیات نجات و امداد در هنگام اطفاي حریق، همچنین نجات جان ج
ا بیاي طبیعی ، احداث محل فرود بالگرد در بام ساختمانهاي بلند مرتبهساکنان در هنگام سوانح و بال

اي یا ابعاد محل فرود بالگرد (هلی پد) با محیط دایرهاست. الزامی طبقه به باال 14متر و 45ارتفاع 
پد باشد. همچنین موارد زیر باید در مورد هلی12-4-23و 11-4-23مستطیلی باید مطابق شکل

اي رعایت گردد:دایره

الف) رنگ زمینه سطح هلی پد خاکستري تیره یا رنگ بتن و یا رنگ مورد تایید سازمان که همگی 
.باید تیره بوده و باعث انعکاس نور به چشم خلبان نشود

الزامی است.متر حفاظ ایمنی اطراف هلی پد5/1) دستکم ب

مانند شکل H) بیشینه تناژ قابل تحمل و بیشینه شعاع پروانه آن در گوشه راست پایین حرف پ
نوشته شود.23-4-12

اي دایرهگردابعاد محل فرود بال12-4-23شکلمستطیلیگردابعاد محل فرود بال11-4-23شکل
بدون منطقه ممنوعه
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انساختمبالفصلضوابط ترافیکی در شبکه معابر 23-5
با توجه به تأثیر توأم ساختمان و معبر بر یکدیگر الزم است ضوابط ترافیکی حوزه نفوذ ساختمان مورد 

ترافیکی مورد نظر شامل ضوابط هندسی و فیزیکی معابر مشرف به ساختمان، بررسی قرار گیرد. ضوابط 
هاي عرضی همسطح و غیر همسطح عابر هاي حمل و نقل عمومی و گذرگاهمسیرهاي دوچرخه، ایستگاه

پردازد.باشد که این بخش از مبحث به آنها میپیاده در محل احداث ساختمان می

دسترسیصلبالفمشخصات فیزیکی و هندسی معابر23-5-1

براي رانندگان وسایلتا جاي امکاناي باشد کهها باید بگونهمسیر دسترسی به کاربري23-5-1-1
.شودفراهم بیشتريکنند فاصلۀ دید اي که به سمت کاربري حرکت مینقلیه

باید طوري واقع شده باشد که موجب کمترین تداخل و کاربريورودي و خروجی یک 23-5-1-2
دد.گررو و مناطق مسکونی اطراف هاي پیشها و وسایل نقلیه در خیابانهاي پیادهدرگیري در فعالیت

رو و خواهند از کاربري خارج شوند باید نسبت به پیادهاي که میرانندگان وسایل نقلیه23-5-1-3
الزامی است.7-1-2-3-23مین منظور رعایت بند به هرو دید کافی داشته باشند. سواره

هاي تجاري، اداري، صنعتی، تولیدي و خدماتی با هاي مسکونی وکاربريدر مورد کاربري23-5-1-4
.باشد4-3-23شده در شکل مقادیر تعیینباید نصف Yحجم تردد ترافیکی کم، طول 

شرطی که براي توان اجازة احداث دو مسیر دسترسی را داد. بههاي دوبر میبه زمین23-5-1-5
عملکرد کاربري موردنظر هر دو مسیر دسترسی ضروري باشد.
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هاي مجاور تقاطعات، فاصلۀ شروع مسیر دسترسی کاربري موردنظر تا گوشه در کاربري23-5-1-6
نشان داده » فاصله تا گوشه«با عنوان 1-5-23متر باشد. این فاصله در شکل 10تقاطع نباید کمتر از 

شده است.

اجزا و موقعیت مسیرهاي دسترسیعاریف ت1-5-23شکل

نشان داده شده 2-5-23که در شکل هامسیرهاي دسترسی به کاربريو زاویهعرض23-5-1-7
باشد.2-5-23و 1-5-23جدول به شرح به ترتیب باید است،

بیشتر از طول صف خودروها براي ورود به متر 4بایددسترسیحداقل طول الزم براي مسیر 
با این آید. به دست میبراي پارکینگ3-1-4-23توجه به بند طول صف خودروها با باشد. پارکینگ

شرط که تمام صف خودروها، فضاي مانورحرکتی، توقف و پارکینگ به طور کامل بیرون از حریم انجام 
گیرد.

به منظور اجتناب از تداخل صف ورودي خودروها به محوطه پارکینگ و عالوه بر شرط باال،
متر باشد.16کمتر ازنبایدشوند، طول مسیر دسترسی خودروهایی که از پارك خارج می

Mohammad
Rectangle
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اجزا و موقعیت مسیرهاي دسترسیتعاریف 2-5-23شکل

عرض مسیرهاي دسترسی به تفکیک نوع کاربري1-5-23جدول 

عرض مسیر دسترسی به کاربري موردنظر (متر)نوع کاربري
5/4-5/2هاي بسیار کوچکتوسعه

هاي کوچک مقیاس و متوسط مقیاستوسعه
ورود و خروج 

6-4مشترك

(براي هر طرف)5-4ورود و خروج مجزا

(براي هر طرف)5-4ورود و خروج مجزامقیاسبزرگهاي توسعه

زاویۀ مسیرهاي دسترسی به تفکیک نوع کاربري2-5-23جدول 

زاویۀ مسیر دسترسی به کاربري موردنظر (درجه) مربوط به نوع کاربري
مشتركورودي و خروجی 

90تا 60هاي بسیار کوچکتوسعه
90تا 70هاي کوچک مقیاس و متوسط مقیاستوسعه
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شود که با توجه به انواعها توصیه میدر تعیین اندازة اجزاء مسیرهاي دسترسی به کاربري23-5-1-8
-5-23خودورهاي مورد نیاز کاربري، مشخصات فیزیکی و پالن گردشی خودرو طرح با توجه به جدول 

رعایت گردد. 3

نقلیه طرح مشخصات فیزیکی وسایل3-5-23جدول 

، 1-1-4-23و بند 7-1-5-23این بند، بند از میان اعداد ارائه شده براي ابعاد مسیر دسترسی در 
ود.باید بیشترین مقدار به عنوان معیار در نظر گرفته ش

باشد.4-5-23جدول ها باید به شرح به کاربريحداکثر شیب طولی مسیرهاي دسترسی23-5-1-9

حداکثر شیب طولی مسیرهاي دسترسی به تفکیک نوع کاربري4-5-23جدول 

حداکثر شیب طولی در مسیرهاي دسترسی (درصد)نوع کاربري
حداکثر مطلوبحداکثر مطلق

1814هاي بسیار کوچکتوسعه
129هاي کوچک مقیاس و متوسط مقیاستوسعه

105مقیاسبزرگهاي توسعه

در ارتباط با شیب مسیر دسترسی، توجه به نکات زیر ضروري است:
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در صورتی که اتوبوس به طور مرتب از مسیر دسترسی استفاده نماید، بیشینه مطلق و مطلوب -الف
درصد تجاوز نماید.8و 12شیب طولی به ترتیب نباید از 

جهت جلوگیري از وارد شدن آسیب به خودرو، اختالف شیب مسیرهاي طولی نباید بیشتر از -ب
یب باید به صورت درصد، این ش12شیب بیش از . بنابراین در صورت ضرورت ایجاد درصد باشد12

تدریجی افزایش و کاهش یابد.

رو و یا رخ طولی مسیر دسترسی به کاربري نباید مقاطع عرضی جاده و پیادهنیم23-5-1-10
رو را تغییر دهد. اما در صورتی که نیاز به تغییر باشد، این تغییر مقطع باید تدریجی بوده و دوچرخه

درصد کمتر 8ها از رو و دوچرخهاي انجام شود که شیب طولی آن در جهت حرکت پیادهتوسط شیبراهه
ست. ا

رخ طولی مسیر دسترسی نیم3-5-23شکل
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اي تعیین شود که مقادیر طول و عرض ضوابط مرتبط با پخ امالك مجاور تقاطع باید بگونه23-5-1-11
که مربوط به ضوابط تعیین 9-1-2-3-23مثلث دید را تأمین کند. براي تعیین طول پخی باید به بند 

مثلث دید مسیر دسترسی به داخل کارگاه است، مراجعه شود. 

باید توجه داشت در صورتیکه مسیرهاي منتهی به تقاطع داراي شیب مثبت یا منفی باشد، اضالع 
ها، ها در ارتباط با تقاطعطرح هندسی راه415مثلث دید باید مطابق ضرایب اصالحی فصل هشت نشریه 

شوند.حیح شوند. به این صورت که اضالع مثلث دید در مقادیر اصالحی، ضرب میتص

دسترسی وسایل نقلیه امدادي به بنا23-5-1-12

نشانی، آمبوالنس و نیروي انتظامی باید بتوانند تحت هر شرایطی وسایل نقلیه اضطراري نظیر آتش-الف
بدون وقفه خود را به بناها برسانند.

راه باشد، ضروري است امکان دسترسی وسایل نقلیه اضطراري ر بنا پیادهدر صورتی که معبر مجاو-ب
به بنا تأمین باشد. در صورتی که مسیر دسترسی مسقف و یا داراي مبلمان شهري همچون نیمکت باشد 
نیز الزم است امکان دسترسی وسایل نقلیه اضطراري به بنا مد نظر قرار گیرد. (دسترسی وسایل نقلیه 

راه یا موانع جابجاشونده ایجاد نمود.) توان به وسیله شیبراه را مییادهاضطراري به پ

نشانی فراهم باشد، براي سایر وسایل نقلیه اضطراريدر صورتی که دسترسی براي وسایل نقلیه آتش-پ
نیز فراهم خواهد بود. بنابراین تأمین دسترسی وسایل نقلیه اضطراري باید با توجه به خودروهاي 

متر به ترتیب در 5/4و 5/3انی صورت گیرد. براي این نوع وسایل باید مسیري با عرض حداقل نشآتش
ها فراهم باشد.مسیر مستقیم و پیچ

مسیر حرکت و یا توقف خودروها درهاي مسکونی و یا سقف زیرزمینی کهزمین محوطه مجتمع-ت
و باشدشانی در حین عملیات را داشتهنآتشخودروهايمقاومت الزم براي تحمل وزن بایدقرار دارد، 

.دچار نشست یا ریزش نگردد

ها باید داراي دستکم یک بازشوي مجزا و مستقل امدادرسانی در نما و مشرف بر تمامی ساختمان-ث
جایگاه امدادرسانی باشند که بتوان از طریق آن عملیات نجات را انجام داد. عرض بازشوي امدادرسانی 

متر است. بدیهی است که در زیر هر بازشوي امدادرسانی، 30/1ارتفاع آن حداقل متر و90/0حداقل 
باید یک جایگاه امدارسانی در نظر گرفته شود
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نشانی را بررسی کند و براي صدور مجوز ساختمان، مهندس طراح باید امکان دسترسی وسایل آتش-ج
نشانی مشورت نماید.در موارد ابهام با مسولین آتش

رورو و پیادهفیزیکی و هندسی پل رابط مابین سوارهمشخصات23-5-2

رو براي دسترسی وسایل رو و پیادهحداقل عرض الزم براي نصب پل رابط مابین سواره23-5-2-1
متر باشد.5/2، باید هانقلیه به کاربري

سانتیمتر90به عرض حداقل با استفاده از نصب پل رابط بایدپیوستگی مسیر عابر پیاده23-5-2-2
رو فراهم شود.دسترسی عابرین پیاده به پیادهبراي تسهیل 

هاي رابط عابرین پیاده و وسایل نقلیه در ارتباط با دسترسی به ضروري است در محل پل23-5-2-3
هاي سطحی در محل احداث این ها، تمهیدات الزم براي جلوگیري از انسداد مسیر جریان آبکاربري

ها بکار گرفته شود.پل

رو و و پیادهرمسیر عابر پیاده با استفاده از نصب پل و ایجاد رابط بین سوارهتذکر: در تامین پیوستگی 
ضروري است الزامات مربوط به معلولین داراي صندلی چرخدار رعایت شود.

ساختمانبالفصل بهمسیرهاي دوچرخه در معابر دسترسی 23-5-3
سواران و ایجاد دسترسی دوچرخهها ها و مجتمعبه طور کلی ایجاد مسیرهاي تردد دوچرخه در شهرك

حوه اطراف، نضوابط مربوط به خصوصیات مسیر دوچرخه، کاربريگردد. توصیه میاز مسیر به ساختمان 
ق با ساختمان باید مطابمعابر بالفصلهاي دوچرخه به منظور کنترل در دسترسی، پارکینگ و ایستگاه

رعایت گردد.6-23پیوست 
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مومیهاي حمل و نقل عایستگاه23-5-4
حمل و هايایستگاهو دسترسی ، ابعاد فیزیکی و هندسیهایابی، محل ایستگاهمکانضوابط مربوط به 

رعایت گردد.7-23باید مطابق پیوست ساختمان معابر بالفصلدر نقل عمومی 

هاي مختلف با توجه به نوع به طور کلی نیاز به ایستگاه حمل و نقل عمومی براي کاربري23-5-4-1
است.5-5-23جدول کاربري در

هابندي ساختمانگروهنیاز به ایستگاه حمل و نقل عمومی براي 5-5-23جدول 

عمومینقلوحملایستگاهبهنیازنوع معبرگروه ساختمانردیف

ج1

گردد.میتوصیهرو فقط در خارج از مسیر سوارهآزادراه
گردد.میتوصیهرو فقط در خارج از مسیر سوارهتندراه

گردد.میتوصیهدر مسیر ویژه در کندرو شریانی درجه یک
گردد.میتوصیهشریانی درجه دو

گردد.میتوصیهکنندهمعابر جمع
-محلی

د2

الزامی است.رو فقط در خارج از مسیر سوارهآزادراه
الزامی است.رو در خارج از مسیر سوارهفقط تندراه

الزامی است.در مسیر ویژه در کندرو شریانی درجه یک
الزامی است.شریانی درجه دو

الزامی است.کنندهمعابر جمع
-محلی

هاها و مجتمعشهرك23-5-4-2

هاي حمل و نقل عمومی داخل محوطه به صورت نشان داده شده در تعداد ایستگاهالزم است -الف
تعیین گردد.4-5-23شکل 
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هاها و مجتمعهاي حمل و نقل عمومی در شهركتعیین تعداد ایستگاه-4-5-23شکل

اه رو و ایجاد پهلوگجانمایی ورودي یک مجتمع ساختمانی نزدیک به ایستگاه اتوبوس، ایجاد پیاده-ب
شود.توصیه می

شدنساخت، وجود یک ایستگاه اتوبوس مدرسه براي سوار و پیادهتازهمجتمع مسکونیبراي هر -پ
ه مناسب براي این کار وجود ها یک ایستگاآموزان الزامی است، مگر اینکه در نزدیکی این کاربريدانش

داشته باشد.

هاي عرضی همسطح و غیرهمسطح عابر پیاده در محل احداث گذرگاه23-5-5
ساختمان با توجه به میزان تولید و جذب سفر ساختمان

که بمنظور هدایت عابرینهستنددر معابر دسترسی کاربریها، محلهاییهاي همسطح عابرپیادهگذرگاه
منظور عبور ایمن عابرپیاده و پیاده از عرض معابر طراحی و پیاده سازي می گردند. این تسهیالت به

گردند و از طریق آنها عابرین پیاده براي جلوگیري از تداخل آنها با وسایل نقلیه عبوري طراحی می
توانند در محل تقاطع ها و یا در همسطح میوسایل نقلیه موتوري قابل دید خواهند شد. گذرگاه هاي 

موارد میانه معبر و با توجه به وجود عابرپیاده و همچنین کاربري هاي خاص طراحی و اجرا گردند. 
سنجی، تعیین محلساختمان شامل امکانمعابر بالفصلدر سطح عابر پیادههمهاي مرتبط با گذرگاه

	رعایت گردد. 8-23سازي باید طبق پیوست گذرگاه و ایمن 	
تسهیالتی می باشند که با ایجاد سطحیدر معابر دسترسی کاربریهاگذرگاه هاي غیر همسطح عابرپیاده

باالتر و یا پایین تر از سطح سواره رو مکانی ایمن و بدون تداخل با وسایل نقلیه سواري عبوري براي 
عابر پیاده و گذرگاه هاي پایین تر از پل،هاي باالتر از سطح سوارهعابرین فراهم می نمایند. گذرگاه
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هسطح عابر پیادهمهاي غیرموارد مرتبط با گذرگاهسطح سواره رو، زیرگذر عابر پیاده نامیده می شوند.
رعایت 9-23سازي باید طبق پیوست یابی و ایمنسنجی، مکانساختمان شامل امکانمعابر بالفصلدر 

گردد.

هاکاربريبالفصلدر معابر مسیر ایمنیهدایت وتجهیزات23-5-6
ها، انواع مختلفی از عالئم عمودي(تابلوهاي انتظامی، شهري و همجوار کاربريضروري است در معابر درون

ها، ها، نوشتهها، پیکانهاي طولی، گذرگاه عرضی، کف نویسیکشیاخطاري و اخباري)، عالئم افقی(خط
اي کاهش خطرات ترافیکی نمادها) و تجهیزات کنترلی به منظور راهنمایی رانندگان و عابرین پیاده بر

استفاده شود. 

و استاندارد 6-5-23جدول باید مطابق با مفاد بالفصلخصوصیات عالئم عمودي در معابر 23-5-6-1
.باشدسازمان ملی استاندارد 14815

ها باید مطابق با مفادکاربريمعابر بالفصلشهري در خصوصیات عالئم افقی معابر درون23-5-6-2
.باشدسازمان ملی استاندارد 14237استاندارد 

هاي کاربريمعابر بالفصل بکارگیري تابلوهاي اطالعاتی بمنظور راهنمایی رانندگان در 23-5-6-3
.ها نیز این نوع عالئم استفاده شودشود در مورد سایر کاربرينوع (ج) و (د) الزامی است. توصیه می

یت وضعپیام متغیر گردد در محل ورودي پارکینگهاي انواع کاربریها تابلوي توصیه می23-5-6-4
. ظرفیت پارکینگ نصب گردد

ها و برخی از مراکز شهري ها، آسایشگاهبوق زدن مقابل بیمارستانبا توجه به آن که 23-5-6-5
ها در مجاور این نوع کاربري» زدن ممنوعبوق«، نصب تابلوي هاي اداري ممنوع استهمچون سازمان

الزامی است. نصب این تابلو  در ابتداي منطقۀ مسکونی، در مواقعی که ممنوعیت در تمام منطقۀ مسکونی 



الزامات ترافیکی ساختمانها

108

متر از محل نصب، بوق زدن ممنوع 100. در محدوده این تابلو تا شعاع استجاري است، نیز الزامی 
.است
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هاها و مجتمعساختمان و معابر دسترسی شهركمعابر بالفصلخصوصیات عالئم عمودي در 6-5-23جدول 

عناوین عنوان اصلی
شکل و قرارگیريفرعی

ابعاد (سانتیمتر)رنگ

نقوش و حاشیهزمینه
شریانی تندراهآزادراهنوشته

1درجه 
شریانی 

2درجه 
جمع و 

هاي شهرکها و مجتمعمحلیپخش کننده
اختصاصی

عالمت خطر

12090757606060سیاهقرمزسفیداالضالعمثلث متساويعمومی راس باال
رعایت حق 

تقدم
120907575606060-قرمزسفیداالضالعمثلث متساوي راس پایین

خیابان 
اصلی

مربع( یکی از 
120907575604545سیاهسیاهزردافقی)قطرهاي 

7575606060--سفید-قرمزگوشههشتایست
عالئم محدودیت و 

سیاه و قرمزسفیددایرهممنوعیت
90757575604545آبی

90757575604545سفید-آبیدایرهعالئم انتظامی
-------سفید-آبیمستطیل
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ها، بیمارستانها، ساختمانهاي ها، مجتمعکاربریهایی نظیر شهركمعابر بالفصل هاي در ورودي23-5-6-6
بور ع«و » عبور خودرو حامل مواد منفجره ممنوع«نوع ج و د و سایر کاربریهاي با تمرکز جمعیت، باید تابلوهاي 

شوند تا خودرو حامل مواد منفجره به لحاظ پیشگیري از خطر و نصب »  کامیون با محمولۀ خطرناك ممنوع
.حفظ ایمنی از آن مسیرها و نقاط عبور نکند

چنین براي خودداري براي اطالع رانندگان وسایل نقلیه و هدایت آنها در مواقع ضروري، و هم23-5-6-7
ام بیمارستان و مراکز درمانی ها، باید تابلوي معرف نآنها از ایجاد صداهاي ناهنجار در نزدیکی اینگونه مکان

.شودشود و نام بیمارستان باید در زیر این تابلوها درج استفاده 

ه گونه ابهامی وجود نداشتهدایت رانندگان به محل بیمارستان باید به نحوي صورت گیرد که هیچ23-5-6-8
.باشد تا راننده در شرایط اورژانس بدون سردرگمی به سرعت به بیمارستان راهنمایی شود

تابلوي گذرگاه عابر پیاده در محدوده کاربري باید در داخل زاویۀ دید عادي عابرین پیاده قرار 23-5-6-9
تر از تراز دید و براي افراد درجه پایین10درجه باالتر و 10گیرد. این محدوده براي اشخاص ایستاده شامل 

.درجه پایینتر از تراز دید است5درجه باالتر و 15نشسته شامل 

رو، باید نیازهاي افراد معلول و رسانی محیط پیادههاي اطالعکلیۀ تابلوها و سیستمدر طراحی 23-5-6-10
.توان نیز در نظر گرفته شودکم

رو بخصوص در محدوده کاربریهاي مربوط به نابینایان باید داراي رو و سوارهمحل ارتباط پیاده23-5-6-11
.عالئم حسی قابل تشخیص براي نابینایان باشد

.عابر پیاده باید از جنس قابل تشخیص براي هدایت نابینایان باشدکشیسازي محل خطکف23-5-6-12
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ها یا تسهیالتی که داراي راه دسترسی ویژه معلولین باشند، اگر هاي ساختماندر محل ورودي23-5-6-13
یک ورودي فاقد راه دسترسی باشد باید معلولین توسط یک تابلوي راهنما به نزدیکترین مسیر دسترسی هدایت 

.شوند

.هاي خاص آنها الزامی استکشی عابر پیاده در محل تردد معلوالن و در مکانایجاد خط23-5-6-14

ها، الزم است تا گذرگاه عرضی مناسب پیاده در محدوده کاربريبه منظور ساماندهی تردد عابرین23-5-6-15
پیاده در نظر گرفته شود. براي عابرین

آرامسازي معابر بالفصل ساختمان23-5-6-16

سازي ترافیک در مجاور کاه تخت جهت آرامکاه ایمنی و سرعتنصب تجهیزات آرامسازي مانند سرعت
باشد. ضوابط و مشخصات فنی هایی که حجم عبور عابرین پیاده زیاد و قابل توجه است، الزامی میکاربري

باید رعایت گردد. 14237مربوطه طبق استاندارد 

رو، حجم ساعت اوج و اختالف میان سرعت عملکردي و مجاز معبر الزم است با توجه به عرض سواره
انتخاب گردد. 7-5-23سازي مطابق جدول بالفصل ساختمان، روش آرام

سازي با توجه به مشخصات معبر بالفصل کاربريانتخاب نوع آرام7-5-23جدول 

نوع راهکار ردیف
سازيآرام

روعرض سواره
حجم ساعت اوج(متر)

اختالف سرعت 
عملکردي و 
سرعت مجاز

بدون خطوط لرزاننده1
15بیشتر از بدون محدودیتمحدودیت

بدون عالئم افقی2
بدون محدودیتبدون محدودیتمحدودیت

بدون عالئم عمودي3
بدون محدودیتبدون محدودیتمحدودیت

در معابر شریانی500کمتر از -12از بیشترجزایر ایمنی4
15بیشتر از کنندهدر جمع400کمتر از -
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نوع راهکار ردیف
سازيآرام

روعرض سواره
حجم ساعت اوج(متر)

اختالف سرعت 
عملکردي و 
سرعت مجاز

5
تغییر جهات 
حرکتی معابر 

طرفه کردن)(یک

بدون 
15بیشتر از بدون محدودیتمحدودیت

انسداد معابر (کامل 6
در معابر شریانی500کمتر از -12بیشتر از یا نیمه)

15از بیشترکنندهدر جمع400کمتر از -

دهنده انحراف7
در معابر شریانی500کمتر از -12بیشتر از گردشی و قطري

15بیشتر از کنندهدر جمع400کمتر از -

کنندهدر جمع400کمتر از -12کمتر از سرعتگیر8
15بیشتر از در محلی300کمتر از -

در معابر شریانی500کمتر از -12بیشتر از سرعتکاه9
15بیشتر از کنندهدر جمع400کمتر از-

در معابر شریانی500کمتر از -12بیشتر از میدانچه10
15بیشتر از کنندهدر جمع400کمتر از -

مارپیچ نمودن 11
در معابر شریانی500کمتر از -12بیشتر از مسیر

15بیشتر از کنندهدر جمع400کمتر از -

کاهش شعاع 12
گردش

بدون 
بدون محدودیتبدون محدودیتمحدودیت

کاهش عرض دهانه 13
در معابر شریانی500کمتر از -12بیشتر از معابر

15بیشتر از کنندهدر جمع400کمتر از -

14
کاهش عرض در 
مقاطعی از طول 

معبر
در معابر شریانی500کمتر از -12بیشتر از 

15بیشتر از کنندهدر جمع400کمتر از -

در معابر شریانی500کمتر از -12بیشتر از میانیجزایر 15
15بیشتر از کنندهدر جمع400کمتر از -

16
افزایش پهناي 

روها و کاهش پیاده
روعرض سواره

در معابر شریانی500کمتر از -12بیشتر از 
15بیشتر از کنندهدر جمع400کمتر از -

یابد، نوع آن با توجه به نوع کاربري کاه ضرورت میاجراي سرعت7-5-23جدول در مواردي که با توجه به 
انتخاب شود.8-5-23باید مطابق جدول 
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کاه مورداستفاده بر اساس نوع کاربرينوع سرعت8-5-23جدول 

کاهنوع سرعتکاربرينوع معبر
اي)(ذوزنقهمستقیم -محلی

سهمیآموزشیجمع و پخش کننده و محلی
ايدایرهآموزشی، بهداشتی و درمانیجمع و پخش کننده

سهمیهاسایر کاربريجمع و پخش کننده و محلی
سینوسیآموزشی و بهداشتی و درمانی2شریانی درجه 

ايدایرههاسایر کاربريجمع و پخش کننده و محلی

د آنها بایفاصله، یابدضرورت نصب سرعتگیر در معبر بالفصل 7-5-23با توجه به جدول در مواردي که 
انتخاب شود.9-5-23جدول مطابق 

گیرها به منظور جلوگیري از افزایش سرعت مجدد رانندگانحداکثر فاصله بین سرعت9-5-23جدول 

20304050تا 10نظر( کیلومتر بر ساعت)سرعت مورد 
75150250)50( حداکثر 25گیرها(متر)فاصله بین سرعت

مواد مندرج در مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان در خصوص ضوابط نصب تابلوها و رعایت23-5-6-17
عالئم در معابر، فضاهاي شهري و محیط خارج از ساختمان از جمله تابلوهایی که نیاز به دریافت مجوز ندارند، 

مجاز و خصوصیات آنها الزامی است.تابلوهاي نیازمند مجوز، تابلوهاي مجاز و غیر

مربوط به هاي خبري انتقال تمام پیام، 3-4-23موارد بیان شده در باال و در بند عالوه بر23-5-6-18
با استفاده از تابلوهاي هوشمند و تابلوهاي پیام متغیر برداري، ساختمان در هنگام ساخت و پیش و پس از بهره

بالمانع است.



الزامات ترافیکی ساختمانها

114

1-23پیوست شماره 
فرم آمارگیري پیشنهادي براي ثبت تعداد افراد ورودي و خروجی طی ساعات مختلف فعالیت -1-1-23جدول پ 

مشهدشهرکاربري در صبح در 
تاریخ آمارگیري

کد کاربري:نام کاربري:
آدرس کاربري:کد شناسایی کاربري:

دوره زمانی صبح
مجموعخروجیتعداد تعداد ورودي زمانمجموعتعداد خروجیتعداد ورودي زمان

0:15 :-0:006:15-6:00
0:30-0:156:30-6:15
0:45-0:306:45-6:30
0:00-0:457:00-6:45
1:15-1:007:15-7:00
1:30-1:157:30-7:15
1:45-1:307:45-7:30
2:00-1:458:00-7:45
2:15-2:008:15-8:00
2:30-2:158:30-8:15
2:45-2:308:45-8:30
3:00-2:459:00-8:45
3:15-2:459:15-9:00
3:30-3:159:30-9:15
3:45-3:309:45-9:30
4:00-3:4510:00-9:45
4:15-4:0010:15-10:00
4:30-4:1510:30-10:15
4:45-4:3010:45-10:30
5:00-4:4511:00-10:45
5:15-5:0011:15-11:00
5:30-5:1511:30-11:15
5:45-5:3011:45-11:30
6:00-5:4512:00-11:45
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ها در شهر مشهد فرم آمارگیري پیشنهادي براي انواع کاربري-2-1-23جدول پ 
تاریخ آمارگیري

کد کاربري:نام کاربري:

آدرس کاربري:کد شناسایی کاربري:

سمتجنسیت

زمان 
آمارگیري

دقیقه    
ساعت

زمان 
توقف در 

بازار
(دقیقه)

کد 
وسیله

تعداد
نوع دریافت محل پاركهمراه

هزینه پارکینگ

زمان 
پارك 
کاوي

مسافت 
رويپیاده

(متر)

کل 
زمان 
توقف

(دقیقه)

هدف مبدا
سفر

زن 
مرد 

پرسنل 
کننده مراجعه

حاشیه 
اختصاصی 
عمومی 

رایگان  
غیررایگان 

زن 
مرد 

پرسنل 
کننده مراجعه

حاشیه 
اختصاصی 
عمومی 

رایگان  
غیررایگان 

زن 
مرد 

پرسنل 
کننده مراجعه

حاشیه 
اختصاصی 
عمومی 

رایگان  
غیررایگان 

زن 
مرد 

پرسنل 
کننده مراجعه

حاشیه 
اختصاصی 
عمومی 

رایگان  
غیررایگان 

زن 
مرد 

پرسنل 
کننده مراجعه

حاشیه 
اختصاصی 
عمومی 

رایگان  
غیررایگان 

زن 
مرد 

پرسنل 
کننده مراجعه

حاشیه 
اختصاصی 
عمومی 

رایگان  
غیررایگان 

زن 
مرد 

پرسنل 
کننده مراجعه

حاشیه 
اختصاصی 
عمومی 

رایگان  
غیررایگان 

زن 
مرد 

پرسنل 
کننده مراجعه

حاشیه 
اختصاصی 
عمومی 

رایگان  
غیررایگان 
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2-23پیوست شماره 
هاي مختلف شهر مشهدتولید و جذب سفر کاربرينرخ -1-2-23پ جدول 

فعالیتعملکرد

ضریب 
ساعت 
اوج 
تولید

ضریب ساعت 
اوج جذب

میانگین نرخ ساعتی جذب بر اساسمیانگین نرخ ساعتی تولید بر اساس
مساحت 

کل(مترمربع)
مساحت 

زیربنا(مترمربع)
تعداد کالس، 
تعداد تخت تعداد صندلیتعداد مغازه، غرفه، سالناتاق، سوئیت

بیمارستان، هتل
مساحت 

کل(مترمربع)
مساحت 

زیربنا(مترمربع)
تعداد کالس، 
تعداد تخت تعداد صندلیتعداد مغازه، غرفه، سالناتاق، سوئیت

بیمارستان، هتل
10010010010010010100101100101001001001001001001010010110010100

مراکز اقامتی
3,43,617,24,337,513,616,94,337,413,4هتل

32,518,110,919,39,119,111,520,710
3,43,13112,345,616,931,312,346,117,2هتل آپارتمان

3,43,127,49,8415,728,110,24,116,3مسافرخانه و مهمانپذیر

3,23,36,27,616,27,68مهدکودك، آمادگی و پیش دبستانمقیاس محله
4,74,659,580,440,161,182,641دبستان

4,8554,771,537,553,970,736,9راهنماییمقیاس ناحیه

3,74,516,819,614,21719,814,1دانشگاهیدبیرستان و پیشمقیاس منطقه اي و کارودانشهنرستان فنی و حرفه
1,81,616,816,811221717113,32ايمراکز آموزش فنی و حرفهايفنی و حرفه

هاي آموزشگاه
علمی، 

تخصصی و 
خصوصی

هنرهاي تجسمی، نمایشی و موسیقی

3,43,29,3930,89,18,930,4

خیاطی، گلدوزي، هنرهاي دستی
بهداشت، سالمت، زیبایی و ...
کشی، مدیریت، تجارت، حسابداري، نقشه

هاي خارجی و ...کامپیوتر، ارتباطات، زبان
ها و موسسات آموزشیسایر آموزشگاه

2,52,47,416,57,316,2رانندگی
2,22,347,5573745,555,836دانشگاه، دانشسرا، دانشکدهآموزش عالی

1,81,810,810,210,810,3شهرداري نواحیناحیه

منطقه
1,91,9155,3132156,3133هاي منطقهشهرداري

1,71,976,762,978,564,7سازمان ثبت احوال و اسناد
2,12,14544,546,343ايدفاتر پست منطقه

شهر و فراشهر

1,82,1138,7128,3143,1133,8هاي تابعهشهرداري شهر و سازمان
1,91,961,950,261,949,9هاادارات مرکزي بانک

1,51,520,313,62114ادارات پست
ها و ادارات مرکزي استانی یا وابسته سازمان

1,62104,5111,2108,1113,7هابه وزارتخانه

1,91,56,112,1612راهنمایی و رانندگیشهر و فراشهر
2,32,3151,2113,9154,2116,5درمانگاه و مراکز بهداشت و درمانمحله
2,62,6105,388,5105,889,1ها و مراکز درمانی تخصصیکلینیکناحیه
2,52,4119,688,2123,790,4هاپلی کلینیکمنطقه
2,22,185,353,3141,18755147,1بیمارستان و زایشگاهشهر
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هاي مختلف شهر مشهدتولید و جذب سفر کاربرينرخ -1-2-23پ جدول ادامه 

فعالیتعملکرد

ضریب 
ساعت 
اوج 
تولید

ضریب 
ساعت 
اوج 
جذب

میانگین نرخ ساعتی جذب بر اساسمیانگین نرخ ساعتی تولید بر اساس

مساحت 
کل(مترمربع)

مساحت 
زیربنا(مترمربع)

تعداد کالس، 
تعداد تخت تعداد صندلیتعداد مغازه، غرفه، سالناتاق، سوئیت

بیمارستان، هتل
مساحت 

کل(مترمربع)
مساحت 

زیربنا(مترمربع)
تعداد کالس، 
تعداد صندلیتعداد مغازه، غرفه، سالناتاق، سوئیت

تعداد تخت 
بیمارستان، 

هتل
10010010010010010100101100101001001001001001001010010110010100

2,42,548,447,248,247,1کتابخانهناحیه
3319,925,720,125,9فرهنگسرامنطقه

شهر
3467,367,62010,167,968,119,710,2هاي اجتماعاتسالن هاي کنسرت و نمایشسالن

4,43,825,817,117,53,325,917,117,53,3سینما

منطقه÷
هاي ورزشیزمین

3,13,136,77010,314,736,539,81014,4 هاي ورزشیسالن
استخر، سونا و ...

3312,212,49,33416,713,41153هاي بزرگ ورزشیمجموعهشهر

1.71.7293.61799,330,4,31859,4پمپ بنزینناحیه
CNG1,61,9179,1444,8179,3444,6

2,12,2306,2311,88,6302,5308,18,5ايبار منطقهمیادین میوه و ترهمنطقه
3,23,53,64,13,64انبارهاي اصلی کاال داخل حریم شهر

2,62,623,724,6ايهاي ناحیهبوستانناحیه

2,52,59,323,79,626,8پارك شهريشهر پارك جنگلی

ها و مراکز مجموعه
تفریحی

شهربازي
2,62,349,6635875,3 هاوحشباغ

آکواریوم

محله
عرضه مواد خواربار فروشی، سوپرمارکت، نانوایی، بقالی، قصابی، 

2,42,455,551,555,351,4یر مایحتاج اولیهپروتئینی، لبنیاتی و سا
میوه و سبزي فروشی

خدمات 
فنی 
خودرو

فروش، خدمات و تعمیرات دوچرخه و موتورسیکلت
2,52,513,313,713,313,7 فروش و عرضه لوازم و قطعات یدکی اتومبیل

کارواش
2,52,517,817,817,817,8فروش تجهیزات و تاسیسات ساختمانی

فروش و خدمات مرتبط با تجهیزات الکترونیک

2,42,336,436,236,736,4 افزار)افزار و سختفروش و خدمات کامپیوتر(نرم
هاي موبایلفروش و خدمات دوربین و گوشی

افزارعرضه توزیع انواع فیلم نوار و نرم
فروش پوشاك، کفش، طالو جواهر، منسوجات و وسایل 

2,62,667,566,167,866,2خرازي، کفاشی، ساعت و ...

سمساري و امانت فروشی
2,72,822,726,422,326,1 فروش ظروف آشپزخانه و لوازم کادویی
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هاي مختلف شهر مشهدتولید و جذب سفر کاربرينرخ -1-2-23پ جدول ادامه 

فعالیتعملکرد
ضریب 

ساعت اوج 
تولید

ضریب 
ساعت اوج 

جذب

میانگین نرخ ساعتی جذب بر اساسمیانگین نرخ ساعتی تولید بر اساس
مساحت 

کل(مترمربع)
مساحت 

زیربنا(مترمربع)
تعداد کالس، 
تعداد تخت تعداد صندلیتعداد مغازه، غرفه، سالناتاق، سوئیت

بیمارستان، هتل
مساحت 

کل(مترمربع)
مساحت 

زیربنا(مترمربع)
تعداد کالس، 
اتاق، سوئیت

تعداد مغازه، غرفه، 
تعداد تخت تعداد صندلیسالن

بیمارستان، هتل
10010010010010010100101100101001001001001001001010010110010100

ناحیه

عملکرد 
فروشی خرده

یا فروش 
خدمات

2,42,439,138,538,537,9کاالهاي خوراکی ویژه (قهوه، شیرینی، شکالت و 
2,32,434,334,5عطاري و ادویه فروشی

2,12,184,784,985,385,5استورداروخانه و دراگ
2,42,448,447,148,547,2لوازم آرایشی و بهداشتی

2,82,82423,493,824,324,294,8طبخ و عرضه مواد غذایی، آشامیدنی
1,81,8388,9237,10385,8335,3هاي دولتی و خصوصیشعب بانکامور مالی

معامالت و 
اجرا و کرایه 

کاال

2,62,814,815,514,715,5بنگاه معامالتی و فروش اتومبیل هاي معامالت ملکی زمین و ...بنگاه
2,62,614,314,714,414,8خدمات مسافرتی

2,42,528,228,828,629,1خدمات حمل و نقل

خدمات 
ايوحرفهفنی

، نویسی، فتوکپی، تایپدفاتر فنی(تابلونویسی، پارچه
2,42,530,329,630,630زیراکس، صحافی، پالت و پرینت و...)

2,42,970,171,269,971دفتر مهندسین مشاور و مشابه آن
اي در کسب و کار و حرفه، هاي صنفی و مشاورهفعالیت

هاي دفاتر تبلیغاتی و موسسات کاریابی، دفاتر و شرکت
2,42,520,820,920,220,3خصوصی

هاعکاسی
آرایشگاه، موسسات ترمیم مو و زیبایی

22,3394,5394,6391,5390,70دوردفاتر امور مشترکین، دفاتر تلفن راه

منطقه

عملکرد 
فروشی خرده

یا فروش 
خدمات

فروش قالی و قالیچه و گبه و گلیم

2,82,72625,926,126,1

فروش کاالهاي ورزشی، سرگرمی و...
فروش لوستر و آینه شمعدان

فروش کتاب، مجله، لوازم تحریر و مهندسی
فروش صنایع دستی

فروش تابلو، مجسمه، عتیقه و سایر محصوالت هنري
لوازم مربوط به چشم و عینک

دفاتر فروش مصالح ساختمانی(ماسه، سیمان، گچ، 
2,62,617,517,817,517,8سرامیک، موزائیک و سنگ) فروش یراق آالت ساختمانی(ابزار، رنگ، قفل، 

کلیدسازي و ...)
1,81,7909028,4909022,8بازارهاي روز و هفتگی

خدمات فنی، 
علمی و 

ايحرفه

دفاتر حقوقی (اسناد، ازدواج، وکال و...)
2,62,89,69,69,69,6 انواع دفاتر خدمات ساختمانی
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هاي مختلف شهر مشهدتولید و جذب سفر کاربرينرخ -1-2-23پ جدول ادامه 

فعالیتعملکرد
ضریب 

ساعت اوج 
تولید

ضریب ساعت 
اوج جذب

میانگین نرخ ساعتی جذب بر اساسمیانگین نرخ ساعتی تولید بر اساس

مساحت 
کل(مترمربع)

مساحت 
زیربنا(مترمربع)

تعداد کالس، 
تعداد صندلیتعداد مغازه، غرفه، سالناتاق، سوئیت

تعداد تخت 
بیمارستان، 

هتل
مساحت مساحت کل(مترمربع)

زیربنا(مترمربع)
تعداد کالس، 
صندلیتعداد تعداد مغازه، غرفه، سالناتاق، سوئیت

تعداد 
تخت 

بیمارستان، 
هتل

10010010010010010100101100101001001001001001001010010110010100

شهر

عملکردهاي 
فروشی یا خرده

فروش خدمات

فروش مبلمان(انواع میز و 
صندلی، پرده، فرش، قالی، 

موکت و ...)

2,82,81212,31212,2

بنگاه معامالتی و فروش وسایل 
نقلیه سنگین و 

بوس، سنگین(مینینیمه
اتوبوس، کامیون و ...)

فروش و خدمات مرتبط با 
لوازم و تجهیزات 

الکترونیکی(لوازم، تجهیزات 
پزشکی)

فروش و تعمیر لوازم و 
آالت صنعتی(پمپ، ماشین
آالت کشاورزي و ...)ماشین

هاي خاص تجاري
مقیاس شهر

1,92120,2104,2203130,5113,6224,8بازارها
7,35,357,435,614,15,456,234,413,85,3تاالرهاي پذیرایی

2,12,1199,1122,169202123,771پاساژها
2,32,2164,6159165,1159,2ايهاي زنجیرهفروشگاه

خدمات فنی و...

خدمات پزشکی و 
سالمتی(مطب پزشکان، 

هاي طبی، آزمایشگاه
رادیولوژي، دامپزشکی و ...)

2,32,2151,6239150,6238

داخل محدوده و داخل 
حریم شهر

خدمات کارگاهی 
2,82,680,676,882,879خدمات و تعمیرات اتومبیلمرتبط با اتومبیل

1,71,8354,8343,5359347,6+10پلیس  
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3-23پیوست شماره 
هاي مختلف سفر براي یک دانشگاه در شهر تهران (درصد)سهم پیشنهادي شیوه-1-3-23جدول پ 

همگانیتاکسیسواري موتورپیاده
121201750

مربع)نرخ ایجاد سفر سواري شخصی کاربري بر اساس: سطح زمین کاربري (صد متر 
روز: یک روز کاري هفته از شنبه تا چهارشنبه
15:45تا 7:15ساعت اوج ایجاد سفر کاربري: یک ساعت بین 

خروج%39-ورود%61توزیع جهتی: 
3/1متوسط تعداد سرنشین سواري: 

هاي مختلف سفر براي یک بیمارستان دولتی در شهر تهران (درصد)سهم پیشنهادي شیوه-2-3-23جدول پ 
همگانیتاکسیسواري موتورپیاده

9751294
نرخ ایجاد سفر سواري شخصی کاربري بر اساس: ظرفیت (تعداد تخت)

روز: پنجشنبه
15:30الی 9:30ساعت اوج ایجاد سفر کاربري: یک سات بین 

خروج%50-ورود%50توزیع جهتی: 
7/3متوسط تعداد سرنشین سواري: 
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4-23پیوست شماره 

استاندارد طراحی براي شیبراه ویژه معلولین 1-4-23شکل پ 
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5-23پیوست شماره 

محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی در معبر با دو خط عبور در هر جهت1-5-23شکل پ 

در معبر با سه خط عبور در هر جهتمحدوده حفاظت از عملیات کارگاهی2-5-23شکل پ 
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خط عبور در هر جهتیکدر معبر با پیاده رو و محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی3-5-23شکل پ 

همراه با انحراف مسیر حرکت وسایل نقلیه با استفاده از محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی4-5-23شکل پ 
خطوط عبوري جهت مقابل
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با انسداد کامل پیاده رو محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی5-5-23شکل پ 

با انسداد قسمتی از عرض پیاده رو محدوده حفاظت از عملیات کارگاهی6-5-23شکل پ 
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6-23پیوست شماره 

ساختمانمعابر بالفصلضوابط مربوط به مسیر دوچرخه در 
و مسیر دوچرخههاي ساختمانگروه-1-6-23پ 

ارائه شده است. جدول زیر شرایط انواع مسیرهاي دوچرخه با توجه به نوع کاربري اطراف معبر مطابق -الف

توجه به نوع کاربري اطراف معبرشرایط انواع مسیرهاي دوچرخه با -1-6-23جدول پ 

نوع کاربري اطراف معبر
نوع مسیر دوچرخه

رو سواره*
مشترك

مسیر **
3درجه 

مسیر ***
2درجه 

مسیر ****
1درجه 

هاي بسیار بزرگ داراي اهمیت کشوري و توسعه
سایر بناهایی که هدف آنها منحصرا 

کنندگان از راه استرسانی به استفادهخدمت
مناسبممنوعممنوعممنوع

توصیه هاي در سطح ملی و شهريکاربري
مناسبممنوعممنوعشودنمی

توصیه هاي در سطح منطقه ايکاربري
مطلوبمناسبمجازشودنمی

مطلوبمناسبمناسبمجاز هاي در سطح محلهکاربري

توصیه مناسبمجازهامسکونی و سایر کاربري
مطلوبشود نمی

کنند.ها و وسایل نقلیۀ موتوري بطور مشترك از آن استفاده میاست که دوچرخهروییسواره*
شود . در استفاده از آن رو مشترکی است که با تابلوهاي مخصوص بعنوان مسیر دوچرخه مشخص میسواره**

ها دهند.وسایل نقلیۀ موتوري باید اولویت را به دوچرخه
ها اختصاص دارد.شود و به عبور دوچرخهمشخص میکشیرو است که با خطقسمتی از سواره***

رو یا امتدادي مستقل قرار ها اختصاص دارد و گاهی در امتداد سوارهراه مجزایی است که به حرکت دوچرخه****
دارد.
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هاي اصلی مترو و ...، ایجادهاي جانبی گروه(ج و د)، مانند پمپ بنزین، ایستگاهدر معابر داراي کاربري-ب
هاي مذکور زیاد مسیردوچرخه نسبت به خط دوچرخه ارجحیت دارد و برعکس در صورتی که تعداد کاربري

رو اولویت دارد.نباشد، احداث خط دوچرخه بر دوچرخه

روي مجاور به اندازه کافی عریض باشد، حداقل عرض روها باید بررسی شود که پیادهدر مورد دوچرخه-پ
دهند، معموالً در ادامه ارائه شده است، این مقادیر حداقل ابعاد الزم را بدست میرو در شرایط مختلف پیاده

هاي الزم، باید عرض بزرگتري انتخاب شود. براي تضمین حرکت راحت عابرین و تأمین دسترسی

هایی با حیطه عملکردي هاي گروه ج و د (در محدوده کاربريساختمانمعابر بالفصل متر در 4-
هاي اصلی مترو و ...)شهري مانند بیمارستانها، مراکز فرهنگی، ایستگاهاي و منطقه

هایی با حیطه عملکردي محله هاي گروه الف وب  (در محدوده کاربريساختمانمعابر بالفصل متر در 2-
هاي تجاري کوچک و....) هاي مسکونی، مدارس ابتدایی، ساختمانو ناحیه مانند ساختمان

هاي ساختمانمسیر دوچرخه به گروهسینحوه دستر2-6-23پ 

سواران و عابرین پیاده الزم است در محدوده ورودي به منظور مشخص شدن حق تقدم دوچرخه-الف 
نشان داده شده است تداوم پیدا شکل زیر رو همانطور که در رو و پیادههاي مجاور، مسیرهاي دوچرخهکاربري
کنند.

هاي پرترددرو در محل ورودي کاربريجزئیات دوچرخه-3-6-23شکل پ 

ها واقع هستند باید همانند گذرگاه عرضی هایی از مسیر دوچرخه که در محدوده ورودي کاربريقسمت-ب 
کشی شوند.دوچرخه خط

ها، متري قبل از ورودي کاربري12سواران، در فاصله به منظور تأمین میدان دید کافی براي دوچرخه-پ 
ممنوع است.پارك خودرو 
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هاي ساختمانایستگاه و پارکینگ دوچرخه براي گروه2-6-23پ 

ها ممنوع است.دوچرخه در محل دسترسی به کاربريو پارکینگ قرارگیري ایستگاه -ت 

ایستگاه دوچرخه نباید موجب انسداد پل بین سواره رو و پیاده رو گردد.-ث

هاي نوع (ج و د) به مسیر دوچرخه متصل باشند.کاربريدر شهرهاي داراي مسیر دوچرخه،الزم است -ج

االمکان به بناي مورد نظر (مقصد) نزدیک پارکینگ دوچرخه باید داراي دسترسی مناسب بوده و حتی-الف
باشند. 

هاي  عمومی، واحد، نظیر ساختمان40هایی با بیش از (ب، ج و د) و ساختمانهاي گروهدر ساختمان-ب
درصد از کل فضاي پارکینگ بمنظور ایجاد 10ها الزم است هاي اتوبوس و پایانهادارات، ایستگاهمسکونی، 

فضاي سرپوشیده و محفوظ براي پارکینگ دوچرخه، اختصاص داده شود.

جاي 20دستگاه وسیله نقلیه موتوري باید به ازاء هر 40هاي عمومی با ظرفیت بیش از دارندگان پارکینگ-پ
بیل، فضاي یک جاي پارك اتومبیل را به پارکینگ دوچرخه اختصاص دهند.پارك اتوم

مترمربع و همچنین از 5هاي گروه (ج و د) نباید از به طور کلی، مساحت پارکینگ دوچرخه در ساختمان-ت
درصد مساحت ساختمان کمتر باشد.2تا 1

سال آینده با دوچرخه انجام 20که در بینی درصد سفرهاییمساحت پارکینگ دوچرخه باید بر اساس پیش-ج
شود تعیین شود. می

باشند. نوع مناسب پارکینگ نوع درباز و در بسته میدوبهمحافظتيدوچرخه از نظر نحوههايینگپارک-ح
. پارکینگ در باز، پارکینگی است که اطراف آن باز و به دوشکل جدول زیر استهاي مختلف مطابق براي کاربري

سرپوشیده یا سرباز باشد و پارکینگ در بسته پارکینگی است که اطراف آن بسته باشد و دسترسی به آن از 
طریق در انجام شود و در داخل ساختمان یا محوطه (به صورت سرباز یا سرپوشیده) واقع باشد.

هاي مختلفنوع مناسب پارکینگ دوچرخه براي کاربري-2-6-23جدول پ 

نوع پارکینگ دوچرخهنوع کاربريردیف
دربسته، بدون نگهبان، با تعدادي گیره در فضاي بازمسکونی1
درباز و سرباز تجاري2
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نوع پارکینگ دوچرخهنوع کاربريردیف
دربسته و سربازاداري3

براي دانش آموزان و دانشجویان:درباز و سرپوشیدهآموزشی4
براي کارکنان: دربسته و بدون نگهبان

دربسته و سربازصنعتی5
درباز و سربازمذهبیفرهنگی و 6
در بسته و سربازبهداشتی و درمانی7
درباز و سربازورزشی8
درباز، سرپوشیده یا سربازحمل و نقل9
درباز و سربازخدمات عمومی و شهري10
رستوران: درباز و سرپوشیده و تاالر: در بسته و سرپوشیدهها و تاالرهارستوران11
درباز و سربازتفریحی و گردشگري12
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7-23پیوست شماره 

معابر هاي حمل و نقل عمومی در ضوابط مربوط به ایستگاه
ساختمانبالفصل

هاي حمل و نقل عمومیکلیات مربوط به ایستگاه1-7-23پ 

باشد که موارد استفاده از این وسایل حمل و نقل همگانی شامل مونوریل، قطار سبک شهري، مترو، اتوبوس می
ارائه شده است.جدول زیر هاي عمده مربوط به مسیر آنها در وسایل نقلیه به همراه محدودیت

هاي عمده مربوط به انواع وسایل نقلیه عمومیموارد استفاده و محدودیت-1-7-23جدول پ 

و کاربریهاي اطرافموارد استفادهنوع مونوریل

هاي مونوریل
سبک

هاي تفریحیپارك-
هاي موردي و مراکز یا نمایشگاه-

موسمی 
هاي تفریحیشهرك-
مراکز دانشگاهی -
هاي متمرکز جشنواره-
هاي گردشگاهی مجتمع-
هاي فرودگاهیفرودگاه و یا پایانه-

هاي مونوریل
سنگین

کل شبکه شهري-

کل شبکه شهري-قطار سبک شهري

متروهاي جدید
بزرگ و کل شبکه شهري شهرهاي -

متوسط
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هاي حمل و نقلی دیگر، بویژه در مناطق مرکزي متراکم شهرها استفاده از مونوریل نسبت به بسیاري از سیستم
هاي تفریحی یا هاي عمومی بزرگ، پاركها، پارکینگمسافر متراکم، از قبیل فرودگاه-هاي پریا کانون
گردد.المللی، توصیه میهاي بیننمایشگاه

یابیمکان2-7-23پ 

متر باشد.500روي یک فرد از کاربري تا ایستگاه حمل و نقل عمومی باید حداکثر مسافت پیاده-الف

هاي دقیق محلی انجام شود. ابتدا هاي حمل و نقل عمومی باید بررسیجهت تعیین موقعیت دقیق ایستگاه-ب
مسیر(خیابان) مورد مطالعه قرار دارند تهیه شود. متري از 400هایی که تا فاصله الزم است فهرستی از کاربري

ایی هها باید در موقعیتهاي اصلی ایجاد کننده سفر الزم است مورد توجه ویژه قرار گیرند و ایستگاهکاربري
ها، مراکز بزرگ خرید، هاي گروه (ب، ج و د) نظیر مدرسهروي از کاربريترین طول پیادهقرار گیرند که کوتاه

هاي مسکونی، به ایستگاه اتوبوس به وجود آید.اي اداري و مجتمعهساختمان

هاي اطراف و میزان جذب سفر آنها ي حمل و نقل عمومی باید با توجه به نوع کاربريهامحل ایستگاه-پ
تعیین شوند.

ایستگاه باید در محل برخورد مسیرهاي مهم پیاده باشد.-ت

ترین مسیرها به مناطق مسکونی متصل بخصوص اتوبوس باید از کوتاههاي حمل و نقل عمومی ایستگاه-ج-ث
یابی ایستگاه باید هماهنگی کافی با طرح مجتمع مسکونی انجام گیرد. قرارگیري درهاي ورودي شوند. در مکان

تواند در ارتباط مستقیم ایستگاه با این مناطق مؤثر باشد.هاي مسکونی نزدیک به محل ایستگاه میبه مجتمع

پیشنهاد شده است.جدول زیر هاي مختلف مطابق هاي اتوبوس از کاربريفاصله متوسط ایستگاه-ج

ي اتوبوس از کاربريفاصله متوسط ایستگاهها-2-7-23جدول پ 

تر)م(ي اتوبوس از کاربري فاصله متوسط ایستگاههاموقعیت کاربري
600تا 400تجاري و هسته شهري-محدوده اداري

1000تا 600)کاربریهاي شهري ( توسعه یافته و مسکونی متراکم
1200تا 1000زمینهاي توسعه نیافته  و حومه شهري
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هاي خطوط ریلی در کلیه شهرهاي کالن، بزرگ هاي نقلیه همگانی در همپیوندي با ایستگاهاحداث پایانه-چ
و متوسط توصیه می شود.

هاي تجاري که تردد عابرینهاي اتوبوس در مجاورت کاربريآمدگی کناره در ایستگاهشود از پیشتوصیه می-ح
راي ها باید به نحوي طراحی شوند که بسازي ترافیکی استفاده شود. این ایستگاهقابل توجه است، به منظور آرام

کردن کنار خیابان) مزاحمتی ایجاد نشود. پاركگردش وسایل نقلیه (براي ورود به خیابان) و برعکس (در هنگام
شود.ها و طراحی آنها مشاهده میاي از این ایستگاهنمونهزیردر شکل 

آمدگی کنارهاي از طراحی یک ایستگاه با پیشنمونه-1-7-23شکل پ 
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هامحل ایستگاه3-7-23پ 

به دود و سرو صدا حساسیت بیشتري دارندهایی که نسبت ایستگاه اتوبوس نباید در نزدیکی ساختمان-الف
قرار داده شود.

هاي سایر مسیرهاي هاي مهم مسافر و به ایستگاههایی که به جاذبهایستگاه اتوبوس باید در مکان-ب
تر است، قرار داده شود.هاي عمومی نزدیکها و پارکینگوسایل نقلیۀ همگانی، پایانه

متر 1/2حداقل استشود و یک طرف آن در تماس با ساختمان واقع میروایستگاه اتوبوسی که در پیاده-پ
رو باید فاصله داشته باشد.با لبه پیاده

-هاي تجاري، مجموعههاي گروه (ج و د) نظیر کاربريسازي سیستم حمل و نقل عمومی با کاربريهماهنگ-ت

صورت گیرد. جانمایی ورودي یک مجتمع هاي مسکونی و یا چند خانواري باید با تهیه اطالعات میدانی 
اي از این دست است.ساختمانی نزدیک به ایستگاه اتوبوس نمونه

خروجی -هاي اختصاصی (نظیر وروديخروجی–هاي اتوبوس در نزدیکی ورودي از جانمایی ایستگاه-ث
-نزدیک به این وروديکه ایستگاه اتوبوس هاي دولتی و غیره) باید اجتناب شود. در صورتیپارکینگ اداره

ها جانمایی شود باید مسیر ورودي و یا حداقل یکی از مسیرها هنگامی که اتوبوس در ایستگاه ایستاده خروجی
است، براي دسترسی وسایل نقلیه به کاربري مجاور باز باشد.
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موقعیت ایستگاه نسبت به ورودي و خروجی یک کاربري-2-7-23شکل پ 

هاي هاي مجاور شود. به عنوان مثال کاربرياه اتوبوس نباید مزاحم فعالیت تجاري کاربريجانمایی ایستگ-ج
خواهند عابران دید مناسبی به ویترین مغازه آنها داشته باشند و همچنین تردد عابر پیاده در مقابل تجاري می

مغازه آنها به نحوي نباشد که مزاحم ورود و خروج مشتریان آنها باشد.

هاي مسکونی که داراي سرباالیی تند و یا برآمدگی شود از جانمایی ایستگاه اتوبوس در محلهمیتوصیه-چ
اي هستند پرهیز شود. چون هنگامیکه اتوبوس بخواهد در سرباالیی از حالت سکون به حرکت در قابل مالحظه

بیاید صداي بیشتري را ایجاد کرده و باعث مزاحمت براي ساکنین خواهد شد.
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شوند باید به ایستگاه اتوبوس دید کامل داشته باشند. در ها وارد خیابان میاي که از کاربريایل نقلیهوس-ح
رساند.ها تداخل حرکات را به حداقل میخروجی-این شرایط معموال جانمایی ایستگاه اتوبوس پس از ورودي

ها ه در سه حالت نسبت به تقاطعتعیین جایگاه مناسب براي ایستگاه اتوبوس شامل انتخاب محل ایستگا-خ
شود جانمایی ایستگاه اتوبوس پس از تقاطع است: پس از تقاطع، قبل از تقاطع، بین دو تقاطع. توصیه می

ت هاي فعال، مسیر حرکصورت گیرد. به همین منظور نکات زیر باید در نظر گرفته شود. نزدیکی به کاربري
ین افراد معلول و ...هاي دسترسی عابران و همچناتوبوس،موقعیت

اي را براي دسترسی عابران پیادههاي بین دو تقاطع تنها در صورتی مفید هستند که موقعیت ویژهپهلوگاه-د
آورند.هاي مهم فراهم میبه حمل و نقل همگانی یا از حمل و نقل همگانی به کاربري

حمل و نقل همگانی بین دو تقاطع وجوددر صورتیکه یک کاربري بزرگ تولیدکنندة مسافر براي سیستم -ذ
داشته باشد و جانمایی ایستگاه اتوبوس در این محل قابلیت جذب باالي مسافر را تضمین کند، نصب ایستگاه 

شود.بین دو تقاطع توصیه می

رهاي مرکزي شهر و یا مراکز خرید که تعداد مسافران سوانصب ایستگاه اتوبوس با پهلوگاه اغلب در محدوده-ر
شود.شونده زیاد است، توصیه میو پیاده

دسترسی4-7-23پ 

اه کنندگان، باید ایستگاي قابل قبول براي استفادههاي نوع (د) و در فاصلهدر نزدیکی کلیه ساختمان-الف
ه رو و در صورت لزوم دوچرخه رو، بها باید توسط شبکه پیوسته پیادهوسایل نقلیه عمومی ایجاد شود. ایستگاه

هاي اطراف خود دسترسی داشته باشند.اختمانس

هاي مختلف باید در حد امکان به صورت مستقیم باشد.مسیر دسترسی به ایستگاه درمناطق با کاربري-ب

در صورتی که ساختمانی ایستگاه اتوبوس دارد و فاصله آن نیز تا ایستگاه مناسب است الزم است نحوه -پ
سی قرار گیرد. دسترسی آن به ایستگاه مورد برر

در صورت فقدان ایستگاه اتوبوس در محل مورد نیاز کاربري الزم است به نصب آن در موقعیت مناسب -ت
اقدام شود.

شود مسیر دسترسی بین ورودي مراکز تجاري و ایستگاه اتوبوسی که در مسیر خیابان قرار داردتوصیه می-ث
غیره) مشخص باشد.کشی، درختکاري، تأمین روشنایی و (مثال با خط
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هاي بینی مسیرهاي عابر پیاده از ورودي مجموعه ساختمانی کاربري تجاري یا اداري و از میان محلپیش-ج
شود پارك اتومبیل از جمله تدابیري است که باید براي بهبود تردد عابران پیاده اندیشیده شود. توصیه می

هاي پارکینگ عبور داد. ده از میان فضاي سبز و قطعههاي دسترسی را بصورت مسیرهاي مخصوص عابر پیاراه
جاد کرد کشی ایدر صورتیکه امکان ایجاد مسیر اختصاصی وجود نداشته باشد، حداقل باید مسیر را بصورت خط

تا رانندگان را متوجه عبور عابران کند.

واسط کاربري قبلی و شود ساختمان تازه ساخت،در صورت امکان یا نیاز به توسعه کاربري، توصیه می-چ
شود جانمایی ایستگاه نزدیک به درب ورودي ساختمان جدید انجام گیرد.ایستگاه باشد. توصیه می

ه هاي گروشود در مجاور کاربريبه منظور فراهم کردن دسترسی مسافران به ایستگاه یا از آن توصیه می-ح
و مجموعه تجاري به صورت یکپارچه مورد اي و شهري، محل ایستگاه(ج و د) نظیر مناطق تجاري منطقه

کل شبررسی قرار گیرد و ارتباط مناسب بین محل ایستگاه و کاربري تجاري برقرار گردد. تأمین دسترسی در 
نشان داده شده است.زیر 

تأمین دسترسی خط اتوبوس به مرکز بزرگ خدماتی-3-7-23شکل پ 

ي مجاور آن هادر هنگام تامین دسترسی به ایستگاه اتوبوس برقراري ارتباط مناسب بین ایستگاه و کاربري-خ
هاي تجاري و اداري که ایجادکنندة (تولید و بسیار ضروري است. این مسئله به خصوص در مورد کاربري

کننده) تعداد سفرهاي زیادي خواهند بود، حائز اهمیت است.جذب
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عاد و مشخصات فیزیکی اب5-7-23پ 

نحوة جانمایی ایستگاه اتوبوس را در یک ناحیۀ متراکم شهري مانند مراکز تجاري شهر نشان شکل زیر -الف
رو قرار دارد.هاي مجاور یک پیادهدهد. در این حالت بین خیابان و ساختمانمی

جانمایی ایستگاه اتوبوس در نواحی متراکم شهري-5-7-23شکل پ 

صورتیکه نیاز به نصب سرپناه در ایستگاه اتوبوس باشد و این سرپناه مستقیما در مقابل دیوار یک در -ب
سانتیمتر فاصلۀ آزاد براي تمیزکردن پشت سرپناه بین آنها وجود 30ساختمان قرار گیرد الزم است حداقل 

داشته باشد.



الزامات ترافیکی ساختمانها

137

روپیادهایستگاه اتوبوس در نواحی متراکم و فضاي سبز در-6-7-23شکل پ 

اي طراحی شود که حرکت و دسترسی معلولین را تسهیل نماید. فضاي ایستگاه اتوبوس باید بگونه-پ
سانتیمتر طول داشته 122سانتیمتر عرض و 76شده توسط صندلی چرخدار و صاحب آن باید فضاي اشغال

سانتیمتر الزم است.150اي به شعاع باشد. همچنین براي چرخش و دورزدن صندلی چرخدار نیز محدوده
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8-23پیوست شماره 

ر معابسطحی عابرپیاده در ضوابط مربوط به گذرگاه عرضی هم
ساختمانبالفصل

امکان سنجی1-8-23پ 

از آنجا که گروه هاي مختلفی از کاربري ها و ساختمان هاي در حال بهره برداري می توانند از نقاط جاذب و 
اي به اصول ایمنی ترافیک در مجاورت این نوع کاربري ویژهتوجهتولید سفر عابرین پیاده باشند الزم است 

هاي سازي گذرگاهند اجرا و پیادههاي صورت پذیرد. در صورت وجود کاربري هاي که شامل شرایط ذیل باش
همسطح عابرپیاده الزامی می باشد:

مراکز آموزشی شامل مهدهاي کودك و مدارس (شامل پیش دبستانی، دبستان، راهنمایی، دبیرستان و -الف
پیش دانشگاهی)،

ق قاتی(مطابساختمان ها با حیطه عملکردي شهري و فراشهري نظیر استادیوم ها، فرودگاه ها و مراکز تحقی-ب
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)،»د«با تقسیم بندي ساختمانهاي گروه 

بیمارستانها، درمانگاه ها و کلیه مراکز درمانی و پزشکی،-پ

اي،اي و ناحیهمراکز خرید با عملکرد منطقه-ت

مراکز تفریحی و فرهنگی نظیر سینماها، فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ،-ث

نگهداري سالمندان و معلولین ومراکز -ج

ها، پارك سوارها و مراکز جابجایی مسافر.پایانه-چ

ساعت اوج عابر پیاده آنها بیش 4هاي تولید و جذب کننده انبوه سفرهاي عابر پیاده که حجم سایر کاربري-ح
عابر محسوب می گردد)2,5نفر باشد (هر عابر خردسال، سالمند و کم توان 300از  

هاتعیین محل گذرگاه همسطح در مجاورت کاربري2-8-23پ 

هاي همسطح عابر پیاده موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:یابی گذرگاهدر مکان
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در صورت وجود چند کاربري جاذب و تولید کننده سفر در اطراف معبر، محل گذرگاه عرضی عابر پیاده -الف
گرفته باشد.باید به نحوي باشد که در مرکز آنها قرار

ه عرضی و طولی، الزامی است محل قرارگیري لبا توجه به تمایل عابرین پیاده به پیمودن کمترین فاص-ب
ترین فاصله به خروجی کاربري هاي مربوطه واقع گردد.گذرگاه هاي همسطح عابرپیاده در نزدیک

متر از یک گذرگاه همسطح ایمن 100در صورتیکه کاربري تولید کننده یا جاذب سفردر فاصله کمتر از -پ
(گذرگاه همسطح میانی و یا تقاطع) دیگر قرار داشته باشد، از طراحی گذرگاه جدید باید اجتناب نمود.

زیرگذر عابرپیاده3-8-23-پ

گیرد، یا امکان جز در مواردي که زیرگذر به دلیل موقعیت آن مورد استفاده معلولین جسمی قرار نمی
اي دیگر، در نزدیکی زیرگذر، فراهم است؛ زیرگذر باید براي معلولین از عرض راه در نقطهعبور معلولین جسمی 

کنند قابل عبور باشد. به این منظور، تغییر ارتفاع در زیرگذر باید جسمی که از صندلی چرخدار استفاده می
راهه انجام شود.توسط شیب
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9-23پیوست شماره 

عابرپیاده در غیرهمسطحضوابط مربوط به گذرگاه عرضی 
ساختمانمعابر بالفصل

امکان سنجی1-9-23پ 

در صورت احراز حداقل یک از مواردي که در ذیل به آنها اشاره می گردد ودر شرایطی که عرض معبر یکطرفه 
متر در هر جهت باشد پیاده سازي این نوع گذرگاه ها در 7,5از بیشترمتر و یا معبر دو طرفه 15از بیشتر

محدوده کاربریها و ساختمانها اجباري می باشد:

وجود معابر آزادراهی و تندراهی -الف

هر عابر در صورت وجود کاربري خاص نفر باشد (600ساعت اوج بیش از 4حجم عبور عرضی عابر در -ب
گردد)عابر محسوب می2,5خردسال، سالمند و کم توان 

نفر باشد (هر عابر خردسال، 600بیش از جاذب و تولیدکننده سفرکاربریهايحجم خروجی عابر پیاده از -پ
عابر محسوب می گردد)2,5سالمند و کم توان 

در طول یک سال حداقل برابر یک تصادف فوتی در محدوده کاربري در صورتیکه تعداد تصادفات عابرپیاده -ث
یا دو تصادف جرحی باشد.و 

:1تبصره 

15در صورتیکه شرایط مربوط به اجراي تقاطع غیر همسطح احراز گردید ولیکن عرض معبر یکطرفه کمتر از 
متر در هر جهت باشد پیشنهاد می گردد از چراغ راهنمایی عابرپیاده 7,5متر و یا معبر دو طرفه کمتر از 

ستفاده گردد.زماندار براي عبور ایمن عابر پیاده ا

:2تبصره 

(تسهیالت پیاده روي) و همچنین مالك عمل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري 144نشریهاستناد به 
تهران بمنظور امکان سنجی اجراي گذرگاه هاي همسطح و یا غیر همسطح عابرپیاده بالمانع می باشد.
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مکان یابی2-9-23پ 

عابر پیاده موارد زیر بایدمورد توجه قرار گیرد:در مکان یابی گذرگاه هاي غیر همسطح 

در صورت وجود چند کاربري که جاذب و یا تولید کننده سفر می باشند، محل نصب ورودي پل عابر پیاده -الف
بایدبه نحوي باشد که در مرکز آنها قرار گرفته باشد.

متر از دیگر گذرگاه (موجود) 225باید از اجراي گذرگاه هاي غیر همسطح عابر پیاده در فاصله کمتر از -ب
ایمن عابر پیاده اجتناب ورزید.

با توجه به در نظر گرفتن شرایط اقتصادي و در صورت وجود چند منطقه براي پیاده سازي گذرگاه غیر هم -پ
سطح می توان از سیستم امتیازدهی مطابق جدول ذیل استفاده نمود. روش امتیازدهی بر اساس نظرات مهندس 

انجام می پذیرد و در نهایت مجموع امتیازات، تعیین کننده اولویت احداث پل عابرپیاده می باشد.ترافیک

امتیاز مربوط به پارامترهاي موثر در گذرگاههاي غیرهمسطح-1-9-23جدول 

امتیاز تخصیصپارامتر

جرحی تصادف فوتی و یا دو تصادف 1به ازاي هر یک تصادف جرحی مازاد بر شاخص تصادفات
امتیاز5در طی یک سال، 

ساعت 4نفر حجم عبور عرضی عابر پیاده در 600نفر بیش از 50به ازاي هر حجم عابر پیاده
امتیاز5اوج، 

ساعت 4وسیله نقلیه عبوري در 3000وسیله نقلیه بیش از 500به ازاي هر حجم وسایل نقلیه
امتیاز5اوج، 

وجود کاربري هاي خاص (مراکز 
شی و نگهداري سالمندان و آموز

معلوالن)
امتیاز15متر، 220به ازاي وجود هر کاربري خاص در فاصله اي کمتر از 

کیلومتر بر 50کیلومتر افزایش سرعت نسب به سرعت عملکردي 5به ازاي هر سرعت عملکردي
امتیاز10ساعت، 

عرض خیابان
و دوطرف داراي مجموع متر افزایش عرض نسب به معابر یکطرفه 3به ازاي هر 

متر و یا هر خط اضافه در معابر یکطرفه و دوطرفه داراي مجموع 15عرض 
امتیاز10خط، 4خطوط عبوري 

فاصله از دیگر گذرگاه ایمن 
عابرپیاده

متري از دیگر گذرگاه 225متر افزایش نسبت به فاصله حداقل 50به ازاي هر 
امتیاز5ایمن عابر پیاده، 

امتیاز10به ازاي وجود ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی، حمل و نقل عمومیایستگاه هاي

ایمن سازي3-9-23پ 
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در ایمن سازي گذرگاه هاي غیر همسطح عابر پیاده، رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

عبور از متر قبل و بعد از پل هاي عابرپیاده بمنظور منصرف نمودن عابرین از150نصب نرده به فاصله -الف
سطح سواره رو،

نصب شیبراهه در ورودي پل هاي عابرپیاده در صورت وجود سراهاي سالمندان و یا جانبازان و معلولین،-ب

نبودن پوشش روي شیبراه و یا سطح پله ها،لغزنده-پ

محافظت پل عابرپیاده در مقابل عوامل محیطی و -ت

است.یی پل ها الزامی پناه بر روي عرشه پل و تأمین روشنانصب جان-ث

مکانیزه نمودن پل عابر4-9-23پ 

در صورتی که یکی از شرایط زیر احراز گردد تبدیل پل عابر پیاده به پل مکانیزه بایددر دستور کار قرار گیرد:

نفر باشد (هر عابر خردسال، سالمند و 800ساعت اوج بیش از 4حجم تردد عابر پیاده از عرض معبر در -الف
عابر محسوب می گردد)2,5توان کم 

نفر باشد (هر عابر خردسال، 800حجم خروجی عابر پیاده از ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی بیش از -ب
عابر محسوب می گردد)2,5سالمند و کم توان 

نفر باشد.200تردد غیر قانونی عابرپیاده از زیر پل بیش از -پ

موزان دبستانی، خردساالن، سالمندان و افراد معلول تشکیل دهد.درصد عابرین را دانش آ30بیش از -ت

متر باشد.4,8ارتفاع پل بیش از -ث
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