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 چکیده

لذا منجر به ایجاد با افزایش جمعیت و گسترش فضاهای شهری مشکالت مربوط به ترافیک پیچده تر گردیده است  

که مردم یده این امر یکی از مشکالتی است مشکالت در رانندگی و پارکینگ وسایل نقلیه در سطح شهر گرد

و دیگری تمایل  باشدمیشده تصادف  هادشواریروزمره با آن برخورد دارند از عواملی که منجر به این  صورتبه

تراکم وسایل  ازحدبیشتی رسیدن به مقصد سبب افزایش مردم به استفاده از خودرو های شخصی به علت راح

شهری  یهاخیابان ورودی مناطق مسکونی و بین تقاطع مورد رد مقاله این .استگردیده در سطح شهر  نقلیه

که به بررسی انواع مختلف تقاطع بین ورودی منطقه  باشدمیکه محل تمرکز ترافیک تصادف خیز منطقه  باشدمی

 اقدامات و مناطق این در ترافیک ایمنی خطر افزایش باعث که یدالیلو نیز  پردازدمیی شهری هاخیابانمسکونی و 

 عالئم طراحی پارکینگ، مدیریت رانندگی، مدیریت ورودی، طراحی  : کندمیدر این زمینه را مطرح  پیشگیرانه

تا از  در این مسئله کمک نمایند توانندمیعواملی هستند که  مقررات و قوانین از استفاده و رانندگی و راهنمایی

 .بروز مشکالت پیچیدگی ترافیک و تصادفات و عوامل کاهش ایمنی کاربران جلوگیری نماییم

  ها تقاطع ،ایمنی در ترافیک ،هاورودی منطقه مسکونی، خیابان های شهری، های کلیدی:واژه

 مقدمه 

ی درون جاده یکی از نگرانی های بزرگ جامعه مهندسی ترافیک هاتقاطع ،وجود دارد ترافیک برخوردهای که در به توجه اب

با  هاخیابانی در هاتقاطع در حرکت وسایل نقلیه هستند. تأخیرزیرا یکی از منابع عمده تصادفات و از عوامل مهم  باشدمی

راهنمایی نیست اما در بعضی مواقع به اگر حجم ترافیک کم باشد نیاز به چراغ  کنندمیتوجه به حجم ترافیک از چراغ استفاده 

. استو معایبی  مزایادارای  شدهکنترلیک تقاطع  اندازیراهنصب و . باشدمیعلت باال بودن نرخ تصادفات نیاز به کنترل تقاطع 

هیچ راه حله  هاتقاطع حالباایناز خیابان  تر( کمک به عبور و مرور امن ایزاویه) برخوردهای  هاتقاطعکاهش خطر تصادف در 

که دارای کنترل ضعیف هستند باعث ی هاتقاطعنیستند از معایب  هاتقاطعمناسبی برای مشکالت در تصادفات و تاخیرات در 

خودروها و اختالل در ترافیک و تشویق به  تأخیرو باعث افزایش نرخ تصادفات و افزایش  گرددمیمنفی در تقاطع  اثرگذاری

ترافیکی ) مسیرهای مناطق مسکونی ( اما نصب سیگنال در  شدهگرفتهاستفاده از سایر مسیرها بجای مسیرهای در نظر 

حجم عابر پیاده محل عبور مدرسه و  ،دروبررسی دقیق و مطالعات در مورد حجم خوکاری پرهزینه است که نیاز به  هاتقاطع

 هاکشوریفعالیت های مورد نیاز  کنندهتنظیم عنوانبهبرنامه ایمنی راه . [1]گیردمیتصادفات منطقه مورد بررسی قرار نرخ 

یک جزء  عنوانبهتقاطع . [2]گرددمیدر کاهش تصادفات تعریف  شدهتعیینبرای رسیدن به یک هدف مشخص از پیش 



 

 

رسیدن به مقاصد مورد نظر خود را از طریق  و مسیرامکان تغییر  هاتقاطع دررانندگان  گرددمیمحسوب  هاراه شبکه ازضروری 

 هاتقاطعهای به آن کمتر است حتی در بعضی نسبت به رویکرد هاتقاطعسرعت در محل  کندمیپیدا  هاراهتعداد محدودتری از 

 در تصادفات همه از ٪1/04ن آ مجاور محدوده و تقاطع ه درافتاد اتفاق تصادفات آمار مطابق به. [3] ردباید توقف ک

 50و  شهریدرون هایراهی هاتقاطعدرصد تصادفات در  04که این آمار در کشور ما به  شودمیرا شامل  آمریکا متحدهایاالت

 چین و انگلستان، فرانسه ژاپن، درحاکی از این است   هاداده. افتدمیاتفاق  شهریبرون هایراهی هاتقاطعدر صد تصادفات در 

 خیزحادثه مناطقشهری جزء  هایجادهی هاتقاطع که دهدمی نشان هاداده این. است ٪34 و ٪50 ،٪33 ،٪3333 آمار برابر

 شهری هایجاده و مسکونی منطقه ورودی بین تقاطع ه درافتاد اتفاق حوادث خصوص در یدقیق آماریچ ه. هستند ترافیک

 روند مسکونی، منطقههای  ورودی در یترافیک های محیط افزایش عارضهنیز  و شهری فضایسطح  گسترش با ،وجود ندارد 

این بنابر. وجود دارند در حال افزایش است  مسکونی ورودی مناطق مجاورت در که شهری هایجاده تقاطع در تصادفات

این راهی برای کاهش  تواندمی عوامل درگیرو شناسایی  هاتقاطع از نوع این ایمنی ترافیک در تأمین پرداختن به موضوع

 . [4]مدیریت ایمنی ترافیک قدمی بر داشته شودو بهبود تصادفات 

 کلیات:

 هاراهنقلیه و اشخاص و حیوانات در  یلاست و در قوانین به مجموعه عبور و مرور وسا المللیبین شدهشناختهترافیک یک واژه   

 تشکیل ترافیک  عواملعامل است که این عوامل دارای نقطه اشتراک با  3تصادف نتیجه ایجاد اختالل در  .گرددمیاطالق 

و عوامل درصد  33از تصادفات  هاانسانکه طبق نمودار هومان سهم .وجود نخواهد داشت و تصادف بنام ترافیک ایمسئله اصوالً

نشان داده  هابررسی. [5] باشدمی د در عوامل تصادفات سهیمدرص13یه درصد و عوامل ایمنی وسایل نقل 30محیطی حدود 

، استفاده از گروه عواملی است ل رسانیدن ضرر و زیان ناشی از آناست که بهترین راه کنترل ترافیک و به مفهوم دیگر به حداق

 از : اندعبارتسه نوع راه جهت بهبود ترافیک بیمار در این جامعه تجویز نمود که این عوامل  صورتبهکه شاید بتوان آنها را 

 مهندسی ترافیک -1

 اجرای مقررات -5

 آموزش -3

و تابلوهای راهنمایی  هاچراغ.  گردندمیلت عبور و مرور یا مرمت احداث سهو منظوربه هاتقاطعو  هاراهدر مهندسی ترافیک ،  

طبقات جامعه  تمامیبهترافیک  المللیبینآموزش مقررات و موازین . گیردمیو خط کشی های مورد نیاز انجام  شودمینصب 

. زیرا الزمه زندگی ترافیک خواهد داشت کنترل واعم از مردم عادی و مسئوالن و مجریان امر ، نقش بسیار اساسی در اصالح 

 به. است ایجامعه چنین درو آگاهی کامل مردم آن جامعه به فرهنگ زندگی  کردن دریک جامعه صنعتی و ماشینی ، آشنایی

ننده باشد یک انسان قبل از اینکه را« انسان » . یعنی ترافیک آغاز کرد دهندهتشکیلکلی آموزش را باید از نخستین عامل  طور

بنابراین هنگامی که عابر پیاده در یک جامعه  . یک عابر پیاده برای جامعه مطرح است عنوانبه، خود یا مسئول و مجری قانون

نباشد و نسبت به مقررات و ضوابطی که قانون برای او تعیین کرده آگاهی کامل نداشته باشد  وربهرهاز فرهنگ و آموزش کافی 

آنها در  آفرینندمی  شهر از فاجعه سطح در، فرهنگ و بینش اجتماعی عمل ننمایدو برخورد با سایر عوامل آگاهانه و با تکیه بر 



 

 

و یک  شوندمیکم عرض شهر  هایخیابانو با تریلر خود وارد  گیرندمیبهره  سواری عنوانبهاوقات فراغت از کامیون خود 

    .[6]هر لحظه بیم حوادث ناگواری می رود  که طوریبه گرددمیشدید  بندانراهآنها باعث  رویهبیانحراف 

  هاتقاطعاین مشخصات تصادف در  و مسکونی مناطق تقاطع -1

 یا وشهر  مرکز محدوده در یکی باشندمی شهری مسیرهای با تمجاوردر که  دو دسته هستند مسکونی منطقههای  ورودی

. در مناطق مسکونی مرکز شهر  ساختتازهدر شهرک های  شهرینیمهو دیگری در محدوده مناطق  است شهری قدیمی منطقه

و حجم ترافیک زیاد و تراکم خودروها در محدوده ورودی منطقه  اندشدهساختهقدیمی که از قبل  هاجادهبه علت وجود 

 زیرنمایان مشخصات ی نیمه شهریهامنطقهدر  باشدمیپیچیده  صورتبهمسکونی بخصوص در مناطق کسب کار این ترافیک 

 مسیرها چه اتصال ایناست  شده طراحی نقلیه وسایل و پیاده ینعابر ازجدا بودن  به توجه با عمدتاً مسکونی این مناطق: است 

نسبت به مراکز  هاانساناجرا گردیده است در این مناطق تراکم ترافیک و  هستندعریض  نسبتاً منطقه از خارج یا در و داخل در

 سبب به وجود آمدن سرعت باالتر نسبت به مراکز شهری به علت پدید آمدن ذهنیت اختصاصی بودن بنابراینشهر کمتر است 

مناطق به وقوع که اکثر تصادفاتی که در داخل و خارج این  گرددمیآمدن حوادث در این مناطق  وجود بهسبب  ,مسیر حرکت 

ش نرخ باالی تصادفات اتفاق افتاده در این مناطق و علت انتخاب این پژوه .باشدمیناشی از سرعت وسایل نقلیه  پیوندمی

از جابجایی و ظرفیت  ترمهمی مناطق مسکونی قابلیت دسترسی هاخیاباندر . [4]باشدمی هاتقاطعحادثه در این  خصوصیات

و راحتی  محیطیزیستمزایای مانورهای کمتر و سرعت محدود ارتقای ایمنی عابران و کودکان کاهش آلودگی های  باشدمی

 خواهند کرد : ارائهبا رعایت نکات زیر سطح ایمنی الزم را  هاخیابان. این باشدمیساکنین 

  جمع کننده بدین منظور استفاده  هایخیاباناصلی محدود و از  هایخیابان و هایشریانمستقیم به  اتصاالتتعداد

  .گردد

  ت تند و مارپیچ طراحی گردد که مانع از حرک غیرمستقیمناپیوسته و  صورتبهدر مناطق مسکونی  بندیخیابانشبکه

 اغلب به شرح ذیل است : آیدمیبه وجود  هاتقاطعکه در این  برخوردهایی وسایل نقلیه گردد. آسابرقو 

 .[7] پذیردمیبرخورد با عابران پیاده صورت  -3برخورد جلو با عقب   -5  ایزاویهبرخورد های  -1

 هایجادهو  مسکونی منطقه ورودی میان یهاتقاطع در داده رخ حوادث عواملی که منجر به -2

 :شودمی شهری

 است  هاجاده و مسکونی منطقه ورودی در نزدیکی طراحی نقص 5-1

 مسکونی  منطقه ورودی در دید فاصله 5-5

 مقررات  بر رعایت نظارت عدم و ترافیک ایمنی وجود عالئم  عدم 5-3

  هاتقاطع و مسکونی منطقه ورودی در پارکینگ نامنظم بودن  5-0

 عقبدندهرانندگی با سرعت و رانندگی با  5-0

 است  غیرقانونی رانندگی برای منبعی حقوقی شکاف 5-6



 

 

  است هاجاده و مسکونی منطقه ورودی طراحیدر  نقص 2-1

تقاطع چه  موقعیتباید همخوانی بوجود آید  هاراهو عملکرد منسجم آن در سیستم شبکه بین نیازهای یک تقاطع ویژه 

به نحوه چشمگیری تابع کاربری زمین اطراف است افزایش کاربری زمین نه تنها باعث  شدهطراحی صورتبهو چه  خودخودیبه

 هاییجادهحجم ترافیک و نیز  روزافزونافزایش  دلیل به کندمیرا نیز زیاد  هاتقاطعبلکه تعداد  شودمیافزایش حجم ترافیک 

جامعی در خصوص استفاده بهینه از زمین های اطراف این مناطق به عمل آید.  ریزیبرنامهباید  باشندمیکه در حال گسترش 

اگر کاربری زمین در  ویژهبه .نیستی مجاور ممکن هاتقاطعفاصله ایده آل بین  تأمین معموالًدر نواحی شهری و حومه شهرها 

با استفاده از چراغ های راهنمایی ایجاد نمود  طرف دویک موج سبز در هر  توانمیشریانی  هایانخیابسطح باالیی باشد در 

 با شرایط ذیل : گرددمیکه سبب افزایش عملکرد تقاطع 

  متر  544فاصله تقاطع هماهنگ و یکدست و بیش از 

  راه شریانی یک طرفه باشد 

  ممنوع باشد هاچپبهگردشبرخی 

 ی مجاور باید :هاتقاطعحداقل فاصله بین 

 64  ی محلی هاخیابان( در  +)  چهارراهی هاتقاطعمتر در یک خیابان جمع کننده و برای 

 04  ی محلیهاخیابانی سه راه در هاتقاطعمتر برای. 

 اجرا زماندر  ما طراحیمشخصات  دربودن  ناقص کنندهمنعکس که اصلی، جادهاست نه  تقاطع کلی هایقاعده این ،حالبااین

و  ترافیکچه از نظر میزان  توجهقابلمسیر یک  عنوانبهشهری مسیر های مهم  ونقلحملاما با توجه به توسعه شبکه . است

اصلی و تقاطع ورودی  هایجادهبرای حله مشکله افزایش تراکم شبکه جاده عالوه بر ی ونقلحملچه از لحاظ جایگاه سیستم 

 از نوع این ایمنی سطحبرای باال بردن  گیرینتیجه یک عنوانبهنادیده گرفت.  تواننمیغیر اصلی  هایجادهمنطقه مسکونی و 

ظرفیت مسیرهای ورودی به تقاطع با  -5گردد   بینیپیشحرکت و رفتار عابرین پیاده  -1نکات زیر رعایت گردد :  هاتقاطع

 روهایسوارهمشکالت  -0باید رسیدگی کرد   کنندگانستفادهابه کلیه نیازهای  -3 اب مناسب مقطع عرضی حداکثر گرددانتخ

 .[8]عملکرد خوب و مستقل خطوط اضافی از خطوط عبوری تقاطع -0رفع گردد   هاتقاطعخصوصی جنب 

 مسکونی منطقه ورودی درمورد نیاز  دید فاصله 2-2

پیاده بلکه وسایل نقلیه در حال خروج از منطقه  تنها نه مسکونی منطقه ورودی در سبز کمربند و بلند های ساختمان اندازچشم

باید دید کافی برای  شوندمیکلیه وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری که به تقاطع نزدیک  دهدمیقرار  تأثیر تحت را مسکونی 

ک تقاطع باید در ی مهار وسیله  نقلیه در صورت مواجه با خطر را داشته باشند طورهمیناتخاذ تصمیمات مناسب رانندگی و 

عات و ورودی در نزدیکی تقاط.  [9]باید مورد کنترل و بررسی قرار گیرد  دستپایینو  باالدستکلیه فواصل دید هر رویکرد 

نباشد  طوریبهدر این نقاط  اجراشدهکاهش نرخ تصادفات باید موانع دید مرتفع گردد و فضای سبز  منظوربهمناطق مسکونی 

به موقه یکدیگر را ببینند و مانع از بروز تصادف  ،متالشیتا رانندگان خودرو های که مانع دید برای رانندگان ایجاد نمایید 

را  شوندمیکه به تقاطع نزدیک  اینقلیهیت نمود باید سرعت وسایل اگرددند در مواردی که نتوان این فاصله دید کافی را رع



 

 

که منجر به کاهش دید  هاتقاطعدر تیز  هایگوشهاز  اینمونه( 5) و(1) شکلدر دید گردد .  فاصلهباکاهش داد تا متناسب 

 . [11] و [10]گرددمیمالحظه  باشدمی

 

 

   

 

 

 

                                                                   تقاطعدر  هاگوشهاز بین بردن نقاط تیز مربوط به ( 1شکل )

   

 مانع دید هاتقاطعتیز در  هایگوشهاز  اینمونه( 5عکس )

  ترافیک ایمنی وجود عالئم  عدم کمبود یا 2-3

 راه بودن خوانا برای ابزار ترینمهم راه عالئم. دارند راه ایمن عملکرد در مهمی بسیار قشن ( عمودی و افقی) راه  عالئم

 منتقل رانندگان به مناسب محل و زمان در و شفاف طور به را خود پیام باید عالئم. این دهستن کنندگاناستفاده توسط

 .شودمی عالئم به رانندگان اعتماد کاهش باعث اندازه از بیش یا موردبی ستفاده. اکنند

 : از اندعبارت ترافیکی تابلوهای اثربخشی عوامل ترینمهم

 ،روسواره لبه از جانبی فاصله ) استقرار نحوه و هاشبرنگ کیفیت حاشیه، نوار ،ابعاد  موقعبه و آسان دید قابلیت 5-3-1

  .است دید بر قابلیت تأثیرگذار عوامل از نصب( زاویه و ارتفاع

 .هستند مهم تابلوها خوانایی و وضوح در کلمات تعداد و حروف فاصله ،هانوشته اندازه پیام خوانایی و وضوح 5-3-5

 ساختمان

 ساختمان



 

 

 درک در تسریع باعث استانداردها با پیام و رنگ شکل، تطابق تابلو، پیام در ابهام عدم پیام سریع درک قابلیت  5-3-3

                                                                                                                                                              .شودمی تابلوها پیام صحیح

  شودمی عالئم و تابلوها به رانندگان اعتماد باعث مناسب زمان در صحیح اطالعات پیام ارائه بودن صحیح و معتبر 5-3-0

 بیشتر اثربخشی باعث عالئم نصب در هماهنگی و یکنواختی کشور سطح در عالئم کاربرد و طرح در یکنواختی 5-3-0

در ورودی مناطق  پذیرآسیبرای جلوگیری از بروز تصادف وسایل نقلیه با یکدیگر و برخورد با کاربران ب [12] .شودمی تابلوها

الزامی  هامکاندر این  ایمن صورتبهرانندگی  منظوربه هشداردهندهو تابلو های  عالئمشهری نصب  هایجادهمسکونی و 

از  کنندهاستفادهکاربران و عدم توجه یت تابلوهای راهنمایی و رانندگی و یا عدم رو عالئمدر صورت کمبود و نقص در  باشدمی

. یکی از دالیل باال بودن گرددمی ونقلحملل در سیستم سبب بروز تصادف ، ترافیک و اختال نسبت به این عالئم هاراهاین 

مربوط به نصب (0و )( 3شکل ) باشدمیشهری نقص در یکی از عوامل باال  هایجادهتصادفات در تقاطع مناطق مسکونی و 

 .در منطقه مسکونی می باشدکنترل سرعتئم عال

 

 سرعت و صدا در مناطق مسکونی عالئماز نصب  اینمونه  (3) عکس

 

 در رسیدن به تقاطع هشداردهنده عالئمنصب  (0) عکس

                                                             :شود رعایت باید ذیل موارد عالئم مناسب عملکرد خصوص در کلی طور به

                                                                                                                     :  عالئم نوع مناسب انتخاب 2-3-5-1



 

 

 کاهش باعث عالمت نوع اشتباه انتخاب .شوند انتخاب محیطی شرایط و راه عملکردی طبقه و کارائی به توجه با باید عالئم

 تبعیت انتظار طراح کهدرحالی انتظامی عالمت یک جایبه هشداردهنده عالمت یک انتخاب مثال عنوانبه .شودمی ایمنی

                                                          .شودمی راه در پرخطر رفتارهای بروز دارد،باعث را عالمت این از راننده کامل

                                                                                                                              :  عالئم مناسب جانمایی 2-3-5-2

 زمان در عالمت پیام ارائه محدودیت باعث اعمال برای محدوده یک نامناسب تعیین یا موقعیت نامناسب در عالمت نصب

 نصب ندارد، وجود آن برای الزم دید تأمین امکان که ایناحیه در عالمت نصب .شودمی کنندهاستفاده به ) دیر یا زود ( نامناسب

 آگاهیپیش اطالعاتی تابلوهای برای ویژهبه عالئم نصب توالی رعایت کم، عدم هایفاصله در یا محل یک در متعدد هایعالمت

 کنندگاناستفادهکه سبب ایجاد مشکل در  هستو ...... از مواردی  تابلوها در هاجهت نبودن دقیق پرچمی، و تأییدکننده

                    .                                                                                                                             نمایدمی

                                                                                                                           : عالئم مناسب هایمشخصه 2-3-5-3

تناسب با شرایط محیطی و  ، هاشبرنگبازتابندگی  ،عالمت های داخل عالئم  ، هاینوشتهابعاد  ،به طور کلی ابعاد عالئم 

سیون وین و نباید از کنوا عالئمموثر است مشخصات  تابلوهاکیفیت مناسب مصالح مورد استفاده و  ....... در کارایی و خوانایی 

  .است( مربوط به نصب تابلو توقف ممنوع در نزدیکی تقاطع 0شکل ) بخش عالئم تبعیت نماید هاراهایمنی  نامهآیین

 

                                  

                    

 

 توقف ممنوع در نزدیکی تقاطع از نصب تابلو  اینمونه( 0شکل )                                

  

  هاتقاطع و مسکونی منطقه ورودی در هاپارکینگ نامنظم بودن   2-4

 با که شدمی احساس ترافیک به بیشتری  وسایل نقلیه در چند دهه اخیر ، نیاز به اختصاص دادن سطوحبا رشد سریع تعداد  

 ریزانبرنامه بایستمیگشت . همزمان با این گسترش ،  تأمین، تا حدودی این کمبود شهری ارتباطی شبکه توسعه و گسترش

 تواندمیزیرا در اختیار داشتن یک وسیله نقلیه هنگامی  دادندمیشهری به همان نسبت سطوحی را به ترافیک ساکن اختصاص 

 وسیله  از شهر مقصدشان باشد ، محلی برای پارک اینقطهآن قادر باشند در هر  دارندگانکاربرد واقعی خود را نشان دهد که 

 و تفریحی ، خدماتی تجاری هایمحدوده مانند ، شهری پرتراکم و مختلف نقاط در باید می دیگرعبارتبه کنند پیدا خود نقلیه

ن برنامه اجرا نگردید ای غیره و اقتصادی علل به یا و توجهیبی علت به ولی ، گشتمی احداث کافی ظرفیت با هایتوقفگاه ، کار

رسیدن به مقصد بسیار آسان تر  جود دارددر مناطق مرکزی شهر و خصوصبهمعضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه ،  ه، امروز

بخصوص اگر  هاتقاطعپارک خودرو در ورودی مناطق مسکونی یا در  .تا پیدا نمودن محلی برای پارک اتومبیل گیردمیانجام 

مشکل آمدن  وجود به گرددمیخودرو کمی بزرگ باشد سبب از بین رفتن دید راننده در هنگام خروج و ورود به منطقه 

 منطقه مسکونی 



 

 

 پارکینگ پدیده اینرو به افزایش است  خودروهاتعداد  کهدرحالیپارکینگ در ترافیک شهری همچنان یک مشکل شایع است 

 امکانات و بیمارستان تجاری، منطقه نزدیکی در و جدی است کونیمس منطقه ورودی در خصوصبه  مسکونی منطقه در نامنظم

ایستادن  163-ماده بر طبق قوانین کشور  کندمیورودی منطقه مسکونی را تشدید در  مشکل ترافیک حوادث ،جذاب عمومی

 : باشدمیممنوع   زیر هایمحلنقلیه در  وسایلتوقف  یا

 رو و گذرگاه پیادهالف ـ پیاده 

 . هاساختمانها یا ورودی اتومبیل روی ها و کوچهو جاده هاخیابانمقابل ورودی  -ب

 داخل تقاطع -پ 

 .[14]  آهنیا تقاطع راه هاراهمتری میدان یا تقاطع یا سه  10در فاصله  -ت 

 

 عدم توجه به مقررات در پارک وسایل نقلیه و از بین بردن دید راننده ( مربوط به 6عکس ) 

 باشدمییکی از مشکالتی  هاپارکینگمشکل مدیریت . باشدمی( مربوط به عدم رعایت مقررات در پارک وسیله نقلیه 6شکل )

 موفق باشند اندتوانستهبرخی کشورها که در این زمینه از نحوه مدیریت کشورها  و باشندمیکه کلیه کشورها با آن مواجه 

در سالهای اخیر به پارکینگ توجه بیشتری کرده و از آن به عنوان یک  ونقلحملبخش  گذارانسیاست نمایندمیاستفاده 

ن امر باعث شده که تحقیقات گسترده ای در مکانیزم بالقوه برای رفع مشکالت ترافیک موجود و تراکم شهری نام می برند. همی

 ،ی طبقاتی هاپارکینگشروع به احداث  شهرهادر بعضی از کالن . جنبه های مختلف پارکینگ و تقاضای پارکینگ انجام شود

بنا به دالیلی بسته به موقعیت منطقه مورد  هاپارکینگزیر زمینی و ...... که هر کدام از  هاپارکینگاحداث خیابان بر روی 

و پارکینگ منظم در یک منطقه  ( کاهنده سرعت8( مربوط به پارکینگ نامنظم و شکل )7. شکل )گیردمیاستفاده قرار 

 .سازدمیرا نمایان مسکونی 



 

 

 

 و پارکینگ منظم از کاهنده سرعت  استفادهبه ( مربوط  8عکس )          ( مربوط به پارکینگ نامنظم باریک شدن عرض  7عکس )  

پارک نامنظم وسایل نقلیه و عدم توجه به حقوق سایرین در بعضی مواقع شاهد اتفاقات دلخراش و تصادفات شدید در این مناطق به علت 

بر اثر  بینیپیش غیرقابلت شده که رانندگان در هنگام عبور با حرک ،یا کمبود دید مورد نیاز  عقبدنده صورتبهرانندگی  سرعت زیاد و

  . باشدمیزیر مربوط به نقض قوانین در مناطق تجاری ( 11( و )14)تصاویر  افتدمیندیدن فعالیت های مجاور مسیر اتفاق 

 

 ( مربوط به عدم رعایت قوانین در پارک وسایل نقلیه توسط راننده خودرو و پارک در محل عبور دوچرخه3تصویر )



 

 

  
 مربوط به عدم رعایت قوانین در پارک وسایل نقلیه توسط راننده خودرو و پارک در محل عبور دوچرخه( 14تصویر )

 آمدن وجود به شهرهامهم در کالن در مناطق تجاری  نقلیهوسایل  رویهبیو پارک یکی دیگر از راه حل های کنترل ترافیک 

 :شودمیاست که به دالیل زیر انجام  تـرافیک طـرح مـحدوده

  جمعیت رشـد. 1

 هـوا آلـودگـی. 5

 .[15] شخص نقلیه وسایل مـالکیت افزایش. 3

     عقبدندهرانندگی با سرعت و رانندگی با  2-5

 هاییجاده .[16]شودمی راننده توسط اطالعات، پردازش و دریافت برای الزم زمان کاهش و دید میدان کاهش موجب سرعت 

راهنمایی و رانندگی  و مقرراتشهری ندارند همین امر سبب رعایت نکردن قوانین  هایجادهکه در مناطق مسکونی تعلقی به 

و همین امر سبب کنترل ترافیک و کاهش سرعت در این مناطق  باشدمیدر مناطق مسکونی عرض معابر کوچک  گرددمی

به علت این که در مناطق مسکونی  گرددمیوسایل نقلیه در این محدود سبب بروز ترافیک  توسطنقض قوانین  روازاین شودمی

هایی در خصوص عدم رعایت قوانین توسط رانندگان اعمال نمایند لذا  العملعکس توانندنمیمنطقه از لحاظ قانونی  مدیران

عالوه بر نصب عالئم راهنمایی در در خصوص کنترل سرعت وسایل و نقص قوانین توسط متخلفین  نمایندمیشرایطی را فراهم 

 تأمین منظوربه نیاز مشخصات مورد و اجرایی جزئیات شودمیاطق مسکونی بر اساس تصادفات که در این مناطق حادث من

             . باشدمی (هاچهارراهی و )تقاطع سه راهی هاتقاطع محل مسکونی، مناطق مجاورت در ترافیک آرام سازی با مرور و عبور ایمنی

                                                                                                                             ( صدابی)پلیس سرعت  دهندهکاهش -1 

 باشدمی( مربوط به خطوط کاهنده سرعت 11خطوط کاهنده سرعت شکل )  -5

                                                                                                            ( مشخص شده است.15در شکل ) ایگربه چشم عرضی های بازتاب -3

                                                                                                                                            مشخص گردیده است.  (13در شکل ) هانوشتهخط   -0



 

 

 هاراه حاشیه مدارس و هاتقاطع مسکونی و مناطق سازیایمن و ساماندهی )دستورالعمل   هاتقاطع سازیایمنساماندهی و   -0

  .[17] و حریم هاراهاداره کل ایمنی 

  

 ( خطوط کاهنده سرعت11شکل )

 

 و موانع کنترل سرعت ایگربه( بازتاب عرضی چشم 15شکل )



 

 

 

 .[18]چهارراهیسرعت در یک تقاطع مسکونی  دهندهکاهش( 31)یر تصاو

    است غیرقانونی رانندگی برای یمنبع حقوقی شکاف -6

در سطح شهر را ندارند اغلب  هاخیابانبه دلیل پهن بودن و این که مشکالت طراحی  هاراهدر داخل مناطق مسکونی اکثر   

تصادفات شدید در نرخ باالی دارای خطوط مستقیم بوده و سبب شده که رانندگان با سرعت در این مناطق حرکت نمایند شاهد 

کنترل  و مالکیت بر مسیر و عدم وجود قوانین راهنماییعلت اکثر این حوادث استنباط راننده در خصوص  باشیممیاین مناطق 

ایمنی در داخل این مناطق ساکنین و اعضای هیئت مدیر شروع به  تأمینلذا در جهت  باشدمیداخل این مناطق  قوانین در

،  تابلوها و، تراشیدن سطح و.... (، استفاده از عالئم فرشسنگسرعت، رویه لرزاننده )  هایکاهندهاز قبیل :  راهکارهاییاتخاذ 

 تصادفبهمختلف و ...... عواملی که منجر  هایجزیره، محدوده پارک وسایل نقلیه،  هامیدانچشمک زن، ایجاد  هایچراغ

 . ( نوعی رویه لرزاننده نمایش داده شده است10که در شکل ) را کنترل کنند شودمی

 

 ( نوعی رویه لرزاننده) سنگ فرش( جهت کنترل سرعت10شکل )



 

 

که باید در طراحی انها به جهت ورود و  باشدمیترافیک در مناطق مسکونی ورودی این مناطق  ایجادکنندهاز دیگر عوامل 

تمهیدات باعث کمک به پیشرفت این مسائل برخی وجود  خروج وسایل نقلیه  به شبکه راه جهت بروز تصادف دقت گردد

 مأموراندر موارد دیگر در خصوص پارک وسایل نقلیه و سرعت و عدم رعایت قوانین در تقاطعات به علت این که  .شودمی

راهنمایی و رانندگی قادر به کنترل تمامی مسیرها به علت وجود سطوح زیاد ترافیکی در سطح شهر نیستند از وسایلی از قبیل 

اما مجهز شدن  نمایندمیثبت تخلفات رانندگی استفاده  منظوربهو نیز هوشمند چه در جهت کنترل ترافیک  هایکنندهکنترل 

با عواملی از قبیل دقت بیشتر در صدور  توانمیهزینه زیادی را در پی دارد اما  به وسایل هوشمند هاتقاطعکل سطح ترافیک و 

و استفاده از خود کاربران  اطق مسکونیدر منترافیکی  هاینامهآیین، پر کردن شکاف گواهینامه و آموزش های فرهنگی بیشتر

   .   [19]  گرفته شود حامیان در جهت رعایت قوانین کمک عنوانبه

  گيرينتيجه

زیرا  شویممیدور  خطربیسالم و  زیستمحیطعوامل تولید ترافیک شهری هستند با گسترش این ترافیک از داشتن ها جاده

از لذت داشتن  توانمیلذا با همکاری تمام مردم عزیز کشور  گرددمیافزایش این ترافیک منجر به از بین رفتن انتظارات ما 

در سراسر کشور توسط  هاجادهساخت و نوسازی شهری  ونقلحملسیاست های شهری و بهره ببریم  خطربیزندگی سالم و 

وضع (  وس و سیستم کرایه و...(و ارتباط از راه دور ) کار از راه دور و خرید از راه دورخدمات کارآمد ) خطوط اتوب مهندسان و

اما تنها  باشدمی..... همه در جهت هدایت جامعه  و محدودیت خودرویی رویپیادهمدیریت ترافیک و مناطق قوانین اجرایی و 

و  سازیفرهنگبا اجرای  توانمیو  کنندمیکه نقش اصلی را ایفا  باشندمیعامالن تحقق این هدف افراد جامعه 

سعی در اصالح و تربیت فرهنگ رعایت اجرای  باشندمیاین کشور  سازانآیندهبخصوص برای دانش آموران که  وپرورشآموزش

مشورت  هایکمیتهبا تشکیل  هر منطقه با توجه به سیاست های توانندمیشهرداری های هر منطقه از شهر  .قوانین نماییم

 فعالیت نمود چرا که مسئلهفرهنگ ترافیک محلی و بررسی مشکالت منطقه و تخصیص بودجه در هر شهرداری برروی این 

سعی بر آن  و است خطربیسالم و  زیستمحیطبه داشتن  مربوط ،امور ترینمهم از یکی شهریترافیک  گسترش با امروزه

آن در شبکه ترافیک مشخص شود  تأثیرر آید اما امری ساده به نظ کنندگاناستفاده از نگاهعواملی که  سازینمایانتا با  هگردید

طراحی  هاپارکینگاطق مسکونی  مدیریت ص این امر از قبیل طراحی ورودی منوکه نویسنده اقدامات پیشگیرانه الزم در خص

از بین بردن خطر ایمنی و کاهش  باهدفتا  راردادق کنندگاناستفادهعالئم راهنمایی و رانندگی و پیروی از قوانین را در اختیار 

 . شودی ورودی مناطق مسکونی و هدایت ترافیک این منطقه گامی برداشته هاتقاطعتصادفات بخصوص در 
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