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  پیشگفتار

ونقل در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي جوامع امروزي           جايگاه و نقش حمل   
هاي اصلي توسعه پايدار و متوازن در جوامع        ونقل يكي از پايه    حمل. بر كسي پوشيده نيست   

اقتـصاد،  : "هاي مهمي همچـون   فهونقل با مؤلّ   هاي حمل  در واقع شبكه   ،بشري محسوب شده  
  .  تنگاتنگ دارندي ارتباط"دالت اجتماعيامنيت و ع

در فرآيند توسـعه اقتـصادي و اجتمـاعي كـشورها، همبـستگي مـستقيم ميـان گـسترش                 
 همـراه بـا    ، به عبـارت ديگـر     ،ونقل و دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بيشتر وجود دارد          حمل

ـ ونقل نيز افزايش مـي     افزايش توليد ناخالص داخلي، ميزان ارزش افزوده بخش حمل         د و  ياب
ونقل اسـت و      وابسته به توسعه بخش حمل     ،به همين دليل است كه توسعه و رشد اقتصادي        

هـاي اساسـي و     فعاليـت تـرين  جـزء مهـم  براي رشد تحـول اقتـصاد    ونقل   هاي حمل  فعاليت
  . آيدبه حساب ميزيربنايي 

ونقـل و در راسـتاي        به عنوان عـضوي از خـانواده بـزرگ حمـل           نقل و پژوهشكده حمل 
ونقـل از طريـق     دستيابي به توسعه پايدار بخـش حمـل      برايمانا كمك   رسالت خويش كه ه   

 ارتبـاط   اه بـا   همـر  تعامـل ،  استاي و كاربردي     هاي بنيادي، توسعه   انجام و مديريت پژوهش   
هاي مـرتبط بـا     وزارت راه و ترابري و دستگاههاي تابع ها و سازمان تنگاتنگ با كليه معاونت  

هـاي  ت مهـم و تبـديل آنهـا بـه پـروژه           ونقل در خصوص تعيين مشكالت ايـن صـنع         حمل
متخصـصين در كـاهش مـشكالت        نظـران و   صاحب كليه مساعي تحقيقاتي، سعي در تشريك   

 ، پژوهـشكده در ايـن راه      محـوري نقـش   . بار اين صنعت در كشور دارد      ناشي از اثرات زيان   
هـاي تحقيقـاتي     باعث جلوگيري از اتالف هزينه و انرژي در فرآيند به انجام رسـيدن طـرح              

 ايجاد زمينه و بـستري بـراي        عاملها،  مديريت و نظارت راهبردي بر پروژه     همچنين  ه و   بود
 . خواهد شدونقل ايمن  مندي از صنعت حملبهره :همچونرسيدن به اهداف آرماني 

 كمك بـه حـل   برايمجموعه حاضر به عنوان يكي از دستاوردهاي تحقيقاتي پژوهشكده  
ربـط تـدوين      جمعـي از متخصـصين ذي      با تالش و همكـاري    ونقل   يكي از معضالت حمل   

  بدون شك نقايص نوشتاري و محتوايي اين پژوهش از چشم تيزبين اساتيد، . گرديده است



 

  
  

هـاي خـويش      ما را از راهنمـايي     به يقين نظران و متخصصان پوشيده نخواهد ماند و        صاحب
  . مند خواهند نمودبهره

ها،  را نسبت به كليه اعضاي گروه تهيه كننده، بخش         به اين وسيله     نقل و پژوهشكده حمل 
 مهنـدس اند، به ويـژه آقـاي     ها و مؤسساتي كه در تهيه اين مجموعه همكاري نموده          سازمان

 اني خـود  مراتـب تـشكر و قـدرد       ونقل پژوهشكده حمل رئيس بخش ايمني     شاهين شعباني 
  .دارد ابراز مي

 
  محمود عامري

 ونقل حملپژوهشکده رئیس 



 

  پيشگفتار 
 ،هـاي كـشور    هـا و معـضالت اساسـي مـسئولين راه           كـي از دغدغـه     ي ،در سالهاي اخيـر   

انديشي و اتخاذ تدابير كوتاه، ميان و بلند مدت براي كاهش نرخ رشد حوادث ترافيكي                 چاره
 و همـين    اسـت هـا     وضعيت ناگوار ايمني راه    گواه ،هاي گذشته   آمار و ارقام سال    .بوده است 

تـضمين  بـراي    رامـي جانبـه و عل   ضرورت تدوين راهكارهاي جامع، همه  بيش از پيش   ،امر
  .سازد نمايان ميكاهش مستمر تصادفات را 

اي است كه هدف اصـلي آن    اي از علم ايمني و داراي ماهيت چند رشته         شاخه ،ايمني راه 
اي از  نقـل جـاده    و حفظ جان كاربران و كاهش تعداد و شدت تـصادفات در سيـستم حمـل              

اي اسـت و مهندسـي       چنـد رشـته    نگـر  هاي مديريتي كلي  سازي سيستم طريق توسعه و پياده   
هاست كه جان كـاربران سيـستم        يك علم كاربردي وابسته به مهندسي سيستم        نيز، ايمني راه 

اي را در مقابل نواقص و مشكالت موجود در هـر يـك از اجـزاي سيـستم                  نقل جاده  و حمل
  .كندبيمه مي) انسان، وسيله نقليه، راه و محيط(

در مقولـه   :است كه بايد گفتمشكل    راه حل  روي تمركز برنامه ايمني موثر،     هرزيربناي  
 رسـيدن    بـراي  ،وجود نداشته حل كلي    يك راه براي سامان دادن به تمام مشكالت       ايمني راه   

 بايـد   ،گيرد و متخصصين ايمني     مورد توجه قرار   ،طور خاص  ه بايد مسئله ب   ، موثر ي راهكار به
ي علمي كه بـه طراحـي     هانسبت به توسعه و پيشرفت     ،خود را با اطالعات روز آشنا ساخته      

 در همين راستا مجموعه حاضـر بـه منظـور كمـك بـه               ؛ آگاه باشند  ،كنندايمن راه كمك مي   
 سـاماندهي بحـث     با هـدف  هاي مهندسي مناسب و مؤثر      حل  استفاده از راه   برايمتخصصين  

  .ها تدوين شده است هاي راه و كاهش تعداد و شدت تصادفات در اين مكان گلوگاه
 هـا   هاي اخذ عوارض، پليس راه      تأسيسات موجود در محل ايستگاه     با توجه به عملكرد و    

هـا همـواره     هاي راه مشهورند، اين مكـان       ايست و بازرسي كه به عنوان گلوگاه       هاي   پايگاه و
 ملـزم بـه كـاهش    ، و در نتيجـه وسـايل نقليـه     دارنـد ظرفيت كمتري    ها مسير ديگرنسبت به   

 مانور وسـايل     و  باعث كاهش سطح سرويس، سرعت     ، كه اين عمل   هستندسرعت يا توقف    
 لذا با هـدف ارتقـاي   ؛دشو نقليه، افزايش چگالي و ايجاد صف و در نهايت كاهش ايمني مي           



 

هاي راه و بـا      هاي كشور و كاهش تصادفات ناشي از وجود گلوگاه         ايمني در سطح شبكه راه    
تـوان از   هـا مـي   سازي مناسب در اين مكـان  تمركز بر مشكالت ايمني و انجام اقدامات ايمن      

 كه باعـث بـروز رفتارهـاي        ها  تصادفات با تعداد و شدت زياد و همچنين ايجاد صف         وقوع  
 جلـوگيري  شـود،  خطرساز مانند سبقت و تغيير مداوم خطوط حركت از سوي رانندگان مـي  

، اتـالف انـرژي و سـرمايه      )صـوتي و هـوا    (محيطـي    هـاي زيـست     آلودگي كرده، همچنين از  
  . عمل آورد ه بمانعتم

 :رب موفق كـشورهاي پيـشرفته از قبيـل         با استفاده از تجا    در اين راهنما سعي شده است     
 و انجام مطالعـات تطبيقـي بـا توجـه بـه         "ايالت متحده، انگليس، استراليا و آفريقاي جنوبي      "

 ،گيـري از تجربـه و تخـصص كارشناسـان داخلـي       بهره باشرايط حاكم بر كشور و همچنين 
ي،  طـرح هندسـ    :جملـه هـا از     اي مشتمل بر پارامترهاي تأثيرگذار بر ايمني گلوگـاه         مجموعه

همراه با ضوابط استفاده از آنها در سـه فـصل و      را  عاليم، تجهيزات ايمني، روشنايي و غيره       
هـاي تيـپ      هاي مختلفـي از نقـشه       ها شامل نمونه   پيوست(.  تهيه و تدوين گردد    ،پنج پيوست 

  ).هستنداجرايي 
 نقـش مـوثري ايفـا       ،كه در تهيه و تدوين اين راهنمـا        در خاتمه الزم است از كليه كساني      

 از  اهللا معافي مدني   روح سيد و   مهندسين فرشاد فتحيان دستگردي    آقايان   به ويژه  ،اند نموده
 بـه  حسين دريـايي و   مهندسين عباس محمودآبادي     مهندسين مشاور راهان پويش، آقايـان     

 كـه مـديريت ايـن پـروژه را در        مهنـدس حـسين روزيخـواه     عنوان ناظرين پروژه و آقاي      
  .عمل آيد هتشكر و قدرداني ب ،دار بودند ونقل عهده پژوهشكده حمل

  
 شاهين شعباني

  نقل و رئيس بخش ايمني حمل
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  فصل اول
  

  بندی گلوگاهطبقه
  

   مقدمه-1-1
ریزي حمل و نقل    صول اولیۀ مهندسی راه، ترافیک و برنامه      ایمنی در حمل و نقل از ا      

  .باشد و باید در تمام مسیر و المانهاي راه مورد توجه قرار گیرد می
 ظرفیت کمتـري نـسبت       از ها با توجه به عملکرد و تاسیسات موجود همواره          گلوگاه

هـستند تـا سـرعت    در نتیجه وسایل نقلیه عبوري ملزم     . باشند  میبرخوردار  به بقیۀ مسیر راه     
 .را انجام دهند و سپس عبـور نماینـد        ها    خود را کاهش داده و عملیات مورد نظر در گلوگاه         

کاهش سطح سرویس بـر ظرفیـت، سـرعت         . شود  این عمل باعث کاهش سطح سرویس می      
  .گردد  و باعث افزایش چگالی میگذاشتهوسایل نقلیه و ایمنی گلوگاه، تاثیر 

یک طـرف و کـاهش ظرفیـت از طـرف دیگـر باعـث       حجم زیاد ترافیک ورودي از   
هرگاه رانندگان در مسیر رویکـرد بـه    . شود  میتشکیل صف وسایل نقلیه در ورودي گلوگاه        

 آن، مطلع نشوند، بدون کاهش سرعت و با سرعت غیر مجاز بـه              شرایطگلوگاه، از وجود و     
. گـردد   دف مـی  تـصا وقوع  شوند که این عمل باعث افزایش احتمال          محوطه گلوگاه وارد می   
 نکات مربوط به ایمنـی     باید تصادف و افزایش ایمنی گلوگاه        وقوع لذا جهت کاهش احتمال   
  .خته شده استها پردا این دستورالعمل به ایمنی گلوگاهدر   کهبه درستی رعایت گردد



 بندي گلوگاه                                                                                      طبقه2

   پیشینه -1-2
   ایستگاه اخذ عوارض-1-2-1

ها و راه آهـن در تـاریخ    منی راه کرج قانون ای-برداري از شاهراه تهران  رههبا آغاز ب  
 شاهراه که بعدها با اصالح قانون فوق به آزاد راه تغییـر نـام               این . تصویب گردید  7/4/1349

یافت تا اینکه ساخت     می راه گلشهر در کرج خاتمه       تها از مبداء تهران آغاز و به سه       یافت، مد 
رج آغاز گردید و در نهایت ایـن         قزوین نیز در راستا و امتداد آزادراه ک        -پروژه آزاد راه کرج   

 و تا شهر زنجان هم ادامه یافت و این پروژه به زودي تبریز را نیز بـه    پیدا کرده مسیر توسعه   
 1349آهـن مـصوب سـال         هـا و راه      قانون ایمنـی راه    5ماده .مرکز کشور متصل خواهد نمود    

ی مجلسین براي   هاي راه و دارائ      با تصویب کمیسیون   ستتوان   است که دولت می    آناز  حاکی
  . نماید عوارض مناسبی تعیین و وصول،ها شاهراه

 -هـایی در دو سـر آزاد راه تهـران           در اجراي قانون فوق و براي اولین بار کیوسک        
کرج و نیز ورودیهاي فرعی آن در طول مـسیر احـداث گردیـد و مـاموران وزارت دارائـی                    

 .نمودندقلیه سواري دریافت از هر وسیله نرا  ریال 10هاي مصوب به مبلغ  وقت، عوارض

  
   ایستگاه پلیس راه-1-2-2

هاي باالي ساخت و نگهداري راه، باعث گردید که مـسئولین، جهـت حفـظ           هزینه
 موضوع  1336در سال    انجام دهند در راستاي این موضوع        اقداماتی در این راستا   سرمایۀ راه   

هـا در   سات زیـر بنـایی راه  کنترل ظرفیت وسایل نقلیه باربري به منظور حفـظ ابنیـه و تاسیـ        
 وزن  ،هـا   کشور مطرح گردید و براي اولـین بـار کارکنـان وزارت راه آن زمـان در ایـستگاه                  

 انتظامی راهنمـائی و راننـدگی،       نیروهاي 1339 در سال    .ها را توزین و کنترل نمودند       کامیون
شـهري  کارکنان وزارت راه را در اجراي ماموریت فوق همراهی نمودند و محورهاي بـرون             

 کیلومتري بـه بعـد      50 از شعاع    .دادندتحت پوشش قرار     ها را  کیلومتري از شهر   50تا شعاع   
ایـن  . وجـود نداشـت   متـولی خاصـی    ،از نظر اجراي مقررات راهنمائی و رانندگی و توزین        

راه از شـهربانی بـه ژانـدارمري           ادامه یافت و در سال مـذکور پلـیس         1345وضعیت تا سال    



 3                                                               اههاي راهسازي گلوگراهنماي ایمن 

 50 و کنتـرل تـا شـعاع    داده شـد  تحویل   آنها پلیس راه احداث شده، به        ایستگاه 27انتقال و   
و تمـامی محورهـاي بـرون شـهري کـشور، تحـت کنتـرل        گردیـد   کیلومتري شهرها حذف    

  .راه ژاندارمري قرار گرفت هاي پلیس ایستگاه
 در این سال نیروهـاي انتظـامی ادغـام          . ادامه یافت  1370وضعیت فوق نیز تا سال      

سـازمانی راهنمـائی و     ۀراه موجـود در کـشور، زیـر مجموعـ          یستگاه پلـیس   ا 121 و   هگردید
هاي مذکور بـه همـین منـوال ادامـه       رانندگی نیروي انتظامی قرار گرفت و ماموریت ایستگاه       

 212 حدود   در حال حاضر  استقالل نسبی خود را باز یافت و         1378یافت تا مجدداً در سال      
  .ر به تالش و فعالیت مشغول هستندهاي کشو راه در سطح راه ایستگاه پلیس

  
   ایستگاه ایست و بازرسی-1-2-3

هاي ایست و بازرسی بـه صـورتی کـه منجـر بـه انـسداد خطـوط            استقرار ایستگاه 
 پـس از انقـالب اسـالمی ایـران و بیـشتر در              ،گـردد   عبوري معابر شهري و برون شهري می      
 برخـی از واحـدهاي       در حـال حاضـر     گرفته است و    واحدهاي مختلف انتظامی صورت می    

جمهـوري اسـالمی    قـانون نیـروي انتظـامی       4 ماده   8 و   1نیروي انتظامی در اجراي بندهاي      
 در بعضی از نقاط حـساس و مهـم ارتبـاطی کـشور، مـشغول فعالیـت           1369ایران، مصوب   

 نظم، امنیت، و تامین آسایش عمومی و فردي، مبارزه با مواد مخـدر و               برقراريباشند که     می
که با امنیت عمومی کشور      باشد  میهاي این گونه واحدها       اهم وظایف و ماموریت   قاچاق از   

 .ارتباط مستقیم دارد

هاي ایست و بازرسـی در        ایجاد ایستگاه  ،با توجه به مطالب باال و مفاد قوانین ذیربط        
 تعریـف   ،طول معابر و براي کنترل وسایل نقلیه عبوري در ابعاد مختلـف امنیتـی و انتظـامی                

 قوانین مورد نظر موجود نمی باشد و احداث چنین مراکز کنترلـی بـا تـصویب و           خاصی در 
  .یتی و انتظامی استان ها و یا در مرکز کشور صورت گرفته استنتصمیم مجامع ام
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  ها تعریف واژه -1-3
   رابط -1-3-1

  .شود از مسیر اصلی خارج یا وارد آن میاي است که ترافیک  راه یکطرفه
  

  گرا ناحیه وا-1-3-2
 لچکـی  بـا کمـک    مـسیر حرکـت   و یـا عـرض     عبور اي است که تعداد خط     ناحیه

  .یابد افزایش می
  

   ناحیه صف-1-3-3
 پـشت   ،ها جهت انجام امور الزم بایستی وسـایل نقلیـه در یـک راسـتا                در ایستگاه 

سرهم صف بکشند تا به محل مورد نظر برسند و پس از اقدامات الزم به مسیر خـود ادامـه                    
  .شود دهند، ناحیه صف گفته می ین ناحیه که وسایل نقلیه صف تشکیل میبه ا. دهند

  

   ناحیه جزیره یا توقف-1-3-4
 کـه در    باشـد   مـی محل توقف وسایل نقلیه جهت انجام امور مربـوط بـه ایـستگاه              

  .شود میایستگاه اخذ عوارض باجه در این ناحیه احداث 
  

  

  گیري ناحیه شتاب -1-3-5
گیري و مانورهاي     ، نیاز به مسافتی دارند تا بتوانند شتاب       وسایل نقلیه پس از توقف    

گیـري    الزم را انجام دهند و به سرعتی که مورد نیاز است، برسند، این ناحیه، ناحیـه شـتاب                 
  .باشد می

  

   ناحیه همگرا-1-3-6
 نیاز است که ایـن      ،با توجه به این که تعداد خطوط و عرض ایستگاه افزایش یافته           

 کاهش یابد، این کاهش عرض بوسیله لچکـی         بعد از ایستگاه مجدداً     خطوط عرض و تعداد  
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لچکـی، لچکـی   پذیرد که به این ناحیـه، ناحیـه همگـرا و بـه ایـن        با نرخ معینی صورت می    
  . شود  گفته میییهمگرا

  

  ETC1 خطوط -1-3-7
 از روش اخذ عوارض بصورت الکترونیکـی  توان میهاي اخذ عوارض،  در ایستگاه 

بـا  تواننـد     یمـ  و وسـایل نقلیـه       نیـازي نـدارد    وسایل نقلیه    توقفین روش به    ا. کرداستفاده  
از روش اخـذ الکترونیکـی    در آنهـا  بـه خطـوطی کـه   . از ایستگاه عبور کننـد  ییسرعت باال 

  .شود می گفته ETC، خطوط شود میاستفاده 
  

   باسکول-1-3-8
  .گیرد ده قرار میپلیس راه مورد استفا هاي ایستگاه در که باشد می وزن سنجش دستگاه

  

  2(HOV) خطوط وسایل نقلیه پرسرنشین-1-3-9
 براي وسایل نقلیه پرسرنشین     اي  توان از خط ویژه     میهاي اخذ عوارض      در ایستگاه 

 افراد زیادي از یک وسیله نقلیـه اسـتفاده    در این نوع وسایل نقلیه   بدلیل این که  . استفاده کرد 
 ،یابد، عوارض کمتري از ایـن وسـایل نقلیـه           هش می هاي استفاده از راه کا      نمایند و هزینه    می

  .شود  دریافت می،نسبت به حالت بدون سرنشین
  

  3(ACM) اي  دستگاه اتوماتیک سکه-1-3-10
ACM        باشـد کـه اخـذ، شـمارش،       یک پردازشگر الکترونیکی سکه یـا ژتـون مـی
 عـوارض   ایـستگاه اخـذ    در   ودهـد     ها را انجـام مـی       ها و ژتون    گذاري سکه   ارزیابی و ارزش  

  .شود استفاده می

                                                 
1- Electronic Toll Collection  
2- High Occupancy Vehicle   
 
 

3- Automatic Coin Machine    
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   خطوط بدون توقف-1-3-11
 مـسیر اصـلی متوقـف        خطـوط   پلیس راه و ایـست و بازرسـی در         هاي  ایستگاهدر  

 و وسایل نقلیه به ناحیه کنترل جداشـده از مـسیر اصـلی    باشد  مینمودن وسایل نقلیه ممنوع     
به توقـف  در ایستگاه اخذ عوارض که نیازي   ETCاین خطوط و خطوط     . هدایت می شوند  

 .نیست، در این دستورالعمل خطوط بدون توقف نامیده شده است

 
   خطوط دوطرفه-1-3-12

در دو جهـت  اوج سـاعت    عوارض در صـورتی کـه ترافیـک    اخذهاي ایستگاهدر 
بـه ایـن   . شـود  مـی  استفاده عبور با قابلیت استفاده در هر دو جهتباشد، از خطوط  متفاوت  

 قابلیــت ،نــشده ایــستگاه اخــذ عــوارض جــداصــورت کــه تعــدادي از خطــوط مرکــزي 
نـد  کهرگاه جهت ترافیک اوج تغییـر       . باشد  میدهی به هر دو جهت ترافیک را دارا          سرویس

  تا ظرفیت آن جهت افـزایش یافتـه و در          نماید  میدهی این خطوط هم تغییر       جهت سرویس 
  .رسد نتیجه تاخیر به حداقل می

  
   خطوط متوالی-1-3-13

ش داد تا در یک زمـان بـه      ی، طول جزیره یا ناحیه توقف را افزا       توان  در ایستگاه می  
  .شوند این خطوط، خطوط متوالی نامیده می. شود   دادهدو وسیله نقلیه سرویس

  
   عریض عبور خط-1-3-14

، شـود  مـی  اخذ عوارض با توجه به این که مـسیر اصـلی راه بـسته    هاي  ایستگاهدر  
 در نظـر    اي   جداگانـه  باید خط عبور   ،برف روب   ماشین  مثل عریضبراي عبور وسایل نقلیه     
  .شود می گفته 1 عریض عبور خط،گرفته شود، به این خط

  
                                                 
1- Wide Lane 
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  گلوگاهانواع  تعریف -1-4

ورودي بـیش از ظرفیـت و       وسـایل نقلیـه     حجم  به یک قسمت از جاده که در آن         
ه از بعبارت دیگر تقاضاي موجود براي حرکت در آن نقط   (گویند   ، گلوگاه   باشد  گنجایش آن   

 معموال سـرعت وسـایل نقلیـه کـاهش          ها  گلوگاهنظر به اینکه در      ). بیشتر است  عبوريتوان  
افزایش چگـالی موجـب کـاهش سـطح       . یابد، در نتیجه چگالی هم افزایش خواهد یافت         می

گـردد، لـذا اصـالح     سرویس و ایمنی، افزایش تاخیر و آلودگی و نـاراحتی کـاربران راه مـی        
  .استمشکالت مذکور ضروري 

عملیـات    هـاي هندسـی،     مشخـصه  ازبرخـی    ترکیـب ها ممکن است بعلت      گلوگاه
شـامل مـوارد زیـر      هـا     گلوگاه  ترین شکل   رایج. بوجود بیاید  ساختمانی و یا بعضی رویدادها    

  :باشد می
هـایی کـه داراي خطـوط کـاهش و یـا             شـیبراهه  (ها  متصل به آزادراه  شیبراهه  ) 1

  )افزایش سرعت مناسب نمی باشند
  )هاي منفی و مثبت شیب ( راه شیبدارهاي قطعهر د) 2
  ایستگاه اخذ عوارض )3
  هاي پلیس راه ایستگاه )4
  هاي ایست و بازرسی ایستگاه) 5

 ظرفیـت    دوم ،  تقاضا به بیش از ظرفیت موجود رسیده و در حالـت             اول در حالت 
کنـد و در سـه حالـت آخـر وجـود        مـی  کـاهش پیـدا      سمت قطعـه  بر حسب شیب در یک      

هاي ساختمانی و موانع جهـت هـدایت و کنتـرل ترافیـک، باعـث کـاهش ظرفیـت و                     سازه
   .گردد سرعت می

 و به دلیل این که در این دستورالعمل به بررسی           است کلی   یگلوگاه تعریف تعریف  
 .شود  می پرداخته شده است، لذا بجاي گلوگاه از ایستگاه استفاده           اخیرسازي سه نوع     و ایمن 

ی از قبیـل فیزیکـی،     یهـا   هاي فعالیت در آنها و محدودیت       رافیک، روش ایستگاه با توجه به ت    
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در ذیل انواع ایـستگاه اخـذ   . شوند  محل و حریم موجود به انواع مختلف تقسیم می     ،محیطی
  .عوارض، پلیس راه و ایست و بازرسی بیان شده است

  
   عوارضیاخذایستگاه  -1-4-1

هاي مربوط بـه آن، نیـاز بـه           تها و زیر ساخ     ساخت، توسعه و نگهداري شبکه راه     
هـا از محـل بودجـه عمـومی و عمرانـی          صرف بودجۀ هنگفتی دارد که در ایران این هزینـه         

هـا بـا         با توجه به محدودیت این بودجه، همـواره رشـد و توسـعه راه              .شود  دولت تامین می  
 در نتیجه مسئولین را به فکـر چـاره اندیـشی وا           .  بوده است   مواجه محدودیت و سرعت کم   

  .ه استداشت
دولـت،  . هاي کارساز در این زمینه است       اخذ عوارض از کاربران راه یکی از روش       

گـذاري بخـش خـصوصی در ایـن      ها شروع به تشویق و ترغیـب، سـرمایه     جهت توسعه راه  
 يهـا  طـرح جمله  ساوه از - کاشان و تهران- زنجان، قم  -هاي قزوین   بخش نمود که آزاد راه    

  .دنشو گذاري بخش خصوصی محسوب می طریق سرمایهبرداري رسیده از  به بهره
طـرق  گذاري، سرمایه گذارها بایستی هزینـۀ صـرف شـده را از               در پی این سرمایه   

در نتیجـه  . باشـد  ها اخذ عـوارض مـی   ترین این روش   رایج .مختلف از کاربران راه اخذ کنند     
با توجه بـه  . احداث شودهاي اخذ عوارض  هایی به نام ایستگاه   ها، ایستگاه   بایستی در آزادراه  

 ایـستگاه،   محـل  هـا و لـزوم توقـف وسـایل نقلیـه در       وسایل نقلیه در آزادراه    يسرعت باال 
  .شود ضرورت توجه به مساله ایمنی بیش از پیش مشخص و آشکار می

شـود، اطـالق       به مکانی که عوارض از کاربران دریافـت مـی           عوارض  اخذ ایستگاه
 شـده، شـروع و تـا نقطـه           اي که مـسیر ورودي عـریض        هایستگاه عوارضی از نقط   . گردد  می

اي کـه مـسیر بـه حالـت اولیـه خـود               یابـد و سـپس در نقطـه         آوري عوارض ادامه می     جمع
هـاي    عملکرد ایستگاه اخذ عوارض بستگی به نوع سیـستم، روش          .یابد  گردد، پایان می    برمی

تعیین نوع آنها بسیار مـؤثر   لذا این پارامترها در .اخذ عوارض و مدیریت تراکم ایستگاه دارد      
  .تشریح شده است انواع مختلف ایستگاه اخذ عوارض ادامهدر . باشند و تأثیرگذار می
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  ایستگاه اخذ عوارض دو طرفه -1-4-1-1
 محدودیت  ه داراي هایی ک    و یا در ایستگاه    هاي جدا نشده    در راه ها    این نوع ایستگاه  

 میانه که جداکننده دو مسیر رفت و برگـشت          در این نوع ایستگاه   .  دارند است، کاربرد حریم  
هاي ایمنی و یا موانـع قابـل        ، وجود ندارد و براي تفکیک دو جهت حرکت از مخروط          است

،  جهت مـدیریت تـراکم     از خطوط دو طرفه   در صورت عدم استفاده     . شود  حمل  استفاده می   
ایـن  ) 1-1(شـکل  . نمـود  جهت تفکیک مسیر رفت و برگشت استفاده        کشی     از خط  توان  می

  .]1[داده استنوع ایستگاه را نمایش 
  

  
 ]1[ ایستگاه اخذ عوارض دو طرفه)1-1(شکل 

  
  ایستگاه اخذ عوارض جداشده -1-4-1-2

هـا   اند کـه سـایبان   در این نوع ایستگاه دو طرف مسیر بوسیله میانه از هم جدا شده          
  :باشد ح میطردو این نوع ایستگاه داراي .  از هم ساخته می شوندنیز مجزا

   عرضی طرح-الف
  . از هم جدا هستنددر امتداددراین طرح سایبان دو طرف 

  

  طولی طرح  -ب
فاصـله طـولی نیـز      داراي  عالوه بر فاصله عرضـی،        سایبان ها  طرحدر این   
  .هستند

 ایستگاه واقع شده در رمپ وروردي

مسیر اصلیایستگاه   

 خطوط باجه

 خطوط باجه
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از لحـاظ ایمنـی و       ولـی    .انتخاب طرح بستگی بـه فـضاي موجـود و هزینـه دارد            
ایـستگاه اخـذ عـوارض      ) 2-1( شـکل    .باشد  تر می   ناسب طرح م   این افزایش راحتی کاربران،  

  .]1[جدا شده عرضی و طولی را ارایه کرده است
  

  
  ]1[)عرضی و طولی( ایستگاه اخذ عوارض جدا شده )2-1(شکل 

   
و  (HOV) وسایل نقلیه پر سرنشین       ویژه ایستگاه اخذ عوارض با خطوط عبور      -1-4-1-3

 (ETC)عوارض الکترونیکی اخذ 

در ایـن نـوع     . باشـد   نوع ایستگاه بهترین طرح براي ایستگاه اخذ عوارض مـی         این  
شود و براي وسایل       استفاده می  ETCایستگاه از فاصله بین دو طرف ایستگاه جهت خطوط          

  .شود  جداگانه در سمت راست در نظر گرفته میخط عبورينقلیه پرسرنشین هم 
 توقـف و تـأخیر از       شود کـه وسـایل نقلیـه بـدون           موجب می  ETC  عبور خطوط

با توجـه   . را نیز در بر خواهد داشت      افزایش راحتی کاربران      در نتیجه  ایستگاه عبور نمایند و   
 سـاخت    مرتبط بـا   يها  در ایستگاه و هزینه    خطوط عبور  تعداد   ي این خطوط،  به ظرفیت باال  

 را نمـایش داده     ETCایستگاه اخـذ عـوارض بـا خطـوط          ) 3-1(شکل  . یابد  کاهش می آنها  
  .]1[است

 ایستگاه واقع شده در رمپ 

 خطوط باجه

 خطوط باجه

 ایستگاه اصلی
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هـاي اخـذ عوارضـی        بندي دیگري نیز براي ایـستگاه       بندي باال، طبقه    عالوه بر طبقه  
  :وجود دارد که در ذیل بیان شده است

 ایستگاه عوارضی مسیر اصلی •

 ایستگاه عوارضی شیب راهه  •

. قرارگیــري ایــستگاه در شــیبراهه بــستگی بــه نــوع سیــستم اخــذ عــوارض دارد 
باشند کـه در صـورت اسـتفاده از       سیستم باز و بسته می    هاي اخذ عوارض داراي دو        ایستگاه

در ادامـه ایـن دو سیـستم تـشریح     . سیستم بسته بایستی در شیبراهه ها ایستگاه احداث شود 
  .شود می

  

  
 ]ETC ]1  ایستگاه اخذ عوارض با خطوط)3-1(شکل 

  

  سیستم عوارضی باز  -الف
ا که براسـاس نـوع وسـیله        در سیستم عوارضی باز، کاربران هزینۀ ثابت عوارض ر        

پردازنـد و دیگـر الزم نیـست کـه            نقلیه مشخص شده است، در ایستگاه عوارضی اصلی می        
عوارض در شیبراهه ورودي یا خروجی پرداخت شود و کاربر مجاز به خروج از راه در هر                 

 در حاشـیۀ منطقـۀ شـهري در         اخـذ عـوارض   در چنـین سیـستمی، ایـستگاه        . باشد  نقطه می 
   .]3و2و1[شود مت راه عوارضی، در نظر گرفته میترین قس شلوغ

 خطوط باجه

 خطوط باجه

 تندروخطوط 
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 در صورت وجود دسترسی کنترل نشده و یا زیـاد بـودن             ها  راه و بزرگ  ها  راهدر آزاد 
  . گردد توصیه می سیستم استفاده از اینتعداد آن 

  
  سیستم عوارضی بسته -ب

هـاي    در یک سیستم بـسته، کـاربران سـهم عملکـرد تـسهیالت مربوطـه و هزینـه                 
  ]4و2[. دنپرداز ، بعالوه هزینۀ خدمات را براساس مسافت و نوع وسیلۀ نقلیه مینگهداري

  :در سیستم بسته، دو روش اخذ عوارض وجود دارد
  سیستم بسته بلیطی •
  سیستم بسته نقدي •

عـوارض وجـود نـدارد،      بدون پرداخـت    در سیستم عوارضی بسته بلیطی، حرکت       
کـاربران در ورودي    . باشد   می  اخذ عوارض   داراي ایستگاه   ها   و خروجی  ها  زیرا تمام ورودي  

برگ مجوز خروجی را براساس نوع وسیلۀ نقلیه و مسافت، دریافـت کـرده و در خروجـی،           
  .دهند بلیط را به متصدي تحویل می

هـا    باشد و تنها تفاوت آن      عملکرد سیستم بسته نقدي مشابه سیستم بسته بلیطی می        
شود ولـی در سیـستم بـسته          داخت می این است که عوارض نقدي در خروجی عوارضی پر        

 براساس نوع وسـیله، چگـالی و        دریافتی عوارض   مقدار. شود  بلیطی در ورودي پرداخت می    
  . باشد میانگین مسافت طی شده، می

بنـدي    این طبقه . توان ارایه داد    بندي دیگري نیز براي ایستگاه اخذ عوارض می         طبقه
تصاویر نشان داده شده در اشـکال       . باشد  ها می  از لحاظ موقعیت قرارگیري باجه در انواع راه       

  خطـوط  و بـدون ETCها را به تفکیک دارا بودن خطوط  انواع این ایستگاه ) 5-1(و  ) 1-4(
ETCنمایش داده است .  
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ايستگاه اخذ عوارضي دو طرفه ايستگاه اخذ عوارضي
جداشده طولي

ايستگاه اخذ عوارضي
جداشده عرضي   ايستگاه اخذ عوارضي

دو طرفه با ايستگاه فرعي در يك جهت

 ايستگاه اخذ عوارضي جداشده عرضي
با ايستگاه فرعي دريك جهت

ايستگاه اخذ عوارضي جداشده طولي 
با ايستگاه فرعي در يك جهت 

  ايستگاه اخذ عوارضي
دو طرفه با ايستگاه فرعي در دو جهت

 ايستگاه اخذ عوارضي جداشده عرضي با
ايستگاه فرعي دردو جهت

 ايستگاه اخذ عوارضي جداشده طولي با 
ايستگاه فرعي در دو جهت

ايستگاه اخذ عوارض يك طرفه
  

   اخذ عوارضهاي ایستگاه انواع )4-1(شکل 
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  ETC اخذ عوارض داراي خطوط هاي ایستگاهاع  انو)5-1(ل شک
  

در راه اصــلی و پیــشنهادي هــاي اخــذ عــوارض   انــواع ایــستگاه)1-1 (در جــدول
  .ها ارائه شده است یبراههش

  
   اخذ عوارض در مسیرهاي ایستگاه پیشنهاد استفاده از)1- 1(جدول 

  نوع ایستگاه  نوع سیستم
  ایستگاه  جدا شده

  دوخطه  بسته  باز
 ETC, HOV  طولی  عرضی

  *  *  *  -  *  *  مسیر اصلی
  -  *  *  *  *  -  شیبراهه
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   ایستگاه پلیس راه-1-4-2
هایی که جهت کنترل وسایل نقلیـه، اجـراي مقـررات             ایستگاه پلیس راه به ایستگاه    

راهنمایی و رانندگی و حمل و نقل، حفظ و نگهداري از تاسیسات حیاتی و اسـتراتژیک راه             
  .گردد ، اطالق میشدهاحداث 

جهت انجام این امور الزم است کـه وسـایل نقلیـه بـاري و مـسافري در ایـستگاه                    
  .کاهش یابدعت آنها متوقف یا سر

  :شود با توجه به نوع فعالیت، ایستگاه به دو دسته تقسیم می
 .دارندایستگاه پلیس راهی که باسکول  •

 .ندارندایستگاه پلیس راهی که باسکول  •

. باشد   می آن نیاز  تجهیزات    فضایی جهت نصب   ،دارندل  هایی که باسکو    در ایستگاه 
 در نزدیکی اتاق کنترل در نظر گرفته شـود          بایدباسکول   به   عبور منتهی در این ایستگاه خط     

  . گرددکنترل و وزن شده قرار دادهتا تجهیزات الکترونیکی و کنترل کننده در این فضا 
قف و پـارك وسـایل نقلیـه        با توجه به عملکرد این نوع ایستگاه، فضایی جهت تو         

فـضاي ایـن    .  احداث شود  بایدلذا بعد از باسکول، پارکینگی      . شود میخلف در نظر گرفته     تم
  .راه بستگی داردپارکینگ به حجم ترافیک وسایل نقلیه و حریم 
در ناحیـه کنتـرل     بایـد     فقـط   و توقـف   بودهبا توجه به این که مسیر اصلی راه باز          

د، به دو دسته تقسیم     ن دار  بر اساس فاصله اي که از مسیر اصلی        ها  صورت گیرد، لذا ایستگاه   
  :دنشو می

و تنهـا بـه وسـیله    بـوده  به مسیر اصلی ی که ناحیه کنترل آن چسبیده   های  ایستگاه -1
  .یک جداکننده از هم تفکیک شده اند

 ی که از مسیر جدا شده و فاصله زیادي نسبت به مسیر اصـلی دارنـد               های  ایستگاه -2
  .) متر9بیش از (

 هـاي   ایـستگاه در  . باشـد   مـی  جداکننـده    سازي  ایمنتفاوت این دو نوع ایستگاه در       
 حتما از حفاظ ایمنی مناسب استفاده شـود تـا وسـایل نقلیـه مـسیر اصـلی در                    بایدچسبیده  
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 برخـورد  ،صورت عدم کنترل، وارد ناحیه کنترل ایستگاه نشده و با وسایل نقلیه متوقف شده   
  .ننماید

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بله                              خیر            
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ]5[در ایستگاه پلیس راه نحوه کنترل و توقف وسایل نقلیه )6-1(شکل
  

لـذا در  . باشـد  مـی تر  تر و ایمن راه جداشده از مسیر راه بسیار مناسب     پلیس ایستگاه
در صـورتی کـه     . ده شـود  صورت وجود فضا و حریم کافی بهتر است از ایـن طـرح اسـتفا              

 تشخیص وسیلۀ نقلیه

 هدایت وسیله نقلیه به ناحیه کنترل با استفاده از عالیم و یا مامور

کند؟ راننده توقف می  

راننده بطور ایمن توقف نماید و 
 قدامات مورد نیاز انجام شودا

اعالن توقف مجدد از طریق نورها و 
  فلش مغناطیسی، آژیر و یا مامور 

ـ در صورت متخلف بودن، وسیله نقلیه به پارکینگ          دایت ه
  .شود و یا جریمه و سایر اقدامات صورت بپذیرد

در هر حال وسیله نقلیه متخلف نبایـستی در ناحیـه کنتـرل      
 .بیش از زمان مقرر توقف نماید

در صورت عدم توقف راننده، با گشت       
ویژه جهت متوقف نمودن وسیله نقلیـه       

 .بطور ایمن اقدام شود
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فضاي بین مسیر اصلی و ناحیه کنترل هموار و عاري از مانع باشد، تعبیـه حفـاظ ضـروري                   
  .باشد مین

 پلیس راه از یـک      هاي  ایستگاهجهت افزایش ایمنی، یکنواختی و کارایی، باید تمام         
) 6-1(بـه همـین جهـت در شـکل          . طرح جهت متوقف نمودن وسایل نقلیه استفاده نمایند       

  .وة عملکرد ماموران پلیس راه جهت متوقف نمودن وسایل نقلیه آورده شده استنح
براساس مطالب عنوان شده و در نظر گرفتن نوع راهی که ایستگاه پلیس راه در آن              

ایـن  ) 2-1(توان ارایه کرد کـه جـدول    بندي خاصی می ها و تیپ    بندي  قرار گرفته است طبقه   
  .بندي را ارایه کرده است طبقه

  
  بندي انواع ایستگاههاي پلیس راه  طبقه)2- 1 (لجدو

  راه اصلی  بزرگراه  آزادراه  نوع راه

  
با سیستم 
کنترل 
  وزن

  بدون 
  نترلکسیستم 
   وزن

با سیستم 
کنترل 
  وزن

  بدون 
سیستم کنترل 

  وزن

با سیستم 
کنترل 
  وزن

  بدون 
سیستم کنترل 

  وزن
چسبیده به 
  مسیر اصلی

1  2  3  4  5  6  

جدا شده از 
  لیمسیر اص

7  8  9  10  11  12  

  .باشند هاي جدول نشان دهنده شماره تیپ ایستگاه پلیس راه می در خانهذکر شده اعداد : توجه*
  
   ایستگاه ایست و بازرسی-1-4-3

نقلیه جهت کنترل و بازرسـی در آن توسـط مـاموران متوقـف                به مکانی که وسایل   
اي کـه مـسیر ورودي عـریض          قطهایستگاه از ن  . نامند شوند، ایستگاه ایست و بازرسی می       می

اي  یابد و سپس در نقطـه  شوند، ادامه می اي که وسایل نقلیه متوقف می شده، شروع و تا نقطه 
  .یابد گردد، پایان می که مسیر به حالت اولیه خود بر می
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  بله                     خیر            
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  ]5[ در ایستگاه ایست و بازرسیسایل نقلیه  نحوه کنترل و توقف و)7-1(شکل 
  

در ایستگاه ایست و بازرسی، وسـایل نقلیـه ورودي جهـت کنتـرل و بازرسـی بـه        
وسیله ماموران مستقر، متوقف شده و از آنها دربارة مبـدا و مقـصد و نـوع محمولـه وسـیله             

 ماموران انتظـامی    اي که بنا به تشخیص      وسایل نقلیه . شود  نقلیه سوال و بارنامۀ آنها کنترل می      
تر دارنـد بـه پارکینـگ هـدایت شـده و مـاموران مـستقر در پارکینـگ                     نیاز به بازرسی دقیق   

جهـت افـزایش ایمنـی، یکنـواختی و کـارایی بایـد تمـام           .دهنـد   اقدامات الزم را انجام مـی     
.  ایست و بازرسی از یک طرح جهت متوقف نمودن وسایل نقلیه استفاده نمایند             هاي  ایستگاه

 تشخیص وسیلۀ نقلیه

 هدایت وسیله نقلیه به ناحیه کنترل با استفاده از عالیم و یا مامور

کند؟ راننده توقف می  

راننده بطور ایمن توقف نمایـد و مـامور         
  .شروع به پرسیدن سوال نماید

هاي   اعالن توقف مجدد با استفاده از چراغ      
مغناطیسی قرمز رنگ، آژیـر و نـشان دادن         

 .تابلوي توقف توسط مامور

ــیله    ــه وس ــودن ب ــک نم ــورت ش در ص
اي، جهت بازرسی بیشتر به پارکینگ      نقلیه

 .هدایت شود

هاي  در صورت عدم توقف راننده، دستگاه     
ــتگاه ــش  دس ــد و ک ــاي پنچــر کنن ــاي  ه ه

نگهدارنده وسیله نقلیه فعال شوند و گشت       
 .الزم را انجام دهدویژه اقدام 
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نحوة عملکرد مـاموران ایـست و بازرسـی جهـت متوقـف           ) 7-1(ین جهت در شکل     به هم 
  .نمودن وسایل نقلیه آورده شده است

هـاي پلـیس راه و ایـست و           هاي شماتیک انواع ایـستگاه      طرحنیز  ) 8-1(در شکل   
  .بازرسی از لحاظ موقعیت قرارگیري آن در راه نشان داده شده است

 ايستگاه پليس راه و ايست و بازرسي دو طرفه    

  ايستگاه پليس راه و ايست و بازرسي دو طرفه با فاصله طولي   

ايستگاه پليس راه و ايست و بازرسي يك طرفه        
  

   پلیس راه و ایست و بازرسیهاي ایستگاه انواع )8-1(شکل 
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   راه نوعبندي براساس   طبقه-1-5
یکی از پارامترهاي تاثیرگذار در انتخاب نوع ایـستگاه و محـل احـداث آن، نـوع راه               

  :]6[عبارتند از که گردد   به سه قسمت عمده تقسیم میها راه. باشد می
 آزادراه •

 بزرگراه •

  ههاي جدا نشد راه •
  
  ها  آزادراه-1-5-1

 خط عبور که  مسیرهاي رفت و برگشت از هم جـدا شـده و                6به راهی با حداقل     
ه و سـایر    بدون تقاطع همسطح، بدون دسترسی از حاشیه، ممنوعیت عبور پیـاده و دوچرخـ             

و در موردهـایی      انجـام شـده     ورود و خروج با زاویه کـم       وسایل نقلیه غیر موتوري بوده و     
همچنـین در طـول راه      باشـد،   ام یـا بخـشی از وسـایل نقلیـه تجـاري             ممنوعیت عبـور تمـ    

  .]6[گردد آزادراه اطالق میحصارکشی مناسب انجام گرفته باشد 
 و عملکـرد    ها با توجـه بـه بـاال بـودن سـرعت حرکـت وسـایل نقلیـه                   اهدر آزادر 

، مـدیریت سـرعت و کنتـرل آن از اهمیـت بـسیار              داردها که نیاز به کاهش سرعت        ایستگاه
  .باشد و ضروریست توجه خاصی به این مقوله شود االیی برخوردار میب

 کیلـومتر در سـاعت   120برابـر   نامـه      براساس آئین  در آزادراه حداکثر سرعت طرح    
  .ها براساس این سرعت ارایه گردیده است باشد که طرح می

هـاي    بیشتر بصورت پشتیبانی نیرو    بایدها    پلیس راه در آزادراه    هاي  ایستگاهعملکرد  
به این صورت که گشت هاي ویژه در این محل استقرار یابند و جهـت انجـام                 . گشت باشد 

 نقلیـه  وظایف در طول محور گشت زنی انجام دهند و در صـورت وقـوع تخلـف، وسـایل                
 ایـست  هاي ایستگاهاحداث  .هاي بین راهی بصورت ایمن متوقف شوند  متخلف در پارکینگ  
 در . سـاخته شـود    نبایـد  و   نبودهبه عملکرد آنها توجیه پذیر      ها با توجه     و بازرسی در آزادراه   

  .هایی بدین منظور ارائه نگردیده است دستورالعمل حاضر نیز طرح
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   خطه جدا شده4 بزرگراه -1-5-2
 است که تنها تفاوتشان وجود تقاطع هم سطح در بزرگراه و            هبزرگراه مشابه آزاد را   
  .]6[داشتن راه دسترسی بیشتر است

 کیلومتر در ساعت است کـه       110ح بزرگراه چهارخطه جدا شده برابر       سرعت طر  
  .گردند می براساس این سرعت ارایه ها طراحی

 طراحـی آنهـا مـشابه       نمـوده کـه    احـداث     را ها انواع ایستگاه  توان  می ها  راهدر بزرگ 
  .است ها راههاي واقع در آزاد  هایستگا

  

  هاي دوخطه جدا نشده  راه-1-5-3
ي دو خطـه    هـا   راه،  ندارنـد و میانـۀ جداکننـده      داشـته   خط عبور     دو یی که ها  راهبه  
  .احداث گردد نبایدنوع راه، ایستگاه اخذ عوارض  در این .گویند جدانشده می

 توقفی در خطوط عبور صورت بگیرد و تمام         نباید به هیچ عنوان     ها  راهدر این نوع    
  . شده و در ناحیه کنترل متوقف شوند از مسیر جدابایدکنترل دارند  به که نیاز اي نقلیه وسایل

  بوسیله جداکننده از خطوط عبـور جـدا شـده و امکـان             دناحیه کنترل نیز حتما بای    

  .مقدور نباشد خروجی و ورودي در جز به اصلی مسیر به نقلیه وسایل دسترسی
   

   ایستگاهسازي ایمن اصول حاکم بر طراحی و -1-6
سازي  مربوط به ایمن   اصول از باید ها ایستگاهدر   مناسب سطح در ایمنی به دستیابی جهت

  .تبعیت نمود و در صورت تغییر در آن باید با مسئولین ذیربط راه هماهنگی الزم انجام شود
  

   ایستگاه اخذ عوارض-1-6-1
بایـد ایـن    هـاي اخـذ عـوارض         جهت افزایش ایمنی و کاهش برخورد در ایستگاه       

  :اصول ایمنی رعایت شود
گونه فعالیـت     باشد و هیچ     مکانی جهت اخذ عوارض می     ایستگاه اخذ عوارض   -1

 .دیگري نباید در این مکان صورت بپذیرد
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خدمات رفاهی و کاربري نبایستی در ایستگاه احداث شود تا با توقف وسایل              -2
 .نقلیه سطح ایمنی کاهش یابد

 .خطوط عبور ایستگاه باید کانالیزه شود -3

 .پذیرد صورت همگرا و گیري تابش صف، واگرا، نواحی در نباید توقفی هیچگونه -4

جهت مسدود نمودن خطوط عبور باید از تجهیـزات ایمنـی مناسـب اسـتفاده               -5
 .زن استفاده گردد هاي چشمک در هنگام شب باید از چراغ. شود

 
  هاي پلیس راه و ایست و بازرسی  ایستگاه-1-6-2

زرسـی  هاي پلـیس راه و ایـست و با          به طور کلی اصول ایمنی که در محل ایستگاه        
  :باید رعایت شود عبارتند از

هاي مربوط به قوانین ترافیکی، عبـور و مـرور و             مأموران پلیس راه باید کنترل     -1
 .ها انجام دهند حمل و نقل را فقط در محوطه کنترل مقابل ایستگاه

هـا در نظـر گرفتـه       مسیرهاي عبوري که در نقشه وضعیت هرکدام از ایـستگاه          -2
ه و از کنترل  و توقف وسایل نقلیه در این مـسیرها  شود باید کامالً آزاد بود    می

 .جلوگیري به عمل آید

 صرفاً در محوطه    1کنترل وسایل نقلیه در مورد قوانین و مقررات موضوع بند            -3
کنترل در نظر گرفته شده، بنابراین مأموران کنتـرل در صـورت لـزوم بایـد در           

 نظـر گرفتـه     هاي مربوطه که بین محوطه کنترل و مـسیرهاي عبـوري در             محل
 .شوند، استقرار یابند می

مأموران کنترل تحـت هـیچ شـرایطی اجـازه ایـستادن در جزیـره میـانی بـین                -4
مسیرهاي تردد رفت و برگشت را نداشته و متوقـف کـردن و کنتـرل وسـایل                 
نقلیه در مسیرهاي عبوري جنب جزیـره میـانی کـه منجـر بـه مـسدود شـدن               

 .تگردد، ممنوع اس مسیرهاي رفت و برگشت می
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هایی که مسیر عبوري آنهـا فاقـد جداکننـده وسـط              در محوطه جلوي ایستگاه    -5
باشد، از احداث این نوع جداکننده خودداري گـردد و مـسیرهاي عبـوري                می

 .رفت و برگشت در طرفین محور وسط تعبیه گردند

هایی که امکان تعبیه محوطه کنترل با در نظر گرفتن فضاهاي مورد              در ایستگاه  -6
طوط عبوري و فضاهاي ایمن اطراف آنهـا وجـود نداشـته باشـد،              نیاز براي خ  

 .باشد توقف و کنترل وسایل نقلیه در آن جهت ممنوع می

هاي ویژه باید در قسمت خروجی مستقر شوند تا در صـورت تخلـف                گشت -7
 .کاربران، آنها را در مسیر بصورت ایمن متوقف نمایند

در .  دقیقـه باشـد  3بـیش از   مدت زمان توقف وسایل نقلیه در ایستگاه نبایـد          -8
  .صورت نیاز به زمان بیشتر وسیله نقلیه به پارکینک هدایت شود

  

  مسئولیت ها و سازي ایمنفرآیند  -1-7
ســازي  هــا در خــصوص ایمــن مــسئولیتســازي و  فرآینــد ایمــن )3-1 (در جــدول

  .  در مراحل مختلف بیان شده استهاي راه گلوگاه
  

   

  جودهاي مو سازي گلوگاه ایمن) الف
  

  

  ي راهها گلوگاه سازي ایمنفرآیند  )3- 1(جدول 
  هاي موجود ها درگلوگاه مستولیت  فعالیت  گام
  کارفرما  شناسایی  1
  )4-1(ارجاع به جدول   بازرسی ایمنی  2
  کارفرما و مشاور  ارائه راهکار  3
  کارفرما، دستگاه نظارت و پیمانکار  اجرا  4
  بهره بردار  پس از گشایش  5
  ارت راه و ترابريوز: کارفرما

 و بایـستی اطالعـات مـورد نیـاز را        باشد  میسازمانی است که مسئولیت اداره ایستگاه بر عهدة آن          : بهره بردار 
  .دراختیار قرار دهد
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  فرآیند بازرسی ایمنی راه براي ایران )4- 1(جدول 

 مسئولیتها در مراحل مختلف بازرسی
 فعالیت گام

کهدایت ترافی پیش از گشایش طراحی  راه موجود 

ها  انتخاب پروژه 1
 کارفرما کارفرما کارفرما کارفرما براي بازرسی

انتخاب تیم  2
 کارفرما کارفرما کارفرما کارفرما بازرسی ایمنی راه

ارایۀ اطالعات  3
زمینه پیش  

کارفرما و 
 مشاور

کارفرما و دستگاه 
 نظارت و پیمانکار

کارفرما و دستگاه 
 کارفرما نظارت و پیمانکار

کارفرما، مشاور  جلسۀ افتتاحیه 4
 و تیم بازرسی

کارفرما، دستگاه 
نظارت،پیمانکار و 
 تیم بازرسی

کارفرما، دستگاه 
نظارت، پیمانکار و 

 تیم بازرسی

کارفرما و تیم 
 بازرسی

ارزیابی مستندات  5
 تیم بازرسی تیم بازرسی تیم بازرسی تیم بازرسی و بازدید میدانی

تجزیه و تحلیل  6
سیبازر  تیم بازرسی تیم بازرسی تیم بازرسی تیم بازرسی 

 تیم بازرسی تیم بازرسی تیم بازرسی تیم بازرسی گزارش بازرسی 7

کارفرما، مشاور  جلسۀ اختتامیه 8
 و تیم بازرسی

کارفرما، دستگاه 
نظارت،پیمانکار و 
 تیم بازرسی

کارفرما، دستگاه 
نظارت، پیمانکار و 

 تیم بازرسی

کارفرما و تیم 
ازرسیب  

پاسخ به گزارش  9
 بازرسی

کارفرما با 
همکاري 
 مشاور

کارفرما با 
همکاري دستگاه 

 نظارت

کارفرما با همکاري 
 کارفرما دستگاه نظارت

اعمال تغییرات  10
 مورد توافق

کارفرما و  
 مشاور

کارفرما، دستگاه 
 نظارت و پیمانکار

کارفرما، دستگاه 
 کارفرما نظارت و پیمانکار

11 
آیند اتمام فر

بازرسی و 
 بازخورد نتایج آن

کارفرما و  
 مشاور

کارفرما، دستگاه 
 نظارت و پیمانکار

کارفرما، دستگاه 
 کارفرما نظارت و پیمانکار

  

  : توضیح مراحل مختلف یاد شده در باال آورده شده استصفحه روبرودر 
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  هاي بازرسی ایمنی راه توسط کارفرما انتخاب پروژه -1
هایی که بایـد مـورد بازرسـی قـرار      ها یا محل ت انتخاب پروژهتوان گف بطور کلی می  

هـا را در      تواند تمامی پروژه    کارفرما می . گیرند بستگی به تشخیص کارفرما یا متولی راه دارد        
هاي از    هاي موجود را براساس سیاست      مرحله طراحی و قسمتهایی از شبکه یا کل شبکه راه         

البته باید دوباره متـذکر شـد کـه در          . ی تعیین کند  قبل تعیین شده، جهت انجام بازرسی ایمن      
  .راههاي موجود، بازرسی نباید روي مقاطع بزرگی از راه در مدت زمان کوتاه انجام شود

  انتخاب تیم بازرسی ایمنی راه -2
بازرسی ایمنی راه توسط فردي با مهارت کافی یا توسط تیمی از افراد با تخصصها و                

معموالً تـیم بازرسـی توسـط کارفرمـا و یـا بـا همکـاري        . شود هاي مختلف انجام می     تجربه
توانـد بـا سـایر عوامـل          کارفرما در انتخاب تیم بازرسی مـی      . شود  مدیریت طرح انتخاب می   

 .درگیر در پروژه مشورت نماید

  ارائه اطالعات پیش زمینه  -3
راح کارفرما یا ط  . داشتن تمام اطالعات الزم براي بازرسی کامل پروژه ضروري است         

ها، مشخصات و گزارشهاي ضروري شامل اطالعات مربوط به حجـم             پروژه باید تمام نقشه   
ایـن  . ترافیک و سرعتهاي عملکردي و غیره را که مورد نیاز بازرسان خواهد بود تهیـه کنـد                

. ها، اسناد پیمان و غیره باشـند        هاي آماري، نقشه    داده  هاي طرح،     اطالعات باید شامل گزارش   
  . تر است قبل از زمان استخدام تیم بازرسی ایمنی راه انجام شوداین مرحله به

  برگزاري جلسه آغازین -4
به طور کلی برگزاري جلسات مختلف بین گروه بازرسی، طراح و کارفرما ضـروري              

ها از طرف بازرسان به اشتباه تعبیـر شـود، نگـران              طراحان از اینکه طرح آن    . رسد به نظر می  
  .برگزاري جلسات متعدد بصورت گام به گام مرتفع خواهد شداین مشکالت با . هستند
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   میدانیدیدبازارزیابی مستندات و  -5
ـ گیر   یکدیگر صورت مـی    به موازات  میدانی و ارزیابی مستندات      بطور کلی بازدید   . دن

مهمتـرین   .شـوند    عموماً قبل و بعد از اولین بازدید میدانی ارزیـابی مـی             زمینه  یشاطالعات پ 
  .باشد  مربوط به پروژه می اطالعاتتحلیلمطالعه و ، ابی مستندات ارزیهدف از

تر جهت شناخت بیشتر و بهتر پروژه قبـل از            بدین ترتیب دستیابی به اطالعات دقیق     
بازدید میدانی و مقایسه وضع موجود پروژه با مـستندات آن بعـد از بازدیـد میـدانی میـسر                    

  .شود می

  تجزیه و تحلیل بازرسی -6
 عملیات بازرسی ایمنی راه را در یک محیط مناسب با توجه به تجربه و              تیم بازرسی، 

  .دهد هاي تیم انجام می ویژگی
هاي طرح و سایر اسناد مربوطه، با تأکید بـر تـامین    این تیم یک بازبینی دقیق از نقشه     

  .آورد ایمنی تمام کاربران راه و طبق اهداف بازرسی ایمنی راه، به عمل می
خطر تصادفات، دو عمل اصـلی هـستند کـه بایـد در تجزیـه و                تشخیص و ارزیابی    
  . تحلیل بازرسی انجام گیرند

  گزارش بازرسی -7
 کلـی   چـارچوب  در مـورد      بایـد  اي   اعضاي تـیم طـی جلـسه       ،پس از اتمام بازدیدها   

 ،بـه علـت حجـم بـاالي اطالعـات         . نویس نتایجی که باید ثبت شـوند، توافـق نماینـد            پیش
در روز  گزارش براي هر روز بازرسی، قبل از شروع بازرسـی           نویس    ضروري است که پیش   

 مختلـف هـاي     عدم انجام این کار منجر به پیچیدگی و اغتـشاش بـین محـل             . بعد کامل شود  
تـیم   تصمیمات اتخاذ شده باید نظـرات     . گردد  آوري شده می   و اطالعات جمع  مورد بازرسی   

  .و قرار بگیردافراد غیر عض و نباید تحت تأثیر نمودهبازرسی را منعکس 
  



 27                                                               اههاي راهسازي گلوگراهنماي ایمن 

   پایانیجلسه -8
 پایـانی جلـسه   تمامی عوامل دخیل در فرآیند بازرسـی مجـدداً توسـط کارفرمـا، بـه                

تمـامی  . نمایـد  ها و گزارش بازرسی را ارایه مـی  شوند و طی آن تیم بازرسی یافته     دعوت می 
د توانند از این جلـسه جهـت ارایـه نقطـه نظـرات خـو       عوامل دخیل در پروژه و کارفرما می 

  .سازي پاسخ گزارش استفاده کنند هاي بازرسی قبل از آماده درباره یافته

   پاسخ به گزارش بازرسی-9
اي که بازرسـی در آن انجـام گرفتـه اسـت کارفرمـا بـه                  در نهایت با توجه به مرحله     

تنهایی یا با همکاري سایر عوامل دخیـل از جملـه طـراح مـشاور گـزارش بازرسـی را بـه                      
در پاسـخ بـه   . نمایـد   کرده و نیاز به تغییـر در پـروژه را بررسـی مـی            صورت دقیق بازنگري  

ات به صورت مستند اهمیت خاصـی         گزارش بازرسی بیان دالیل انجام یا عدم انجام پیشنهاد        
هاي کارفرمـا،   پاسخ به گزارش بازرسی با توجه به مرحله مورد بازرسی جزء مسئولیت      . دارد

  .با همکاري سایر عوامل دخیل است

  اجراي پیشنهادات پذیرفته شده -10
هر چند این مرحله پس از فرآیند بازرسی است لـیکن در ادامـه کـار کارفرمـا بـراي        
اجراي پیشنهادات پذیرفته شده با توجه به نوع مرحلـه بازرسـی تمهیـدات الزم را در نظـر                   

  .گیرد می

   اتمام فرآیند بازرسی و بازخورد نتایج آن-11
  :تواند شامل موارد زیر باشد میبازخورد بازرسی ایمنی راه 

  بازخورد آن به پروژه اخیر ؛ •
  هاي مشابه؛ ها از طریق بازرسی بازخورد آن به سایر پروژه •
  بازخورد آن به متخصصان؛ •
 . بازخورد مربوط به اصالح استانداردهاي ایمنی •
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  ي غیر ایمنها اهگلوگ روند گام به گام شناسایی و اصالح )9-1(شکل 

هاي غیر ایمن بر اساس هاي غیر ایمن بر اساس   گلوگاهگلوگاه   شناسایی شناساییوو  بنديبندي  طبقهطبقه
  معیارهاي مشخصمعیارهاي مشخص

  انجامانجام   جهت جهتگلوگاه هاي غیر ایمنگلوگاه هاي غیر ایمن  انتخابانتخاباولویت بندي و اولویت بندي و 
  مطالعاتمطالعات

  مربوطهمربوطه  اطالعاتاطالعات  تمامتمام  آوريآوري  جمعجمع

  معمولمعمول  عواملعوامل  بنديبندي  طبقهطبقه: : اطالعاتاطالعات  تحلیلتحلیل  وو  تجزیهتجزیه  --11
  منطقهمنطقه  یایا  ناحیهناحیه  مقطع،مقطع،  ازاز  میدانیمیدانی  بازدیدبازدید  --22
  نتایجنتایج  ارایهارایه  وو  نهایینهایی  ارزیابیارزیابی  --33

  مشکالتمشکالت  برايبراي  مناسبمناسب  راهکارهايراهکارهاي  ارایهارایه

  هايهاي  هزینههزینه  وو  منافعمنافع  تعیینتعیین
  طرحهاطرحها

  مقدماتیمقدماتی   هاي هايطرحطرح  ارایهارایه

  شناساییشناسایی 

  اقتصادياقتصادي  توجیهتوجیه

 

  طرحطرح  جزییاتجزییات  تکمیلتکمیل

  راهراه  ایمنیایمنی  بازرسیبازرسی  انجامانجام

  اصالحیاصالحی  اقداماتاقدامات  اجراياجراي

  اقداماتاقدامات  ارزیابیارزیابی  وو  نظارتنظارت  طرحطرح  تاثیراتتاثیرات  ارزیابیارزیابی

  طرحطرح  اجراياجراي

   و انتخاب راهکارها و انتخاب راهکارها  بنديبندي  اولویتاولویت

  مشکالتمشکالت  تشخیصتشخیص
  ایمنیایمنی

  طراحیطراحی
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  :هدف از بازخورد فرآیند بازرسی در همان پروژه از طرف کارفرما عبارتست از
  ؛ و تشکر رسمی از بابت دریافت گزارش بازرسی ایمنی راه امکان ابراز تقدیر •
هاي گزارش اتخـاذ شـود         اقداماتی که باید براي هر یک از یافته        تفصیلی  شرح •

 .ات اقدامعدم قبولو یا دالیل 
  

آمـده از بازرسـی بـه سـایر           ه طور کلی هدف از انتشار دانـش و اطالعـات بدسـت            ب
ها کسب منافع بیـشتر از راه و نیـز اسـتفادة آتـی طراحـان جهـت اجتنـاب از تکـرار                         وژهپر

  . خطاهاي مشابه است
  :در ذیل توضیح مراحل مختلف یاد شده در باال آورده شده است

  نجام مطالعات ي غیر ایمن براي اها گلوگاه شناسایی -1
هاي   ي غیر ایمن بایستی اطالعات موجود در پایگاه داده        ها  گلوگاهبه منظور شناسایی    

هزینه تصادفات در هر ایستگاه، در طی دوره زمانی تعیین          . تصادفات مورد بررسی قرارگیرد   
 و از مناطقی که داراي هزینه تـصادف بـیش از حـداقل اسـتاندارد                شود  میشده تخمین زده    

  . شده هستند فهرست تهیه گرددانتخاب 
ي غیر ایمن بایستی تمام آنهـا بـه منظـور شناسـایی عوامـل        ها  گلوگاهبراي شناسایی   

  .وندشبررسی » گام به گام«اجرا شده، به روش  هاي حل  منجر به تصادفات و سازماندهی راه

   فراهم آوردن همۀ اطالعات مربوطه جهت تشخیص مشکالت ایمنی-2
 تصادف در هر ایستگاه بایستی جمـع آوري شـود و از صـحت               اطالعات مربوط به  

سایر اطالعات مثـل میـزان ترافیـک، تغییـرات      . نظم اطالعات تصادف اطمینان حاصل گردد     
هاي زمینی و غیره را بایستی به طـور مـستند             جدید در شبکه راه یا ترافیک ناشی از کاربري        

  :ایستی انجام شودجهت تشخیص مشکالت ایمنی مراحل ذیل ب. جمع آوري شود
اطالعات تصادف هر طبقه از طریق نوع تصادف یا عواملی مانند روشنایی روز،              •

  .آب و هوا، گروه سنی افراد دخیل در تصادف و غیره آنالیز شود



 بندي گلوگاه                                                                                      طبقه30

  . ایستگاه از نقطه نظر کاربران راه مورد بررسی قرار گیرد •
  .دگیري شو دربارة دالیل احتمالی تصادفات با عوامل مشترك نتیجه •

ولـی روي  ) براي مثـال سـرعت  (ممکن است انواع دیگري از فاکتورها دخیل باشند      
  .شود میشوند تمرکز بیشتري  عوامل راه یا ترافیک که منجر به تصادفات می

   ارائه راهکار -3
براي مشکالت ایمنی هیچ راه حل کلی وجود ندارد بلکه بایستی با توجه به عوامـل              

اي تهیـه شـده و هزینـۀ اصـالحات            در نتیجه طـرح اولیـه     . دبروز تصادف راه حل ارایه شو     
قبل از اجـراي    . سپس این طرح باید مورد بازرسی ایمنی راه قرار گیرد         . شود  میتخمین زده   

  .پروژه، پیشنهاد بازرسی ایمنی راه را باید جهت تکمیل طرح در نظر گرفته شود

  سود /   ارزیابی هزینه-4
که شامل کـاهش  (و مزایا ) هاي ساخت   ایی و هزینه  طرح ابتد (ها    در این بخش هزینه   

  .شود میاي بین آنها انجام  تخمین زده و مقایسه) تصادفات با توجه به نوع تصادف در هزینه

   غیر ایمن جهت اصالحهاي ایستگاهبندي   اولویت-5
 هر ایستگاه اولویت بندي بین آنها صـورت گرفتـه تـا    سازي ایمنبا توجه به اهمیت    

  . انجام شودسازي منایعملیات 

  ها   اجراي طرح-6
ایـن نکتـه حـائز      . براساس راهکار اصالحی اعتبارات مالی مربوطه باید تعیین شـود         

در طـول مرحلـۀ اجـراء    . است که اجراي طرح با نتایج مطالعه تصادفات تطبیق داشته باشـد      
نجام مرحلـه   باشد و هنگامی که تکمیل شده ا        اي برخوردار می    ایمنی ترافیک از اهمیت ویژه    

  . تواند مطرح باشد قبل از گشایش بازرسی ایمنی راه می
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   نظارت بر اصالحات و ارزیابی تاثیرات -7
آوري سیـستماتیک اطالعـات دربـارة اصـالحات ایمنـی راه بعـد از                 نظارت و جمع  

ارزیابی تجزیه و تحلیل آماري اطالعـات بـه منظـور           . باشد  اجراي راهکارهاي مورد نظر می    
. باشـد  ان موفقیت اصالحات انجام شده در رسیدن به اهداف کاهش تصادف مـی         تخمین میز 

اي اسـت و در    این کارها براي اطمینان از اثر مثبت و منفی اصـالحات داراي اهمیـت ویـژه               
  . باشد میهاي اصالحی در کاربردهاي بعدي بسیار مفید  هاي دوباره تاثیر روش بینی پیش

  
   طراحی)ب

  : که عبارتند ازشود میطراحی شامل سه فاز 
  )توجیه فنی، اقتصادي و اجتماعی (  فاز صفر-1
  )طراحی مقدماتی ( فاز یک-2
  )طراحی قطعی (2 فاز -3

 و تغییـر در طـرح       هـا قبـل از اجـرا       سـازي ایـستگاه    الزم به ذکر است که طرح ایمن      
  . شود و مجوز الزم اخذ بایستی به تایید گروه ایمنی وزارت راه و ترابري برسدایستگاه 
  

          )دستگاه اجرایی( کارفرما  -1-7-1
کارفرما عبارت است از شخصیتی حقیقی یا حقوقی کـه متـولی و مالـک منـابع و                  

  .  ها را پوشش داده و به عبارت دیگر مالک پروژه است سرمایه بوده و در یک پروژه هزینه
                                                                                                                 

  مشاور  -1-7-2
. نمایـد   مشاور شخصی حقیقی یا حقـوقی اسـت کـه خـدمات مـشاوره ارایـه مـی                 

  :  خدمات مشاوره شامل



 بندي گلوگاه                                                                                      طبقه32

 اقتصادي، اجتماعی و    ، سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی       مطالعات امکان  .1
منجر به پذیرش و یا رد طرح و        هایی که     محیطی و به طور کلی فعالیت       زیست

                                            ؛شود ها می گذاري در طرح گذاري یا عدم سرمایه به معناي توجیه سرمایه
                  ؛اي مطالعات بنیادي کاربردي و توسعه .2

 ؛ضوابط ومعیارهاي فنی واجرایی تهیه وتنظیم استانداردها، .3

 ؛، پایه، تفصیلی و اجراییطراحی مفهومی .4

 ؛کنترل مهندسی .5

 ؛نظارت بر اجراي طرح نصب وبهره برداري  .6

 ؛ریزي و کنترل پروژه برنامه .7

 ؛خدمات مهندسی ارزش .8

 ؛هاي کیفیت سازي نظام طراحی وپیاده .9

 ؛خدمات مدیریت طرح . 10

 ؛ریزي آموزشی و توسعه منابع انسانی خدمات برنامه . 11

 ؛ها پایش و ارزشیابی طرح . 12

 .عات آماريخدمات مطال . 13
 

    پیمانکار -1-7-3
شخص حقیقی یا حقوقی که براي انجام کار، طبق مقـررات و شـرایط منـدرج در                 

بنـدي و تـشخیص صـالحیت پیمانکـاران، گواهینامـۀ صـالحیت پیمانکـاري                 نامۀ طبقه   آیین
 .دریافت کرده باشد

در هر صورت مسئله مهم این است که اعضاي تیم بازرسـی بایـد مـستقل از تـیم                   
گـزارش  . در تمام موارد، تیم طراحی مسئولیت نهایی طرح را بـر عهـده دارد           . راحی باشند ط

بازرسی ایمنی یکی از مواردي است که تیم طراحی باید در محـدوده کلـی پـروژه آن را در              
  . نظر بگیرد
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  سازي در ایران  سیاستهاي اصلی مورد نیاز براي پیاده-1-8
 در کشور لزوم سیاسـتگذاري در خـصوص         سازي  ایمنقبل از شروع عملیات اصلی      

هاي اجرایی در امر ایمنی سازي بایستی انجام شده و بـه تـصویب                موارد زیر توسط دستگاه   
 .عالیترین مرجع سیاستگذار در بخش راه و ترابري برسد

  و تدوین شرح خدمات آنسازي ایمنتعیین مراحل  •

 ي غیر ایمناه گلوگاه کردن لیست و بندي طبقه براي معیارهایی تعیین •

  )بندي بر اساس بودجه اولویت(هاي غیر ایمن  هتعیین گلوگا •
 تعیین بودجه •

 . بر اساس بودجهسازي ایمنتعیین برنامه زمانبندي براي فراگیر نمودن  •
  

  ي راهها گلوگاه سازي ایمنسازي   طرح عملیاتی پیاده-1-9
ي هـا   گلوگـاه  سازي ایمنسازي    هاي عملیاتی پیشنهادي مشاور در رابطه با پیاده        طرح

شود که    بندي می   تقسیم) کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت        (راه بر اساس زمان اجراي آن       
  .این طرحها به تفکیک در جدول زیر آمده است

  
  راهي ها گلوگاه سازي ایمن طرحهاي عملیاتی پیشنهادي براي )5- 1(جدول 

  بلند مدت  میان مدت  کوتاه مدت
ــی   ــه مهندس ــري در کمیت ــی راه پیگی ایمن

  )ها راهکمیسیون ایمنی (
ــاده ــات    پی ــراي عملی ــازي و اج س
  ها گلوگاه سازي ایمن

ــازنگري  بــ
  دستورالعمل

پیگیري براي تصویب دستورالعمل و ابالغ      
یـــا ( آن از طـــرف وزارت راه و ترابـــري

  )سازمان مدیریت و برنامه ریزي
    جمع آوري نظرات کارشناسان

    زش و اطالع رسانی عمومیآمو  آموزش استفاده از دستورالعمل
    برگزاري سمینار  برگزاري جلسات براي تبادل تجربیات









  
  
  
  

  فصل دوم
  

  ستگاهيطرح هندسی ا
  

   مقدمه-2-1
راه و ایـست و بازرسـی یکـی از            هـاي اخـذ عـوارض، پلـیس         طرح هندسی ایستگاه  

 هندسـی ایمـن     لذا ارائه طرح  . باشد  مهمترین پارامترهاي تأثیرگذار در نحوه عملکرد آنها می       
ها، تأخیر وارده به وسایل نقلیه در این مقـاطع از راه را کـاهش      ضمن بهبود عملکرد ایستگاه   

ها لزوم اصـالح روش طراحـی هندسـی     بررسی گزارش تصادفات در محل ایستگاه. دهد  می
  .کند ها را در کشور اثبات می آن

  :] 6و2[عبارتند ازعوامل زیادي در طراحی ایستگاه تأثیرگذار است که 
 موقعیت ایستگاه -

  طرح هندسی  -
 روشنایی -

 اي ایستگاه طراحی سازه -

 شکل خط  -

 موقعیت نصب تجهیزات در خط -

 کشی در محوطه ایستگاه خط -
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 .عالیم و تجهیزات ایمنی -

هریک از پارامترهاي ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته و معیارهایی جهـت اسـتفاده               
نامه حـداقل معیارهـاي     رهاي مذکور در آئین   بدیهی است که معیا   . طراحان توصیه شده است   

 منفعت، حجم ترافیـک عبـوري از محـور و    –مورد نیاز بوده و در مواردي که تحلیل هزینه     
  .توان فراتر از آنها عمل نمود شرایط ایمنی اجازه دهد می

  
   موقعیت ایستگاه -2-2

دارد کـه   هاي طرح و مالحظات اقتصادي بستگی         انتخاب موقعیت ایستگاه به ویژگی    
  :]8و 7، 1،2[باشد شامل موارد زیر می

 ؛حریم موجود .1

 ؛توپوگرافی .2

 ؛الزامات و اثرات محیطی .3

 ؛تعداد خطوط عبور .4

 ؛وجود فضاي کافی براي اعمال مدیریت تراکم .5

هزینۀ مالی تسهیالت از قبیل هزینـه سـاخت سـاختمان مـدیریت ایـستگاه و                 .6
 ؛پارکینگ کارکنان

 در قطعه راهی احداث شود که بیشترین        هر جا که مقدور است این تسهیالت       .7
 ؛کارایی را داشته باشد

  ؛مشخصات راه بر حسب مبدا، مقصد و طول سفر .8

 ؛هندسۀ راه و جوانب ایمنی آن .9

 ؛ )فاصله ایمن(دید کافی براي رانندگان  . 10

 ؛گیري براي ترافیک تندرو و یا در حال حرکت فاصله مناسب توقف و شتاب . 11

 ؛شیب مناسب و ایمن راه . 12

 ؛امنیت . 13
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  ؛میزان ترافیک مورد تقاضا . 14

 .برداري قابلیت بهره . 15
  

   اخذ عوارضایستگاه -2-2-1
ها که سرعت حرکـت       موقعیت ایستگاه اخذ عوارض به علت قرارگیري در آزادراه        

به طور کلی موقعیت ایـستگاه      . باشد  وسایل نقلیه زیاد است، از اهمیت خاصی برخوردار می        
ود که کمترین تأخیر به حرکت وسایل نقلیه تحمیـل      اي انتخاب ش    اخذ عوارض باید به گونه    

  .شده و از لحاظ ایمنی نیز مناسب باشد
  :]2و1[جهت تعیین موقعیت ایستگاه اخذ عوارض نکات ذیل باید رعایت گردند

مورد اسـتفاده  ) بسته و باز(موقعیت کلی ایستگاه عوارضی بوسیلۀ نوع سیستم        .1
  . شود در آن تعیین می

ی، در هر ورودي و خروجـی، ایـستگاه احـداث           در سیستم بسته بلیط    •
  .شود می

در سیستم بسته نقدي، ایستگاه در شیبراهه ورودي و در طـول مـسیر              •
  . شود اصلی احداث می

هاي مـسیر اصـلی بـا تـدبیر خـاص،             در سیستم باز، موقعیت ایستگاه     •
براساس ترافیک عبوري، باید در محلی واقع شود که ترافیک عبـوري            

شد و احتمال استفاده کاربران از مسیري دیگر حداقل         از آن حداکثر با   
  .شود

ایستگاه باید داراي راه دسترسی به تسهیالت عوارضی مسیر اصلی یا شیبراهه             .2
ایـن راه، دسترسـی کارکنـان را آسـان نمـوده و از حرکـت          . و برعکس باشـد   

لذا این پارامتر در تعیین موقعیـت ایـستگاه تـأثیر           . گردشی آنها خواهد کاست   
عالوه بر این، موقعیت ایستگاه باید طوري باشد کـه دسترسـی            . باشد  ر می گذا

 .آسان، براي ارتباط با خدمات همگانی و سیستم کامالً پیشرفته، فراهم شود
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ایستگاه باید دور از مناطق مسکونی، هواي پرنوسان، ناحیه پـر سـر و صـدا و          .3
 .ودروشنایی اضافی که ممکن است اثر معکوس داشته باشد، واقع ش

ایستگاه عوارضی باید در بخش مستقیم جاده یا در قوس مالیم واقع شود بـه                .4
 .اي که مسافت دید حداقل را تامین کند گونه

ها و برخـورد راننـدگان بـه     موقعیت ایستگاه باید طوري باشد که تعداد توقف        .5
 .حداقل ممکن برسد یا در سیستم باز، اکثریت کاربران مسیر را پوشش دهد

ها   یگر در تعیین موقعیت ایستگاه اخذ عوارض فاصله بین ایستگاه         عامل مهم د   .6
، این است که      هاي عوارضی   یک عامل در انتخاب فاصلۀ بین ایستگاه      . باشد  می

هنگامی که نرخ عوارض مناسب     . نرخ عوارض مناسبی در ایستگاه تعیین شود      
 اطمینان تعیین شد، میانگین مسافت بین دو ایستگاه باید دوباره بررسی شود تا        

باشد تا در اجراي سیستم       ها از یکدیگر کم نمی      حاصل شود که فاصله ایستگاه    
 .تاثیر منفی بگذارد

ها بیش از حد به هم نزدیک باشند، کاربران ممکن است احساس کنند               اگر ایستگاه 
گاه، سطح باالي خدمات ارائه شده توسط سیستم عوارضی           هاي گاه و بی     که به خاطر توقف   

  . دهند  میرا از دست
هـا    هاي عوارضـی، فاصـله ایـستگاه        جهت رسیدن به سطح خدمت مطلوب سیستم      

 16 تـا  8 کیلـومتر و در منـاطق شـهري    64 تـا  48شـهري حـداقل بـین     باید در مناطق برون  
   .]1[کیلومتر باشد

  
   ایستگاه پلیس راه-2-2-2

هـت  ج.  آن مشخص گردد   موقعیت است که    الزم پلیس راه     قبل از ساخت ایستگاه   
 از   پس  است براساس آن عمل گردد تا      الزم مناسب، معیارهایی وجود دارد که       مکانانتخاب  

 نکـات ذیـل بایـد در      انتخاب محل ایستگاه   جهت . به وجود نیاید   یساخت، مشکالت خاص  
 :نظر گرفته شود
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در بـه طـوري کـه        ها  استقرار ایستگاه در خارج شهرها و در سمت راست راه          .1
  مسکونی و تجاري اطراف، آن را فرا نگیرد؛مدت زمان کوتاه، بافت

 صنعتی و   -ایستگاه در مبادي ورودي کاال و مراکز تولیدات کشاورزي        استقرار   .2
  ؛هاي ارتباطی مهم غیره و راه

 ؛هاي بلند ها و مجاور برج عدم استقرار ایستگاه در دامنه کوه .3

 ؛) درصد3ز بیشتر ا(هاي طولی زیاد   شیب مسیرهاي باایستگاه در استقرار عدم .4

 ؛) درصد2بیش از (زیاد هاي با شیب عرضی  عدم استقرار ایستگاه در راه .5

حـداقل برابـر فاصـله دیـد        (اي مناسـب از قـوس         استقرار ایستگاه در فاصـله     .6
 ؛)انتخاب و توقف

عدم استقرار ایستگاه در جنب مراکز ارتباطی مانند صـدا و سـیما، مخـابرات،                .7
نماینـد،    ایل ارتبـاطی رادیـویی اسـتفاده مـی        ها و سایر اماکنی که از وس        پادگان
 ؛راه هاي ارتباطی آنها و نیز ایستگاه پلیس از اختالل در شبکه جلوگیري بمنظور

 ؛)متر600حداقل  (ها عدم استقرار ایستگاه در حریم تقاطع .8

عدم استقرار ایستگاه در مجاورت مراکز و امـاکن مـرتبط بـا وسـایل نقلیـه و                   .9
 ؛تولید کنندة ترافیک

 بمنظــور پــیش بینــی ،اث ایــستگاه در حاشــیه راه داراي حــریم مناســباحــد . 10
 ؛پارکینگ و سایر امکانات مورد نیاز ایستگاه

دهی آب، بـرق، تلفـن و گـاز بـه      استقرار ایستگاه در محلی که امکان سرویس  . 11
 ؛راحتی میسر باشد

تـر فـراهم      وسط حوزة استحفاظی تا امکان گشت مناسـب       استقرار ایستگاه در     . 12
 گردد؛

ها به منظور افزایش ایمنی کاربران و محـل ایـستگاه و              ها و بزرگراه     آزادراه در . 13
جلوگیري از عبور عرضی رانندگان از راه در نظر گـرفتن محوطـه کنتـرل بـه                 

 . باشد همراه اطاقک کنترل در دو سمت مسیر الزامی می
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   ایستگاه ایست و بازرسی-2-2-3
سی، توجه به موقعیت آنها از اهمیـت        هاي ایست و بازر     با توجه به فعالیت ایستگاه    

هـا از ضـوابط فنـی و          گونه ایستگاه   یابی این   در صورتی که مکان   باشد و     باالیی برخوردار می  
 را بـه بـار آورد، لـذا تنهـا           نـاگواري توانـد حـوادث       ایمنی ترافیکی برخـوردار نباشـد، مـی       

ی نبـوده و رعایـت   هـاي مـذکور کـاف    یـابی ایـستگاه   هاي امنیتی و انتظـامی در مکـان        دیدگاه
هـاي ایـست و    اسـت جهـت مکانیـابی ایـستگاه    پارامترهاي ایمنی و ترافیک در آنها الزامـی        

  :بازرسی موارد ذیل باید رعایت شود
 ایستگاه در فضاي باز و خارج از اماکن مسکونی، تجـاري، صـنعتی و               استقرار .1

  ؛غیره

 و قابـل  شـته را دا حـریم الزم در طـرفین راه       در مکـانی کـه     استقرار ایـستگاه   .2
 ؛گسترش باشد

 ؛) درصد2بیش از (زیاد هاي با شیب عرضی  عدم استقرار ایستگاه در راه .3

 ؛) متر600حداقل  (ها عدم استقرار ایستگاه در حریم تقاطع .4

  ؛هاي مرتفع ها و در اطراف برج عدم استقرار ایستگاه در دامنه کوه .5

  ؛ها و پمپ گازها ینها، پمپ بنز ها، تونل عدم استقرار ایستگاه در کنار پل .6

عدم استقرار ایستگاه در شیب با طول زیاد که موجب کاهش سـرعت وسـیلۀ                .7
     براي بدسـت آوردن ایـن طـول بـه شـکل           (گردد    نقلیه به اندازه غیر مجاز می     

 ؛)نامه طرح هندسی مراجعه شود آیین) 5-14(

 ایستگاه به طریقی انتخاب شود کـه در صـورت تـشکیل صـف انتظـار،                 محل .8
 ؛هاي تجاري، مسکونی، ترافیکی و غیره ایجاد ننماید  مزاحمت،اد صفامتد

 ایستگاه در کنـار و مجـاورت و یـا روبـروي مراکـز بهداشـتی و           عدم استقرار  .9
  ؛درمانی

 ایستگاه در مجاورت و اطراف مراکـزي کـه از وسـایل ارتبـاطی               عدم استقرار  . 10
ا و سیما، مخابرات،    نماید، مانند مراکز صد     سیمی و انتشار امواج استفاده می       بی
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پادگانها و غیره چون امواج رادیویی هر یک از واحدهاي ذکـر شـده موجـب                
 ؛هاي واحدها خواهد شد  ارتباطسایر اختالل در 

هاي داراي احتمال سقوط بهمن        ایستگاه در دامنه و یا حاشیه کوه       استقرارعدم   . 11
 .و ریزش سنگ

ده و امکـان دسترسـی      هاي ایست و بازرسی باید داراي دسترسـی بـو           ایستگاه . 12
ماموران به ایستگاه را بدون انجام حرکات گردشی و غیر ضروري و راحتی و              

 آسانی کافی فراهم آورد؛

ایستگاه ایست و بازرسی باید در قسمت مستقیم جاده یا در قـوس مالیـم بـا                  . 13
 .شود مسافت دید کافی واقع 

  
   هندسۀ ایستگاه-2-3

. باشـد   ها، طرح هندسی آن مـی        ایمنی ایستگاه  یکی از پارامترهاي بسیار تأثیرگذار در     
توان با اقداماتی، کاهش سطح ایمنی ناشی از طراحی هندسـی   اي از موارد می    هرچند در پاره  

لذا در  . توان آن را به طور کامل بر طرف نمود          ولی به هیچ عنوان نمی    . ناصحیح را تقلیل داد   
  .قرار گیردهنگام طراحی باید نکات مربوط به طرح هندسی مد نظر 

هاي ساخته شده، پارامترهاي طرح هندسی باید کنترل شده و در صـورت              در ایستگاه 
  .مناسب نبودن، اصالح گردند

  :باشد که عبارتند از به طور کلی هندسه یک ایستگاه متشکل از دو پارامتر می
 )پالن(هندسه افقی  .1

 هندسه قائم .2

به طور جداگانه بررسی شده و به        در ادامه جزییات مربوط به هر کدام از این موارد           
هایی از طراحی     ها نقشه   منظور آشنایی کاربران دستورالعمل با روشهاي طراحی انواع ایستگاه        

توانند به آن مراجعـه       مندان می   هندسی در پیوست این دستورالعمل ارایه شده است که عالقه         
  .کنند
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  )پالن ایستگاه( هندسه افقی -2-3-1
وري باشد که منـاطق ورودي و خروجـی آن، در مـسیري             موقعیت ایستگاه باید ط   

نسبتاً مستقیم قرار گیرند تا از فاصله دور، ایستگاه بـه راحتـی بـراي کـاربران، قابـل رویـت           
  .باشد

اگر احداث ایستگاه در قسمت مستقیم راه بـراي منـاطق ورودي یـا خروجـی یـا         
 3600حداث ایـستگاه بایـد      منطقه توقف امکان پذیر نباشد، حداقل شعاع قوس افقی براي ا          

   .] 6و 2، 1[متر باشد
  :]6[معیارهاي اصلی براي تنظیم پالن ایستگاه شامل

 عرض خط؛ .1

 تعداد خطوط عبوري؛ .2

 موقعیت؛ .3

  .باشد میانه یا عرض و شکل می .4
  

  :ها به این قرار است اجزاء پالن ایستگاه
 ناحیۀ واگرا؛ .5

 ناحیه صف؛ .6

 ناحیه جزیره یا توقف؛ .7

 ناحیه شتاب گیري؛ .8

 حیه همگرا؛نا .9

 شانه؛ . 10

 .میانه . 11
  

 .ها نمایش داده شده است تمام این بخش) 1-2(در شکل 
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 ]2[اجزاء پالن ایستگاه ) 1-2(شکل 

 
Va- اعالم شده( سرعت حرکت قبل از ورود به ایستگاه( 

Vp- اعالم شده( سرعت حرکت در ایستگاه(  
N1- تعداد خطوط عبور ورودي   
N2- رایط عادي در مسیر وروديتحت ش( تعداد خطوط عبور عوارضی(  
N3- تعداد خطوط عبور در خروجی   

Wm- در صورتی که جدا شده باشد( عرض میانۀ راه(  
WA-ها  عرض خطوط عبور مسیر ورودي و شانه  

WTL-عرض کل خطوط عبور عوارضی   
TA-لچکی ورودي   
TD-لچکی خروجی   
LA- طول ناحیۀ واگرا( طول منطقۀ ورود( 

LQ-طول ناحیه صف   
Is-  طول جزیره ایستگاه(طول(  

LR-گیري  طول ناحیۀ شتاب  
LD-طول ناحیه همگرا   
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هاي پلیس راه و ایست و بازرسی با توجه بـه عملکـرد آنهـا دو بخـش       در ایستگاه 
  :شود که عبارتند از دیگر هم اضافه می
 رابط ورودي .1

  رابط خروجی .2
اصـلی جـدا شـده و       اي که نیاز به کنترل دارند، بوسیله رابط از مـسیر             وسایل نقلیه 

-2(در شـکل  . باشد میوارد ناحیه کنترل می شوند که این ناحیه در بین تمام ایستگاه مشابه   
  .راه و ایست و بازرسی نمایش داده شده است هاي پلیس اجزاء پالن ایستگاه) 2

3.0
02.0
0

2.0
0

3.6
5

5°

18

1 19

3.6
5

 محوطه
 ايستگاه

محل توزين وسايل
نقلیه باري   

3.6
5

5°

1 8

119

3.6
5

3.9
03.6
5

3.6
5

3.6
5

 محوطه
محل توزين وسايل ايستگاه

نقلیه باري   

 ناحيه كنترل ايستگاه ناحيه ورودي و خروجي ناحيه ورودي و خروجي

  

   اجزاء پالن ایستگاه پلیس راه و ایست و بازرسی)2-2(شکل 
  
   ناحیه واگرا-2-3-1-1

در ایستگاه اخذ عوارض، پلیس راه و ایست و بازرسی بـه دلیـل کـاهش سـرعت                  
لـذا جهـت افـزایش ظرفیـت، بایـستی تعـداد       . یابـد  وسایل نقلیه عبوري، ظرفیت کاهش می   

افزایش عرض مسیر باید بتدریج و با استفاده از لچکـی مناسـب        . خطوط ایستگاه زیاد شوند   
  .ایل نقلیه به صورت ایمن به خطوط عبور مورد نظر هدایت شوندانجام شود تا وس

اي که با استفاده از لچکی، تعداد خطوط عبور و عـرض ایـستگاه افـزایش       به ناحیه 
جهت تعیین نرخ لچکی واگرا دو روش وجـود دارد کـه            . شود  یابد، ناحیه واگرا گفته می      می

  :عبارتند از
 استفاده از معادالت  .1

 استفاده از جدول .2

                ناحیه ورودي و               ناحیه کنترل ایستگاه   احیه ورودي و خروجی         ن
خروجی
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 کیلـومتر  60ها به دو قـسمت سـرعت         معادالت مورد استفاده در تعیین نرخ لچکی      
گردند کـه در معادلـه         کیلومتر در ساعت با بیشتر تقسیم می       70در ساعت یا کمتر و سرعت       

  .] 7[آورده شده است) 2-2(و ) 2-1(
       کیلومتر در ساعت یا کمتر60سرعت 

         )2-1     (                             
290

2WSL = 
  

     کیلومتر در ساعت و بیشتر70سرعت
       ) 2-2           (                              WSL 22/0=  

  

  :الذکر که در معادالت فوق
L :حداقل طول لچکی به متر  
:S سرعت ورودي مجاز یا اعالن شده به کیلومتر در ساعت   
W :اختالف عرض بین مسیر و ایستگاه( به متر فاصلۀ انحراف(  

  

ــین 9ســرعتی معــادل ) 2-2(و ) 1-2(معــادالت   70 و 60 کیلــومتر در ســاعت ب
جهت رفع این مشکل بایـستی بـه صـورت زیرعمـل            . گیرد  کیلومتر در ساعت را در بر نمی      

  .گردد
ه براي اسـتفاد  ) 1-2( کیلومتر در ساعت بود، معادله       65 اگر سرعت اعالن شده تا      

  . پیشنهاد می گردد) 2-2(شود و براي سرعت باالتر معادله  توصیه می
نـرخ  ) 1-2(باشد که جـدول   روش دوم در تعیین نرخ لچکی استفاده از جدول می    

  .هاي ورودي ارایه کرده است ها را براساس سرعت لچکی
ها قابل    براي خطوط عبور  بدون توقف ایستگاه      ) 1-2(مقادیر داده شده در جدول      

  .]6[ استفاده شود50:1براي این خطوط باید لچکی واگرا با نرخ برابر. باشد تفاده نمیاس
هاي ناحیه واگرا و طول لچکی الزم براسـاس        جزئیات دقیقتر مربوط به نرخ لچکی     

این دستورالعمل که مربـوط بـه       ) 1(هاي ارایه شده در پیوست        هاي مختلف در نقشه     سرعت
  .ستباشد آورده شده ا طرح هندسی می
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  ] 7[ نرخ لچکی واگرا براساس سرعت ورودي)1- 2 (جدول
  )حداقل(نرخ لچکی 

)X:1(  
  ورودي سرعت

)km/h(  
10  40  
10  50  
12  55  
15  65  
17  70  
19  80  
21  90  
23  100  
24  105  
26  110  

  
   ناحیه صف-2-3-1-2

اي اسـت کـه موجـب کـاهش ظرفیـت و تـشکیل صـف          عملکرد ایستگاه به گونه   
لذا وسایل نقلیه نیاز به فضایی دارنـد  . گردد ه در قبل از ناحیه جزیره یا توقف می   وسایل نقلی 

  .شود که در آن صف تشکیل دهند، به این فضا ناحیه صف گفته می
 :تواند به دو حالت تأمین گردد این ناحیه می

. به وسایل نقلیه اجازه داده شود تا در لچکـی ورودي صـف تـشکیل دهنـد                 .1
مواقعی که ترافیک زیاد شود، موجـب افـزایش تـاخیر و            البته این حالت در     

 .گردد تداخل می

قبل از باجه، به وسیله کاربران طـولی بـراي تـشکیل صـف در نظـر گرفتـه                    .2
 . شود می
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هرگاه حجم ترافیک موجود از حجم ترافیـک طراحـی، بیـشتر گردیـد، از لچکـی                
اقل بایـد برابـر     طول الزم بـراي ناحیـه صـف حـد          .ورودي جهت ادامه صف، استفاده شود     

  :]7و6و2[باشد بزرگترین دو مقدار ذیل 
 )وسیلۀ نقلیه، وسیلۀ نقلیه طرح است( وسیلۀ نقلیه 5طولی برابر  .1

   متر60 .2
هاي ارایـه شـده        متر معموالً تعیین کننده است لذا در نقشه        60با توجه به اینکه طول      

ـ   در پیوست یک این دستورالعمل طول ناحیه صف در تمام نقـشه    متـر انتخـاب   60ر هـا براب
  .شده است

  

  ناحیه جزیره یا توقف  -2-3-1-3
مأموران و متصدیان به فضایی جهت استقرار و انجام وظایف محوله نیاز دارند کـه         

ناحیه جزیـره یـا توقـف شـامل دو بخـش        . شود  این ناحیه، ناحیه جزیره یا توقف نامیده می       
  :باشد که عبارتند از می

   عرض خط عبوري-الف
  زیره یا کاناالیزر عرض ج-ب

راه بـه ترتیـب در    اجزاء مختلف مقطع ناحیه جزیره ایستگاه اخذ عوارض و پلـیس        
  .نمایش داده شده است) 4-2(و ) 3-2(اشکال 

SIGN

Ha

Cp
Cs Ca

Hb

Hc

W1 Wi W2

Cb

 
  ]2[رة ایستگاه اخذ عوارض مقطع ناحیه جزی)3-2(شکل  
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Ca-حداقل فاصله آزاد از آسفالت تا زیر سایبان   
Cs-فاصله آزاد از زیر تابلو تا سطح آسفالت           
Cb-فاصلۀ جانبی آزاد بین جدول و باجه                      
Cp-فاصله جانبی بین جدول و ستون سایبان          

Hb-ارتفاع باجه                

HC- ارتفاع جدول          
Ha- ارتفاع لبه سبد ACMتا سطح روسازي                
Wi-عرض جزیره عوارضی                    

1W-عرض خط عوارضی                              
2W- خط عریض(عوارضی) کناري( عرض خط بیرونی(   

   مقطع ناحیه توقف ایستگاه پلیس راه)4-2(شکل 
  

  هاي مختلف ناحیه جزیره حداقل مقدار قسمت) 2- 2 (جدول
  Ca  Cs  Cb  Cp  Hb  HC  Ha  Wi  1W  2W  

  مقدار
  )سانتیمتر (

495  470  30  -  290  15-20  95-100  180  330  480  

  
        ایـستگاه اخـذ عـوارض      هماننـد  ناحیه جزیره یا توقف ایستگاه ایـست و بازرسـی         

  .تنها تفاوت در عدم وجود باجه در ایستگاه ایست و بازرسی است. باشد می
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عرض خط عبور ایستگاه به دلیل کاهش سرعت وسایل نقلیه در بعضی از خطوط               
هـت تعیـین عـرض خـط عبـور          ج. می تواند از عرض خطوط عبور مسیر، کـوچکتر شـود          

  :ایستگاه باید برخی پارامترها شامل
 سرعت عبور وسایل نقلیه؛ .1

 نوع وسیله نقلیه؛ .2

 ترافیک وسایل نقلیه سنگین، .3

هاي خط ایستگاه براي خطوط عبور با کـاربري مختلـف             عرض .مد نظر قرار گیرد   
  .      آمده است) 3-2(در جدول 

  

  ]7[گاه پیشنهادي خط عبور ایست  عرض)3-2(جدول
  )متر (عرض خط عبور  نوع خط عبور

  خط عبور با بارگذاري گسترده
  )خط عریض(

  4/3 تا 5/5

 خطوط عبور با سرعت باال
مطابق عرض متوسط مسیر، معموالً دو 

  ها  متر با شانه6/3خط 
  خطوط عبور  با ترافیک باال کامیون 

  )درصد کامیون ≤30%(
6/3  

 خطوط عبور با ترافیک پایین کامیون
  %30<درصد کامیون <10%

3/3  

  3  سایر خطوط عبور
  

جهت تعیین تعداد خط عبور مورد نیاز باید، حجم ترافیـک عبـوري طـرح تعیـین                 
روش دسـتی تعیـین تعـداد     .شود  شده و با توجه به ظرفیت هر خط عبور تعداد آن محاسبه             

  .خطوط عبور براي ایستگاه اخذ عوارض در ذیل بیان شده است
باشد، تخمـین      سال می  25 ساعت اوج براي سال طراحی که معموالٌ         در ابتدا حجم  

شود تا    ، ضرب   4اي محاسبه شده و در عدد          دقیقه 15سپس حجم ترافیک اوج     . شود  میزده  
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 وسیلۀ نقلیـه    3000بعنوان مثال، حجم ترافیک اوج ساعتی       . حجم ترافیک طرح، تعیین گردد    
شـود     ضرب می  4باشد که در       می 850برابر  اي آن،      دقیقه 15در ساعت و حجم ترافیک اوج       

  .باشد  وسیلۀ نقلیه در ساعت می3400این حجم برابر . تا حجم ترافیک طرح محاسبه شود
) روش پرداخـت  (پس از تعیین حجم ترافیک، درصد کاربران هر نوع خـط عبـور              

  درصـد از 50 درصد از دسـتی و  ETC،20 درصد از 30براي مثال   (شود      نیز تخمین زده می   
ACM  براساس اطالعات ظرفیت و گنجایش سازمان یا منـابع اطالعـاتی       ). نماید   استفاده می

 بـا ظرفیـت   ETCبراي مثال، خط تنـدرو بـا   (گردد  دیگر، ظرفیت هر خط عبور محاسبه می  
 با  ACM وسیلۀ نقلیه در ساعت و       350 وسیلۀ نقلیه در ساعت، خط دستی با ظرفیت          1200

حال براساس اطالعات بدسـت آمـده تعـداد خطـوط           ). اعت وسیلۀ نقلیه در س    550ظرفیت  
عدد اعـشاري بایـد بـه عـدد         . شود  می  عبور مورد نیاز، براي مدیریت حجم ترافیک محاسبه         

در مثال ذکر شـده هـشت       . صحیح باالتر گرد شود، همانند آنچه در محاسبه ذیل آمده است          
بینـی شـده بـا     ج پـیش مورد نیاز است تا حجم ترافیـک سـاعت او     ) پس از گرد کردن   (خط  

  .]7و2[شودحداقل صف، مدیریت 
در ایستگاه اخذ عوارض به خاطر در نظر گرفتن ناحیه صف، تعداد خطوط عبـور               

یابد، بنابراین براي این مثـال تعـداد خـط عبـور مـورد نیـاز             کاهش می ) 3-2(مطابق جدول   
  .، خواهد بود1-8=7

متـر باشـد کـه تعـداد        شود باید خطی با ظرفیت ک       در مجموع، خطی که حذف می     
  .وسایل نقلیه کمتري در پشت صف، اضافه شود

افزار شـبیه     محاسبۀ دستی خط مورد نیاز، اصالح تعداد آن و سپس کنترل آن با نرم             
  .باشد سازي معتبر، روش طراحی معقولی می

                                           
     ACM                             ی                                       دستETC   

         1/3
550

5/03400
=

×        9/1
350

2/03400
=

×           85/0
1200

30/03400
=

×  
  

  1+2+4=8تعداد کل خط 
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  ]7[ کاهش تعداد خط عوارضی به دلیل وجود ناحیه صف)4- 2(جدول 
  کاهش  خطوط مور نیاز براي حداقل صف

  0   خط3 مساوي کمتر و
  1   خط9 خط تا 3بین 

  2   خط9بیشتر و مساوي 
  

  گیري  ناحیه شتاب-2-3-1-4
گیري و مانورهاي     وسایل نقلیه پس از توقف، نیاز به مسافتی دارند تا بتوانند شتاب           

گیـري    این ناحیـه، ناحیـه شـتاب      . الزم را انجام داده و به سرعتی که مورد نیاز است، برسند           
گیري باید حداقل سه برابر بزرگترین وسیلۀ نقلیـه عبـوري         طول ناحیۀ شتاب   .شود  نامیده می 

  .  گرفته و مانور الزم را انجام دهد باشد تا وسیلۀ نقلیه بتواند به راحتی شتاب  
هـاي ارایـه شـده در         نقـشه . باشـد   ناحیه شتابگیري براساس سرعت نیز متغیـر مـی        

  .اند ه شتابگیري را ارایه کردههاي مختلف ناحی پیوست یک این دستورالعمل طول
  

   ناحیۀ همگرا-2-3-1-5
لـذا پـس از     . یابـد   همانطور که بیان گردید در ایستگاه تعداد خطـوط افـزایش مـی            

گیري اولیه وسایل نقلیه نیاز است که با لچکی داراي نرخ مناسب، این تعـداد خطـوط     شتاب
احیـه، ناحیـه همگـرا اطـالق     بـه ایـن ن  . عبور به تعداد خطوط عبور مسیر اصلی تقلیل یابـد    

  .گردد می
  :] 7[جهت تعیین نرخ لچکی همگرا دو روش وجود دارد

 کیلومتر در سـاعت و یـا کمتـر بایـد            60هاي    که براي سرعت  )  3-2(رابطه   .1
 .مورد استفاده قرار گیرد

)2-3(                                      
WWSL 5

290
5/1

2

+=
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  :که در آن
L : متر(لچکی حداقل طول(  
S : کیلومتر در ساعت(سرعت مجاز یا اعالن شده(  

W : متر(فاصلۀ انحراف(  
  

جهت تعیین  . توان استفاده کرد    نمی) 3-2(در خطوط عبور بدون توقف از رابطه        
  .]6[استفاده شود) 4-2(نرخ لچکی همگرا براي این خطوط باید از رابطه 

              L= ⅔ WV     )2-4(  

  :که در آن
L = متر(طول لچکی(  

W = متر(افزایش عرض(  
V = کیلومتر در ساعت(سرعت(  

  
   شانه-2-3-1-6

عرض شانه براي خطوط عبور بدون توقـف در هـر دو جهـت و در سراسـر مـسیر           
  .براي سمت چپ و راست باید مطابق با عرض شانه راه باشد

 سـانتی متـري و عـرض        90سایر خطوط عبور باید داراي عرض شانه سمت چـپ           
 متـر در سراسـر منـاطق ورودي و خروجـی باشـد کـه ایـن                6/2انه سمت راست حداقل     ش

خطوط در ناحیه جزیره یا توقف نیازي به شانه ندارند و می توان عرض شانه را بـا لچکـی                    
  .]7و2و1[با نرخ مناسب به صفر رساند

  

   میانه-2-3-1-7
ر از میانـه راه  شود عرض میانـه نبایـد کمتـ     عرض میانه براساس میانه راه تعیین می      

هایی که بدلیل استفاده از خطوط دو طرفه و یا عدم وجـود فـضاي کـافی،                   در ایستگاه . شود
شود، بایستی موانع قابل حمل در محل قـرار داده شـوند تـا ترافیـک مقابـل                    میانه حذف می  

  .نتواند جهت دور زدن از این فضا استفاده نماید
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  و خروجی  رابط ورودي-2-3-1-8
هاي اصلی و همچنین      ها و راه    ها، بزرگراه   دن جریان ترافیک از آزادراه    براي جدا کر  

پیوستگی جریان ترافیک با حـداکثر مطلوبیـت و عـدم ایجـاد مزاحمـت در جریـان اصـلی                    
  .هاي ورودي و خروجی در نظر گرفته شود ترافیک باید معیارهاي طراحی دماغه

ها و راههـاي   ها، بزرگراه  که در طرح ورودي و خروجی آزادراهاي  ضابطهترین    مهم
  . باشد مسیر می راست سمت در ها خروجی و ها ورودي کلیه قرارگیري شود می توصیه دسترسی

هـاي    توان گفت واگرایی و یا همگرایی جریان ترافیک در رابـط             کلی می  حالتدر  
  .اي بسیار مالیم و به صورت تدریجی صورت گیرد دسترسی باید با زاویه

هاي یک یا چند خطه و شـکل          به ایستگاه بر حسب تعداد رابط      دسترسی   هاي  رابط
هـاي مختلـف    بـه دسـته  ) گردد که به صورت لچکی یا موازي توصیه می (خط تغییر سرعت    

نحوه کنترل جریان وروي و خروجی رابط یکـی دیگـر از عوامـل مهـم و                 . شوند  تقسیم می 
جهـت طراحـی    .باشـد  و دسترسـی مـی  موثر در طراحی ورودي و خروجی رابـط و مـسیر           

  .مراجعه شود ١ها نامه طرح هندسی راه آئین) 6-4-8(هاي ورودي و خروجی به بخش  رابط
  

  هندسه قائم-2-3-2
   شیب عرضی -2-3-2-1

باشد تـا از جمـع شـدن          اصل مهم در تعیین شیب عرضی، زهکشی آب اضافی می         
در ذیـل   . ود زدن آن در هواي سـرد جلـوگیري شـ           آب در سطح راه و ایجاد پرده آب و یخ         

  .مقادیر شیب عرضی ایستگاه ارائه شده است
  

   خطوط عبور بدون توقف-الف
به عبارت دیگر شـیب عرضـی       . شود  دراین خطوط از شیب عرضی راه استفاده می       

  .] 7و1[ها همان شیب عرض مسیر اصلی یا راه است خطوط عبور در ایستگاه
  

                                                 
   سازمان برنامه و بودجه161نشریه شماره . 1
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   سایر خطوط عبور -ب
 با توجه به ناحیـه قرارگیـري خـط متغییـر            هاي عرضی مجاز در این خطوط       شیب

هاي عرضی این خطوط در سـه بخـش ناحیـه ورودي، ناحیـه                بر این اساس شیب   . باشد  می
هـاي عرضـی مجـار و       در ادامـه شـیب    . داخلی ایستگاه و ناحیه خروجی  بحث شده اسـت         
 .پیشنهادي در این مکانها به تفکیک ارایه شده است

 درصـد متغیـر     12 تا   5/0ن محدوده بین    شیب عرضی در ای   : ورودي ایستگاه  .1
 .] 7 و2 ،1[گردد  درصدي براي استفاده توصیه می6/1 یا 5/1 لیکن شیب .است

شیب طـولی مـسطح     (براي جزایر ایستگاه بدون شیب طولی       : داخل ایستگاه  .2
 درصـد قابـل    2 تـا    1، استفاده از شیب عرضی  در محـدودة          )یا صفر درصد  

 درصـدي  6/1 اسـتفاده از شـیب عرضـی         نامه توصیه این آیین  . باشد  قبول می 
توانـد بـدون شـیب عرضـی      هاي ایستگاه با شیب طولی مـی       جزیره. باشد  می

گیـري    این ناحیه شامل ناحیۀ صف، جزیـره و ناحیـه شـتاب           (شوند    طراحی  
 .] 7و 2، 1[ )باشد میایستگاه 

 درصـد   2 تـا    5/0شیب عرضـی مجـاز در ایـن محـدوده           : خروجی ایستگاه  .3
 درصدي در خروجی ایـستگاه توصـیه        6/1 یا   5/1ستفاده از شیب    ا. باشد  می
 .] 7و2،6 [گردد می

  :در ضمن نکاتی هم باید مورد توجه قرار بگیرد که در ذیل بیان شده است
. هایی که زهکـشی محـدود اسـت    در مناطق داراي آب و هواي سرد و محل         .1

 . درصد در نظر گرفته شود5/0هاي عرضی نباید کمتر از  شیب

هـاي عرضـی      توانـد شـیب     احیۀ کوهستانی، نوع توپـوگرافی زمـین مـی        در ن  .2
تندتري را، ایجاد نمایـد ولـی نبایـد از شـیب عرضـی ایمـن بیـان شـده در                 

 .نامه طرح هندسی فراتر رود آیین
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در صورت وجود اختالف بین شیب عرضی مسیر با ایستگاه، جهـت تعیـین               .3
هـا،   ه طـرح هندسـی راه  طول تامین بر بلندي و سایر پارامترها بـه آیـین نامـ       

 .مراجعه شود
  

  هاي طولی   شیب-2-3-2-2
هـا، بایـد مـورد توجـه          هاي طولی مجاز ایستگاه     پارامترهایی که هنگام تعیین شیب    

گیـري    قرار گیرد، شامل زهکشی مناسب، فاصلۀ دید مناسب براي توقف و سـهولت شـتاب              
  .] 7و1[بیان شده استباشد که در ذیل شیب طولی مناسب براي انواع مختلف خطوط  می
 

  خطوط بدون توقف-الف

با توجه به عدم تغییر زیاد سرعت در این خطوط نسبت به مسیر اصلی، استفاده از                
 درصـد نباشـد،     3هـا یعنـی       شیب طولی مسیر در صورتی که بیش از حد مجاز در ایـستگاه            

 درصـد   3 بـه    در غیر اینصورت باید شیب را با در نظر گـرفتن تمهیـداتی            . گردد  پیشنهاد می 
   .] 7و 1[دادتقلیل 

  

   سایر خطوط -ب
باشد تـا بـه       هاي طولی، در ورودي، شیب سرباالیی می        آل براي شیب    وضعیت ایده 

کاهش سرعت وسیله نقلیه کمک کنـد، رعایـت شـیب حـداقل در تمـام ایـستگاه و شـیب                     
یـه  گیـري بهتـر وسـایل نقل    گردد تا موجـب شـتاب   سرپایینی در خروجی ایستگاه توصیه می   

  .گردد 
باشد و در بیشتر مواقـع،        ها عملی می    اجراي این موارد براي تعداد کمی از ایستگاه       

بر این اسـاس  . کند  آل ممانعت می    هاي پروژه و توپوگرافی، از ایجاد موقعیت ایده         محدودیت
  .] 7و 1[بیان شده استدرصد شیب طولی مجاز جهت استفاده و اجرا در ایستگاه در ذیل 

شیب طـولی  (  درصد،    -3تا  + 3استفاده از شیب طولی بین      : اهورودي ایستگ  .1
 ).شود مثبت ترجیح داده می
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 درصـد، شـیب   2 تـا  1براي شیب عرضی جزایر ایستگاه بین  : داخل ایستگاه  .2
باشد، در جایی که تـسهیالت زهکـشی   ) مسطح(تواند صفر درصد     طولی می 

 . درصد استفاده شود±5/0ضروریست از شیب 

شیب طولی  (  درصد    -3تا  + 3استفاده از شیب طولی بین      : خروجی ایستگاه  .3
 ).  شود منفی ترجیح داده می

 
   قوس قایم-2-3-2-3

در صورتی کـه  . به دلیل کاهش مسافت دید، ایستگاه نباید در قوس قایم واقع شود  
به ناچار ایستگاه در قوس قایم ایجاد شود، حداقل شعاع قوس قایم بـراي نـواحی مختلـف                  

در صورت عدم   .  متر را ایجاد نماید    475اي باشد که فاصلۀ دیدي برابر          به گونه  ایستگاه باید 
  .]7و1 [فراهم نمودن چنین شرایطی موقعیت ایستگاه باید تغییر نماید

  
   مسافت دید-2-3-3

تامین مسافت دید در ایستگاه و مسیر ، یکـی از پارامترهـاي تاثیرگـذار بـر ایمنـی              
توان تا حـدود زیـادي از وقـوع حـوادث             مسافت دید می  باشد که در صورت تامین این         می

  .جلوگیري کرد
  :]6[شوند فواصل دید به سه دسته تقسیم می

 فاصله دید توقف .1

  فاصله دید سبقت .2

   فاصله دید انتخاب .3
ها به دلیل ممنوعیت سبقت، فاصله دید سبقت نیـازي بـه تـامین نـدارد         در ایستگاه 

  .دولی دو فاصله دید دیگر باید تامین گردن
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   فاصله دید توقف -2-3-3-1
اي که راننده وسیلۀ نقلیه نیاز دارد تا پس از مـشاهده شـیبی یـا مـانع بـه                      به فاصله 

  .شود صورت ایمن توقف نماید، فاصله دید توقف گفته می
هاي حرکت وسایل نقلیـه   جهت تعیین مقادیر مسافت دید توقف بر حسب سرعت      

  .هاي کشور مراجعه شود سی راهنامه طرح هند آیین) 1-2-1-5(به بخش 
  

   فاصله دید انتخاب-2-3-3-2
هایی که راننده باید مسیر مورد نظر خود را انتخاب نماید، به مسافت دیـد    در مکان 

بیشتر از مسافت دید توقف نیاز دارد تا بدون ایجاد خطر براي سایر رانندگان پـشت سـري                  
 به این مسافت، مسافت دیـد انتخـاب         .خود مسیر مورد نظر خود را انتخاب و وارد آن شود          

  .شود  گفته می
باشند این مسافت دیـد بایـد در          هایی که داراي خطوط بدون توقف می        در ایستگاه 
  .دو مکان تامین شود

 ؛هاي ورودي و خروجی در قبل از رابط .1

 در قبل از ناحیه جزیره و صف براي این که رانندة وسیله نقلیه بتواند خـط                 .2
 .ه و انتخاب نمایدمورد نظر را مشاهد

هاي حرکت وسایل نقلیه      جهت تعیین مقادیر مسافت دید انتخاب برحسب سرعت       
  .هاي کشور مراجعه شود نامه طرح هندسی راه آئین) 6-1-5(به بخش 

الزم به ذکر است که با توجه به بیشتر بودن مسافت دید انتخـاب از مـسافت دیـد                  
  .ددگر توقف، مسافت دید توقف به راحتی تامین می

  

   راه دسترسی-2-4
جهت دستیابی کارکنان و ماموران به تسهیالت ایستگاه از قبیل پارکینگ و سـاختمان         

نحوه ورود و خـروج بـه       . مدیریت، بایستی راه دسترسی مناسب و ایمن در نظر گرفته شود          
  .اي باشد که احتمال برخورد با سایر وسایل نقلیه به حداقل ممکن برسد  راه باید به گونه
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گـردد کـه خـط کنـاري سـمت راسـت بـه                جهت دستیابی به این هدف پیشنهاد می      
  .کارکنان و ماموران ایستگاه اختصاص یابد و بوسیله کاناالیزر از سایر خطوط جدا شوند

جهت دسترسی به سمت دیگر راه باید زیرگذر تعبیه شود و به هیچ عنوان نبایـد در                 
د تـا باعـث ایجـاد تـداخل، برخـورد و تـصادف              میانه راه براي این منظور بازشو ایجاد نمو       

  .نگردد
  

  کانالیزاسیون-2-5
بـا ارایـه راهنمـایی    . کانالیزه کردن ابزاري مفید و کارساز در مدیریت ترافیـک اسـت   

تـري   گیري به حداقل رسیده و جریان روان تعیین مسیر به ترافیک، سردرگمی و عدم تصمیم   
  .شود از ترافیک حاصل می

خط کشی، جزیره، جداول برجسته و موانع میانی در نـواحی کـه             تجهیزاتی همچون   
بـا کانـالیزه کـردن      . شـود   تداخل وسایل نقلیه وجود دارد، جهت کانالیزه کردن اسـتفاده مـی           

بـدین ترتیـب    . یابـد   ها ساده تر و نقاط برخورد و تداخل کـاهش مـی             خطوط عبور، حرکت  
اتخـاذ گردنـد، کـاهش یافتـه و بـه او            هایی که در هر لحظه توسط راننده باید           تعداد تصمیم 

  .دهد امکان بیشتري براي تمرکز و هدایت بهتر وسیله نقلیه ارایه می
هاي اولیه احداث ایستگاه افـزایش انـدگی را در پـی خواهـد       کانالیزه کردن در هزینه   

  .باشد داشت ولی این افزایش هزینه به وسیلۀ فواید حاصله از آن قابل جبران می
 با توجه به افزایش عرض و تعداد خطوط عبور، تداخل وسـایل نقلیـه               ها  در ایستگاه 

در سطح باالیی قرار دارد، لذا در ورودي و خروجی ایستگاه بایـد، خطـوط عبـور کانـالیزه                   
  .شوند تا برخورد و سردرگمی وسایل نقلیه به حداقل ممکن برسد

ت تـراکم  هاي مختلـف جهـت انجـام فعالیـت و مـدیری      هایی که از روش   در ایستگاه 
در صـورت  . شود، کانالیزه کردن خطوط عبوري بسیار ضروري و با اهمیت است   استفاده می 

جهـت  . عدم انجام این کار احتمال وقوع برخورد بین وسایل نقلیـه افـزایش خواهـد یافـت             
کامل کردن کانالیزة کردن خطوط عبور و همچنین رعایت اصول ایمنی و ارایه آگاهی قبلـی                
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 زمینه و جلوگیري از وقوع تصادف در اثر مواجه ناگهانی رانندگان با تغییـر               به راننده در این   
آگاهی مناسب استفاده شود که جزئیات مربـوط          شرایط عبور باید از عالیم اطالعاتی و پیش       

به جانمایی و ابعاد عالیم و سایر عالیم هشدار دهنده در فـصل سـوم ایـن دسـتورالعمل و                    
  . ارایه شده است2هاي ارایه شده در پیوست  نقشه

  
   تفکیک خطوط عبور-2-5-1
   ایستگاه اخذ عوارض-2-5-1-1

  :تفکیک خطوط عبور و شکل ایستگاه اخذ عوارض به عوامل ذیل بستگی دارد
 خطوط متوالی .1

 خطوط فرعی .2

 خطوط دو طرفه .3

 (HOV)خطوط عبوري وسایل نقلیه عمومی یا پرسرنشین  .4

 ETCخطوط عبور ویژه و تندرو  .5

 ارضهاي اخذ عو روش .6

 سیستم اخذ عوارضی .7

 روزهاي هفته .8

 تقاضاي ترافیکی .9

 هاي خروجی و ورودي موقعیت شیبراهه . 10
  

کننـد و سـپس     هاي اخذ عوارض تبعیت می      هاي خط در مرحلۀ اول از روش        شکل
  .پذیرند از خطوط دو طرفه تاثیر می

هاي مختلف اخذ عوارض استفاده شده، رانندگان باید          هایی که از روش     در ایستگاه 
در نتیجه بایـد    . نحوه حرکت سایر وسایل نقلیه مطلع گردند تا از برخورد جلوگیري شود           از  

  .ها را کاهش داد هاي مختلف، تعداد برخورد با استفاده از روش
  : اي باشد که ترتیب قرارگیري خطوط عوارضی در ایستگاه باید به گونه
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ه  بهمـرا  ETC در سمت چپ، خطـوط       ETC و خطوط تندرو     ETCخطوط ویژه   
 بـا  ETC با سیـستم بلیطـی در وسـط و خطـوط        ETCاي یا خطوط      دستگاه خود کار سکه   

  .]7و2و1[)باشد در تمام خطوط موجود ETCالبته اگر (دستی در سمت راست قرار گیرند 
همچنین خطوط دو طرفه، با توجه به نحوه عملکرد آن باید در سـمت چـپ و در      

، انتخاب موقعیـت   ETCجود خطوط ویژه    البته در صورت و   . خطوط مرکزي قرار داده شود    
هاي ذیل وجـود   جهت رفع این مشکل راه حل    . شود  این دو خطوط نسبت به هم مشکل می       

 .توان از آنها استفاده نمود دارد که می

هاي عوارضی است کـه داراي خطـوط          طرح اول حذف خطوط تندرو در ایستگاه       -
  .دو طرفه هستند

طوط عبور بدون توقفی اسـت کـه همـراه           طرح دوم، کاهش سرعت ترافیک در خ       -
  . باشند خطوط دو طرفه می

باشـند، ایـستگاه      طرح سوم، این است که اگر خطوط با سرعت باال ضـروري مـی              -
   .]7و2[شودنباید با خطوط دو طرفه طراحی 

هاي داراي خطوط فرعی، این خطوط باید در دورترین نقطـه ایـستگاه در    در ایستگاه 
شود که جهت انجام این کار، در یک یا چند خط سـمت راسـت در           سمت راست قرار داده     

شـود و کـاربران در چنـد ده متـر جلـوتر               ناحیه جزیره، عوارضی از کاربران دریافـت نمـی        
اي از طراحی ایستگاه عوارضی کـه بـا           نمونه. کنند  عوارض را در خطوط فرعی پرداخت می      

  . دستورالعمل آمده استدر نظر گرفتن خطوط فرعی صورت گرفته در پیوست یک این
خطوط پرسرنشین و سایر خطوط عبوري جهت بهینه کـردن ظرفیـت، معمـوالً در         

اي باشد که صف انتظـار،        شود و باید بگونه     خطوط انتهاي ایستگاه در سمت راست واقع می       
  .موجب مسدود شدن سایر خطوط نگردد تا تداخل به حداقل رسیده و ایمنی  افزایش یابد

بـه  ( عوارضی که داراي بیش از یک روش اخذ عـوارض هـستند           هاي اکثر ایستگاه 
دایمـی   توانند، خط را براي کاربران دایمی و غیر می )اتوماتیکی هاي دستی و عنوان مثال روش  
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بندي نماینـد، تـا موجـب افـزایش راحتـی             تعطیل طبقه  همچنین براي روزهاي تعطیل و غیر     
  .ان یک خط ویژه اختصاص داده شودیعنی براي هر گروه از کاربر. کاربران گردد

در طول ترافیک غیر اوج به ویژه در شب، جهت کاهش تعـداد کارکنـان و ایجـاد                  
امنیت زیاد براي گروه متصدي، اخذ عوارض فقط در خطوط مرکزي ایستگاه انجام شـده و                

در این صورت در ایستگاه عوارضی جدا شده یا یک طرفه، در            . شوند  سایر خطوط بسته می   
  ر موارد اخذ عوارض دستی در سمت راسـت، نزدیـک سـاختمان مـدیریت قـرار مـی                  بیشت

تا در مواقعی که ترافیک کم است از این خطوط جهت اخذ عوارض استفاده شـده و              . گیرند
  .] 7و 2 [شوندسایر خطوط بسته 

در مواقعی که حجم ترافیک کاهش یافته، به ویژه در شب، مـسئولین ایـستگاه بـه                 
تواننـد شـکل خـط         کارکنان و ایجاد امنیت بیشتر بـراي متـصدیان، مـی           جهت کاهش تعداد  

این تغییر باید به صورت ایمن و مناسب انجام شود که رعایت نکات            . دهند  ایستگاه را تغییر    
  :باشد ذیل ضروري می

 دادن آگاهی و هشدار الزم و کافی به کاربران؛ .1

  .داشتن طرح ثابت در تمام طول سال .2
  

  پلیس راه ایستگاه -2-5-1-2
در ایستگاه پلیس راه با توجه به افزایش عـرض و تعـداد خطـوط عبـور، تـداخل                   

لـذا خطـوط ورودي و خروجـی ایـستگاه بایـد بـا         . وسایل نقلیه در سطح باالیی قـرار دارد       
جهت تفکیـک   . کاناالیزر تفکیک شود تا برخورد و سردرگمی وسایل نقلیه به حداقل برسد           

 براساس نوع وسیله نقلیه از هم تفکیـک نمـوده مـواردي    توان، خطوط را خطوط عبوري می  
  :راه باید رعایت شود عبارتند از هاي پلیس که در تفکیک خطوط ایستگاه

 خطوط سمت چپ جهت عبور وسایل نقلیه مسافري .1

 خطوط سمت راست جهت عبور وسایل نقلیه سنگین .2
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 .برسـد تفکیک خطوط بایستی قبل از ایستگاه شروع شود تـا تـداخل بـه حـداقل                 
  :جهت تفکیک و کانالیزه کردن، نکات ذیل باید رعایت شود

 .تفکیک خطوط نباید موجب سردرگمی رانندگان شود .1

 .تفکیک باید واقعی و ساده باشد .2

 .از موانع صلب جهت کانالیزه کردن استفاده نگردد .3

 .از تجهیزات مناسب و ایمن استفاده گردد .4

 .رویت باشندتجهیزات از فاصله دور براي رانندگان قابل  .5

 .در هنگام شب تجهیزات قابل دیدن باشند .6
  
   ایستگاه ایست و بازرسی-2-5-1-3

گـذار در   تفکیک خطوط ایستگاه ایست و بازرسی یکی از پارامترهاي بـسیار تـاثیر            
بـا تفکیـک خطـوط، هـر وسـیلۀ نقلیـه بـا          . باشد  کاهش تاخیر، برخورد و افزایش ایمنی می      

داند که در کدام خط جهت انجـام امـور بازرسـی بایـد            خصوصیات منحصر به فرد خود می     
  .توقف نماید

وسایل نقلیه عبوري از ایستگاه ایست و بازرسی تقریبا شـامل تمـام انـواع وسـایل      
باشد، لذا در صورت عدم تفکیک خطوط، ممکن اسـت در یـک خـط تمـام انـواع                   نقلیه می 

ازرسی هر نوع وسیله نقلیه     از طرفی جهت ب   . وسایل نقلیه جهت بازرسی وجود داشته باشند      
 خاصی وجود دارد و در صورت تامین تجهیزات بازرسی، این تجهیزات نیز متفـاوت                روش
تواند هم باعث ایجـاد مزاحمـت    لذا وجود تمام انواع وسایل نقلیه در یک خط می . باشند  می

بـا تفکیـک    در نتیجه باید    . دهد  براي کاربران و هم ماموران گردد و تأخیر و خطا را افزایش             
  .خطوط، تاخیر و تداخل را کاهش داد

پس از تعیین حجم عبوري ترافیک و آنالیز حجم و ظرفیت، تعداد خطوط ایستگاه              
آید که جهت کاهش تاخیر، سردرگمی و تـداخل بایـد خطـوط تفکیـک شـده،           به دست می  
  . کانالیزه شوند
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  :رد تفکیک خطوط ایستگاه باید با توجه به رعایت نکات ذیل انجام گی
)  و سـواري    اتوبوس، کـامیون  (با توجه به حجم عبوري هر نوع وسیله نقلیه           .1

 .تعداد خطوط مورد نیاز هر کدام مشخص شود

ها، خط مربوط به اتوبوس باید        با توجه به نیاز پیاده نمودن مسافرین اتوبوس        .2
در سمت راست ایستگاه واقع شود تا مسافرین پیاده شده، بتوانند به راحتـی              

ان احداث شده جهت توقف  دسترسی داشته باشند و شـرایط آب و              به سایب 
 .هوایی و بارهاي مسافران، مزاحمت زیادي ایجاد نکنند

خط سمت چپ به وسایل نقلیه سواري و شخصی اختصاص داده شـود تـا                .3
 .ها به راحتی پس از بازرسی بتوانند از ایستگاه خارج شوند آن

 .ه شودها نیز خطوطی در نظر گرفت براي کامیون .4

خط مربوط به هر نوع وسیله نقلیه قبل از ایستگاه باید توسط تابلو به اطـالع      .5
 .کاربران رسانده شود

کشی مناسب جهت هدایت وسایل نقلیه به خطوط عبوري تخـصیص      از خط  .6
  .داده شده استفاده شود

  
   جزایر -2-5-2

 بـه  هاي ایـست و بازرسـی و اخـذ عـوارض کـه نیـاز         با توجه به عملکرد ایستگاه    
 جهت اسـتقرار مـامور و حفاظـت          باشد، باید از جزیره     استقرار مامور و متصدي در خط می      

  .وي از برخورد وسایل نقلیه استفاده گردد
شـوند و بـه طـور     اي هستند که معموالً از بتن ساخته مـی      جزایر سکوهاي برجسته  

نـوع و شـکل     . باشـند   گیر در ورودي مـی      کلی داراي تعدادي حفاظ خطر یا تجهیزات ضربه       
       جزایر باید براسـاس سـرعت، ترافیـک ورودي و شـکل ایـستگاه تعیـین و طراحـی شـوند                  

  :شود از جزایر در ایستگاه به چند منظور استفاده می .] 7و 2، 1[
 تفکیک خطوط؛ .1
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 تنظیم ترافیک و هدایت بهتر وسایل نقلیه؛ .2

 هاي اخذ عوارض؛ محلی جهت نصب باجه براي ایستگاه .3

 .ناسب جهت نصب تجهیزات کنترل ترافیک و تجهیزات خطتامین فضاي م .4

  
   ایستگاه اخذ عوارض-2-5-2-1

جزایر ایستگاه اخذ عوارض با توجه به شکل تجهیـزات اسـتفاده شـده در جهـت                 
مقطـع جزیـره    ) 6-3(شود همچنین در شکل       جریان حرکت ترافیک به پنج دسته تقسیم می       

  .ده آن ارایه شده استهاي تشکیل دهن عوارضی به همراه کلید المان
جزایري که در ایستگاه بایـد مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد، بـه ترتیـب قرارگیـري                

   .]2 [ها در جهت ترافیک در ذیل بیان گردیده است تجهیزات حفاظتی آن
 بلـوك ایمنـی   - باجه-)منفرد( بلوك ایمنی    -دار   سازه بتنی شیب   -گیر  ضربه •

 دار سازه بتنی شیب) منفرد(

 بلـوك ایمنـی   - باجه-)منفرد( بلوك ایمنی    -دار   سازه بتنی شیب   -گیر  ضربه •
 گیر   ضربه-دار سازه بتنی شیب) منفرد(

 بلوك ایمنـی    - باجه -)مرکب( بلوك ایمنی    -دار   سازه بتنی شیب   -گیر  ضربه •
 گیر  ضربه-دار  سازه بتنی شیب-)منفرد(

یمنـی   بلوك ا  - باجه -)مرکب( بلوك ایمنی    -دار   سازه بتنی شیب   -گیر  ضربه •
 دار   سازه بتنی شیب-)مرکب(

 بلوك ایمنـی    - باجه -)مرکب( بلوك ایمنی    -دار   سازه بتنی شیب   -گیر  ضربه •
 گیر  ضربه-دار سازه بتنی شیب) مرکب(

  

باشد که    هاي بتنی ضربه گیر مرکب داراي فاصله از باجه می           در بعضی موارد بلوك   
آنهـا زمـانی مـورد    . گـردد   مـی  موجب جلوگیري از  برخورد مستقیم وسایل نقلیه بـه باجـه           

گیرند که هم جزیره داراي طول مناسب باشـد و هـم جـایی جهـت نـصب                    استفاده قرار می  
  ). کند دومین بلوك از متصدي محافظت می(تجهیزات مورد نیاز باشد 
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شود، براي جزایري کـه در        گیر نصب می    هایی که در هر دو طرف آن ضربه         از تیپ 
چـون در ایـن خطـوط بـا توجـه بـه حجـم               . شوند  ستفاده می خطوط دو طرفه قرار دارند، ا     

  .کند ترافیک اوج، جهت سرویس دهی آن تغییر می
 متـر  4/2 متر تا 5/0ها از  طول بلوك.  متر است9/0ارتفاع متوسط یک بلوك تقریباً   

شـود تـا فـضاي خـالی بـین            دار می   هاي طویل جایگزین سازه بتنی شیب       بلوك. متغیر است 
  . را پر کندگیر و باجه ضربه

طراحی جزایر بستگی به تجهیزات خط عوارضی، موقعیت آن، اندازه باجه، انـدازه             
جزئیـات جزیـره ایـستگاه عوارضـی را     ) 6-2(شـکل   . ترافیک کامیون و شکل ایستگاه دارد     

  . دهد نمایش می
عرض جزیره عوارضی با توجه به اندازة ایستگاه، فاصله جـانبی آزاد ایجـاد شـده                

 8/1حداقل عرض جزیره بایـد برابـر        . شود   جزیره و سطح باجه تعیین می      بین سطح جدول  
بـراي جزیـره بـدون بلـوك         ( متر 1/6 کمترین مقدار طول کل جزایر عوارضی        .باشد  متر می 

  .کند  متر هم تغییر می9/38 است که تا )ایمنی دوبل
 46/0 متـر تـا      3/0حداقل فاصله وسیله نقلیه تا یک مانع در ایستگاه عوارضی بین            

 ACMدلیل انتخاب این فاصله کاهش فاصله بین راننـده و متـصدي یـا               . باشد  متر متغیر می  
  . شود تر  است تا مبادله و پرداخت آسان

 بـراي تـسهیل در   ATD( 1(  یـا دسـتگاه اتومـاتیکی توزیـع بلـیط     ACMلبۀ سبد 
صـله کـم   به دلیل فا. شود تر از جدول نصب می معموالً هم سطح یا عقب پرداخت رانندگان

یابد، به همین خاطر بهتـر         و وسیلۀ نقلیه، احتمال آسیب به راننده افزایش می         ACMبین لبۀ   
شود   ها موجب می    این فاصله ایجاد شده از مانع در باجه       . است سبد از جنس پالستیک باشد     

متـر بـه خـط         سـانتی  23 تـا    15که با استفاده از درهاي دو تکه، متصدي عوارضی به اندازة            
هـاي بـادگیر در بـاالي         زدیکتر شود و همچنین فـضاي الزم جهـت نـصب حفـاظ            عبوري ن 

                                                 
     Automatic Ticket Dispenser-1 
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ها، متصدي را از بارش بـرف و بـاران و نـور     نماید تا این حفاظ  پیشخوان متصدي را فراهم     
متـر     سـانتی  20 تـا    15اختالف سـطح جزیـره و روسـازي  بـین            . خورشید، محافظت نماید  

  .]2و1 [دجلوگیري شوشود تا از انحراف وسایل نقلیه  پیشنهاد می

الف

ب

 ج

د

ه   ]2[ شکل و انواع جزایر عوارضی)5-2 (شکل
  

تواند داراي    هاي ایمنی و باجه، جزیره می       در صورت وجود فضاي خالی بین بلوك      
هرگاه مسئولین قصد کاشت گیاه داشته باشند باید به نکات زیر توجـه             . پوشش گیاهی باشد  

  :داشته باشند
 .ت در جزیره کاشته نشوددرخ .1

 الف
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 .اي باشد که قابلیت دید ایستگاه را محدود ننماید پوشش گیاهی به گونه .2

 .اي نباشد که عالیم نصب شده در جزیره را بپوشاند ارتفاع گیاهان به اندازه .3

 .از گیاهان بومی استفاده شود .4

نکته مهم دیگر در خصوص جزیره، انباشت آب، برف و باران در آن است جهـت                
وگیري ریزش آب از جزیره به روسازي بایستی از سیستم زهکشی مناسب استفاده شـود              جل

هاي جمع شده در جزیره به طور مناسب تخلیه شده و مشکالت ایمنی براي کـاربران               تا آب 
  .راه به وجود نیاورد

  

CB3
O3BL

H
b

O3 RL2
CB4

AL2O2
CB2

O1
CB1

RL1AL1

  
  ]2[)برحسب سانتی متر(مقطع جزیره عوارضی ) 6-2(شکل 

  

1AL-گیر ورودي  طول ضربه  
2AL- ضربه گیر خروجی  
1RL-طول سازه بتنی شیب دار یا فاصله بین ضربه گیر و بلوك ایمنی   
1CB-طول بلوك ایمنی   
1O-فضا خالی بین دو بلوك ایمنی   
2CB-طول بلوك ایمنی دومی   
2O-فاصلۀ بین بلوك ایمنی و باجه   

BL-طول باجه   
3O-در جهت خروجی فاصله بین باجه و بلوك ایمنی   
3CB- در جهت خروجی( طول بلوك ایمنی(  
4O-  در جهت خروجی(فاصلۀ بین دو بلوك ایمنی(  
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4CB- در جهت خروجی( طول بلوك ایمنی دومی(  
2RL-گیر و بلوك ایمنی  فاصله بین ضربه  

Hb- گیرند از باالي جزیره اندازه می( ارتفاع بلوك ایمنی(  
  .فاده ارائه شده استدر جدول زیر مقادیر مناسب جهت است

  

  گر نرخ لچکی همگرا براساس طول ناحیه شتاب) 5- 2(جدول 
  

  1
A

L
  

2
A

L
  

1
R

L
  

1
C

B
  

1
O  

2
C

B
  

2
O  B

L
  

3
O  

3
C

B
  

4
O  

4
C

B
  

2
R

L
  H

b
  

یر 
قاد
م

دي
نها
پیش

  

45
0

  45
0

  24
5

  12
0

  40
5

  60  51
5

  45
0

  25
0

  12
5

  38
0

  60  24
5

  90  

  

   ایستگاه پلیس راه و ایست و بازرسی-2-5-2-2
 باشد  میجزایر ایستگاه اخذ عوارض      طرح مثل بازرسی و ایست ایستگاه جزایر طرح

  .شود می بلکه این فضا براي ماموران در نظر گرفته باشد مینیاز ن تفاوت که باجه دیگر با این
، جزایـر بایـد مطـابق بـا          پلـیس راه   در صورت استفاده از جزیره در ایـن ایـستگاه         

  .معیارهاي بیان شده در باال طراحی شوند
تـر   ها، استفاده از کانـاالیزر مناسـب   راه با توجه به عملکرد آن  هاي پلیس   گاهدر ایست 

آمده است، خطوط را از هم تفکیـک نمـوده و در       ) 7-2(ها که در شکل       این کاناالیزر . است
  .نمایند ضمن فضاي زیادي را هم اشغال نمی

  
  کاناالیزر) 7-2(شکل 
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   پارکینگ -2-6
باشـد    در هر ایستگاهی پارکینگی به منظور استفاده افراد شاغل در آن ایستگاه نیاز می             

جانمـایی پارکینـگ    . تا افراد وسایل نقلیه شخصی و یا اداري خـود را در آن پـارك نماینـد                
براساس پارامترهایی از قبیل موقعیت ایستگاه، تعداد افراد شاغل، ابعـاد و انـدازه ایـستگاه و                 

راه بـا توجـه       هاي ایست و بازرسی و پلیس       در ایستگاه  .پذیرد  ترس صورت می  فضاي در دس  
دهند عالوه بر احداث پارکینـگ   ها که وسایل نقلیه متخلف را اجازه عبور نمی به عملکرد آن 

  .باشد ماموران، پارکینگی جهت پارك وسایل نقلیه متخلف نیز نیاز می
هتر اسـت در قبـل از ورود بـه ناحیـه            پارکینگ وسایل نقلیه افراد شاغل در ایستگاه ب       

جزیره یا توقف احداث شود تا افراد شاغل بدون تاخیر وسایل نقلیه خود را پارك نمـوده و               
پارکینگ وسایل نقلیه متخلـف نیـز بایـد در بعـد از ناحیـه               . به انجام وظایف محوله بپردازد    

ازرسـی متوجـه   جزیره و توقف احداث شود، به دلیل ایـن کـه مـاموران پـس از کنتـرل و ب         
متخلف بودن وسیله نقلیه شده  و آن را جهت کنترل بیشتر و سـایر اقـدامات بـه پارکینـگ                     

  ]. 2[نمایند هدایت می
این نکته قابل توجه است که پارکینگ باید در محلی احداث شود که امکان گسترش               

  .باشدوجود داشته ) اطراف پارکینگ(و توسعه آن در جهتی که به ترافیک خللی وارد کند 
ها براساس آمارهاي ترافیکی و درصد وسایل نقلیه متخلف در            ابعاد و اندازه پارکینگ   

هاي ارایه شده در پیوست       هاي جانمایی شده در نقشه      پارکینگ .شود  هاي قبل، تعیین می     سال
  .یک دستورالعمل نیز براساس اصول ارایه شده قبلی انجام گرفته است

ران به پارکینگ نکته بسیار قابـل تـوجهی اسـت و            نحوه دسترسی افراد شاغل و کارب     
  .اي باشد که حداقل تداخل و تاخیر را ایجاد نماید باید به گونه

تـوان دسترسـی افـراد        هایی که در اطراف آن مسیر فرعی وجود دارد مـی            در ایستگاه 
 شاغل به پارکینگ را از طریق این راه فرعی ایجاد نمود تا تاخیر و تداخل به حداقل ممکـن                  

بـا توجـه بـه      . ورود و خروج از پارکینگ باید با طرح مناسب و ایمن صورت بپذیرد             .برسد
تـوان از قـوس مناسـب جهـت ایـن کـار               سرعت کم وسایل نقلیه در ورود به پارکینگ مـی         
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ولی در خـروج از پارکینـگ   . گردد   متر پیشنهاد می   20استفاده نمود که حداقل شعاع آن برابر      
به دلیل اینکه در خـروج از پارکینـگ وسـایل نقلیـه بـه             . اده شود باید از لچکی مناسب استف    

ها بایـد بـه سـرعت ترافیـک مـسیر             شوند، سرعت آن    ترافیک عبوري مسیر اصلی ملحق می     
طور که بیان گردیـد       همان. عبوري افزایش یابد تا تداخل و احتمال برخورد به حداقل برسد          

  .این کار باید با لچکی با نرخ مناسب صورت پذیرد
با توجه به متفاوت بودن سرعت وسایل نقلیه در لچکی خروجی از پارکینگ و مسیر             

  .اصلی این دو مسیر بایستی به وسیله حفاظ ایمنی مناسب از هم جدا شوند



  
  
  
  

  فصل سوم
  

  منیيک و ايزات کنترل ترافيتجه
  

  مقدمه-3-1
ـ     هـاي اخـذ عـوارض، پلـیس         جهت افزایش کارایی و ایمنـی ایـستگاه        ست و  راه و ای

هـا   ایمنـی در ایـن ایـستگاه    بازرسی، ضروریست تا از عالیم و تجهیزات کنتـرل ترافیـک و  
  .لذا در این فصل به طور کامل در این خصوص بحث شده است. استفاده شود

بـه کلیـه عالیمـی کـه بـه      . شـوند  بندي می عالیم به دو بخش افقی و عمودي تقسیم       
 سانتیمتر داشـته باشـند در       54/2 اینچ یا    1ر از   موازات راستاي راه اجرا شده و ضخامتی کمت       

مهمترین کاربرد این عالیم جهـت نظـم دادن بـه ترافیـک      . گیرند  ردیف عالیم افقی قرار می    
هـاي طـولی،      کشی  توان به انواع خط     ها می   از جمله عالیم افقی پر مصرف در جاده       . باشد  می

هاي   دو طرفه، یک طرفه در رنگ      هاي  اي  گربه  ها و غیره و همچنین انواع چشم        عرضی، پیکان 
  .مختلف اشاره کرد

 سانتیمتر 5/2شود که داراي ارتفاعی بیش از         عالیم عمودي کلیه عالیمی را شامل می      
رسانی   بوده و عمود بر راستا و محور راه اجرا گشته و به منظور هشدار به رانندگان و اطالع                 

تـوان   از جمله عالیم عمودي مـی . رددگ به آنان کاربرد داشته باشند عالیم عمودي اطالق می 
  .ها اشاره کرد به انواع تابلوها شامل اخطاري، انتظامی و اطالعاتی، مسیرنماها و بال کبوتري
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گـردد کـه بـراي کنتـرل          تجهیزات کنترل ترافیک و ایمنی نیز به ابـزاري اطـالق مـی            
ربران راه  حرکت وسایل نقلیه و به خصوص حفاظت وسایل نقلیـه و راننـدگان و سـایر کـا                 

هـاي    تـوان بـه انـواع چـراغ         ترین تجهیزات کنتـرل ترافیـک مـی         از جمله رایج  . کاربرد دارند 
گیرها کـه   زن و ثابت، حفاظهاي ایمنی مانند گاردریل و نیوجرسی و ضربه     راهنمایی چشمک 

  .سازي انرژي دارند اشاره کرد خاصیت جذب و خنثی
هـا،    کـشی روسـازي، مخـروط       ل، خـط  ها، از انواع عالیم و تجهیزات شام        در ایستگاه 

شود تا رانندگان را جهت انتخاب خط و محـل   ها و تابلوهاي متعدد استفاده می     ها، چراغ   پایه
  .الزم جهت کاهش سرعت وسیلۀ نقلیه را ارائه نماید توقف کمک نموده و به آنها هشدار

از جهت افزایش سطح ایمنی نیاز به استفاده درسـت و مناسـب ازتجهیـزات ایمنـی                  
هـا،   باشد که بـا توجـه بـه کـاهش سـرعت در ایـستگاه        می..... گیرها و     ها، ضربه   قبیل حفاظ 

در ادامـه کلیـه عالیـم و تجهیزاتـی کـه در             . باشد  ها بسیار ضروري می     استفاده مناسب از آن   
  .ها کاربرد دارند، به تفلیک تشریح گردیده است ایستگاه

  
   تابلو-3-2
   انواع تابلو-3-2-1

شـوند کـه تعریـف و     ه سه دسته انتظامی، اخطاري و اطالعاتی تقسیم مـی       تابلوها ب 
  .ها در ادامه بیان شده است کاربرد آن

 تابلوهاي به شکل دایره کـه بـراي اعـالم ممنوعیـت یـا اعـالم                 :تابلوهاي انتظامی 
باشند ودر صورت عدم توجه       در واقع این عالیم دستوري می     . روند  حداکثر سرعت بکار می   

 کیلـومتر در    80مانند تابلوهاي حداکثر سرعت     . گردند  به آنها و تخلف، جریمه می     رانندگان  
رونـد در قطـر    این تابلوها براساس نوع راهی که در آن به کـار مـی            . ساعت و سبقت ممنوع   

  .]9[باشند می سانتیمتري موجود 120 و 90، 75، 60
ختن راننـدگان    تابلوهاي مثلثی شکل که براي اعالم و آگاه سـا          :تابلوهاي اخطاري 

روند و هشدار هـاي الزم را بـه راننـدگان     از وجود خطر مخصوصاً در عرض جاده بکار می      
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تابلوهاي اخطاري نیز با توجه بـه       . باشند  از این دسته می   ... تابلو عبور عابر پیاده و      . دهند  می
 سـانتیمتر نـصب   120 و 90، 75، 60هـاي   شـوند در ارتفـاع   نوع راهی که به کـار بـرده مـی       

    .]9[شوند می
 تابلوهاي مستطیل شکل که به راننـدگان اطالعـاتی در مـورد             :تابلوهاي اطالعاتی 

این تابلوها به   . دهند  ها و دسترسی هاي موجود در راه را می          وضعیت ایستگاه و جاده، فرعی    
تابلوهـاي  . گردنـد  کننده مسیر، پیش آگاهی و جهت نما تقـسیم مـی         سه دسته تابلوهاي تائید   

ده، همان تابلوهاي کیلومتراژ مسیر و اعالم شروع و انتهاي یک منطقه مـسکونی در               تائید کنن 
نما تابلوهـایی هـستند کـه در سـر            تابلوهاي جهت . باشند  طول راه و همینطور شماره راه می      

تـر، نیـاز اسـت        روند و در تقاطعات مهم     تقاطعات براي اعالم مقصد مسیر خروجی بکار می       
بـه ایـن تابلوهـا،      . تر از تقاطع قرار بگیرد، اعـالم گردنـد          ر که قبل  که مسیرها با تابلویی دیگ    

  .]9[گویند آگاهی می تابلوهاي پیش
  

   طراحی تابلو-3-2-2
تابلوهاي ذکر شده براساس نـوع مـسیر و سـرعت طـرح، طراحـی و در راه قـرار                    

ف بر این اساس تابلوهاي اخطاري و انتظامی براساس سرعت طرح با ابعاد مختلـ             . گیرند  می
در مورد تابلوهاي اطالعاتی که پیامهاي نوشـتاري نیـز   . شوند ساخته و در مسیر قرار داده می 
  :]9[دارند دو نکته حائز اهمیت است

  

  ها  رنگ زمینه تابلو و رنگ نوشته . 1
رنگ زمینه نوشتار تابلو بستگی به نوع مسیر دارد، بطوریکه در راه فرعی تـابلو بـا                 

گردد، در راه اصـلی و بزرگـراه رنـگ زمینـه           یاه مشخص می  زمینه سفید و نوشتار با رنگ س      
  .باشد ها رنگ زمینه تابلو آبی با نوشتار سفید می سبز، نوشتار سفید و در آزادراه

  

  ارتفاع فونت . 2
لیـسی، همینطـور   ارتفاع فونت براي مشخص کردن ارتفـاع حـروف فارسـی و انگ            

ها براي طرح یک تابلوي بهینه با توجه به سرعت طرح اسـتفاده             فواصل استاندارد بین نوشته   
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باشد بعنـوان مثـال       البته این ارتفاع فونت براي انواع تابلوهاي اطالعاتی متفاوت می         . شود  می
یمتر و  سـانت 37براي تابلو تائید کننده مسیر در یک راه اصـلی ارتفـاع فونـت فارسـی برابـر        

هـاي الزم     مشخصات دقیقتر ارتفاع فونـت     .باشد   سانتیمتر می  25ارتفاع فونت انگلیسی برابر     
  .ها ارایه شده است نامه عالیم راه جهت طراحی انواع تابلوها در فصل دوم آیین

  
  1 متغیر  تابلوي پیام-3-2-3

 تغییـر در پیـام،   ریزي و  تابلوهاي پیام متغیر، تابلوهایی هستند که داراي قابلیت برنامه        
تغییر پیـام ایـن تابلوهـا، براسـاس شـرایط راه و             . باشند  با توجه به شرایط و عملکرد راه می       

محل نصب این تابلوها، قبـل از ایـستگاه یـا در            . شود  سیاست اتخاذ شده مسئولین انجام می     
  .]5[باشد هدف از نصب این تابلوها موارد ذیل می. باشد سایبان ایستگاه می

بـه عنـوان مثـال در    (ودن اطالعات مربوط به نـوع فعالیـت در خـط     فراهم نم  .1
 ؛)هاي اخذ عوارض، روش اخذ عوارض ایستگاه

 .کنندگان راه ارائه اطالعات مربوط به استفاده .2
 
   نصب تابلو -3-2-4

ترین مسایل در بحث ایمنی، نصب درست تابلوها دقیقاً در محل             یکی از تخصصی  
به نوع تابلو و شرایط جاده و با استفاده از جـداول موجـود              با توجه   . باشد  جانمایی شده می  

نامه عالیم راههاي کشور که فواصل مناسب براي نـصب تابلوهـا در آن آورده شـده     در آئین 
  .توان جانمایی عالیم را به نحوه دقیق و قابل قبولی ارایه کرد است، می

  
   تابلوهاي باالسري-3-2-5

تـوان از ایـن    ها دارند، بعنوان مثال می    ا در ایستگاه  هاي مهمی ر     این تابلوها استفاده  
  . استفاده نمود... تابلوها براي مشخص کردن خطوط حرکت یا اعالم سرعت در هر باند یا 

                                                 
1- Variable massage sign  
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   تابلوهاي مورد استفاده در ایستگاه -3-2-6
راه و ایـست و   در این بخش تابلوهایی که بایستی در ایستگاه اخذ عوارض، پلـیس      

 .ها بیان شده است تفاد قرار گیرد به همراه فاصله نصب و رنگ آنبازرسی مورد اس

ها مشترك هستند و تعداد از تابلوها نیـز   برخی از تابلوها بین انواع محتلف ایستگاه  
در ایـن بخـش     . با توجه نوع ایستگاه متفاوت بوده و منحصراً براي آن ایستگاه کـاربرد دارد             

ها، هدف از کاربرد آن و فواصل تکرار و نصب آنها           توضیحات کاملی در ارتباط با نوع تابلو      
هـا نیـز در    هایی از جانمایی دقیق تابلوها براي انواع مختلـف ایـستگاه      نمونه. داده شده است  

  . دستورالعمل حاضر ارایه شده است2هاي پیوست  نقشه
  

  آگاهی ایستگاه   تابلوي پیش-3-2-6-1
سري و کنار جـاده در مـسیر نـصب    آگاهی ایستگاه به صورتهاي باال      تابلوهاي پیش 

 2هاي یکسان از فواصل      این تابلوها با پیام   . شوند تا گویاي وجود ایستگاه در مسیر باشند         می
 متري و در محل باید تکرار گردد تا راننـده بتوانـد تـا زمـان                 500 کیلومتري و    1کیلومتري،  

توجـه بـه نـوع مـسیر و         ابعاد این تابلوها با     . رسیدن به ایستگاه سرعت خود را کاهش دهد       
توان از فصل     براي داشتن یک طرح دقیق و صحیح براي این تابلوها می          . سرعت متغیر است  

آگاهی ایـستگاه   تابلوي پیش) 1-3(شکل  .نامه عالیم راههاي کشور استفاده نمود ششم آئین
  .]10و9[ایست و بازرسی را نمایش داده است

  

  
  

   تابلوي پیش آگاهی ایستگاه)1-3(شکل 
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 "سرعت مجاز" و " از سرعت بکاهید" تابلوي -3-2-6-2

یکی از تابلوهاي مهم براي کاهش سرعت، تابلوي اطالعاتی از سرعت بکاهید، بـا              
توان در دو مرحله بـا اعـالن ایـن تـابلو در دو         می. باشد  زمینه آبی و سبز و نوشتار سفید می       

علت نصب این تـابلو در دو  . رو راننده را جهت کاهش سرعت آگاه نمود   طرف مسیر سواره  
به عنوان مثال براي کـاهش سـرعت     . اینست که بتوان از سرعت واسطه استفاده نمود         مرحله  

 کیلومتر در ساعت در هنگام رسـیدن بـه   40 کیلومتر در ساعت در آزادراه به سرعت     120از  
 سـرعت  باشد تـا راننـده بتوانـد براحتـی از        ایستگاه نیاز به قرار دادن یک سرعت واسطه می        

 متـري قبـل از نقطـه مـورد نظـر تـابلوي از               320براي این منظور در فاصله      . خود کم نماید  
 متـر بعـد از آن تـابلوي         50گردد و به فاصـله        نصب می ) 2-3(سرعت بکاهید مطابق شکل     

 متر قبل از    150در فاصله   . شود  میقرار داده   ) سرعت واسطه ( کیلومتر در ساعت     80انتظامی  
گردد و سپس باز هم تابلوي        تابلوي مرحله دوم از سرعت بکاهید نصب می       نقطه مورد نظر،    

گردد تـا وسـایل نقلیـه بـا راحتـی و ایمنـی کـافی                   کیلومتر در ساعت نصب می     40انتظامی  
جهت تعیین فاصـله نـصب ایـن       .]10و 9[شوندسرعت خود را کاهش داده و وارد ایستگاه         

  .استفاده شود) 1-3(تابلو باید از جدول 

  
   تابلوي از سرعت بکاهید)2-3(لشک

اي که سرعت بایستی   فواصل نصب تابلوي از سرعت بکاهید و محدودیت سرعت از نقطه)1-3(جدول
  ]9[برابر سرعت اعالن شده گردد

  سرعت
  
  تابلو

120  
  به
80  

110  
  به
80  

95  
  به
60  

95  
  به
80  

80  
  به
40  

60  
  به
40  

  115  150  125  160  155  170  از سرعت بکاهید
 65 100 75 110 105 120  ت سرعتمحدودی
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 گاهی خطوط  تابلوهاي پیش آ-3-2-6-3

. باشد  طور که بیان شد، در ایستگاه نیاز به کانالیزه کردن و تفکیک خطوط می               همان
رسـانی الزم    آگاهی استفاده شود تـا اطـالع        جهت رسیدن به این هدف باید از تابلوهاي پیش        

این تابلوها به صـورت باالسـري در        . رایه شود به رانندگان در خصوص خط مورد نظرشان ا       
ها بستگی به نوع و نحوه تفکیک خطـوط در   شوند که ترتیب قرارگیري آن   خطوط نصب می  

 .ایستگاه دارد

  :باشد  فاصله نصب این تابلوها به صورت ذیل می
 متر قبـل از لچکـی،   500ها، فاصله نصب باالسري اول  ها و بزرگراه   در آزادراه  .1

 متري ایـستگاه و آخـري       500 در محل لچکی، باالسري سوم در      باالسري دوم 
باالسري سوم در صورت عدم وجـود فـضاي کـافی     . باشد  در روي سایبان می   

 .تواند حذف شود می

 متر قبل از لچکی، باالسري      200هاي اصلی، فاصله نصب باالسري اول         در راه  .2
 .باشد دوم در محل لچکی و باالسري سوم در روي سایبان می

صورت وجود تجهیزات و منابع مالی الزم استفاده از تابلوهاي پیـام متغیـر نیـز               در  
ارایـه شـده    ) 3-3(آگاهی خطوط عبور در شکل        اي از تابلوهاي پیش     نمونه. گردد توصیه می 

  .است
  

 

  
  

  ]5 [کننده خطوط اي از تابلوهاي تفکیک  نمونه)3-3(شکل 
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 "شوید به محل توقف نزدیک می"تابلوي  -3-2-6-4

هایی کـه کـاربران توقـف نمـوده و سـپس از ایـستگاه عبـور                   بلو در ایستگاه  این تا 
این تابلوها مستطیل شکل با رنگ زمینه آبی و سبز و حروف سـفید          . شود  کنند، نصب می    می
  .] 11[نماید در محل ایستگاه باید بایستند و به رانندگان اعالم می. باشد می

) 4-3(شـکل   . باشـد    متـر مـی    250فاصله نصب این تابلو از خط مرکزي ایـستگاه          
  .اي از این تابلوها را نمایش داده است نمونه

  
  شوید  تابلوي به محل توقف نزدیک می)4-3(شکل

 
   تابلوي ایست-3-2-6-5

تابلوي انتظامی ایست باید در ابتداي ناحیه توقف یا جزیره نصب شود تـا وسـایل               
در ایـستگاه اخـذ عـوارض    . ت گیرد هاي الزم صور    نقلیه در این ناحیه متوقف شده و کنترل       

  .] 11و10، 9[یابد  تغییر می" پرداخت عوارض–توقف "نوشتار تابلوي ایست به 
  

   تابلوي کنترل ویدیویی-3-2-6-6
چنانچه در ایستگاهی از تجهیزات ویدیویی جهت ثبـت تخلفـات اسـتفاده شـود،                

ـ  . رسانی به رانندگان ضروري است      نصب این تابلوها جهت اطالع     ابلو بایـد در فاصـله      این ت
تـابلوي مـذکور جهـت اسـتفاده در         ) 5-3(در شـکل    .  متري قبل از ایستگاه نصب گردد      50

  .]10و5[آزادراه آورده شده است
  

  "حداقل سرعت مجاز" تابلوي -3-2-6-7
. نمایند تا به سـرعت مـورد نظـر برسـند     گیري می وسایل نقلیه پس از کنترل شتاب    

ها اعالن شود تا بـا آگـاهی     حداقل سرعت مجاز به آن   جهت کاهش برخورد و تصادف باید     
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 در   هـاي وسـایل نقلیـه       در غیر این صورت تفاوت بین سـرعت       . از آن شتاب الزم را بگیرند     
  .]9 [تواند موجب بروز تصادف و سانحه گردد داخل ایستگاه و خطوط بدون توقف می

  

  
  سته در آزادراههاي مدار ب  تابلوي اعالن کنترل به وسیله دوربین)5-3(شکل

  
   تابلوي توقف مطلقاً ممنوع-3-2-6-8

هاي ایران در     نامه عالیم راه     فصل دوم آیین   93-2فواصل مندرج در بند      به این تابلو 
اي جهت انجام اموري غیر از        خروجی و ورودي باید نصب شود تا وسیله نقلیه         ناحیه سراسر
  .اد مزاحمت در عملکرد ایستگاه نگردددر ایستگاه توقف ننموده و باعث ایج ایستگاه فعالیت

  

   تابلوهاي پیش آگاهی خطوط-3-2-6-9
نوع دیگري از تابلوهاي باالسري پیش آگاهی که مشخص کننـده شـیوه پرداخـت               

تابلوهـاي  ) 6-3(در شـکل    . هاي اخذ عوارض اسـتفاده کـرد        توان براي ایستگاه    باشد می   می
  . استپیش آگاهی براساس تفکیک روش پرداخت آورده شده

 ؛ ETC(1(تابلوي اخذ  الکترونیکی عوارض .1

 ؛ACM(2(اي  تابلوي دستگاه خودکار سکه .2

  ؛3تابلوي روش اخذ دستی .3

   در سمت راست4تابلوي خط عبور عریض .4
                                                 
1- Electronic Toll Collection 
2- Automatic Coin Machine  
 

3- Manual Collection  
4- wide lane 
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 متـر قبـل از لچکـی،        500ها، فاصـله نـصب باالسـري اول           ها و بزرگراه    در آزادراه 
یـستگاه و آخـري در روي    متـري ا 500باالسري دوم در محـل لچکـی، باالسـري سـوم در         

  .باالسري سوم در صورت عدم وجود فضاي کافی می تواند حذف شود. باشد سایبان می
 

 

  
  ] 12[ تابلوي پیش آگاهی خطوط ایستگاه اخذ عوارض)6-3 (شکل

  

  1 پرداخت عوارض–تابلوي توقف  -3-2-6-10
نماینـد،   مـی هایی که از روش دستی جهت اخذ عوارض استفاده  این تابلو در ایستگاه 

  .این تابلو را نمایش داده است) 7-3(شکل . باید بر روي جزیره نصب شود

  
  ] 13[ پرداخت عوارض- تابلوي توقف)7-3(شکل 

                                                                                                                        
1- Stop -  Pay Toll 
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   نرخ عوارض-3-2-6-11
تابلوي نرخ عوارض، تابلویی است که مقدار هزینه پرداختی براي هر نـوع وسـیلۀ               

هـاي   بندي نرخ عـوارض و مقـدار آن بـستگی بـه سیاسـت            طبقه. مایدن  نقلیه را مشخص می   
  .مسئولین ایستگاه دارد

  .گردد تابلوي نرخ عوارضی بر روي جزیره ایستگا نصب می
باشـد   تابلوي نرخ عوارضی داراي زمینه سفید و متن سیاه، به شکل مـستطیل مـی    

  .ارایه شده است) 8-3(اي از آن در شکل  که نمونه
  
  
  
  
  
  

  ] 13[ تابلوي نرخ عوارض)8-3(شکل 
  

  تابلوي انتظار براي چراغ سبز-3-2-6-12

این تابلوها در ایستگاه اخذ عوارض و در خطوطی که اخذ عـوارض بـه صـورت                 
تابلوي انتظار براي سبز جهت آگاهی بـه کـاربران اسـت            . شود  باشد استفاده می    اتوماتیک می 

.  در غیر این صورت جریمـه خواهنـد شـد   که هرگاه چراغ سبز باشد، مجاز به عبور هستند،      
) 9-3(در شـکل    . باشـد   محل نصب این تابلو در زیر چراغ راهنمایی و بر روي پایه آن مـی              

  .] 13[این تابلو آمده است
 
 
 
 
 
راي سبز تابلوي انتظار ب)9-3 (شکل   
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   تابلوي اعالن جریمه-3-2-6-13
کند که در صـورت عـدم توقـف، جریمـه خواهنـد شـد کـه                   به کاربران اعالن می   

ه هم در تابلو نمایش داده شود این تابلو داراي زمینـه سـفید و نوشـتار      تواند مقدار جریم    می
  .نمایش داده شده است) 10-3(که در شکل . باشد سیاه می

  
  
  
  

  ] 13[ تابلوي اعالن جریمه)10-3 (شکل
  

   تابلوي یکی شدن دو مسیر حرکت-3-2-6-14
از مـسیر اصـلی     ها    راه و ایست و بازرسی که ناحیه کنترل آن          هاي پلیس   در ایستگاه 

شوند، بایستی تابلوي یکی شدن دو مسیر حرکت، قبل از لچکی رابـط خروجـی از                  جدا می 
 300این تابلو در فاصله     . ایستگاه نصب گردند تا کاربران از وجود این خروجی مطلع شوند          

  .]9[آورده شده است) 11-3(شود و در شکل  رو نصب می متري قبل از ناحیه تداخل سواره

  
  ]9[ تابلوي یکی شدن دو مسیر حرکت)11-3 (شکل

  

   تابلوي پارکینگ-3-2-6-15
هایی که براي کاربران پارکینـگ در نظـر گرفتـه شـده اسـت،                 این تابلو در ایستگاه   

جزئیـات دقیقتـر و   . باشـد  گردد محل نصب آن در ابتداي ورودي به پارکینگ می          استفاده می 
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 فـصل شـشم     124-6 تـا    117-6ط بامحل نصب تابلوي پارکینـگ در بخـش          بیشتر در ارتبا  
  .هاي ایران آورده شده است نامه عالیم راه آئین

  
  کشی   خط-3-4

ها براي هدایت وسایل نقلیه در نواحی انتقال، راهنمایی           کشی در ایستگاه    از انواع خط  
  .شود ستفاده میکاربران در انتخاب خطوط و هشدار به آنها، جهت کاهش سرعت ورودي ا

  
  کشی  انواع خط-3-4-1

گیري و    چگونگی بکار  ها،  کشی ایستگاه     یکی از پارامترهاي بسیار تاثیرگذار در خط      
بکـار رفتـه در محـدودة        هـاي ترافیکـی    کشی  انواع خط . باشد  می ها  آنمکان مورد استفاده و     

  .] 14و9[نمودبندي  هاي زیر تقسیم توان به دسته  را میها ایستگاه
 وط طولی؛خط .1

 .خطوط عرضی .2

  .باشند ها از نظر رنگ مورد استفاده در آنها نیز متفاوت می کشی خط
انتخـاب ایـن دو   . باشـد  کشی راهها دو رنگ سفید و زرد مـی        رنگ متداول در خط   

رنـگ زرد   . (سـازد   هاي دیگر متمایز می     رنگ براساس خواصی بوده است که آنها را از رنگ         
یط و وضعیت آب و هواي مه آلود و رنگ سفید به عنـوان              باالترین حساسیت نسبی در شرا    

رنگی که عالوه بر دارا بودن بیـشترین شـدت روشـنایی در شـرایط آب و هـواي معمـولی                  
داراي حساسیت باالیی است و عالوه بر آن براي افرادي که داراي بیماري کوررنگی هستند               

  ).قابل تشخیص است
کـشی   ی ترکیب مورد استفاده در خـط      کشی و فرموالسیون نهای     انتخاب سیستم خط  

 وضـعیت  –شرایط آب و هوایی(بایستی مطابق استاندارد و عوامل موثر در آن صورت گیرد       
اسـتفاده و کـاربرد رنـگ زرد بـه دلیـل            )  نوع روسازي  –هاي ترافیک      ویژگی –هندسی راه   

در سـطح وسـیع توصـیه    )  شـدت روشـنایی  –طـول مـوج   (محدودیت در خواص فیزیکی  
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 و به طور کلی رنگ زرد براي مـشخص کـردن منـاطقی کـه داراي ممنوعیـت یـا                     شود  نمی
هاي اتوبـوس و     ایستگاه –ها    محدودیت خاص باشد مانند محدودیت و ممنوعیت در توقف        

کـشی بـا رنـگ        رود و در بقیه موارد از خـط         تاکسی، مشخص کردن خطوط ویژه به کار می       
هـاي طـولی و عرضـی بـه           کـشی   وط بـه خـط    در ادامه جزئیات مرب    .شود  سفید باید استفاده    

  .تفکیک ارایه شده است
  

  1هاي طولیکشی  خط-3-4-1-1
 آنهـا خطوط طولی شامل کلیۀ خطوط ممتـد و منقطـع و یـا ترکیبـی از هـر دوي                     

. شـود  اجـرا مـی  هـا   راه محور یا درفین و ر در ط ،ل نقلیه یباشند که در جهت حرکت وسا       می
 ضـمن   ،شـوند   ترین خطوط هر محـور محـسوب مـی         اصلی جملۀکاربرد این خطوط که از      

کـردن   کانالیزه    موجب ل نقلیه در مسیر خود،    یمشخص نمودن محدودة جاده و حرکت وسا      
 بـه  بـا توجـه   ،ین مسیر حرکت  وسائل نقلیـه عی و تایستگاهل نقلیه در محدودة   یحرکت وسا 
  .] 15و14، 9[گردند می  نقلیهنوع وسیله

  .باشند زیر میهاي  حطرشامل ها  ایستگاهاین خطوط در 
  

  2:کنندة مسیر جداخط .1

شود که دو مسیر رفت و  عمومی به خطوطی گفته می    به طور   خطوط جداکنندة مسیر    
هـاي وسـائل نقلیـه در        کند و در طرفین این خطوط حرکـت         برگشت را از یکدیگر جدا می     

  . گیرند  یکدیگر صورت میخالف جهت
شـود کـه بـه     اند، استفاده می شده واقع شده  هایی که در راه جدا ن       این خط در ایستگاه   

دلیل ممنوعیت سبقت در محدودة ایستگاه باید به صورت یک خط ممتد و یـا خـط دوبـل                   
  .    اجرا شوند

  
                                                 
1- longitudinal lines   
2- Separation  lines 
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  1:ین کنندة محورهاي حرکتعیخطوط میانی ت . 2

بـر خـالف خطـوط      . باشـند    مـی  جهـت  جداکنندة وسائل نقلیه در یـک        ،این خطوط 
 بکـار   ،ر مواردي که جهت حرکت وسائل نقلیه یکـسان بـوده           این خطوط د   ،جداکنندة مسیر 

دیگـر  نقلیـه  در کنار وسیله   نقلیه  روند تا مشخص کنندة محدودة ایمن حرکت هر وسیله            می
) 2-3( جـدول  . کـاربرد دارنـد      قبـل و بعـد از آن       ایـستگاه، این خطوط در محـدودة       .باشند

هـا را برحـسب     حرکت در راهکننده محورهاي هاي میانی تعیین    کشی  مشخصات اجرایی خط  
  .نوع راه ارایه کرده است

  

  ] 9[هاها در راه کشی و فاصله پر و خالی آن  عرض خط)2- 3(جدول 

  نوع راه
کشی  طول خط
) پر(منقطع 

  )متر(

فاصله بین 
) خالی(کشی  خط

  )متر(

کشی  عرض خط
  منقطع

  )سانتیمتر (

کشی  عرض خط
  حاشیه

  )سانتیمتر (
راه اصلی جدا 

  نشده
3  6  15  15  

  20  15  9  3   آزادراه–بزرگراه 
  

  2حاشیهخطوط  . 3

 جهت نشان دادن    ،شوند  کشی می    خط ، و راست محور   پاین خطوط که در سمت چ     
 در  ، مخصوصاً جهت اطالع رسانی به رانندگان وسائل نقلیه به هنگام حرکت           ،محدودة جاده 
کـشی    ا بهتـر اسـت  از خـط        هـ   ها و بزرگراه     در آزادراه  . کاربرد دارند  ها  ایستگاهشب در کلیه    

مشخـصات خطـوط   ) 12-3(شکل . در حاشیه راه استفاده شود) Rumble strip(برجسته 
  .] 11[ها کاربرد دارند ارایه کرده است ها و بزرگراه برجسته که در حاشیه آزادراه

  
                                                 
1- lane lines 
2- Edge lines  
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 1خطوط انتقالی مسیر عبوري . 4

 لحـاظ  هـاي کوتـاه بـوده و از     خطـوطی بـا طـول    ، عبـوري  هايخطوط انتقالی مسیر  
هـاي وسـائل     چـرخ ،برروي ایـن خطـوط     .شوند   مسیر اجرا می    تفکیک موقعیت در مرزهاي  

از این خطوط در    . گردد   متغییر می  عرض خط  لذا   ،توانند تغییر مسیر حرکت بدهند       می ،نقلیه
شود که از ابتداي لچکی شروع و به          ابتداي دماغه رابط ورودي و خروجی از راه استفاده می         

 متـر   1طول خطوط پـر و خـالی ایـن خطـوط برابـر              . شود  میتري متصل   کشی بال کبو    خط
  .باشد می
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  ] 11و9[کشی برجسته کنار راه  خط)12-3(شکل 

  

   2 عرضیهاي کشی خط -3-4-1-2
کشی در عرض منطقۀ ورودي بـا کـاهش تـدریجی فاصـله، موجـب                 خط این نوع 

اگر راننـده سـرعت را کـاهش ندهـد، کـاهش            .  کاهش دهند  گردد تا رانندگان سرعت را      می
گیـري   اش در حال شـتاب     کند که وسیله    هاي عرضی به او چنین وا نمود می         کشی  فاصله خط 

                                                 
1- Transition lines 
2- Transverse lines 
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. شود تا او اقدام به کم کردن سرعت وسیله نقلیه خـود نمایـد          باشد و این حس باعث می       می
ایجـاده شـده موجـب     کـشی از نـوع برجـسته باشـد، لـرزش              از طرف دیگر اگر جنس خط     

گردد تا راننده سرعت خود را کاهش دهد، در نتیجـه بـا سـرعت مناسـب و ایمـن وارد                       می
 .گردد ایستگاه می

طراحـی  ) 13-3(هاي خاص خود مطابق شکل        ها که با ابعاد و اندازه      کشی  این خط 
 الزم بـا  اصـطکاك  ایجـاد   شیمیایی جهت به جهت برخورداري از خواص    ،گردند و اجرا می  

همچنـین  . باشند   در برابر لغزندگی می    %55تر از   ل نقلیه داراي مقاومتی پایین    یهاي وسا  چرخ
      اسـتفاده   شـی ااز نـوع روپ   )  گالسـبید  ( ايهـاي شیـشه     در اجراي این خطوط معموالً از دانـه       

اي هـاي شیـشه     بازتاب مناسب این خطوط به هنگام رانندگی در شب توسط دانه          تا  گردد  می
  . گردد  تامین 1 با استاندارد اروپائیمخلوط مطابق
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 خط كشي برجسته به
 ميلي متر۶ضخامت 

  
  ]16و10و5[هاي عرضی کنترل سرعت ابعاد خط کشی )13-3(شکل 

  

باشـد و بـه جهـت ایجـاد       نمـی متـر بیـشتر    میلی6ضخامت اجرائی این خطوط از   
هـاي    در مکـان  ، آنها ها از ایستگاه نقلیه به هنگام نزدیک شدن به        وسیلۀهاي متناوب به    ضربه

                                                 
1- BSEN (1424) 
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استفاده از رنگ زرد اجراي این خطوط با توجه بـه ماهیـت             . گردد  مقتضی مکرراً استفاده می   
  .] 16و11، 2[شود میاخطاري رنگ زرد توصیه 

 
   ها کشی سایر خط -3-4-1-3

   1بال کبوتري •
کشی در دماغه رابط ورودي و خروجـی و ابتـدا و انتهـاي جزیـره      از این نوع خط   

  .ها دور شود شود تا ترافیک به صورت ایمن از آن میاستفاده 
هـا و جزایـر ایـستگاه، دو طـرح بـراي              با توجه به تفاوت سرعت در ابتداي رابـط        

  .نمایش داده شده است) 14-3(کبوتري وجود دارد که در شکل  بال
  

0.
2

0.3

0.6

45

  

21

0.2
4590

1
1

 
  

   ] 14و9[هاي ورودي و خروجی وط بال کبوتري در قبل از جزیره ایستگاه و رابط خط)14-3(شکل 
  

                                                 
1- Diagonal  and  chevron marking 

 بال کبوتري قبل از جزیره

 بال کبوتري قبل از رابط
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کشی طولی قبل از بال کبوتري در رابط خروجی و بعد از آن در رابط ورودي                  خط
اما براي جزایر در قسمت ورودي بایستی از خط ممتد بـه            . باید از نوع خطوط انتقالی باشد     

قسمت خروجی خط کشی به صورت خطـوط طـولی   در .  متر استفاده شود 30طول حداقل   
  .شود منقطع اجرا می

 متـر و در قبـل از        30طول خط کشی بال کبوتري در ابتداي جزیره نباید کمتـر از             
  . متر باشد60دماغه کمتر از 

  

  خطوط مورب   •
شـود   دار شده سمت راست مسیر استفاده مـی      کشی در شانه روکش     از این نوع خط   

 30این خطوط بـه عـرض   . عیت عبور و توقف در آن را اعالن نماید    تا به وسایل نقلیه ممنو    
 درجه در حاشیه سـمت راسـت اجـرا     45 متر و با زاویه      3 تا   1متر و به فواصل        سانتی 50تا  
  .باشد  عدد 3شوند و حداقل تعداد هاشورها بایستی  می

 هـا را    اي از خطوط مورب قابل استفاده در ایستگاه         مشخصات نمونه ) 15-3(شکل  
 .ارایه کرده است

2

0.5  
  ]15و14و9[ خطوط مورب) 15-3(شکل 

  
  هاي اخبــاري بر سطح محورپیام -3-4-1-4

بطور کلی تمام لغات، کلمات و اعداد و عالئم نوشتاري بر سطح محورها در انواع               
این عالئم  . روند  ر می  به جهت انتقال مطالب در چگونگی حرکت وسائل نقلیه بکا          ها  ایستگاه

 جهت حرکت ترافیک
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بایـد از   ) متناسب بـا سـرعت وسـائل نقلیـه        (هاي خاص    ابعاد و اندازه  ضمن برخورداري از    
مند باشـند و در جهـت     هاي الزم به منظور دید کامل و خوانا بودن و وضوح نیز بهره             کیفیت

 دعـدا هـاي کلمـات و ا   ابعاد و انـدازه . حرکت قرار گیرندحال دید رانندگان وسائل نقلیه در      
در  .گـردد   احـی مـی   رهـا تنظـیم و ط       م ایمنی راه  ئنامۀ عال  ینیآ )76-5(تا  ) 71-5(بند  مطابق  
  .ها را نشان داده شده است اي از این خط نوشته نمونه) 16-3(شکل 

  
  ] 15[ هاي اخباري اي از پیام  نمونه)16-3(شکل 

  
  ها  پیکان-3-4-1-5

هی رانندگان از محل رابط خروجی و انتخاب به موقـع بانـد حرکتـی    به منظور آگا  
محـل ترسـیم    . ها در فواصل معین اسـتفاده شـود         مناسب جهت گردش، الزم است از پیکان      

محل ترسیم دومین پیکـان نیـز در خـط          . باشد   متر قبل از شروع لچکی می      250اولین پیکان   
 76 راست گرد از ابتداي لچکی بایـد         در آزاد راه فاصله نوك پیکان     . باشد  کاهش سرعت می  
هاي مورد استفاده به صـورت شـماتیک در    اي از پیکان نمونه.  متر باشد  38متر و در بزرگراه     

    هـا در بنـد       جزئیات اجرایـی بیـشتر مربـوط بـه فلـش          . نشان داده شده است   ) 17-3(شکل  
  .] 14و9 [ده استهاي ایران به تفضیل تشریح ش نامه عالئم راه آیین) 74-5(تا ) 5-71(

  

  
  هااي از پیکان نمونه)17-3 (شکل
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  ها  ايچشم گربه -3-4-2
هاي انجام شده، از چشم       کشی  به منظور تعیین حریم مسیر و با تاکید بیشتر در خط          

ر تابیـده   انعکاس نوا به هنگام رانندگی در شب ب      ها  اي چشم گربه  .شود  ها استفاده می    اي  گربه
 در راسـتاي    هـا   اي  چـشم گربـه    .گـردد   موجب افزایش ایمنی مـی    وسائل نقلیه   چراغ  شده از   

فـام   .گیرنـد   مـی  بر سطح محور قرار      ها  ایستگاهخطوط ترافیکی و در مناطق خاص خود در         
  .دگرد میپیشنهاد  )3-3 ( مطابق جدولها ایستگاههاي بکار رفته در ايرنگ چشم گربه

  

  ]15و9و5[هاي نصب متفاوت ها در موقعیت اي  انواع رنگ هاي چشم گربه)3- 3(جدول 
  
 
 
 
 
 
 
  

  اي چشم گربههايموقعیت استقرار بازتاب -3-4-2-1
اي عمومـاً در فواصـل اجـراي عملیـات          هاي چـشم گربـه     موقعیت استقرار بازتاب  

  .باشند هاي ترافیک می  چسبکشی و بیرون از محیط رنگ آمیزي شده توسط  خط
ها و خطـوط ممتـد دوبـل و          اي در جزیره   هاي چشم گربه   رار بازتاب قموقعیت است 

از لبـۀ   متـري     میلـی  50 الـی    25 در فواصـل     هـا   ایـستگاه  در   )18-3( مطابق شـکل     نظایر آن 
  .] 15[باشد میها  کشی خط

  
  ] 15[هاي دو طرفهاي نمایش استقرار چشم گربه)18-3(شکل 

  موقعیت نصب ايچشم گربهرنگ 
 محورخطوط میانی  سفید

 وحاشیه سمت چپ هخطوط تفکیک کنند زرد

 خطوط کناري محور قرمز

 ها و نقوش میانی و نظیر آن جزیره سفید
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فواصـل  . نمایـد ها با توجه به محل نصب آنهـا تغییـر مـی   ايفاصله بین چشم گربه  
کـشی منقطـع    ی خط برابر مجموع دو بخش پر و خال  N که   باشد  می Nنصب آنها بر حسب     

  .باشدمی
همچنین در   .رجوع شود ) 4-3(ها به جدول    ايجهت تعیین فاصله بین چشم گربه     

ها در حاشیه بال کبوتري و خطوط عبـوري متـصل           اي  گربه  محل نصب چشم  ) 19-3(شکل  
  .به آن نمایش داده شده است

  

  ]14و9و5[هااي فواصل نصب چشم گربه)4- 3 (جدول
  هااي چشم گربهفاصله بین  موقعیت نصب

  N2  حاشیه سمت چپ
  N2  خطوط میانی

 N2  حاشیه سمت راست

  N  خطوط انتقالی قبل از بال کبوتري
  N  لچکی

 /4N  بال کبوتري

 N یاN2  خطوط جداکننده در راه دو خطه جدانشده

  N  خط سبقت ممنوع
  N2  خط دوبل سبقت ممنوع

  
  

  ج

N/4N

  ] 15[ها در حاشیه بال کبوتري و خطوط عبور متصل به آناي استقرار چشم گربه)19-3 (شکل
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  ها و موانع قابل حمل ها، پایه  مخروط-3-5
ها در برخی مواقع به ویژه شب هنگام بـه دلیـل کـاهش حجـم ترافیـک،                  در ایستگاه 

 .شـوند   تعداد خطوط کاهش داده شده و به عبارتی بعضی از خطـوط عبـوري مـسدود مـی                 
هاي ایمنی و موانع قابـل حمـل اسـتفاده            جهت مسدود نمودن خطوط عبور باید از مخروط       

شود تا در صورت عدم تشخیص کاربر از مسدود بودن خـط و وقـوع برخـورد، خـسارت                   
هـاي    در ایـستگاه  . زیادي به راننده، وسیله نقلیه و تجهیزات نصب شـده در آن وارد نگـردد              

باشـند   شود این تجهیزات بسیار مناسب مـی  ستفاده میاخذ عوارضی که از خطوط دو طرفه ا     
تا در زمان کوتاه تعداد خط عبور یک جهت کمتر شده و به تعداد خطـوط عبـوري جهـت                    

    هـا در شـکل       اي از موانع قابـل حمـل مـورد اسـتفاده در ایـستگاه               نمونه. دیگر افزوده گردد  
  .ارایه شده است) 3-20(

راه و ایست و بازرسی جهت هدایت وسایل نقلیـه     هاي پلیس   عالوه بر آن در ایستگاه    
در هنگام استفاده از ایـن  . شود ها استفاده می    و متوقف کردن آن در مکان مورد نظر نیز از آن          

  :تجهیزات باید به نکات ذیل توجه شود
هاي ترافیکی مورد استفاده جهـت کنتـرل ترافیـک، بایـد بـا تجهیـزات                 مخروط •

 70ازگار باشـد و بایـد حـداقل ارتفـاع آنهـا             کنترل ترافیک راه هماهنـگ و سـ       
 .باشد متر بوده داراي رنگ نارنجی با حاشیه انعکاسی  سانتی

هاي ترافیکی مورد استفاده در ایستگاه که براي جدا کردن خطوط عبور              مخروط •
 متـر داشـته     9 متـر و بیـشتر از        3شوند، نباید داراي فاصله کمتـر از          استفاده می 

 .باشند
 

  ترل ترافیک چراغ کن-3-6
هاي ترافیک جهت کنترل حرکت وسایل نقلیه و هدایت و هـشدار دادن بـه                 از چراغ 
شود و بویژه در مواقعی که دید کـافی وجـود نـدارد و یـا در شـب هنگـام،                  آنها استفاده می  
  .باشد ها در جهت آشکارسازي محل ایستگاه بسیار مفید و کارساز می استفاده از آن
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باشـد،    ین که به کاهش سرعت و توقف وسایل نقلیـه نیـاز مـی             ها بدلیل ا    در ایستگاه 
هاي ترافیکی بسیار مهم و ضروري اسـت تـا بـا هـشدارهاي الزم، مـانع از                    استفاده از چراغ  
  .شده است نیاز ایستگاه بیان ترافیکی مورد هاي چراغ بخش این در. گردند حادثه بوقوع پیوستن
  :گیرند عبارتند از ار میهایی که در ایستگاه مورد استفاده قر چراغ

 )ایست و حرکت(هاي راهنمایی ترافیک  چراغ •

 )احتیاط(زن  هاي چشمک چراغ •

  
  ] 17[  موانع قابل حمل)20-3(شکل 
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 )ایست و حرکت(هاي راهنماي ترافیک   چراغ-3-6-1

شـود، بـراي ایـن کـه      در خطوطی که جهت اخذ عوارض از متصدي استفاده نمـی  
عملکـرد چـراغ   . شـود  اش گردد، از چراغ استفاده می     بودن مبادله کاربر بتواند متوجه صحیح     

ماند و بـه محـض ایـن کـه عـوارض       به این صورت است که چراغ در حالت قرمز باقی می          
  .شود پرداخت گردید و مبادله صحیح و درست بود، چراغ سبز می

 در انتهـاي    ACMاین چراغ در بعد از باجه یا تجهیزات پرداخـت عـوارض مثـل               
کـاربر در   . نمایـد   گردد که وضعیت قانونی خط را براي کاربر مشخص مـی             نصب می  جزیره

گردد ولـی   باشد که در این حالت چراغ سبز می  صورت پرداخت عوارض، مجاز به عبور می      
هرگاه کاربر به وضـعیت  . باشد در غیر اینصورت چراغ قرمز بوده و کاربر مجاز به عبور نمی          

  .] 18و2[گردیدمه خواهد قانونی چراغ توجه ننماید، جری
هاي کنترل ترافیک باید مطابق مشخصات کنترل خط و معیارهاي ذکـر شـده                چراغ

  :در ذیل نصب گردند
 متـري از سـطح روسـازي نـصب        3/1ها باید به طور عمودي در ارتفاع          چراغ •

  .شوند
 .ها باید در انتهاي جزیره نصب گردد چراغ •

 .ه شوندگیرها قرار داد  ها نباید داخل ضربه چراغ •

. شوند و افقی در کنار هم چیده می       عمودي راهنمایی بصورت  چراغ هاي  عدسی •
در طرز قرارگیري عمودي، عدسی قرمز در بـاال و در ترتیـب افقـی، عدسـی                 

  . گیرد  سبز قرار می قرمز در سمت چپ عدسی
براي اینکه انعکاس نور خورشید مانع از تـشخیص نـور چـراغ راهنمـاي ترافیـک        

محـل نـصب چـراغ و پوشـش و     . ها استفاده شود هاي فلزي دور عدسی  ز حفاظ نشود باید ا  
  . حفاظ آن نباید طوري باشد که باعث اشتباه و سردرگمی رانندگان شود

هاي ایست و بازرسی و پلیس راه نیز در صورتی کـه توقـف و کنتـرل                   در ایستگاه 
تـوان از ایـن       شـوند مـی     وسایل نقلیه به صورت اتفاقی نبوده و کلیه وسایل نقلیه متوقف می           
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بدین صورت که تا زمانی که کنترل و چک کردن وسیله نقلیه به طـور               . ها استفاده کرد    چراغ
. کامل به اتمام نرسیده باشد چراغ قرمز بوده و وسیله نقلیه نباید ازمحوطه کنترل خارج شود               

. گـردد  در صورت عدم رعایت این موضوع وسیله نقلیه، متخلف شناخته شده و متوقف مـی      
توانـد بـه صـورت دسـتی انجـام       کنترل این چراغ به علت وجود نیروي انسانی در محل می         

  .باشند میایستگاه ها در ناحیه کنترل و توقف، در انتهاي جزیره این چراغ نصب محل .گیرد
  

 زن هاي راهنماي چشمک  چراغ-3-6-2

ه موجب  باشند ک   راه می  سطح کننده خطر موجود در   زن مشخص   هاي چشمک   چراغ
  .رو شدن با آن را در خود ایجاد نمایند  گردد تا کاربران متوجه خطر شده و آمادگی روبه می

زن زرد فقـط بـراي تکمیـل تابلوهـاي انتظـامی و خطـر بکـار                   هاي چشمک   چراغ
  :شوند روند و در موارد زیر نصب می می

  ؛ وجود مانع برروي راه یا در کنار راه-الف
 پیـاده در صـورتیکه مـسیر عـابر پیـاده داراي چـراغ         هاي عبور عـابر      در محل  -ب

  ؛نباشد) سبز و قرمز(راهنماي عابر پیاده 
  ؛ مکمل تابلوهاي پیش آگاهی خطر-ج
 مکمل تابلوهاي انتظامی به استتثناء تابلوهاي ایست،  رعایت حق تقدم عبـور و      -د

  . ورود ممنوع
باشـند کـه      یزن بسیار مفید و کارسـاز مـ         هاي چشمک   جهت کاهش سرعت، چراغ   

 سـانتیمتر  15براي انجام این کار از دو عدسی زرد رنگ که هر یک از عدسی با قطر حداقل       
هـا    البته این نوع چراغ   . شود  شوند، استفاده می      تشکیل شده و به تناوب روشن و خاموش می        

براي آگاه ساختن و الزام رانندگان به رعایت حـداکثر سـرعت تعیـین شـده روي تـابلو، در            
شوند که محـدودیت سـرعت، فقـط در زمانهـاي خاصـی الزم االجـرا،                  ي استفاده می  موارد
  .در صورت عدم نیاز به محدودیت سرعت نیازي به فعال نمودن آنها وجود ندارد. باشد می
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زن بـا دو عدسـی قرمـز رنـگ کـه بـه تنـاوب روشـن و خـاموش                       چراغ چشمک 
هـا    ایست تجاوز کنند و از این چراغ      شوند، بیانگر این است که وسایل نقلیه نباید از خط             می

هاي   هاي کنترل ایستگاه    هاي اخذ عوارض و محوطه      قبل از ناحیه جزیره و توقف در ایستگاه       
  .] 18[شود پلیس راه و ایست و بازرسی استفاده می

بـه  ( متر از محـل توقـف        50ها باید در قبل از ایستگاه در فاصله حداقل          این چراغ 
  . نصب شوند ایستگاهو در ابتداي جزیره) من از راهصورت کنسولی با فاصله ای

اي شـود و  هاي چراغ جزء نکاتی است که باید به آن توجـه ویـژه       محافظت از پایه  
  .تمهیدات خاص اتخاذ شود

  
  ها  فاصله دید چراغ-3-6-3

جهت رؤیت به موقـع چـراغ حـداقل مـسافت الزم بایـد تـأمین گـردد کـه ایـن                       
  . داده شده استنشان) 5-3(ها در جدول  مسافت

  

  ] 18[ها  حداقل فاصله دید چراغ)5- 3 (جدول
   درصدي85سرعت 

  )کیلومتر در ساعت(
  حداقل فاصله رؤیت

  )متر(
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  

30  
60  
90  
120  
150  
180  
210  
240  
270  
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در صورتیکه موانع فیزیکی اجازه دیدن چراغ را از فواصل یاد شده در جدول بـاال              
ها باید نسبت بـه محـور    چراغ ترجیحاً . اید موانع را از خط دید کاربران خارج نمود   ندهند، ب 

 درجه انحراف داشته باشند، بطوریکه بهتر در معرض دید رانندگان           20طولی مسیر به اندازه     
این امر همچنین موجب خواهد شد که انعکـاس نـور خورشـید دیـد چـراغ را                  . قراربگیرند

  . دچار مشکل نسازد
ها تا سطح پیاده رو، بایـد     اع چراغ راهنمایی از سطح زیر قوطی حاوي فانوسی        ارتف  

در صورتیکه پیاده رو موجود نباشد، بـاالترین نقطـه سـطح    .  متر باشد50/4 متر تا    40/2بین  
هـاي معلـق از سـطح زیـر قـوطی حـاوي        گیرد، ارتفاع چـراغ  گیري قرار می   راه مالك اندازه  

 متـر   5/4کـه بتوانـد حـداقل       . متر باشد  6 تا   70/4، باید بین    ها تا روي خط وسط راه       فانوسی
  .ارتفاع ایمن قابل عبور وسایل نقلیه مرتفع را تامین نماید

براي رعایت ایمنی در رانندگی، پایه چراغ و جعبه ویژه کنترل آن حتـی المقـدور،               
غ توسـط  اي به امکـان دیـدن چـرا     البته تا جایی که لطمه    . دورتر از لبه سواره رو نصب شود      

فاصله پایه چراغ از لبه جدول یا شـانه راه، بایـد حـداقل برابـر تغییـر                  . رانندگان وارد نشود  
 سـانتیمتر از سـطح زمـین    10شالوده بتنی چراغ نباید بـیش از  . هاي ایمنی باشد شکل حفاظ 

شـوند، در صـورتی    در مورد چراغهایی که روي جزیره یا میانه نصب می      . ارتفاع داشته باشد  
یت حداقل فواصل یاد شده امکان نداشـته باشـد، بایـد بـا نـصب محـافظ، خطـرات           که رعا 

پـذیر و یـا       هـاي شکـست     برخورد احتمالی خودروها را با پایه، کاهش داد یا اینکـه از پایـه             
  .تضعیف شده که مقاومت کمتري در مقابل ضربه دارند استفاده نمود

  
   روشنایی ایستگاه -3-7

تابـد،   ن در برابر نوري که از سوي اشیا به چشم باز مـی با توجه به این که چشم انسا      
شـود، تعبیـه      حساس بوده و به عبارتی نور منعکس شده از سوي اشیا، باعث دیـدن آن مـی                

سیستم روشنائی باعث خواهد شد که راننده جزئیات موانع موجود بـر سـر راه خـود را بـه                  
  .وضوح مشاهده کرده و احتمال برخورد با آن را کاهش دهد
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البته در بسیاري از موارد هدف از ایجاد سیستم روشنائی دیده شـدن سـطح اجـسام                 
باشد و روشنائی زمینه آن مورد نظر نیست ولی در روشنایی معابر در راهها کامالً عکـس               می

این موضوع صادق است بدین معنی که از نور تامین شده توسط سیستم روشنائی معابر باید                
دید زمینه و سطحی که اجسام برروي آن قـرار دارنـد اسـتفاده    جهت حداکثر نمودن قابلیت    

  .شود
راننده یک وسیله نقلیه باید اطالعات کـافی از محـیط اطـراف خـود و تغییـرات آن                   

از آنجا که راننده فقـط بـه قـسمت          . داشته و با سرعت مطمئنه و ایمنی کاملی حرکت نماید         
 گـرفتن جـسمی در حـوزه دیـد          مرکزي مسیر حرکت خود دید دقیق دارد، در صورت قرار         

لذا بـا افـزایش میـزان روشـنائی راه، قـدرت دیـد              . شود  راننده، توجه راننده به آن جلب می      
البتـه  . راننده، در حوزه دید افـزایش پیـدا کـرده و احتمـال سـانحه کـاهش خواهـد یافـت                    

نورپردازي مناسب و خوش رویت بودن قسمتهاي مختلـف معـابر در شـب نیـز از اهمیـت         
زیرا با تامین مناسب روشنائی معـابر، منـافع اقتـصادي و اجتمـاعی              . رخوردار است خاصی ب 

  :زیادي از جمله
 کاهش حوادث رانندگی؛ -

 ایجاد امنیت و کاهش جرائم؛ -

 روانی تردد وسایل نقلیه؛ -

خصوصاً در  (اند    اي که دچار نقص فنی شده       ایجاد مکانی امن براي وسایط نقلیه      -
 .گردد عاید می ،)ها گرانه

تواند در جهت نیل      فاده از رنگ مناسب براي تجهیزات سیستم روشنائی نیز می         است
  .به طراحی سیستم روشنائی مناسب و همگون کمک نماید

گیـري اسـت، جهـت     از آنجایی که ایستگاه یک ناحیـه پرکـاربرد و محـل تـصمیم       
اساس ابعـاد   بر. افزایش ایمنی رانندگان و اطالع رسانی، به روشنایی بیشتري نیاز خواهد بود           

ایستگاه و موقعیت آن الزم است انواع زیادي از سیستم روشنایی بررسی شـوند تـا پوشـش           
یکنواخت فراهم آید و نورهاي خیره کننده و زننده حذف شده و از روشنایی بـیش از حـد                   
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در مناطق ورودي و خروجی براي دسـتیابی بـه ایـن اهـداف ممکـن            . محیط اطراف، بکاهد  
شدت روشنایی ناحیه جزیره یا توقف،      . نایی داراي بازو، استفاده شود    هاي روش   است از دکل  

البتـه  . نمایـد  باید در حدي باشد که به کاربران در جهت تشخیص ایستگاه و خطوط کمـک   
هـا و سیـستمی       تامین روشنایی باید موجب ایجاد موانع خطرناك گردد و لذا نباید از چـراغ             

هـاي بـا روشـنایی زیـاد از تعـداد سـتونها               دکل. نمایداستفاده نمود که تعداد موانع را کمتر        
  .]2[دشو کاهد، بنابراین از تعداد موانع در محوطه ایستگاه نیز کاسته می می

ایجاد اختالف در میزان روشنایی، باعـث افـزایش قابلیـت دیـد و تـشخیص بهتـر        
اثیر منفی  براساس زوایه روشنایی و موقعیت نور، ممکن است روشنایی ت         . گردد  رانندگان می 

بایـست در     در نتیجه هر یک از ایـن شـرایط مـی          . در قابلیت دید راننده ورودي داشته باشد      
به عالوه در طـرح ایـستگاه، روشـنایی         . روشنایی مناطق عبوري ایستگاه در نظر گرفته شود       

باید به صورتی باشد که موجب خیرگی و کاهش دید کـاربران ورودي کـه از ناحیـه داراي                   
برعکس، طراحـی   . شوند، نگردد   وارد محوطه ایستگاه داراي روشنایی زیاد می      روشنایی کم،   

  . اي باشد که تمام فضا و منطقه ایستگاه را پوشش دهد و جانمایی روشنایی باید بگونه
باشـد و      متر می  15 تا   9ها، براساس اندازه آن ارتفاع پایه روشنایی برابر          در ایستگاه 

اسـتفاده از تیرهـاي     . باشند  اي می   هاي کبري خوشه    ی با المپ   داراي تیرهاي بازوی   ها  پایهاین  
شود تا تعدادي از تیرها، مجاور حاشیه راه قرار گیرند که ایـن               بازودار استاندارد، موجب می   

گردد و بایستی در طراحی بایـد ایـن مـساله مـورد               باعث به وجود آمدن مانع براي دید، می       
اسـتفاده از  . باشـد  تر می    متر مناسب  30ي با ارتفاع    براي نواحی بزرگ تیرها   . توجه قرار گیرد  

شـود تـا تیرهـاي کمتـري بـراي پخـش نـور               هاي بلند در طرح روشـنایی موجـب مـی           پایه
  .]2[شودیکنواخت استفاده 
، )المـپ (هاي روشنایی به میزان روشنایی مورد نیاز، نـوع واحـد نـورده         تعداد پایه 

  . داردها و عواملی از این قبیل بستگی فاصله المپ
اي، هالیـدي، تنگـستن، مهتـابی،        ها، المپ جیوه    هاي مورد استفاده در ایستگاه      المپ

  .باشد فلورسنت و المپ سدیم پرفشار وکم فشار می
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روشنایی ایستگاه با این که سبب افزایش دید، کاهش خطرهـا و افـزایش و بهبـود                 
در صـورتی کـه   .  اسـت شود، به خاطر مسایل اقتصادي کمتر مورد توجه   تمرکز رانندگان می  

طبق بررسی انجام شده، مشخص گردیده است که روشنایی بـسیار در کـاهش تـصادفات و              
  .باشد ایمنی مؤثر می

روشنایی باید سطح جاده را به طـور یکنواخـت روشـن نمایـد تـا تمـام اشـیاء و                     
بنـابراین روشـنایی یکنواخـت از       . تجهیزات واقع در سطح راه، براحتی قابل رؤیـت باشـند          

بایست بطـور مرتـب انجـام         اي برخوردار است، در نتیجه تعمیر و نگهداري می          میت ویژه اه
 .گیرد

هاي راه باشـد تـا  در شـب            اي متمایز از سایر بخش      روشنایی ایستگاه باید به گونه    
راننده با استفاده از تفاوت سطح روشنایی، ایستگاه را تشخیص دهد و بـه طـور ایمـن وارد                 

عالوه بر این، روشنایی باید در سـطحی باشـد کـه یـک آرامـشی در             . محوطه ایستگاه گردد  
  .راننده ایجاد نماید و تمرکز او بر روي موانع را بیشتر نماید

. هاي روشنایی باید با رعایت حداکثر کارایی، زیبایی و ایمنی انجام گیـرد      طرح پایه 
نایی منحـرف و    اي باشد که توجه راننده را به سـوي تأسیـسات روشـ              طراحی نباید به گونه   

 .جلب کند

پایـه  . باشـد   نکته بسیار مهم در طرح روشنایی، محل اسـتقرار پایـه روشـنایی مـی              
ها بعنوان یک مانع ایجـاد        روشنایی باید در خارج از محدوده بازیابی قرار گیرند تا خود پایه           

در صورتی که امکان نصب پایه در خارج از محدوده بازیـابی وجـود نداشـته                . خطر ننمایند 
اقداماتی که در این خـصوص  . باشد با تمهیدات خاصی باید از خطر آفرینی آنها کاسته شود         

  :]2[توان انجام داد عبارتند از می
 هاي نزدیک به هم؛ هاي ایمنی با پایه نصب حفاظ -

 گیر؛ نصب ضربه -

 پذیر؛ استفاده از پایه تضعیف شده و شکست -

 . متري5/2ها تا ارتفاع  نصب ماکر بر روي پایه -



                    تجهیزات کنترل ترافیک و ایمنی                                               102

هماهنـگ کـردن طـرح      . هاي راهنمایی گردنـد     ها نباید مانع دید عالیم و چراغ        یهپا
باشد و اثرات این تجهیـزات بـر روي           روشنایی، چراغ و عالیم راهنمایی بسیار ضروري می       

 .محیط باید مورد بررسی قرار گیرد

هـا    فاصله حفاظ از پایه   . هاي فلزي نصب شوند     هاي روشنایی باید پشت حفاظ      پایه
در . ها باشـد و در طراحـی بایـد بـه آن توجـه شـود                د کمتر از تغییر شکل جانبی حفاظ      نبای

هـاي چـراغ، فاصـله         متـر قبـل و بعـد پایـه         15صورت عدم تامین چنین فضایی بایستی در        
 .ها نصب شوند پایه روشنایی نباید در دماغه رابط. هاي حفاظ کاهش یابند پایه

  
   میزان روشنایی-3-7-1

هـا، میـزان روشـنایی آنهـا بایـد از           یت افزایش ایمنی و دید ایستگاه     با توجه به اهم   
میزان روشنایی مناطق مختلـف در      ) 6-3(میزان روشنایی سایر مناطق بیشتر باشد در جدول         

گـردد تـا کـاربران متوجـه            این تغییر در میزان روشنایی موجب مـی       . ها آورده شده است     راه
  .ایستگاه شوندایستگاه شده و بصورت ایمن وارد محوطه 

  
  ] 19[ میزان مقادیر روشنایی براي نواحی مختلف)6- 3 (جدول

  نواحی
میزان روشنایی 

  (lux)لوکس 
ضریب یکنواختی 

  )حداقل:متوسط(
ضریب 
  درخشندگی

  نوع چراغ

هاي ورودي و راه
  خروجی

  کبري  0,3  1:3  14

  کبري  0,3  1:3  18  پارکینگ
  کبري  0,3  1:3  50  ایستگاه
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اي باشد که روشـنایی یکنواخـت در          وشنایی در مسیر باید به گونه     هاي ر  نصب چراغ 
. به همین دلیل چیدمان آنها در راه از اهمیت باالیی برخوردار اسـت            . سراسر راه ایجاد نماید   

  .باشد میها  هاي بسیار تاثیر گذار در این چیدمان، عرض راه و ارتفاع پایه پارامتر
در ایـن   . نـشان داده شـده اسـت      ) 21-3( شکل    در ها  راهها در    ترتیب قرارگیري پایه  

در محوطه ایـستگاه نیـز   . آید  برابر فاصله بین دو پایه است که از طراحی بدست می   Sشکل  
  .  ها استفاده نمود توان از این طرح می

ها به همراه ولتاژ چراغ بـر اسـاس عـرض راه و       ارتفاع مناسب پایه  ) 7-3(در جدول   
  .استتعداد خطوط عبور، ارایه شده 

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  ] 19[ ترتیب قرارگیري چراغ ها در راه)21-3(شکل 
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  ] 19[ ارتفاع پایه بهمراه ولتاژ روشنایی براي انواع مختلف راه)7- 3(جدول 
  (WHPS)ولتاژ   )متر(ارتفاع پایه   نوع راه

   خطه3 تا 1
9  
11  

150  
250  

   خطه6 تا 4
11  

13,5  
250  
400  

  400  13,5   خطه8 تا 7

 و افزایش لچکی کاهش
  سرعت

9  
11  

13,5  

150  
250  
400  

  
   ناحیه عاري از مانع-3-8

اي است صاف و بدون مانع که بالفاصله پس از سواره رو             ناحیه عاري از مانع، ناحیه    
شود و جهت فرصت دادن به وسایل نقلیه منحرف شده بـراي بازیـابی مـسیر خـود       آغاز می 

ایمنـی و کـاهش شـدت و خـسارت     تامین این فاصـله جهـت افـزایش         . طراحی شده است  
در صورت عدم تامین این فاصله بایستی در ایـن نـواحی       . باشد  میتصادفات بسیار ضروري    

  .حقاظ نصب شود
از نمـودار   طراحان بعنوان مالك قطعی براي تعیین عرض ناحیه عاري از مـانع بایـد               

ه این عـرض را      الزم براي محاسب   اطالعات. نماینداستفاده   )22-3(شکل   نشان داده شده در   
بعنوان . دهند شیب خاکبرداري یا خاکریزي، سرعت طرح و حجم ترافیک روزانه تشکیل می           

و ترافیـک    کیلـومتر در سـاعت       100 و سـرعت طـرح       1:6نمونه با شیب خاکریزي معـادل       
 متر و براي یک راه با شـیب  9، عرض ناحیه عاري از مانع  وسیله نقلیه در روز  5000روزانۀ  

وسـیله نقلیـه    750 و ترافیک روزانـۀ  کیلومتر در ساعت  100 سرعت طرح    و 1:6خاکبرداري  
  .] 20[آیدمی بدستزیر  نمودار متر از 6معادل ناحیه عاري از مانع ، عرض در روز
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  ] 20[ نمودار محاسبه عرض ناحیه عاري از مانع)22-3(شکل 
  

ابل قبـول را    قتوان محدودة     می عرض ناحیۀ عاري از مانع،       تعیینجهت سهولت کار    
بدست نیز  )8-3( راه از جدول      با توجه به سرعت طرح، حجم ترافیک روزانه و شیب کنارة          

  . آورد
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  ] 20[ )فاصلۀ مانع تا لبه روسازي( محدودة قابل قبول عرض ناحیه عاري از مانع )8- 3(جدول 
  

  شیب خاکبرداري  شیب خاکریزي
 یا 1:6  ترافیک روزانه  سرعت طرح

  صافتر
   تا1:5

 1:4  
 یا 1:3

  تندتر
 تا 1:4

1:5  
 یا 1:6

  صافتر

 
Km/h60 و 
  کمتر

  750کمتر از 
1500-750  
6000-1500  

  6000بیشتر از 

0/3-0/2  
5/3-0/3  
5/4-5/3  
0/5-5/4  

0/3-0/2  
5/4-5/3  
0/5-5/4  
5/5-0/5  

0/3-0/2  
5/3-0/3  
5/4-5/3  
0/5-5/4  

0/3-0/2  
5/3-0/3  
5/4-5/3  
0/5-5/4  

0/3-0/2  
5/3-0/3  
5/4-5/3  
0/5-5/4  

Km/h80-70  

  750کمتر از 
1500-750  
6000-1500  

  6000بیشتر از 

5/3-0/3  
0/5-5/4  
5/5-0/5  
5/6-0/6  

5/4-5/3  
0/6-0/5  
0/8-0/6  
5/8-5/7  

0/3-5/2  
5/3-0/3  
5/4-5/3  
0/5-5/4  

0/3-5/2  
5/4-5/3  
0/5-5/4  
0/6-5/5  

5/3-0/3  
0/5-5/4  
5/5-0/5  
5/6-0/6  

Km/h90  

  750کمتر از 
1500-750  
6000-1500  

  6000بیشتر از 

5/4-5/3  
5/5-0/5  
5/6-0/6  
5/7-5/6  

5/5-5/4  
5/7-0/6  
0/9-5/7  
0/10-0/8  

0/3-5/2  
5/3-0/3  
0/5-5/4  
5/5-0/5  

5/3-0/3  
0/5-5/4  
5/5-0/5  
5/6-0/6  

5/3-0/3  
5/5-0/5  
5/6-0/6  
5/7-5/6  

Km/h100  

  750کمتر از 
1500-750  
6000-1500  

  6000بیشتر از 

5/5-0/5  
5/7-0/6  
0/9-0/8  
0/10-0/9  

5/7-0/6  
0/10-0/8  
0/12-0/10  
5/13-0/11  

5/3-0/3  
5/4-5/3  
5/5-5/4  
5/6-0/6  

5/4-5/3  
5/5-0/5  
5/6-5/5  
0/8-5/7  

0/5-5/4  
5/6-0/6  
0/8-5/7  
5/8-0/8  

Km/h110  

  750کمتر از 
1500-750  
6000-1500  

  6000بیشتر از 

0/6-5/5  
0/8-5/7  
0/10-5/8  
5/10-0/9  

0/8-0/6  
0/11-5/8  
0/13-5/10  
0/14-5/11  

5/3-0/3  
0/5-5/3  
0/6-0/5  
5/7-5/6  

0/5-5/4  
0/6-5/5  
5/7-5/6  
0/9-0/8  

9/4-5/4  
5/6-0/6  
5/8-0/8  
0/9-5/8  

  

  هاي ایمنی  حفاظ-3-9
نقـش  . باشـند   هـا مـی     هاي ایمنـی در راه      هاي ایمنی یکی از متدوالترین سیستم       حفاظ

ن بـردن و جـذب انـرژي حرکتـی          هاي ایمنی به مسیر برگرداندن وسایل نقلیه و از بی           حفاظ
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هاي ایمنی زمانی کارا و توجیه  پذیرند که صـدمه        به همین دلیل حفاظ   . باشد  وسیله نقلیه می  
  .] 21و20[بیشتر از صدمه برخورد با حفاظ باشد... برخورد با اشیاي ثابت و 

هاي ایمنی در ورودي، خروجی، میانه و راه دسترسی اسـتفاده          ها از حفاظ    در ایستگاه 
هدف استفاده از این تجهیزات، هدایت بهتـر وسـایل نقلیـه، تفکیـک راه اصـلی از                  . شود  یم

هاي دسترسی، حفاظت از افراد مستقر در ایستگاه و همچنین کاهش خـسارت وارده بـه                  راه
  .باشد وسیله نقلیه متصادم با جزیره و خسارت وارد شده به ایستگاه، می

  :] 21و20[ازهاي کشور عبارتند  ده در جادههاي ایمنی مورد استفا متداولترین حفاظ
هاي فلزي                                                                                    حفاظ -
 هاي بتنی حفاظ -

  
  حفاظهاي فلزي -3-9-1

شوند و قابل جابجـایی نبـوده و         اشیاي ثابتی که در محدودة بازیابی راهها واقع می        
  . حفاظهاي ایمنی تحت پوشش قرار گیرند توسط ، بایدوجود نداشته باشدآنها  اشتنبرد امکان

فاصله حفاظهاي فلزي تا مانع یا ناحیه خطر بایـد از مقـدار حـداکثر تغییـر شـکل                   
حفاظ بر اثر ضربه بیشتر در نظر گرفته شود و چنانچـه امکـان رعایـت ایـن فاصـله وجـود             

تر سـاخت تـا پـس از     حفاظ را در نزدیکی مانع محکمنداشته باشد باید با رعایت تمهیداتی    
هاي حفـاظ در محـل مـورد     این امر با افزایش تعداد پایه     . تغییر شکل به مانع برخورد ننماید     

  .] 21و20[نظر و یا با استفاده از پروفیلهاي محکم تر یا روي هم افتاده، قابل دستیابی است
 

   ارتفاع حفاظهاي فلزي-3-9-1-1
. باشـد  ي فلزي ثابت نبوده و بسته به وسیله نقلیـه طـرح متغیـر مـی               ارتفاع حفاظها 

 نقلیه از روي آن     چنانچه این ارتفاع کمتر از حد الزم اختیار شود، منجر به پرت شدن وسیلۀ             
  بهنگام تصادم خواهد شد و چنانچه حفاظ ارتفاعی بیشتر از حـد الزم داشـته باشـد، وسـیلۀ     

هـا سـبب      زیر حفاظ خواهد رفت و برخورد بـا پایـه          نقلیه منحرف شده پس از برخورد، به      
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هـاي     ارتفاع مناسب نصب بـراي انـواع حفاظهـا در بخـش            .بروز خطرات شدید خواهد شد    
  .بعدي ارایه شده است

  
  هاي حفاظهاي فلزي  اتصاالت و پایه-3-9-1-2

ها، واشرها و صـفحات      ها، مهره  شامل پیچ (جهت عملکرد صحیح حفاظ، اتصاالت      
 شـوند و جزییـات ایـن        احـی ، طر وارده به گونه مناسبی با توجه بـه نیروهـاي           یدبا،  )اتصال

  .هاي اجرایی آورده شوند اتصاالت براي ساخت و اجرا باید در نقشه
گاهی اوقات جهت اجتناب از برخورد وسـایل نقلیـه بـا پایـه حفـاظ و همچنـین                   

بـه بیرونـی سـپري از       جذب بیشتر انرژي بهنگام برخورد و ایجاد فاصله بین لبه جدول تـا ل             
هـا بایـد بـه     طراحی ایـن لقمـه  . شود میها و سپري استفاده      قطعات فلزي بنام لقمه میان پایه     

  . نحوي باشد که در سختی حفاظ و عملکرد آن تأثیر منفی نداشته باشد
 
  هاي فلزي  انواع حفاظ-3-9-1-3

  هاي ضعیف  شکل با پایهWسیستم سپري  -

 هاي ضعیف  پایهشکل سه موجی با Wسیستم سپري  -

 هاي ضعیف  سیستم سپري قوطی شکل با پایه -

 هاي قوي  شکل لقمه دار با پایهWسیستم  -

 هاي قوي حفاظ با سپري سه موجی لقمه دار با پایه -

 حفاظ با سپري سه موجی اصالح شده  -

  .که مشخصات آنها در پیوست ارایه شده است
 

  هاي بتنی   حفاظ-3-9-2
صـلب بـشمار آمـده و در اثـر ضـربه تغییـر شـکل                 هاي  حفاظحفاظ بتنی، از ردة     

بلکه انرژي برخورد در زوایاي کم، توسط سیستم تعلیق وسیله نقلیه و در زوایـاي     ،  دهد نمی
این حفاظ  . شود  می و له شدن ورق فلزي بدنه وسیله نقلیه، مستهلک           جابجاییبزرگ توسط   
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تـردد وسـایل     ر و نگهداري،   نگهداري کمی داشته و در هنگام فعالیتهاي مختلف تعمی          هزینۀ
 و کارگران راهداري با حجـم و سـرعت بـاالي ترافیـک مواجـه نمـی                  شود  مینقلیه مختل ن  

  .شوند
سیستم بتنی با مقطع متغیر، بهنگام برخوردهاي شدید تمایل به واژگونی و شکسته             

ري شدن دارد و در نتیجه در طراحی باید آرماتورکافی و مناسب براي آن تعبیه شده و گیردا                
مقطع برتر و استاندارد این نـوع حفـاظ بـه نـام نیوجرسـی          . تأمین شود با زمین   حفاظ  کافی  

  .نشان داده شده است) 23-3(است که در شکل 
  

  
  ] 21[مقطع حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی )23-3(شکل 

  

بسته به مورد حتی براي     . این حفاظ بتنی بعنوان حفاظ میانی نیز قابل استفاده است         
تـوان    می آن نور وسایل نقلیه مقابل یا ممانعت از ریزش خاك کنار جاده به روي               سپر کردن 

چنانچه نرده محافظ بتنی براي حاالت متعـارف        . نیز افزایش داد  متر    میلی 2300ارتفاع آنرا تا    
ـ     . باید رعایـت شـود     متر   میلی 810شود، ارتفاع    طراحی می   وسـایل نقلیـه تـا       ت در ایـن حال

 1070چنانچـه ارتفـاع بـه       . گردانـد  بطور مناسبی مسیر اصلی باز مـی       را به     کیلوگرم 18000
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نیز خواهـد   کیلوگرمی   36300 افزایش یابد این سیستم قادر به پوشش دادن کامیون           متر  میلی
توان اسـتفاده کـرد کـه     از این نوع حفاظ در مناطقی که محدودیت فضا وجود دارد، می        .بود

  .دالبته باید نکات ایمنی الزم رعایت گرد
  
   بخش انتقالی-3-9-3

هـا مثـل سـایبان،     سازهحفاظهاي فلزي باید زمانی که به یک مانع سخت چون پایه   
 وسـیلۀ   ،حفاظهـاي ایمنـی   . تـر شـوند    رسند، بتدریج سخت   هاي دیگر می    یا پایه سازه   جزیره

ع رساند و از برخـورد آن بـا مـان          اي به آن نمی    کند و ضربه    از سازه دور می     نقلیه را به نوعی   
بـه عنـوان مثـال      . دهـد   کاهش مـی  بزرگ مثل ساختمان یا پایه جلوگیري و شدت صدمه را           

معموالً در  (هاي حفاظ    افزایش تدریجی سختی در حفاظهاي فلزي با کاهش فاصله میان پایه          
گاهی اوقات نیز چند پایه آخر نزدیـک مـانع          . آید بدست می )  پایه انتهایی کنار مانع صلب     6

  .] 21و20[شوند تر طراحی میاز نظر اندازه بزرگ
همچنین زمانی کـه    . نواحی انتقالی براي حفاظهاي ایمنی نزدیک سازه، الزم هستند        

همچنـین  . فاصله مابین حفاظ تا مانع سخت کم باشد نیز باید از ناحیه انتقالی استفاده شـود               
از ناحیـه   در مواردي که تغییر نوع حفاظ از بتنی به فلزي و فلزي به بتنی وجـود دارد بایـد                    

  .انتقالی استفاده شود
 

   مهار انتهایی -3-9-4
انتهاي آزاد حفاظهاي ایمنی، خود یک مانع بسیار خطرناك بـراي جریـان ترافیـک               

جهت کاهش و از میان بردن این خطر تـاکنون تمهیـدات گونـاگونی ابـداع و مـورد                   . است
  :اي باشد که  ه مهار قسمت انتهایی حفاظ باید بگون.استبرداري قرار گرفته  بهره

هاي مناسـب مهارهـاي      نمونه(اي براي وسایل نقلیه ایجاد ننماید        خطر بالقوه  -1
  ).باشد میگیرها   ضربهاستفاده ازانتهایی 

در صورت برخورد وسیلۀ نقلیه، با کمترین صدمه وسیله نقلیه را بـه نحـوي             -2
 .ایمن به مسیر اصلی هدایت و یا آن را متوقف سازد
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نامه طرح هندسی و ایمنـی در         به آیین ( آورده شود    به صورت بالی شکل در     -3
  ).این خصوص مراجعه شود

  

  گیرها  ضربه-3-10
هاي محافظی هستند که جهت کاهش ضربه برخـورد و تـصادف        ، سیستم گیرها  ضربه

گیرهـا بـه دو روش ذیـل موجـب            ضـربه . شود  وسایل نقلیه منحرف شده از آنها استفاده می       
  :ندگرد کاهش ضربه این برخورد می

کاهش دادن سرعت وسیله نقلیـه تـا متوقـف کـردن آن در هنگـام برخـورد از                    .1
 ؛روبرو

 .تغییر دادن جهت حرکت وسیله نقلیه به هنگام برخورد جانبی .2

شـود تـا    گیرها در ابتداي جزیره و در دماغه رابط اسـتفاده مـی        از ضربه  ها  ایستگاهدر  
اسـتفاده از    . تـصادف نـشود    برخورد وسایل نقلیه بـا موانـع صـلب باعـث بوقـوع پیوسـتن              

  . گیرها در خطوط تندرو و ابتداي دماغه ورودي بسیار مهم و ضروریست ضربه
هـا   گیرها و محل استفاده از آن   در این بخش به طور خالصه چگونگی عملکرد ضربه        

هـاي طراحـی، انتخـاب دسـتورالعمل و           گیـرد، توضـیح دسـتورالعمل       مورد بررسی قرار می   
انـد    هایی که آزمایشات تصادفات را با موفقیت پشت سر گذارده           یستمهاي جانمایی س    توصیه

گیرهاي عملکردي به دقت توسـط سـازندگان و طراحـان          بیشتر ضربه . نیز فرآهم آمده است   
هـاي طراحـی    توان مستقیماً از روي چارت واحدهاي مورد نظر را می. رسند ها به ثبت می    آن

  . طراحی مورد به مورد را بر طرف کردسازنده انتخاب کرد و با این کار نیاز به
  

  

  گیرها  انواع ضربه-3-10-1
هاي پالسـتیکی پـر شـده از          هاي بشکه   گیرها عبارتند از ردیف     انواع متعارف ضربه  

گیرهاي پر شده از آب یا متشکل از هسته قابل خرد یا تغییر شکل پذیر بـراي                   ماسه و ضربه  
  .] 21، 20[ست شده اجذب انرژي که در ذیل به برخی از آنها اشاره

 هاي پر از ماسه؛ گیر متشکل از سلول ضربه .1
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 هاي پر از آب؛ گیر متشکل از سلول ضربه .2

 ؛Brakemaster 350سیستم مهار انتهایی  .3

 ؛CATسیستم مهار انتهایی  .4

 ؛REACT 350سیستم مهار انتهایی  .5

 ؛(G.R.E.A.T)سیستم گریت  .6

 ؛LMAسیستم  .7

 ؛TAU IIگیر  ضربه .8

 .VECV- STOP 100 و 620 ضربه گیر .9

 نقش اساسی   ،گیر مسائل اقتصادي و نیز امکانات در دسترس        در انتخاب نوع ضربه   
میزان اقتصادي بودن ضربه گیر مورد استفاده در طول زمـان نـصب آن، بـه    . کنند را بازي می  
هـاي محلـی     براي جاده .  بستگی دارد  ، تحمل داشته باشد   ،رود هایی که انتظار می    تعداد ضربه 
گیر  رود که تصادفات زیادي رخ دهد، نصب ضربه        فیک پایین بوده و انتظار نمی     که حجم ترا  

هاي پالسـتیکی پـر از       در اینگونه موارد استفاده از بشکه     . مدرن مقرون به صرفه نخواهد بود     
گیر وزنی است و در برخوردها بـر         تر است که در واقع یک نوع ضربه        ماسه معمولی مناسب  

  .کند ار می ک،اساس قانون اندازه حرکت
گیر بـا مـواد خردشـونده بـسیار مناسـب          در ابتداي جزایر ایستگاه استفاده از ضربه      

گیرهـا در پیوسـت      در خصوص هر یـک از ضـربه        .ها نباید استفاده شود    باشد و از بشکه     می
  .توضیحاتی ارایه شده است

  
   نحوة انتخاب-3-10-2

گیر وجـود دارنـد، باعـث        تعداد و پیچیدگی فاکتورهایی که در روند انتخاب ضربه        
هـر سیـستم    . اي نداشـته باشـد      گیر مورد استفاده روند ساده      شده است که انتخاب نوع ضربه     

در بعضی مواقع ممکـن اسـت فقـط         . خصوصیات خاص فیزیکی و عملکردي خود را دارد       
گیر هدف در نظر گرفته شده براي آن را تامین کند، ولی در بیـشتر مواقـع دو        یک نوع ضربه  
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گیرها حفاظت رضایت بخشی را براي وسـایل نقلیـه منحـرف شـده از                  نوع از ضربه   یا چند 
زمانیکـه کـه    . بایست از میان آنها دسـت بـه انتخـاب بزنـد             آورد و طراح می     مسیر فراهم می  

بایست فاکتورهاي    گیر بهترین راه حل باشد، می       حاشیه راه به حفاظ نیاز داشته باشد و ضربه        
  :خاب نهایی در نظر گرفته شودزیر توسط طراح قبل از انت

 ؛یر در آن نصب خواهد شدگ موقعیت محلی که ضربه •

 ؛هاي موجود اي و ایمنی سیستم خصوصیات سازه •

 ؛سازي هزینه ایمن •

 .گیر هاي تعمیر و نگهداري ضربه ویژگی •

  .هاي بعدي توضیح داده خواهد شد در مورد هر یک از این فاکتورها در بخش
  
  گیر در آن نصب خواهد شد که ضربه موقعیت محلی -3-10-2-1

ي موجـود،   هـا   راههاي جدید و تعمیـر و بازسـازي           هنگام طراحی ایستگاهها و راه    
گیرها باید جهت پوشش موانع غیرقابـل حرکـت بایـد در نظـر                فضاي مورد نیاز براي ضربه    

گیري که نصب خواهد شد، مطابقـت وجـود           با این کار بین طرح نهایی و ضربه       . گرفته شود 
گیر مورد نیـاز اسـت، نـشان        اي که براي نصب ضربه      منطقه) 9-3(در جدول   . اهد داشت خو

هـاي    ولی توصـیه  . هر چند یک موقعیت دلتایی به تصویر کشیده شده است         . داده شده است  
هـاي در نظـر گرفتـه شـده           اندازه. مشابه براي سایر انواع موانع ثابت به کار برده خواهد شد          

اطالعات فراهم آمـده در ایـن جـدول کلـی     . شوند که بهینه باشندباید طوري در نظر گرفته  
شـود کـه طـراح انـواع      بنابراین توصـیه مـی  . باشند ها کافی نمی هستند و براي برخی سیستم    

هاي موجود را مورد بررسی قـرار داده و سیـستمی را کـه پوشـش کـافی را                     مختلف سیستم 
 خصوصیات و ضوابط سازنده، الزامات      آرود جستجو کنند و با توجه به        براي مانع فراهم می   
  .فضایی را تعیین کنند

بـراي  . کنـد   گیـر را تعیـین        باید بتواند با توجه به شرایط محل، نوع ضربه          طراح می 
ها و ابتداي جزایر ایستگاه که داراي عرض کـم هـستند              مثال، موانع ثابت مانند انتهاي حفاظ     
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به طور مشابه براي موانـع عـریض        . وندگیر باریک باید پوشش داده ش       باید توسط یک ضربه   
  .هاي شنی پوشش داد توان توسط ردیف بشکه  عرض دارند، میm5که بیشتر از 

  
  ] 20[گیرها  فضاي مورد نیاز براي ضربه)9-3(جدول 

L

N مانع يا حفاظ
شانه

شانه

12 min
1

F

  
  )متر(فضاي مورد نیاز براي ضربه گیر 

  حداقل
  بدون محدودیت  با محدودیت

  پیشنهادي
سرعت طراحی در مسیر 

  اصلی
  )کیلومتر در ساعت(

N L  F  N  L  F  N  L  F  
50  2 2,5 0,5 2,5 3,5 1 3,5 5 1,5 

80  2  5  0,5  2,5  7,5  1  3,5  10  1,5  
110  2  8,5  0,5  2,5  13,5  1  3,5  17  1,5  
130  2  11  0,5  2,5  17  1  3,5  21  1,5  

  
  اي  خصوصیات ایمنی و سازه-3-10-2-2

شـود، طـراح بایـد بـا دقـت       یک نوع سیستم در نظر گرفتـه مـی       زمانی که بیش از     
توانـد شـامل    ایـن مـوارد مـی   . اي هـر سیـستم را در نظـر بگیـرد     خصوصیات ایمنی و سازه  
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فاکتورهایی از قبیل توانایی جذب ضربه، باز گرداندن وسیله نقلیه به مسیر، سازه پـشتیبان و                
  .شوند، باشد  میمهار و همچنین ضایعاتی که در نتیجه برخورد ایجاد

هاي مورد استفاده باید آزمایشات مورد نظر را جـواب داده باشـد تـا       تمامی سیستم 
  .بتوان از آنها استفاده نمود

  
   اجرا و تعمیر و نگهداري-3-10-2-3

هاي مواد اولیه، آماده سازي محل، نصب، تعمیـر و نگهـداري و               هزینه شامل هزینه  
جائیکه انتظار  . ي محل کامالً به نوع سیستم بستگی دارد       هزینه آماده ساز  . باشد  جایگزینی می 

گیـر در     هاي متناوب وجود دارد، هزینه مربوط به تعمیر و جـایگزینی قطعـات ضـربه                ضربه
گیري که بیشترین بازدهی      طول عمرش باید در روند انتخاب مورد توجه قرار گرفته و ضربه           

  .گیر بهینه انتخاب شود و کمترین هزینه را در برداشته باشد به عنوان ضربه
  
   خصوصیات مربوط به نگهداري-3-10-2-4

هاي زیاد نگهداري، توجه بـه مـساله نگهـداري بـسیار ضـروري                با توجه به هزینه   
شـود کـه از    اگـر در محلـی مـشخص تعـداد برخوردهـا زیـاد اسـت توصـیه مـی             . باشد  می

 و کارایی اولیه خود را تـا        گیرهایی استفاده شود که بعد از چندین بار برخورد، قابلیت           ضربه
به همین ترتیب، اگر برخوردهـاي سایـشی زیـاد اسـت، اسـتفاده از               . حد زیادي حفظ کنند   

گیرهایی که قابلیت بازگرداندن وسـیله نقلیـه بـه مـسیر را دارنـد از انجـام تعمیرهـاي           ضربه
  .کاهد گسترده یا جایگزین کردن قطعات سیستم می

 آسیب دیده با زمان مورد نیاز جهت تعمیر و       گیرهاي  جایگزین کردن قطعات ضربه   
بنابراین نوع و میزان قطعات یـدکی و قابلیـت در دسـترس بـودن     . هزینه تعمیر مرتبط است   

گیرهـاي مـورد      اگـر انـواع ضـربه     . تواند نقش مهمی در روند نهایی انتخاب داشته باشـد           می
. ی را فـراهم آورد    تـوان فهرسـت کـافی از قطعـات یـدک            ها کمتر باشـد مـی       استفاده سازمان 
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گیرهـا تـا      ترجیحاً، تعمیرهاي دائمی باید سریع انجام شوند در غیر این صورت بایـد ضـربه              
  .زمان تعمیر و نگهداري به طور مناسب و ایمن آشکارسازي شده و مشخص شوند

  

  هاي مربوط به جانمایی  توصیه-3-10-3
 آزمـایش قـرار     گیرها و مهارهـاي انتهـایی در زمینهـاي مـسطح مـورد              بیشتر ضربه 

در نتیجه ممکن است سیستمی که در شرایط خاص توپوگرافی نصب شده اسـت              . اند  گرفته
گیرهـا بایـد     جهت دستیابی به عملکرد مطلـوب، ضـربه       . به بهترین یا بدترین نحو عمل کند      

ارتفاع الزم را هنگام برخـورد وسـیله نقلیـه داشـته باشـد و همچنـین موجـب وارد شـدن                      
  .یله نقلیه نگرددخسارت زیادي به وس

  : رعایت شوندبایدگیرها نکات زیر کامالً  در نصب و نگهداري ضربه
  ؛استفاده از وسایل کنترل ترافیک مناسب در محل -1
وده و بهتر است از بتن صاف و یـا          کامالً مسطح ب   بایدگیر    محوطه جلوي ضربه   -2

  آسفالت استفاده شده باشد؛
 جدول قرار گیرد مخصوصاً هنگامی کـه        یدنباگیر به هیچ وجه       در جلوي ضربه   -3

  ؛ باشدبیشتر cm10ارتفاع آن از 
 و   در طول خط انحـراف وسـیله نقلیـه قـرار گیـرد             بایدگیر    محور طولی ضربه   -4

   درجه باشد؛10زاویه ایجاد شده آن با مانع نباید بیشتر از 
 گـذاري بـا دوام     گیر بایـد روي زمـین بـا عالمـت           محل و وزن سلولهاي ضربه     -5

  .مشخص شوند
گیـر و    از هم و نیز فاصله ضـربه       ها  بشکه فاصله بین    اي، هاي بشکه  گیر  در ضربه  -6

هـا بـا مـانع     فاصله بین بشکه (. مورد توجه قرار گیرد   بایدجسم ثابت پشت آن     
  ).متر باشد  سانتی76پشت آن باید حداقل 

  ؛ با ماسه خشک و تمیز پر شوندباید اي هاي ماسه بشکه -7
  ؛خودداري شودباید گیر و بین سطلها  اشته شدن برف در جلوي ضربه از انب-8
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 اي  هاي ماسه   بشکه بهیچ عنوان بغیر از ماسه نباید از ماده دیگري براي پر کردن              -9
  ؛استفاده شود

نمـک بـه آن    % 5 براي جلوگیري از یخ زدن ماسه در آب و هواي سرد مقدار              -10
  ؛اضافه شود

، در پوشش آنهـا     ته باشند و بعد از اتمام کار نصب       ها حتماً درپوش داش     بشکه -11
  ؛ محکم بسته شوندکامالً

 درجه نـسبت بـه   120 که به صورت رواشو  عدد پیچ 3جهت نصب بشکه از      -12
  ؛هم قرار دارند استفاده شود

ها بواسطه نوسانات ترافیکی در سراشیبها       به منظور جلوگیري از حرکت بشکه      -13
  ؛لوي آنها قرار گیردیک نیم صفحه فوالدي در ج

زیـرا برخـی    . ها نیز باید در نظر گرفته شوند         شرایط آب و هوایی خاص محل      -14
هایی   تر از حد متوسط و آسیب       هاي باال یا پایین     گیرها تحت تأثیر حرارت     ضربه

  .گیرند آید، قرار می که در نتیجه آب و هوایی نامساعد و برفروبی به وجود می
  

  ات خاص اقدامات و تمهید-3-11
   مه-3-11-1

هایی که در مناطق کوهستانی و معتدل وجود دارند، با توجه به شرایط آب                ایستگاه
باشد کـه ایـن مـه گرفتگـی موجـب کـاهش دیـد         گرفتگی بسیار باال می و هوایی احتمال مه   

ایست که رانندگان جهت اطالع و توقـف    گردد و از طرف دیگر عملکرد ایستگاه به گونه          می
  .لذا تمهیدات خاصی باید در نظر گرفته شود.  به تأمین مسافت دید کافی دارندایمن، نیاز

  :اقدامات ایمنی مربوط به کاهش حوادث ناشی از مه، به دو صورت است
پیش بینی تشکیل مه بطور خودکار و پـیش آگـاهی و راهنمـایی راننـدگان از                .1

طور ناگهانی بـا    شود که راننده ب     این کار موجب می   . طریق تابلوهاي پیام متغیر   
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مه گرفتگی روبرو نشود و فرصت و زمان کافی جهت رعایـت نکـات ایمنـی            
 .توصیه شده از طریق تابلوها را داشته باشد

روشن کردن مسیر راه، به کمک چراغ هایی کـه در منطقـه مـه گرفتـه نـصب          .2
 30 متـر و در قـوس    60ها از هم در قسمت مستقیم        فاصله این چراغ  . شود  می

ها و عالیم مربوط بـه آگـاهی از منطقـه مـه گرفتـه،        موعه چراغ متر است، مج  
 ].21[کند ترافیک را در برابر حوادث احتمالی ایمن می

  
   آموزش-3-11-2

از آنجایی که انسان بعنوان یک عامل مهم در تصادفات و به خطر انـداختن ایمنـی           
 گسترده دارد که دامنۀ     آموزش، مفهومی . هاي الزم داده شود     باشد، لذا باید به آنها آموزش       می

آن از محدودة آموزش رانندگان فراتر رفته و امروزه در اغلب نقاط دنیا به تمام افرادي که با                  
گـذاران و نـاظرین،      نقلی در ارتباطند، اعم از کاربران راه، متخصصین، سیاسـت          و شبکه حمل 

هـاي   یـد بـودن طـرح   مف. ها افزایش یابـد  شود تا ایمنی تردد در راه هاي الزم داده می    آموزش
ها و هماهنگی و همزمـانی انجـام          آموزش ایمنی تا حد زیادي به استمرار و تداوم این طرح          

  .هاي آموزشی وابسته است فعالیت
آموزش، انتقال دانش و اطالعات به قشر معینی از افراد جامعه، توسط متخصـصین          

خـسارت ناشـی از     آموزش باعث کـاهش     . شود  هاي مختلف  تعریف می      با استفاده از روش   
  .گردد عدم آگاهی و افزایش ایمنی افراد جامعه می

  :باشند اهداف اصلی آموزش ترافیک به عبارت ذیل می
کسب دانش الزم براي به کارگیري قوانین ترافیک به منظور افزایش ایمنی در              .1

 ها؛ راه

 رفتار صحیح و افزایش آگاهی از تاثیر اقدامات ایمنی؛ .2

  .باشد شده، هدف نهایی آموزش ترافیک، کاهش تصادف میبه اهداف بیان  با توجه
  :هاي الزم داده شود ها به سه گروه باید آموزش در گلوگاه
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 ؛کاربران راه .1

 ؛متصدیان و کارکنان مستقر در ایستگاه .2

  .داران مستقر در ایستگاه افسران و درجه .3
گی، آموزش کاربران شامل معرفی عالئم عمودي و افقی، چراغ راهنمـایی و راننـد             

  .باشد نحوه عملکرد در ایستگاه و غیره می
افراد مستقر در ایستگاه به خاطر ارتباط مستقیم با ترافیک، نیاز بیشتري به آمـوزش          

آموزش این افراد شامل آموزش نحـوة کنتـرل و هـدایت ترافیـک، نحـوه بازرسـی و          . دارند
هـا باعـث افـزایش     ن  آآمـوزش . باشـد  می... عملکرد در ایستگاه و طرز برخورد با کاربران و  

  .گردد ایمنی، سهولت در انجام فعالیت و کاهش تاخیر می
با توجه به تعداد کم افراد مستقر و مسئول در ایستگاه، جهت نیل بـه ایـن هـدف،                   

ها باید تمام موارد مورد نیاز به طور    در این دوره  . هاي آموزشی استفاده نمود     توان از دوره    می
اد رسانده شده و سپس به وسیله برگزاري آزمون از کـسب ایـن              دقیق و شفاف به اطالع افر     

  ].21[آگاهی به وسیلۀ ماموران اطمینان حاصل گردد
  
  هاي خدماتی  کاربري-3-11-3

ها ایجـاد   ها نباید خدمات رفاهی براي کاربران احداث شود تا توقف آن        در ایستگاه 
محوطه ایـستگاه موجـب ایجـاد       ها در    احداث این مکان  . اختالل در عملکرد ایستگاه ننماید    

گردد و از طرف دیگـر احتمـال برخـورد نیـز             تراکم و تاخیر ناشی از پارك وسایل نقلیه می        
  .یابد افزایش می

 و در نتیجـه جهـت       شـود   مـی ها در راه بنا به دالیل خـاص خـود سـاخته              ایستگاه
ن خللی ایجـاد    اي باشد که در عملکرد آ      دستیابی به اهداف آن طرح ایستگاه بایستی به گونه        

احداث مکانی در ایستگاه جهت استفاده کاربران موجب ایجاد اخـتالل در عملکـرد              . ننماید
هـاي   کـاربري  .ها در ایستگاه احداث شـوند      گردد پس بنابراین نبایستی این مکان      ایستگاه می 

  .خدماتی باید در مکان دیگري که تاثیر در عملکرد ایستگاه نخواهد گذاشت، احداث شود
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   لباس ماموران-3-11-4
باشـد،   جهت افزایش ایمنی و تشخیص بهتر راننده در مواقعی که دید مناسب نمـی     

هاي   ضروري است که ماموران و متصدیان از وسایل و تجهیزات کنترل ترافیک شامل راکت             
اي کوچک قابـل اتـصال بـه لبـاس و      هاي دایره شبرنگ، فسفریک، چراغدار و سایر بازتابنده  

ندگان در اثر انعکـاس نـور چـراغ وسـیلۀ نقلیـه، اسـتفاده نماینـد تـا محـل                     قابل رویت ران  
قرارگیري و دستور صادر شده از آنها، براي راننـدگان مـشخص و از بـروز حادثـه تـا حـد                

  .ممکن جلوگیري شود
 100از فاصـله  ) در شـب و روز (کلیه ماموران و متصدیان مستقر در ایستگاه بایـد       

پوشـند   خوبی قابل رویت باشند، به همین جهت لباسی کـه مـی  متري دور براي رانندگان به    
هاي مورد استفاده توسط افراد و مـامورین          پوشش. باید از قابلیت دید باالیی برخوردار باشد      

  . مطابقت داشته باشد1994 سال ١در ایستگاه باید با استاندارد انگلیس
طـابق یکـی از انـواع       هاي مورد استفاده و نوارهاي منعکس کننده آنها بایـد م            لباس

  .مشخص شده در استاندارد مذکور باشد
هاي مورد استفاده باید زرد و نـارنجی فلورسـنت باشـد و چنانچـه در                  رنگ لباس 

ها باید داراي نوارهـاي     هنگام شب و یا در مواقعی که محدودیت دید وجود دارد، این لباس            
اي   مل پوشـش زرد یـا نقـره       ترجیحاً شـا  (متر    منعکس کننده نور به عرض حداقل پنج سانتی       

ولی در مورد نوارهاي شبرنگ که به صورت مایل مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد،           . باشند) رنگ
هـاي    اي از لبـاس     نمونه. متر کمتر نباشد    عرض نوارهاي منعکس کننده نور باید از سه سانتی        

یش داده  نمـا ) 24-3(نترل گننده ترافیک در شکل      کقابل استفاده توسط ماموران و متصدیان       
  ].17[شده است
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  ]17[ هاي مورد استفاده در عملیات کنترل ترافیک انواع لباس)24-3(شکل 
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   مسیر نماها-3-11-5
هـا    ایـن پایـه   . شـوند   مسیر نماها به منظور مشخص نمودن حاشیه راه اسـتفاده مـی             

هـاي    پایه. روند  ار می کشی حاشیه به ک     معموالً به تنهایی و در بعضی موارد نیز به همراه خط          
خیـز، بـسیار مـوثر و         هاي کوهستانی و نقاط خطرناك و حادثه        مسیر نماها در خاکریزها، راه    

یکی از امتیازات خاص این مسیرنماها این اسـت کـه حتـی             . گردد  موجب افزایش ایمنی می   
  .باشند در شرایط برفی و بارانی به نحو خوبی قابل رؤیت می

هاي فلزي یا پلی وینیل یـا نئوپـون کـه مجهـز بـه                  ورق هاي مسیرنما از جنس     پایه
هـا بـه      ها در قسمت فوقانی پایـه       بازتابنده. باشند  کننده نور هستند، ارجح می      قطعات منعکس 

. ها باید در انتهاي شانه راه نـصب شـوند   پایه. شوند رو نصب می  متر از سطح سواره  1فاصله  
نـصب  ...) گاردریل، نیوجرسـی و   (ا میانی   هاي کناري ی    هر جایی که مسیرنما بر روي حفاظ      

  .شود  ها تعیین می ها با توجه به ارتفاع حفاظ شوند، ارتفاع نصب آن می
هـا نـصب      کننـده کـه در قمـست فوقـانی پایـه           هاي دو طرفه، قطعه منعکس      در راه 

  .متر تشکیل شده است  میلی180×60شوند، از یک مربع مستطیل به ابعاد  می
هـا اسـتفاده    ید در ورودي و خروجی ایستگاه به همـراه حفـاظ  از این مسیرنماها با   

نـشان  ) 25-3(اي از این مسیرنماها در شکل         نمونه. نمود، مخصوصاً براي مناطق کوهستانی    
  ].9[داده شده است

  

   تسهیالت عابر پیاده-3-11-6
در . باشـد  دسترسی به خطوط و جزایر یکی از معیارهاي در طراحـی ایـستگاه مـی           

ي با حجم ترافیک کم، کارکنان و ماموران جهت دستیابی بـه خطـوط مـورد نظـر               ها  ایستگاه
لذا جهت افزایش ایمنی باید در عرض هر جزیرة یـک           . کنند  خود، عرض خطوط را طی می     

اي باشد  این خط عابر پیاده در جلوي جزیره باید به گونه     . خط عابر پیاده در نظر گرفته شود      
  .بر بتوانند همدیگر را دیده و تماس چشمی داشته باشندکه راننده وسیله نقلیه و شخص عا
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هایی که حجم ترافیک عبوري زیـاد اسـت و یـا داراي خطـوط بـدون                   در ایستگاه 
بلکه بایـستی زیرگـذر یـا پـل      . توقف هستند، نباید از خط عابر پیاده دسترسی استفاده نمود         

ن و کـاربران افـزایش یافتـه و    در نظر گرفته شود تا ایمنـی کارکنـان، مـامورا          .... عابر پیاده و  
  .برخورد به حداقل ممکن برسد

  

  
  ]9[ها مسیر نما)25-3(شکل 

  

اي اخذ عوارض بـا حجـم    زیرگذرهاي عابر پیاده دسترسی خط معموالٌ در ایستگاه    
 جزیـزه   3 یـا    2هـر   . شود  هاي داراي خطوط بدون توقف احداث می        ترافیک زیاد و ایستگاه   

جهـت  . شـود   ها در جزیـره قـرار داده مـی          باشد و پله    داراي یک راه دسترسی به زیرگذر می      
  .هاي ورودي در مجاورت باجه تعبیه شوند افزایش راحتی و ایمنی کارکنان بهتر است، پله

هـا نـه تنهـا دسترسـی      تونل. تواند در هر دو سمت جزیره تعبیه شود         ها می   البته پله 
کند، بلکـه جهـت عبـور خطـوط ارتبـاطی و              را براي کارکنان فراهم می    ایمن خط عوارضی    

  مسیر نماي سمت راست راه
  
   

  مسیر نماي سمت چپ راه
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اطالعات و افزایش امنیت براي کارکنان و سهولت در وصول نقدي نیز مورد اسـتفاده قـرار                 
آورد که به طور مستقیم بـه گاوصـندوق    تونل این امکان را براي کارکنان فراهم می      . گیرد  می

ون این که نیاز به عبور از خط ترافیک داشـته           هاي کنترل خط، بد     و حتی اتاقک   ACMخط  
  .باشند، دسترسی داشته باشند

هاي داراي حجم ترافیک باال نیز بسیار مناسـب           استفاده از پل عابر پیاده در ایستگاه      
راه و ایست و بازرسی کـه سـاختمان مـدیریت             هاي پلیس   پل عابر پیاده در ایستگاه    . باشد  می

د بسیار مناسب است تا کـاربران و مـاموران بـه راحتـی بـه      ایستگاه در یک سمت راه قراردا 
در ضمن هزینه ساخت آن هم نسبت به زیرگذر کمتـر و            . سمت دیگر دسترسی داشته باشد    

  ].2[تر است اجراي آن هم راحت
  

   روسازي-3-11-7
ها، کیفیت وضعیت رویـه در مقابـل لغزنـدگی            یکی از پارامترهاي مهم در ایستگاه     

ها بدلیل کـاهش سـرعت وسـایل نقلیـه، نیـاز بـه ترمزگیـري و در نتیجـه           در ایستگاه . است
هـا    به همین جهت مقاومت لغزشی رویه در ایـستگاه        . باشد  اصطکاك بیشتر از سایر نقاط می     
مقاومت لغزشـی رویـه تقریبـاً در منـاطق خـشک تـأمین              . از اهمیت باالیی برخوردار است    

لذا کنتـرل آن در     . کن است تأمین نگردد   شود، ولی در مواقع خیس بودن سطح رویه، مم          می
هـایی کـه در منـاطق بـا      بنابراین لغزندگی رویه در ایستگاه   . این شرایط بسیار ضروري است    

اند، اهمیت بیشتري دارد باید و تمهیدات خاصی باید در نظر گرفتـه               بارش فراوان واقع شده   
  .شود

 باید با استفاده    پس از کنترل روسازي و مشخص شدن پایین بودن مقاومت لغزشی          
  :هاي ذیل با مقاومت لغزشی محل ایستگاه را افزایش داد از یکی روش
 استفاده از اندود اسالري -

 آسفالت متخلخل -

 شیار زدن -
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 تمیز نمودن سطح رویه -

 روکش -

به دلیل توقف وسایل نقلیه سنگین، ریزش مـواد روغنـی و زایـد بـر روي سـطح                   
بنابراین بسیار ضروري است که روسازي از       . باشد ها بسیار باال می     روسازي در محل ایستگاه   

مواد روغنی و زائد تمیز شده و از لحاظ لغزندگی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گـردد         
در صورت لغزنده بودن سطح رویه، اقدامات اصـالحی         . باشد یا نه    که سطح رویه لغزنده می    

  .باید صورت بگیرد
تفاده از طرح اخـتالط و مـصالح مناسـب      بهترین روش براي مقابله با لغزندگی، اس      

هـاي شکـسته، بـادوام و مقـاوم باشـد، مقاومـت          هرگاه مصالح مصرفی از سنگدانه    . باشد  می
لغزشی اولیه در حد باالیی خواهد بود و عبور ترافیک بیشتري نیاز است تا مقاومت لغزشـی    

  .به حداقل استانداردهاي موجود برسد
گـردد، اسـتفاده از     بتنی در ایـستگاه پیـشنهاد مـی     عالوه بر این استفاده از روسازي     

  :روسازي بتنی بنا به دالیل ذیل بر روسازي آسفالتی ترجیح داده شده است
 براي جلوگیري از گود افتادگی روسـازي بـه دلیـل حجـم بـاالي ترافیـک و         •

 توقف وسایل نقلیه در خطوط؛  

 جهت کاهش آسیب به خاطر ریزش احتمالی روغن، سوخت و گریس؛ •

رو به دلیل اعمال نیروهاي ترمز        براي جلوگیري از موج دار شدن سطح سواره        •
 گیري ؛ و شتاب

 سهولت نگهداري؛ •

 ]. 2[کاهش مشکل محدودیت ارتفاع •
  

 صـف، جزیـره و    قبـل از صـف و  ها در نواحی گردد که در ایستگاه  لذا پیشنهاد می  
  .گیري از روسازي بتنی به جاي آسفالتی استفاده گردد شتاب

جهت زیاد بودن عرض ایستگاه و وجود وسایل نقلیـه سـنگین و توقـف آنهـا،                 به  
  . باشد میروسازي بتنی مناسب براي این نواحی روسازي بتنی مسلح و درزدار 
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  :روسازي بتنی ایستگاه باید داراي مشخصات زیر باشند
  ؛ کیلوگرم بر متر مربع350بتن با مقاومت حداقل  -
 ؛ میلی متر5/1بافت سطح رویه  -

 ؛رزها با مصالح مناسب پوشانده شوندد -

  .آببندي درزها -
  
   مدیریت تراکم ترافیک-3-11-8

شود، منجـر بـه تـاخیر اضـافی و            وقتی ترافیک بیش از ظرفیت یا توان ایستگاه می        
مــدیریت تــراکم ترافیــک در تــسهیالت قــدیمی در . گــردد اثــرات نــامطلوب محیطــی مــی
  : ههاي جدیدي ک کریدورهاي شهري براي ایستگاه

 ؛باشند فاقد حریم کافی می -

 ؛براي ساخت، هزینۀ زیادي الزم دارند -

 .شود هاي محیطی مواجه باشند، در نظر گرفته می با محدودیت -

هـا، از طریـق دسـت بـاال گـرفتن            همانطور که مشخص اسـت چنـین محـدودیت        
هـاي ظرفیـت      محـدودیت . بینی اضافه ظرفیت، قابل حل اسـت        هاي عملکردي یا پیش     شیوه
ین در خارج از تسهیالت در اثر تولید ترافیک خـاص یـا تقاضـاي ترافیکـی فـصلی،                   همچن
هـا وجـود      هاي مختلفی جهت مدیریت تراکم ترافیک در ایـستگاه          روش. تواند اتفاق افتد    می

تواند ظرفیـت   دارد که شامل خطوط دو طرفه، ایستگاه یکطرفه، و خطوط فرعی است که می  
  ].2[ایستگاه را افزایش دهد

  
   خطوط دو طرفه-3-11-8-1

 اسـت،   ETC اخذ عوارضی کـه بـدون خطـوط          هاي  ایستگاهاز این روش تنها در      
جهت استفاده از خطوط دو طرفـه بایـد اخـتالف زیـادي بـین حجـم                 . توان استفاده کرد    می

  .ترافیکی جهت اوج و غیر اوج وجود داشته باشد
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شـوند کـه      یدر ایستگاه اخذ عوارض، خطوط مرکزي آن به گونـه اي طراحـی مـ              
بتوانند به هر دو جهت ترافیک سرویس دهی کنند که در موقع تغییـر جهـت اوج ترافیـک،                   

دهـی    شود تا به تقاضـاي ترافیـک اوج خـدمت           جهت سرویس دهی این خطوط، عوض می      
هـاي    موفقیت تکنیک خطوط دو طرفه براساس تعداد کارکنان و موازنه مناسب روش           . نماید

تغییـر جهـت سـرویس دهـی خطـوط دو           . باشد   ایستگاه می  سرویس دهی مورد استفاده در    
شـود و   ، انجام می)متحرك(هاي ترافیکی یا موانع قابل حمل     طرفه باید با استفاده از مخروط     

  .از موانع صلب و خط کشی نباید استفاده شود
نحوه سرویس دهی خطوط دو طرفـه را در ایـستگاه اخـذ عوارضـی               ) 26-3(شکل  

  ].7  و2، 1[نمایش داده است
 

جهت اوج ترافيك

جهت اوج ترافيك

  
  ]7[ خطوط دو طرفه)26-3( شکل

  

   ایستگاه یک طرفه-3-11-8-2
ایستگاه یک طرفه، مثل خط دو طرفه، خطوط اضافی را بـراي جهـت مـورد نظـر                  

شود   در این نوع ایستگاه فقط در یک جهت عبور، کنترل و فعالیت انجام می             . آورد  فراهم می 
البته با تبدیل ایستگاه عـوارض دو طرفـه بـه یـک طرفـه، نـرخ                 . باشد  ز می و جهت دیگر با   

 پلـیس راه و   هـاي   ایـستگاه در  . یابد تا از لحاظ اقتصادي به صرفه باشـد          عوارض افزایش می  

 خطوط دوطرفه

 جهت اوج ترافیک

 جهت اوج ترافیک
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پـذیرد و سـمت دیگـر     ایست و بازرسی در جهت داراي اهمیت بیشتر، کنترل صـورت مـی           
  ].2[باشد میبراي عبور آزاد 

  

  ط متوالی خطو-3-11-8-3
باشـد و هـر دو         مکان کنترل در یک خـط مـی        2خطوط متوالی شامل به کارگیري      

هدف از این تکنیک، کاهش زمان حرکـت بـه          . باشند  مکان مجاز به پردازش وسیله نقلیه می      
بنابراین آهنگ پردازش هر وسیله نقلیه کاهش       .  بین وسایل نقلیه در خط ایستگاه است       1جلو
  . یابد می

ن خطوط متوالی افزایش یابد تا بیش از یک وسیله مجاز به توقف در              اگر فاصله بی  
افـزایش فرضـی    . جویی بیشتري در زمـان حرکـت، خواهـد داشـت            پشت خط باشد، صرفه   

 درصد بـرآورد شـده      25 تا   15در ظرفیت خط با به کارگیري چیدمان متوالی، بین          ) تئوري(
  ].2[است

  
   خطوط فرعی-3-11-8-4

 ظرفیـت عبـور دهـی ترافیـک ایـستگاه، افـزایش تعـداد               روش رایج براي افزایش   
در گذشته این کار با تعریض ایستگاه به صورت افقی یعنی افزایش عرض             . باشد  خطوط می 

تعدادي از این مشکالت که با ایـن عمـل          . شد که مسایلی را بهمراه داشت       ایستگاه انجام می  
، زمان مورد نیاز بـراي      )شخصی(آید شامل حریم راه و داشتن مالک خصوصی           به وجود می  

هاي ویژه، مخالفت از طرف مردم، مهمتـر از           ساخت، تراکم ترافیک، کسب یک سري مجوز      
هـایی کـه متـولی راه     تـرین پـروژه   ترین و پیچیده    یکی از پر هزینه   . باشد  همه اینها، هزینه می   

نـد  توا  باشد که جهت رفع این مشکالت مـی         ممکن است در نظر بگیرد، تعریض ایستگاه می       
  .از خطوط فرعی استفاده شود

                                                 
Headway Time 1- 
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و در دسـترس ترافیـک   ) فرعی(به این صورت که با ساخت دو یا سه خط اضافی            
یـک خـط تغذیـه یـا هـدایت      (قرار دادن آنها بوسیلۀ یک خط بدون کنترل ایستگاه اصـلی،            

یا توسط خط کنار گذر ایستگاه، ظرفیت افزایش یابد و حجمـی از ترافیـک در ایـن                  ) کننده
  .دازش شوندناحیه پر

آید، آموزش کاربران و میزان آشنایی آنها بـا           مشکلی که در این حالت به وجود می       
به خاطر این که همه متوجه وجـود خطـوط فرعـی            . خط فرعی و نحوه استفاده از آن است       

کنند که خروجی دیگري احداث شده اسـت و تعـدادي دیگـر بـه اشـتباه                   نشده و گمان می   
   .ردازش خواهند شدکنند که دوباره پ تصور می

باشـد،    شود، ایمنی متصدیان و ماموران مـی         بحث دیگري که در این جا مطرح می       
دهد و به ایـن دلیـل در          چون خطوط فرعی احتمال خطر دزدي یا سایر موارد را افزایش می           

  .این حالت باید متولیان به امر حفاظت و امنیت بیشتر توجه کنند
  :د که در ذیل بیان شده استاز طرف دیگر این خط مزایایی دار

 . افزایش ظرفیت ایستگاه بدون تعریض آن مقدور است-1

گـردد و    در این حالت مشکالت حریم راه و اختالالت محیطی بر طـرف مـی            -2
 .ها یا مجوز زیست محیطی ندارد معموالً نیازي به بررسی

کـی   انجام این روش بسیار سریع بوده و موجب ایجـاد کمتـرین تـراکم ترافی               -3
باشـد     ماه مـی   3 یا   2شود، که مدت زمان احداث در بعضی مواقع کمتر از             می

باشد، براي این که کوتاهی زمان سـاخت،          این زمان براي کاربران مطلوب می     
  .کند تراکم کمتري را در الگوي جریان ترافیکی ایجاد می

 ]. 2[ از لحاظ مالی مقرون به صرفه است-4
 
  هاي اضطراري  خروجی-3-11-9

هایی که قبل از ایستگاه شیب سـر پـایینی بـا طـول زیـاد وجـود دارد،                     ر ایستگاه د
  .طراحی خروجی اضطراري در قبل از ایستگاه ضروري است
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اي کـه فاقـد ترمـز و     خروجی اضطراري باید در محلی قرار گیرد که وسـیله نقلیـه    
 مثال ساخت خروجـی     به عنوان . باشد به راحتی بتوانند از آن استفاده نماید         قابلیت کنترل می  

خروجی . تواند راه حل مناسب و اقدام درستی باشد        اضطراري بعد از قوس با شعاع کم نمی       
گیرد ولی در صورت مجـزا بـودن مـسیر رفـت و               اضطراري در سمت راست مسیر قرار می      

هـا را در سـمت        توان این خروجـی    برگشت و وجود فضاي کافی بین دو جهت حرکت می         
 .چپ احداث نمود

 به خروجی اضطراري باید به نحوي طراحی شود که وسیلۀ نقلیه با سـرعت               ورود
جهت رسیدن به آن باید فاصله دیـد        . زیاد بتواند به راحتی و با ایمنی مناسب، وارد آن شود          

. کافی براي راننده وسیلۀ نقلیه تامین شده و راننده بتواند تمام طول مسیر را مـشاهده نمایـد                 
 درجـه و یـا کمتـر از آن          5ه خروجی اضطراري باید در حدود       زاویه انحراف جهت ورود ب    

نحوة ورود وسیلۀ نقلیـه بـه       . باشد تا وسیلۀ نقلیه دچار واژگونی ناشی از تغییر جهت نگردد          
اي باشد که در یک زمان هر دو چرخ وارد ناحیـه خروجـی    خروجی اضطراري باید به گونه   

)  متـر  6حـداکثر   (اد و ارتفاع بـاال      طراري باید داراي عرض زی    ضخروجی ا  .اضطراري گردد 
اي که داراي عرض و ارتفاع غیر متعارف بوده و امکـان عبـور از                باشد تا بتواند وسایل نقلیه    

  .هاي معمولی را ندارد، بتواند عبور دهدخط
استفاده از عالئم جهت تـشخیص راننـده و ورود بـه خروجـی اضـطراري بـسیار                  

 وسیلۀ نقلیه را از دسـت داده، بتوانـد بـه موقـع و بـا      اي که کنترل باشد تا راننده  ضروري می 
  ].6[العمل مناسب، وسیلۀ نقلیه را به سمت خروجی هدایت نماید عکس

  

   نور بند-3-11-10
  ] .21[باشند  متر باشد به نوربند نیازمند می6یی که میانه آنها کمتر از ها راه

  
  X-RAY دستگاه -3-11-11

بـا  .  ایست و بازرسی استفاده نمـود      هاي  ایستگاهدر  توان   از این دستگاه پیشرفته می    
 بایـستی در هنگـام فعالیـت آن هـیچ           X-RAYتوجه بـه اثـرات نـامطلوب اشـعه دسـتگاه            
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لذا جهت دستیابی به این هدف بایستی فضاي مناسـبی بـراي      . موجودي در حوالی آن نباشد    
باشـد و پیـشنهاد     این فضا بایستی خارج از محـدوده عبـور عـابرین            . آن در نظر گرفته شود    

عالوه بر این فضا، فضاي دیگـري جهـت   . گردد در بخش انتهایی پارکینگ احداث شوند      می
کنترل و مدیریت آن الزم است تا تجهیزات کنترلی و هدایتی بـه همـراه متخصـصین در آن                   

  .محل مستقر شوند
  

   خطوط ویژه براي حمل مواد خطرناك-3-11-12
واد خطرناك وجود دارد، جهت افزایش ایمنـی        ی که احتمال حمل م    های  ایستگاهدر  

و کاهش خطر ناشی از انفجار، ریزش و غیره بایستی براي عبور ایـن وسـایل نقلیـه خطـی                    
جداگانه در بیرون از محوطه ایستگاه در نظر گرفتـه شـود و وسـایل نقلیـه در آنجـا کنتـرل             

  . متر از ایستگاه فاصله داشته باشد30این خط بایستی حداقل . شوند
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هاي فلزي  انواع حفاظ-1  

 نشان داده شده 1 شکل که دري ضعیفها پایه شکل با Wسیستم سپري  ) الف
را  کیلوگرم 1800 تا 800 دهی به وسایل نقلیه با وزنپوشش توانایی حفاظ نیز نوع این است

 کیلومتر 95 درجه و سرعت 28ویه  با زاکیلوگرمی1800وسیله نقلیه  داشته و در برخورد
  .را خواهد داشتمتر  2/2 میزان تغییر شکل جانبی معادل در ساعت

 24 با زاویه برخورد کیلوگرمی2100دهی این حفاظ، وسیله نقلیه  حد باالي سرویس
این سیستم در عین حال به ارتفاع نصب و نیز .  است کیلومتر در ساعت95درجه و سرعت 

مین حساس است و بنابراین در اجرا باید ارتفاع نصب به دقت رعایت پستی و بلندیهاي ز
هاي داراي فضاي کافی پشت حفاظ، قابل استفاده   این نوع حفاظ در ایستگاه.شود
  .]18[باشد می

 کامالً مشابه 2شکل  ي ضعیفها پایهشکل سه موجی با  Wسیستم سپري  ) ب
عرض بیشتر سپري، محدوده شکل است با این تفاوت که بدلیل  Wحفاظ دو موجی 

وسیعتري از وسایل نقلیه با ارتفاع متفاوت را پوشش داده و بعالوه نسبت به تغییرات ارتفاع 
بدلیل جلوگیري از پیچش سپري، این سیستم باید به تناوب از باال و . کمتر حساس است

  . قالب شودها پایهپایین به 
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متر 2

متر 4.1 

تغيير شكل جانبي
نوع تير

فاصله پايه ها
 نوع پايه

دو موجي

10

760

1600

S 75*8.5

  
  ] 20[)شکلW(ت حفاظ دو موجی  جزئیا-1کل ش

  

متر 1.2

متر 4.1 

تغيير شكل جانبي
نوع تير

فاصله پايه ها
S 75*8.5  نوع پايه

سه موجي

330

840

  
  ] 20[ حفاظ سه موجی -2 شکل
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 مقاومت خود را از 3هاي ضعیف شکل سیستم سپري قوطی شکل با پایه ) ج
اي  باید بگونه،هاپایه. آوردخمش یک تیر با مقطع قوطی شکل بدست می مقاومت کششی و

    شکسته شده و نیرو را به ، در نزدیکی نقطه برخوردطراحی شوند که بهنگام برخورد
وسایل . پذیردانجام تدریجی به صورت ها  هاي مجاور منتقل نمایند تا انتقال نیرو به پایهپایه

حد باالي محافظت . دارندکیلوگرم  1800  تا800نقلیه تحت پوشش این حفاظ وزنی از 
  .استکیلوگرمی  2100یک وزن این سیستم 

  

قوطي4.78*152*152

 نوع پايه
فاصله پايه ها

نوع تير
تغيير شكل جانبي

متر1.83

متر1.5

690

1600

S 75*8.5

  
  ] 20[هاي ضعیف  حفاظ قوطی شکل با پایه-3شکل 

  
  )4 شکل(ي قوي ها پایهشکل لقمه دار با Wسیستم  ) د

گیرد احتمال پاره شدن وسیله  اي که میان پایه و سپري در این سیستم قرار میلقمه
مانند تمام . رساند  و احتمال پرت شدن از روي حفاظ را به حداقل میها پایهنقلیه توسط 

ي قوي مقاومت این سیستم از مجموع تنشهاي کششی و خمشی سپري ها پایهسیستمهاي با 
اي باشد که در صورتی  طراحی باید بگونه. و تنشهاي خمشی و برشی پایه بدست می آید

 و وسیله ،ي حفاظ را خم نماید، سپري پاره شدهها پایهکه قدرت برخورد به حدي باشد که 
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این سیستم به راحتی یک ). بجاي آنکه از روي آن پرت شود(از میان آن عبور نماید نقلیه 
را به مسیر  کیلومتر در ساعت 95 درجه و سرعت 21 با زاویه برخورد  کیلوگرمی2100وزن

ي قسمت آسیب دیده هنوز قادر به پاسخگویی به ها پایهپس از تصادم، . باز می گرداند
 و با توجه به  نتیجه نیازي به تعمیرات فوري وجود نداردبرخوردهاي متوسط هستند و در

شرایط کشور وضعیت ایمنی محور را در فاصله زمانی بین ضربه خوردن حفاظ و تعمیر آن 
  .] 20[در حد مطلوبی قرار دهد

690

330

1980

25

متر 0.9

متر 1.9

تغيير شكل جانبي
نوع تير

فاصله پايه ها
 نوع پايه

دو موجي

S150*13

  
  

  ] 20[شکل لقمه دار Wحفاظ با سپري  -4 شکل
  

، مشابه سیستم نوع )5شکل(ي قوي ها پایه لقمه دار با حفاظ با سپري سه موجی ) ه
 بوده با این تفاوت که سپري آن سه موجی، صلب تر و پهن تر است که منجر به )د(

 و بنابراین قابلیت پاسخگویی حفاظ به وسایل شود میخسارت کمتر حفاظ حین برخورد 
 از .باید رعایت شود که متر است میلی 900ارتفاع این نرده . رود نقلیه بزرگتر باال می

  .هاي کم عرض استفاده نمود تواند در میانه می) د و ه(هاي نوع  حفاظ
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متر 0.6

متر 1.9
نوع تير

فاصله پايه ها
W 150*13  نوع پايه

1980سه موجي

256

149 32

1153

  
  ] 20[دار شکل لقمه Wحفاظ سه موجی  -5شکل 

  

، داراي یک لقمه با شکل )6 شکل(حفاظ با سپري سه موجی اصالح شده ) و
آورد تا بهنگام برخورد، لبه پایین سپري و خود لقمه  اهم میذوزنقه است که این امکان را فر

ماند و این  خم شوند و در نتیجه سطح سپري بهنگام برخورد هنوز عمود بر زمین باقی می
چنین حفاظی براحتی . دهد را کاهش می امر احتمال پرتاب شدن وسیله نقلیه از روي آن

  کیلوگرمی9100، یک اتوبوس لوگرمی کی820برخورد یک وسیله نقلیه معمولی تواند  می
       کیلوگرمی14500و یک اتوبوس )  کیلومتر در ساعت90 درجه و سرعت 15با زاویه (
 چنانچه مالحظات. دهد را تحت پوشش قرار)   کیلومتر در ساعت97 درجه و 14با زاویه  (

 نوع حفاظ بهتریناین نوع حفاظ  ، اقتصادي و اجرایی وجود نداشته باشدهاي و محدودیت
  .گذارد به شمار آمده و پس از برخورد نیز کمترین هزینه تعمیرات را بر جاي می
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W 150*13 نوع پايه
فاصله پايه ها

نوع تير
40متر1.9

2060

150

256

149 32

1173

سه موجي

  
  ] 20[ حفاظ فلزي سه موج اصالح شده-6 شکل

 
  گیرها  انواع ضربه-2
  اي  گیر بشکه ماسه  ضربه-2-1

از جنس ) بشکه( از تعدادي محفظه پالستیکی ايگیر بشکه ماسه سیستم ضربه
گردد و به صورت منظمی در مناطق  که داخل آن از ماسه پر میشده است اتیلن تشکیل  پلی

هر محفظه شامل یک قطعه بشکه با یک درپوش و در بعضی مواقع . دنشو خطر چیده می
این پوشش مخروطی جهت تنظیم ارتفاع ماسه و وزن کلی . یک پوشش مخروطی است

فاع ماسه مورد نظر در بشکه در محل در هر ردیف مشخص ارت. رود بشکه به کار می
  .باشد  کیلوگرم در دسترس می960، 640، 320، 180، 90ها در وزنهاي  بشکه. شود می

هاي وارده از طریق وسایل نقلیه مختلف را تحمل نمایند   باید ضربهگیرها ضربه
در ) ر شتاب ثقل زمین براب8حداکثر (و وسایل نقلیه را با شتاب قابل تحمل براي انسان 

، وزن وسایل نقلیه و گیرها ضربهاصوالً، معیارهاي طراحی . یک فاصله کوتاه متوقف نمایند
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960 640640 
640 320 180 

960 640 640 

گیرند و   کیلوگرم در نظر می2000 تا 800وزن وسایل نقلیه را از . باشد میسرعت آنها 
هاي  ها در سرعت  آرایش بشکه5 تا 1 در جداول. سرعت با توجه به نوع معبر، متفاوت است

  .مختلف نشان داده شده است
  

  ] km/h70]20ها براي سرعت طراحی   آرایش استاندارد بشکه-1جدول 

   کیلوگرمی2000وسیله نقلیه    کیلوگرمی820وسیله نقلیه   

ف
ردی

سه   
ن ما

وز )
گرم
یلو
ک

ی   )
وج
خر

ت 
سرع

(k
m

/h
)

ب   
شتا

ط 
وس
مت

(G
S)

 
ف
ردی

ي 
برا

  

رد 
خو
ن بر

زما
)

انیه
ث

(  

ی 
وج
خر

ت 
سرع

(k
m

/h
)

  

سط
متو

ب 
شتا

 
(G

S)
 

ف
ردی

ي 
برا

انیه  
د ث
ور
رخ
ن ب
زما

  

0      0/70      0/70    

1  180  4/57  9/6  05/0  2/64  3/3  05/0  

2  320  3/41  9/6  07/0  4/55  6/4  05/0  

3  640  2/23  0/5  10/0  9/41  6/5  07/0  

4  1280  1/9  0/2  20/0  6/25  8/4  10/0  

5  1280  5/3  3/0  52/0  6/15  8/1  16/0  

6  1280  4/1  0  34/1  5/9  7/0  26/0  

7  1920  4/0  0  67/3  9/4  3/0  46/0  
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640 640 640 960 

640 320 180 

640 960 640 640 

90 

  ] km/h80]20ها براي سرعت طراحی   آرایش استاندارد بشکه-2جدول 
   کیلوگرمی2000وسیله نقلیه    کیلوگرمی820وسیله نقلیه   

  

ف
ردی

سه  
ن ما

وز
  

) 
یلو
ک

ی   )رمگ
وج
خر

ت 
سرع

(k
m

/h
)

ب  
شتا

ط 
وس
مت (G
S)

 
ف
ردی

ي 
برا

  

رد 
خو
ن بر

زما ث(
  )انیه

ی 
وج
خر

ت 
سرع

(k
m

/h
)

ب   
شتا

ط 
وس
مت (G
S)

 
ف
ردی

ي 
برا

انیه  
د ث
ور
رخ
ن ب
زما

  

0      0/80      0/80    

1  90  1/72  2/5  04/0  6/76  3/2  04/0  

2  180  1/59  3/7  05/0  2/70  0/4  04/0  

3  320  5/42  3/7  06/0  5/60  5/5  05/0  

4  640  9/23  3/5  10/0  9/45  7/6  06/0  

5  1280  3/9  1/2  20/0  0/28  7/5  09/0  

6  1280  6/3  3/0  51/0  1/17  1/2  15/0  

7  1280  4/1  0  30/1  4/10  8/0  24/0  

8  1920  4/0  0  56/3  3/5  3/0  42/0  
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960 640 640 640 

90 320 180 

960 640 640 640 

320 

320 

90 

  ] km/h90]20ها براي سرعت طراحی  آرایش استاندارد بشکه -3جدول
 

   کیلوگرمی2000وسیله نقلیه           لوگرمی  کی820وسیله نقلیه   

ف
ردی

سه   
ن ما

وز )
گرم
یلو
ک

ی   )
وج
خر

ت 
سرع )

km
/h

ب   )
شتا

ط 
وس
مت

)
G

S
(

ف
ردی

ي 
 برا

  

رد 
خو
ن بر

زما )
انیه

ث
(  

ی 
وج
خر

ت 
سرع )

km
/h

ب   )
شتا

ط 
وس
مت

)
G

S
 (

ف
ردی

ي 
برا

انیه  
د ث
ور
رخ
ن ب
زما

  

0    0/90      0/90      

1  90  1/81  6/6  04/0  1/86  9/2  04/0  

2  90  1/73  3/5  04/0  4/82  7/2  04/0  

3  180  5/59  5/7  05/0  6/75  6/4  04/0  

4  320  1/43  5/7  06/0  2/65  3/6  05/0  

5  640  2/24  5/5  10/0  4/49  8/7  06/0  

6  1280  5/9  1/2  20/0  1/30  6/6  08/0  

7  1280  7/3  0/3  50/1  4/18  5/2  14/0  

8  1280  4/1  0  28/1  2/11  9/0  22/0  

9  1920  4/0  0  51/3  7/5  4/0  39/0  
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960 640 640 640 320 180 

320 180 90 90 90 

960 640 640 640 320 180 

  ] km/h100]20ها براي سرعت طراحی   آرایش استاندارد بشکه-4 جدول
   کیلوگرمی2000وسیله نقلیه      کیلوگرمی  820وسیله نقلیه               

ف
ردی

سه   
ن ما

وز )
گرم
یلو
ک

ی   )
وج
خر

ت 
سرع )

km
/h

ب   )
شتا

ط 
وس
مت

)
G

S
(

ي 
 برا

ف
ردی

  

رد 
خو
ن بر

زما )
انیه

ث
(  

ی 
وج
خر

ت 
سرع )

km
/h

ب   )
شتا

ط 
وس
مت

)
G

S
 (

ف
ردی

ي 
برا

یه   
 ثان
ورد

رخ
ن ب
زما

  

0    0/100      0/100      
1  90  1/90  1/8  03/0  7/95  6/3  03/0  
2  90  2/81  6/6  04/0  6/91  3/3  04/0  
3  90  2/73  3/5  04/0  6/87  0/3  04/0  
4  180  0/60  6/7  05/0  4/80  2/5  04/0  
5  320  2/43  5/7  06/0  3/69  2/7  04/0  
6  360  0/30  2/4  09/0  7/58  8/5  05/0  
7  640  8/16  7/2  14/0  5/44  3/6  06/0  
8  1280  6/6  0/1  28/0  1/27  4/5  09/0  
9  1280  6/2  2/0  72/0  5/16  0/2  15/0  
10  1280  0/1  0  84/1  1/10  7/0  25/0  
11  1920  3/0  0  05/5  1/5  3/0  43/0  
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960 640 640 640 320 90 180 

180 90 90 90 

960 640 640 90 640 320 180 

90 

  ] km/h110]20ها براي سرعت طراحی   آرایش استاندارد بشکه-5جدول 
   کیلوگرمی2000وسیله نقلیه           کیلوگرمی  820وسیله نقلیه   

ف
ردی

سه  
ن ما

وز
  

)
گرم
یلو
ک

ی   )
وج
خر

ت 
سرع

(k
m

/h
)

ب   
شتا

ط 
وس
مت (G
S)

ف
ردی

ي 
 برا

  

رد 
خو
ن بر

زما )
انیه

ث
(  

ی 
وج
خر

ت 
سرع

(k
m

/h
)

ب   
شتا

ط 
وس
مت (G
S)

ب 
ف
ردی

ي 
را

انیه  
د ث
ور
رخ
ن ب
زما

  

0    0/110      0/110      
1  90  1/99  8/9  03/0  3/105  4/4  03/0  
2  90  3/89  0/8  03/0  7/100  0/4  03/0  
3  90  5/80  5/6  04/0  4/96  7/3  03/0  
4  90  5/72  2/5  04/0  2/92  4/3  03/0  
5  180  5/59  4/5  05/0  6/84  8/5  04/0  
6  180  8/48  0/5  06/0  6/77  9/4  04/0  
7  360  9/33  3/5  08/0  8/65  3/7  05/0  
8  640  0/19  4/3  012/0  8/49  9/7  06/0  
9  1280  4/7  3/1  25/0  4/30  7/6  08/0  
10  1280  9/2  2/0  64/0  5/18  5/2  13/0  
11  1280  1/1  0  63/1  3/11  9/0  22/0  
12  1920  3/0  0  47/4  8/5  4/0  39/0  
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  BrakeMaster 350  سیستم مهار انتهایی-2-2
BrakeMaster هاي   آمده است به عنوان مهار انتهایی براي حفاظ7 که در شکل

در صورتی . شود گیر جهت پوشش موانع باریک استفاده می  شکل یا به عنوان ضربهw میانی
بایست یک طول  شود، می که از آن به عنوان مهار انتهایی براي حفاظ میانی بتنی استفاده 

توان براي   میBrakeMasterاز .  و حفاظ بتنی فراهم آیدBrakeMasterفی بین انتقال کا
. مهار انتهاي حفاظ حاشیه راه نیز استفاده کرد که البته استفاده از آن مقرون به صرفه نیست

این . کنند سازندگان این حفاظ، استفاده از آن را در مناطق با تناوب برخورد پایین توصیه می
هاي دیافراگمی فوالدي  گاه  شکل با تکیهwیک مهار، یک کابل و صفحات گیر شامل ضربه

. گیرند مهار، در زمین قرار می هاي پایه که تنها باشد گردند، می می برخورد به عقب بر که هنگام
کنند و از   شکل هنگام برخورد در هم حرکت میwدهد صفحات  زمانی که برخورد رخ می

این مهار به صورت دو طرفه عمل . کنند ا جذب میطریق مقاومت لغزندگی انرژي ر
  ]. 22[ و نیازي نیست که آن در یک بخش روسازي شده نصب شودنماید می

  

  
  ]BrakeMaster]22  350  سیستم مهار انتهایی -7شکل 

  
  



 147                                                               اههاي راهسازي گلوگراهنماي ایمن 

  CAT مهار انتهایی -2-3
CAT باشد که به طور رایج  گیر سخت می  آمده است یک ضربه8 که در شکل

گذاري موانع ثابت باریک در   شکل و براي حفاظWهاي میانی  انتهایی حفاظبراي مهار 
 BrakeMasterمشابه . شود صورتی که طول انتقال مناسب استفاده شود، به کار برده می

شود، اما در چنین   شکل حاشیه راه استفاده میW براي پوشش حفاظ CATگاهی از 
 در برخوردهاي عقب به جلو CATاست تا دست نیاز  موقعی به یک مهار کابلی در پایین

کند، را از یک  اي را که با آن برخورد می تواند وسایل نقلیه  میCAT. به خوبی عمل کند
تغییر جهت در یک برخورد کناري از چهارمین پایه . طرف و یا دو طرف به مسیر بازگرداند

  .شود از لبه ورودي آغاز می
CATهاي   متري، پایه1کننده هاي جذب  الماناي است که از  یک سیستم سه مرحله

 شکل Wتیرها، صفحات . چوبی جدا شونده و یک سیستم مهار کابلی تشکیل شده است
ها هنگامی   فوالدي در لبه حرکت ریل. روند هستند که هنگام برخورد در هم فرو می شیاردار

خش کرده، کند، انرژي جنبشی تصادف را پ گیر به عقب حرکت می که بخش دماغی ضربه
  ].23[در نتیجه موجب کاهش شدت ضربه می گردد

  

  
  

  ]CAT]23  مهار انتهایی -8شکل 
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  Quad guard خانواده -2-4
هاي بدون شکاف،  مخصوص تصادف و حفاظگیرهاي  خانواده شامل ضربه این

طرح شامل . باشند که طرح و خصوصیات مشابه دارند دار و جذب کننده انرژي می سوراخ
هاي فوالدي و صفحات  کنندة انرژي است که توسط دیافراگم چندین نوع قطعه جذب

 هاي این حفاظ با درهم فرو رفتن و تمام بخش. شوند  شیاره حفاظت می4ایرانیت شکل 
دهند که بسیاري  کننده انرژي، انرژي جنبشی تصادف را کاهش می خرد شدن قطعات جذب

هایی که  در زیر توضیحی درباره سیستم. باشند  قابل تعویض میگیرها ضربهاز قطعات این 
  .در این گروه قرار دارند آمده است

Quad guard استاندارد، طوري طراحی شده است که به عنوان یک پوشش براي 
باشد  گیر دو طرفه می این ضربه. استفاده شود) mm 760(فاظ بتنی یا موانع ثابت باریک ح

جهت نصب این حفاظ به .  را گذرانده استTL-2 و NCHRPو با موفقیت آزمایشات 
قطعات جذب کننده انرژي در این سیستم . یک پشتیبان سخت و صفحه بتنی نیز نیاز است

 Quad guard  .بایست تعویض شوند وند و میش همیشه بعد از برخورد شکسته می
 29/2دار کردن مانع  حداکثر اندازه آن جهت حفاظ. آمده است) 33-3(استاندارد در شکل 

  .باشد متر می
Quad guard LMCباشد که براي استفاده  دو طرفۀ خود بازگرداننده می حفاظ  یک

تواند براي   می این حفاظ. استدر جاهایی که احتمال برخورد نسبتاً باال است، طراحی شده 
اجزاء .  به کار رودm 29/2 یا m2/1 ،m7/1هاي سخت  موانع ثابت یا پوشش حفاظ

باشد که بعد از بیشتر برخوردها قابل  هاي االستومتریک می  گیر این سیستم استوانه ضربه
از جهت تعویض قطعات پس از برخورد معموالً به دو کارگر نی. باشند استفاده مجدد می

  .شود است و در حداقل زمان ممکن انجام می
Quad guard Elite یک طرح دو طرفه، خود بازگرداننده براي استفاده در 

گیر براي پوشش  از این ضربه. شود بینی می هایی است که تناوب باالي برخوردها پیش محل
گیر   ضربهاجزاء. شود  استفاده میm29/2 تا m6/0هاي سخت موانع ثابت با اندازه  حفاظ
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باشند که بعد از تصادفات قابلیت استفاده دوباره  اتلین متراکم می هاي پلی این سیستم استوانه
دهند   همان کاري را انجام می پرسنل راهداري براي تعویض و تعمیر این سیستم. را دارند

  ]. 24[ توضیح داده شدLMCکه قبالً در مورد 
  

  
  

  ]Quad guard ]24 -9شکل 
  

2-5- REACT 3501  
350 REACT     گیري است کـه در انتهـاي حفـاظ            آمده است ضربه   10 که در شکل

هـاي    که روي ریـل m9/0هاي پلی اتیلن با قطر  شود و از یک ردیف استوانه      کار گذاشته می  
جهت مهار آنها از یک سیستم کابلی گیردار        . تشکیل شده است   اند،  قرار گرفته  فوالدي لغزنده

آالت انتقال و    دي در هر طرف، مهار جلویی و عقبی، یک سري آهن          که شامل دو طناب فوال    
صـورتیکه   توان از این سیـستم در       می. یک صفحه پشتیبان سخت شونده، استفاده شده است       

  .هاي آسفالت یا بتنی استفاده کرد هاي سازنده مهار شوند، در روسازي مطابق با توصیه
                                                 
1- Reusable Energy – Absorbing Crash Terminal (REACT)   
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شود را با  رو وارد می  که از روبههایی هاي پلی اتیلن انرژي جنبشی ضربه استوانه
که بیشتر مواقع خود باز گرداننده (هاي فوالدي  بر روي ریل) لیزخوردن(حرکت به عقب 

اي را که از کنار با آن  هاي فوالدي وسایل نقلیه کند و به کمک کابل جذب می) هستند
  .گرداند کنند به مسیر باز می برخورد می
  ].24[ متر استفاده کرد5/1انع ثابت تا توان براي پوشش مو  میREACTاز 

  

  
  

  ]REACT 350 ]24 -10شکل 
  

  TAU IIگیر   ضربه-2-6
II -TAUکه به عملکرد  هاي بحرانی محل در که است  بازگردانندهکامالً گیر ضربه  یک

به همین دلیل به روي این سیستم . گیرد گیر نیاز است، مورد استفاده قرار می باالي ضربه
  .ی صورت گرفته استآزمایشات سخت

II -TAUها، پایه  هاي صلب، جزایر ایستگاه  براي موارد خطرساز راه از قبیل حفاظ
راه و   براي استفاده در کنار حاشیهII -TAU.  مطلوب استتسهیالت و سایر موارد کامالً

ر گی ترین ضربه را دارند، موثرترین و مقرون به صرفه کناري هاي ضربه که بیشترین باریک میانه
  :شود میخصوصیات این ضربه گیر شامل موارد ذیل  .باشد موجود می
 KPH. (هاي باال و پایین در نظر گرفته شده است گیر براي سرعت این ضربه    •

110-50( 
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هاي کم تعمیر و نگهداري و قابلیت  هاي انتقال متعدد، هزینه سهولت نصب، طول •
دیده موجب شده است  یباستفاده مجدد اجزاء پس از برخورد وسیله نقلیه آس

 .گیر به کثرت در حاشیه راه استفاده شود که از این ضربه

 .هاي مربوط به تعمیر و نگهداري  قابل تعویض بودن اجزاء و کاهش هزینه •

هاي بتنی قابل  اي است که به حفاظ  به گونه11طراحی این سیستم مطابق شکل 
اتیلن با جرم مولکولی باال  جنس پلیاجزاء پالستیکی آن از . شود حمل یا دائمی متصل می

براي ). که براي استفاده طوالنی مدت در فضاي باز فرمولیته و تثبیت شده است(باشند  می
ترین آن دال بتنی غیر مسلح با مقاومت  نصب آنها سه نوع فنداسیون موجود است که رایج

اه مشخصات  به همرII-TAU گیر خصوصیات ضربه و مشخصات. باشد می MP 28 روزه 28
 ].25[ آورده شده است6دال بتنی فونداسیون مورد استفاده براي آن در جدول 

  
 ]TAU-II ]25گیر   خصوصیات ضربه-6جدول 

  ابعاد
 m 85/0  )تقریبی(عرض 

  m 83/0  )تقریبی(ارتفاع 
  m 75/7  ) قسمتی8(طول 
  m 30/4  ) قسمتی4(طول 

  وزن
  Kg 1380   قسمتی8
  Kg 910   قسمتی4

   غیر مسلح-ونداسیوندال ف
  m 2/0  عمق
  m 2/1  عرض

  m 75/7    ) قسمتی8(طول 
  m 70/4  ) قسمتی4(طول 
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  ]TAU II ]25گیر   ضربه-11شکل 

  

 VECV- STOP 100 و 620گیر   ضربه-2-7

 شکل جهت ایمنی ترافیک عبوري در P و Vهاي مستطیل  گیر در قالب این ضربه
دار  هاي سوراخ گیر از استوانه این ضربه. رود کار میها به  ها و یا پوشش پایه پل خروجی

کند که اطراف آنها را پوششی در بر  ها عبور می تشکیل شده است که طنابی فوالدي از آن
  .شود هاي بتنی یا فوالدي متصل  تواند  به حفاظ گیر می انتهاي این ضربه. گرفته است

هاي نواري سفید و  کشی گیر از خط جهت فراهم آوردن دید بهتر در جلوي ضربه
 VECV – STOPگیر   ضربه12شکل . شود قرمز ساخته شده از ورق انعکاسی استفاده می

  ].26[را ارایه کرده است

  
]VECV- STOP]26 گیر   ضربه-12شکل 



  
  
  
  

  ۲پيوست
  

  واژه نامه
 

  Approach Closure Gate  دروازه کنترل ورودي
شه که با استفاده از نوارهاي انعکاسی موجود بر اي از جنس چوب، فلز و یا پشم شی دروازه

  .رود روي آن، جهت بستن خط در زمان عدم استفاده از آن، به کار می
  

  Approach Speed  سرعت ورودي
  .متوسط سرعت وسیله نقلیه در راه اصلی، پیش از ورود به ناحیه انتقال ورودي ایستگاه

  

  Approach Taper   لچکی ورودي
  .باشد میه در ناحیه واگرا لچکی ایست ک

  

  Transition Zone  ناحیه انتقال ورودي
ایست در قبل از ایستگاه که عرض روسازي در این ناحیه از عرض مسیر حرکـت بـه،            ناحیه

  .یابد عرض خطوط ایستگاه افزایش می
  

  Automatic Exit Gate                دروازه اتوماتیک خروجی
  . پشم شیشه در قسمت خروجی خطاي از جنس چوب یا دروازه
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  Automatic Coin Dispenser (ACD)  دستگاه پول خردکن اتوماتیک
آوري، شمارش و ذخیره سکه و همچنین  یک پردازشگر الکترونیکی که جهت جمع

 .رود ها به کار می بندي سکه و ژتون طبقه
  

  Automatic Ticket Dispenser (ATD)  دستگاه اتوماتیک بلیط
ی که قبض کددار را به همراه مهر مربوط به زمان و تاریخ و همچنین محل ورود دستگاه

  .کند وسیله نقلیه به سیستم عوارض، صادر می
  

  Barrier  حفاظ
اي براي ایجاد محدودیت و محفاظت فیزیکی که وسایل نقلیه به طورمتعارف قادر به  وسیله

له براي هدایت وسیله نقلیه به مسیر این وسی). نباید باشند(عبور از آن محدودیت نیستند 
  .شود میاصلی طراحی 

  

  Breakaway Support    پایه قابل شکست
بـه منظـور   ) و چراغهاي راهنمـایی  ي تابلوهاها پایهمانند (قابلیتی در برخی تجهیزات ایمنی 

قسمت آزادشونده ممکن است از یک      . شدن قسمتی از آنها هنگام تصادم با وسیله نقلیه         جدا
  .ناپذیر یا ترکیبی از آنها تشکیل شده باشد هاي پالستیکی، عناصر شکست ه خالی، لوالصفح

  

  Canopy      سایبان
  .سقف باالي باجه یا خط عوارضی

  

  Capacity     ظرفیت
  .تواند در مدت زمان یک ساعت از یک خط عبور کند حداکثر تعداد وسایل نقلیه که می

  

  area Clear Zone = Recovery     ناحیه بازیابی
رو، که براي توقف یا بازگشت به مسیر ایمن  محدودة عاري از موانع کنار جاده تا لبه سواره

شانه راه، : اجراي احتمالی این محدوده عبارتند از. وسایل نقلیه منحرف شده مناسب است
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رد پهناي مو. یک شیب با قابلیت بازگشتی، یک شیب بدون قابلیت بازگشتی و یا ناحیه فرار
  .نیاز به حجم ترافیک، سرعت آن و شرایط هندسی کنار جاده وابسته است

  

  Clearance distance    فاصله بدون موانع
میان لبۀ سواره رو تا مانع ثابت یا هر وسیله دیگري در ) جانبی(عبارتست از فاصلۀ عرضی 

  .کنار جاده
  

  Closed Toll System   سیستم عوارضی بسته
 برحسب مسافت استفاده از راه و نوع وسیله نقلیه از تمامی کاربران سیستمی که در آن
  .شود عوارض دریافت می

  

  Closed (Crash) Toll System    )نقدي(سیستم عوارضی بسته 
سیستمی که در آن عوارض قابل پرداخت توسط همه کاربران به صورت نقدي و یا ژتون 

  .شود خت میدر ایستگاههاي عوارض اصلی و یا شیبراهه پردا
  

  Closed (Ticket) Toll System  )بلیطی(سیستم عوارضی بسته 
سیستمی که در آن کاربر هنگام ورود به تسهیالت عوارضی برحسب نوع وسیله نقلیه 

  .دهد نماید و هنگام خروج از تسهیالت آن را تحویل می قبضی دریافت می
  

  Crash Block      سیستم ایمنی
ورودي خط جهت جلوگیري از برخورد وسیله نقلیه با متصدي و هاي بتنی که در  بلوك

  .شود مأمور قرار داده می
  

  Crash Cushion = Impact attenuator       ضربه گیر
 تصادم که با کاهش تدریجی سرعت وسیله تا یک توقف ایمن شدتیک وسیله زایل کنندة 

ه منحرف شده با موانع ثابت یا هدایت آن به سوي خارج از مانع، از برخورد وسیله نقلی
  .نماید میجلوگیري 
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  Design speed   سرعت طرح
سرعت انتخاب شده و استفاده شده با توجه به ویژگیهاي هندسی یک راه که عملکرد 

این سرعت، حداکثر سرعتی است که در طول یک . دهد وسیله نقلیه را تحت تأثیر قرار می
  .توان با حفظ ایمنی به آن دست یافت  میآل قسمت معین از یک راه با شرایط ایده

  

  Departure Taper          لچکی خروجی
  .لچکی ایست در ناحیه همگرا

  

  Departure Transition Zone     ناحیه انتقال خروجی
اي که بعد از ایستگاه وجود دارد و عرض روسازي یا عرض خطوط موجود به اندازه  ناحیه

  .یابد عرض راه کاهش می
  

  Drainage feature     اصر زهکشیعن
عناصري از کنارة راه که وظیفه اولیه آنها فراهم ساختن یک سیستم زهکشی مناسب و کافی 

  .باشد میهاي زهکشی  مانند جداول، کالورتها، کانالهاي آب و لوله
  

  End treatment     مهار انتهایی
کاستن از شدت خطرات ناشی اصالحات به کار رفته در انتهاي یک حفاظ ایمنی به منظور 

  .از برخورد با آنها را مهار انتهایی گویند
  

  Express Lanes    خطوط تندرو
 که بدون نیاز به توقف وسیله نقلیه و استفاده از مانع، عوارض ETCخط مجهز به سیستم 

  .شود اخذ می
  

  Flare   بالی شکل– ابرو –بالی کردن 
  .رواز سواره آن کردن دورتر چه اظ فلزي براي هرخمیده شکل کردن قسمت انتهایی یک حف
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  Frangible         قابل شکست      
  .اي با قابلیت شکستن در اثر ضربه ناشی از برخورد با آن سازه

  

            Galore Screen    نوربند
اي که در  اي جهت محفاظت از چشمان راننده در برابر نور چراغهاي وسیله نقلیه وسیله
  .کند  مقابل حرکت میجهت

  

  Hov Bypass  کنارگذر وسایل نقلیه پرسرنشین باال
خط کنارگذر یا یک خط طراحی شده براي وسایل نقلیه پرسرنشین باال به منظور افزایش 

  .سرعت پردازش این نوع از وسایل
  

        Impact angle    زاویه برخورد
 بر سطح حفاظ با امتداد مسیر حرکت  میان مماس براي یک حفاظ طولی عبارتست از زاویۀ

گیر  گیر عبارتست از زاویه بین محور تقارن ضربه براي یک ضربه. نقلیه برخورد کننده وسیلۀ
  .و مسیر حرکت وسیله نقلیه برخورد کننده

  

  Impact Attenuator  گیر ضربه
کننده انرژي که جهت کاهش ضربه ناشی از وسیله نقلیه  نوعی وسیله شکننده جذب

  .گیرد منحرف شده و حفاظت از متصدي و مأمور مورد استفاده قرار می
  

  In- Lane Equipment    تجهیزات در خط
هاي القایی،  ها، حلقه بندي و شناسایی وسایل نقلیه نظیر پدال تجهیزات مربوط به طبقه

 که در خط عوارض ETCهاي  گرها و آنتن هاي وسایل نقلیه، ترازوها، حس تفکیک کننده
  .شوند عبیه و نصب میت
  

  Intensity of Illumination   شدت روشنایی
  .شود  شمع بیان می–میزان روشنایی که در مقیاس فوت 
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  Island Traffic Signal (ITS)   چراغ راهنماي جزیره
چراغ راهنماي استاندارد نصب شده روي یک پایه در لبه خروجی جزیره عوارضی در خط 

ETCشود و پس  ه براي اعالم ایست جهت پرداخت عوارض استفاده می و یا اتوماتیکی ک
  .آید از پرداخت به رنگ سبز درمی

  

  Lane Configuration    شکل خط
هاي اخذ تعیین  روند عملکردي که در آن چیدمان خطوط ایستگاه عوارضی برحسب روش

  .کند این شکل تحت تأثیر اوقات روز و روزهاي هفته تغییر می. شود می
  

  Length of need (L)  ول الزم        ط
  .طول کل یک حفاظ طولی که محدودة مورد نیاز را سپر کند

  

  Longitudinal Barrier  حفاظ طولی  
اولین وظیفۀ یک حفاظ طولی، پیشگیري از نفوذ یک وسیلۀ نقلیه منحرف شده به سوي 

  .یک متعارف استیک مانع کناري یا میانی راه و جهت دهی دوباره آن به سمت تراف
  

  Lumen    لومن
 فوت مربع 1در مساحت ) واحد روشنایی( شمع - فوت1گیري شدت نور که برابر  اندازه
  .باشد می

  

  Manual Toll Collection  اخذ عوارض دستی
روشی از اخذ عوارض که در آن از متصدي عوارض جهت اخذ، فروش قبض و ژتون و 

  .شود خردکردن پول استفاده می
  

  Moveable Barrier  فاظ متحركح
جهت استفاده  دو ترافیکی هاي جریان جداسازي که جهت هم به متصل هاي از حفاظ سري یک
  .الگوي ترافیک قابلیت جابجایی دارند و به وسیله ابزارهاي مکانیکی به منظور تغییر شود می
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  Median    میانه
 مخـالف یکـدیگر را از هـم جـدا        قسمتی از یک بزرگراه دو جهته، که ترافیک در دو جهت          

  .سازد می

  Median Barrier   حفاظ میانی
یک حفاظ طولی به کار گرفته شده در میانه راه جهت جلوگیري از ورود وسیله نقلیه 

  .منحرف شده از مسیر به منقسم میانه راه و ترافیک جهت مقابل
  

  Open Toll System    سیستم عوارضی باز
شود و هرکاربر بایستی در   از کاربران برحسب مسافت اخذ نمیسیستمی که در آن عوارض

  .ایستگاه مقدار ثابت عوارض را پرداخت نماید
  

  Plaza Configuration   شکل ایستگاه
  ) براي مثال ایستگاه دو خطه، ایستگاه جداشده(چیدمان ایستگاه عوارضی 

  

  Rampart  سازه بتنی شیبدار
ورودي جزیره جهت به مسیر گرداندن وسیله نقلیه منحرف سازه بتنی شیبداري که در لبه 

  .گیرد شده به خط و حفاظت از متصدي و مأمور قرار می
  

  Roadside    کناره راه، کنار جاده
  .محدودة بین لبۀ خارجی شانه راه و مرز حریم راه

  

  Road-side Barrier      حفاظ کناري 
طق غیرقابل عبور کنار راه و گاهی یک حفاظ طولی جهت سپر کردن جلوي موانع و منا

جهت حفاظت از عابرین پیاده یا رهگذران کنار راه از اثرات نامطلوب ترافیک وسایل نقلیه 
  .بکار می رود
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  Split Toll Plaza     ایستگاه عوارضی جدا شده
  .باشند ایستگاه اخذ عوارضی که سایبان دو جهت حرکت از هم جدا می

  

  Tandem Toll Booths   الیهاي عوارضی متو باجه
نوعی چیدمان باجه عوارضی که در آن دو باجه دستی در یک راستا و در یک خط عوارض 

  .آورد گیرند و امکان پردازش دو وسیله نقلیه به طور همزمان را فرآهم می قرار می
  

  Temporary Barrier  حفاظ موقتی
به محدودة عملیات کارگاهی و یا این حفاظ به منظور جلوگیري از دسترسی وسایل نقلیه 

تغییر آنی و هدایت وسایل نقلیه منحرف شده به مسیر اصلی، به منظور به حداقل رساندن 
خسارات وارد بر وسیله نقلیه و زخمی شدن سرنشینان و تأمین ایمنی براي کارکنان آن 

  .محدوده به کار می رود
  

  Toll Booth  باجه عوارضی
ها ممکن است به صورت  این باجه. سئول اخذ عوارض هستندمحلی براي متصدیان که م

  .هایی براي سایبان عمل کنند مستقل قرار گیرند و یا به عنوان حائل
  

  Toll Collection    اخذ عوارض
  .شود روشی که در آن مالیات یا مبلغی جهت فرآهم آوردن تسهیالت راه اخذ می

  

  Toll Collection Equipment   تجهیزات اخذ عوارض
رود و شامل  سیستمی که براي اخذ، پردازش و ثبت روند اخذ عوارض به کار می

باشد که تجهیزات خط را کنترل و عملیات  گرهاي مخصوص کنترل خط می ریزپردازش
  .نماید اخذ عوارض را ثبت می

  

  Toll Island     جزیره عوارضی
  .گیرد گیرها را در برمی یک سکوي برجسته از جنس بتن که ضربه
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  Toll Lane      عوارضخط 
  .شود یک خط در ایستگاه که عوارض به صورت دستی یا الکترونیکی دریافت می

  

  Toll Plaza    ایستگاه عوارضی
شود و شامل باجه، خطوط انتقال ورودي و خروجی،  محلی که عوارض در آن اخذ می

و مدیریت ایستگاه و آگاهی، ساختمان تسهیالت  منطقه صف، ناحیه بازگشت، عالئم پیش
  .باشد منطقه پارکینگ کارکنان می

  

  Transition    ناحیه انتقالی
محلی که یک حفاظ کنارة راه به نردة حفاظ روي پل یا یک مانع سخت مانند پایه متصل 

این قسمت باید چنان تغییر سختی تدریجی داشته باشد که احتمال قرشدگی . شود می
  .وجود نداشته باشد قلیه به داخل آنشدید، پارگی یا نفوذ وسیله ن

  Variable Message Sign (VMS)   تابلو پیام متغیر
، ماتریکس و فیبر نوري که قبل از ایستگاه و در خطوط عوارض جهت LEDیک تابلوي 

 .شود فرآهم آوردن اطالعات در مورد وضعیت خط و روش پرداخت موجود نصب می
VMSدهد ه ترافیک و وضعیت راه را نیز ارائه می در راههاي باز اطالعات مربوط ب.  

  

  Video Enforcement System (VES)  سیستم اعمال قانون ویدویی
زن مادون قرمز که شماره پالك وسیله نقلیـه           دوربین با لوکس پایین و یا یک چراغ چشمک        

کنـد   این دوربین که به طور مداوم کار می       . کند  یا اتوماتیکی ثبت می   ETCمتخلف را در خط     
گردد   که عمل اخذ عوارض انجام نشده باشد فعال می         هنگامی خروجی حلقه القایی  به وسیله 

این سیـستم معمـوالً بـه سـازمان     . شود و تصویر شماره پالك به صورت کامپیوتري ثبت می      
  .گردد دریافت تصویر جریمه مربوطه براي متخلف صادر می از پس. متصل است نقلی و حمل

  

  Weight- in- Motion    توزن در حال حرک
یک صفحه ترازوي بار بصورت هیدرولیکی یا پیزوالکتریکی در خـط           : وزن در حال حرکت   

 .رود عوارض که به منظور سنجش بار محور به کار می
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