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 چکیدُ 
یکی اص ًیبصّبی اػبػی دس هٌْذػی تشافیک، کٌتشل ػشػت اًَاع ٍػبیل ًقلیِ دس خبدُ ّب اػت کِ ایي ػول ثِ هٌظَس حفظ ایوٌی کبسثشاى 

ص خبدُ ّب تحت ؿشایظ هختلف ٍ ثب تَخِ ثِ ػشػت تؼییي ؿذُ کِ دس آى ٍػبیل ًقلیِ هی تَاًذ ثِ خبدُ اًدبم هی گیشد. اًَاع هختلفی ا

اػتفبدُ اص ثشآهذگی ّبی خبدُ ای دس خیبثبى ّبی ؿْش، سٍؿی هَثش ثشای کٌتشل ػشػت  .ساحتی ٍ ثب اهٌیت ػفش کٌٌذ،عشاحی ؿذُ اًذ

 .هی پشداصینساُ ّب  ثشای اػتفبدُ هٌْذػیي ّب کبُ عشاحی ٌّذػی ػشػت خَدسٍّبػت. دس ایي هقبلِ ثِ ثشسػی دػتَسالؼول ّبی ػولی

ٍ ػشػت خَدسٍّب ثؼظ دادُ ؿذُ ٍ هذلی ثشای توشیي هٌْذػبى   ّب کبُ ّبی ػشػت ساثغِ آهبسی ثیي ٍیظگی ّبی ٌّذػی ثشآهذگی

ثشای ػشػت ػجَس اص یک ثشآهذگی خبف هبًٌذ  اص ایي ساثغِ هی تَاى ثِ ػٌَاى یک اثضاس ثشای عشاحی ٌّذػی ثشآهذگی .پیـٌْبد ؿذُ اػت

 .اػتساُ ّب یکی اص ٍیظگی ّبی هْن ایي هغبلؼِ ایدبد یک سٍؽ ػبدُ ثشای عشاحی ثشآهذگی  ػشػت گیش یب ػشػت کبُ اػتفبدُ کشد.

 

 آى ثِ ػشم ثشآهذگی هؼبحت ًؼجت آى، ثِ ػشم ثشآهذگی ًؼجت استفبع ّب،ػشػت گیشّب، کبُ ػشػت ،عشاحی ٌّذػی :کلوات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  هعوارایراى اسری اًجوي ّای صٌفی هٌْدساىسر کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ ضْرسازی در ّسارُ سَم

 94خرداد هاُ  -تْراى 

 2 

 (هقده1ِ

ّب ثِ اػتفبدُ اص ایي ٍػبیل سفبّی هتؼبقجب ثبػث گؼتشؽ سفت ٍآهذّبی خَدسٍیی ٍ گؼتشؽ ٍػبیل ًقلیِ ٍ توبیل ؿذیذ اًؼبى

ثِ هْوتشیي هؼبلِ تجذیل  ساًٌذگبى، دٍچشخِ ػَاس یب  ػبثشاى پیبدُدس چٌیي ؿشایغی تبهیي اهٌیت  ثبال سفتي حدن تشافیک ؿذ.

تَاًٌذ ثب ّویي ٍػبیل سفبّی هَخجبت خشح یب لَف دس ؿشایغی کِ ساًٌذگبى ثی تَخِ صیبدی ٍخَد داسًذ کِ هیؿَد. ثِ خهی

ّبی گًَبگًَی ثشای آسام ػبصی تشافیک ّبی دیگش ثِ خلَف کَدکبى سا فشاّن کٌٌذ. ثِ ّویي دلیل اػتشاتظیحتی فَت اًؼبى

ایوٌی ثیـتش عشاحی ؿذُ اًذ. دس هکبى ّبی خبكی  ٍ هٌظن قبی تشافیکٍ است تشٍیح ساُ ّب ثشای ّبی ثشآهذگی .تذٍیي گشدیذ

، قَع ّبی تیض، هکبى ّبی حبدثِ خیض، خیبثبى ّبی هؼکًَی هتشاکن، کٌتشل ػشػت ثشای تقبعغ دٍ خظ ساُ اّيهبًٌذ هحل 

م، ثب تبکیذ ثش ایوٌی ٍ هذیشیت ایدبد تشافیک آسام ٍ سٍاى، ضشٍسی ٍ الصم هی ثبؿذ. ثب ایي حبل دس هشاکضی ثب خشیبى تشافیک آسا

ساُ ّب ، دس هکبى ّبیی کِ ًلت هی  ّبی ثشآهذگی خبدُ ای سا دػت کن گشفت. ّبی تشافیک ، ًوی تَاى اػتفبدُ اص ثشآهذگی

ؿًَذ، هحشک ّبی تشافیکی دیذاسی ٍ ؿٌیذاسی سا فشاّن هی آٍسًذ کِ ثِ ساًٌذگبى ّـذاس هی دّذ ٍ ثبػث هی ؿَد اص ػشػت 

دس ٍاقغ، ّیچ عشاحی خبكی کِ ثشای  .ّب هی تَاًٌذ استفبع ، ػشم پبیِ ٍ ؿکل هتفبٍتی داؿتِ ثبؿٌذ ذ. ایي ثشآهذگیخَد ثکبٌّ

ّب ثِ عَس هؼوَل هَسد  کبُّوِ اًَاع ٍػبیل ًقلیِ ای کِ دس خبدُ ّب تشدد هی کٌٌذ هٌبػت ثبؿذ، ٍخَد ًذاسد. اگش چِ ػشػت

ّب، ثِ آػبًی دس دػتشع  َسالؼول ّبی قبثل قجَل ٍ خَة ثشای عشاحی ایي ثشآهذگیاػتفبدُ قشاس هی گیشًذ، ثب ٍخَد ایي دػت

 .ًیؼتٌذ

 

 ٍ سَابق تحقیق در هتَى علوی ( هرٍر هفاّین پای2ِ
ؿْشًٍذاى ًبساضی دس ّلٌذ ثشخی خیبثبًْبی  هیالدی ثب حشکتی ثؼیبس آّؼتِ آغبص ؿذ. 66ایي هجحث دس اسٍپب اص اٍاخش دِّ 

ّبی آّؼتِ دس خیبثبى"ایي حشکت ثِ عشاحی خیبثبًْبیی ثب ػٌَاى  ثل سفت ٍ آهذ خَدسٍّب هؼذٍد کشدًذ.هؼکًَی سا دس هقب

ثشًبهِ آسام ػبصی  هبیل ثش ػبػت ثَد. 36تب  26اًدبهیذ. حذاکثش ػشػت دس ایي گًَِ خیبثبًْب ثیي  76دس اٍاخش دِّ  "اسٍپب 

 هیالدی اداهِ پیذا کشد. 86س ثشخی ؿْشّبی آلوبى ٍ داًوبسک دس دِّ ّبی داخل ؿْشی دتشافیک ثب ٍضغ قَاًیٌی ثشای اتَثبى

دس آهشیکب هغبلؼبتی دس ایي  ّبیی ثشای اكالح ساّْبی ؿشیبًی داخل ؿْشی دس آلوبى ٍ فشاًؼِ اخشا ؿذًذ.دس ّویي دٍساى عشح

اٍلیي تحقیقبت هلی ٍ  كَست گشفت. Berkeley, CA, Seattle, WA  ٍEugene دس هٌبعقی هثل 76ٍ  66صهیٌِ دس دِّ 

ایي تحقیق ًتیدِ هغبلؼِ ٍ پشع ٍ خَ دس هَسد ًیبصّبی هشدم دس  تکویل ؿذ. 86سػوی ثش سٍی آسام ػبصی دس حذٍد دِّ 

ّب ٍ ًتبیح اػتفبدُ اص آًْب ٍ هٌبعق هؼکًَی دس استجبط ثب سفت ٍ آهذ ٍػبیل ًقلیِ ثَد. ّوچٌیي تحقیقبتی دس استجبط ثب ػشػتکبُ

، ّبی آهشیکبػبل ثؼذ ثب دس دػت ثَدى ًتبیح اػوبل ثشخی قَاًیي، اداسُ کل ثضسگشاُ 26تقشیجب  ی هشتجظ كَست گشفت.هَاسد قبًًَ

 Traffic Calming: State of“آغبص کشد کِ ثِ گضاسؿی اص هدوغ هٌْذػیي تشافیک ثِ ًبم  1998تحقیقبت دیگشی سا دس ػبل 

the Practice ” تَػظReid Ewing .ایي تحقیق ثِ آسام ػبصی دس اًذاصُ ای  86هقبیؼِ ثب تحقیقبت دِّ  دس هٌتْی ؿذ

ّب ٍ ًیض هؼبئل قبًًَی ٍ ػیبػی گؼتشدُ تش ًؼجت ثضسگتش اص هٌبعق هؼکًَی, اثضاس آسام ػبصی پیـشفتِ تش دس هقبیؼِ ثب ػشػتکبُ

 .]1[ثِ آى صهبى هی پشداصد

ّب ٍضغ ؿذُ اػت کِ هی تَاى ثِ ساٌّوبی ثکبسگیشی ٍ ػشػت کبُدس کـَس ایشاى ًیض هغبلؼبت ٍ هقشساتی ثشای ػشػت گیشّب 

اؿبسُ ًوَد  (1385گیش)آرسهبُ  ػشػت یااخش ٍ عشاحی یبثی، هکبى دػتَسالؼول ( 1385ٍػشػت کبُ )اػفٌذهبُ ػشػت گیش ٍ 

آى خذٍل صیش تَػظ تي صادُ ٍ ّوکبساى كَست گشفت کِ یکی اص هْن تشیي دػتبٍسدّبی  1387ّوچٌیي هغبلؼِ ای دس ػبل 

 :]2[هی ثبؿذ
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 ]2[: اهکبى اػتفبدُ اص ػشػت کبُ ٍ ػشػت گیش دس هؼبثش ثب تَخِ ثِ ػولکشد ٍ ًقؾ هؼبثش1خذٍل 

 خیبثبى هحلی 2ؿشیبًی دسخِ 1ؿشیبًی دسخِ  اثضاسّبی آسام ػبصی

اكلی)خوغ ٍ  ساُ فشػی ساُ اكلی ثضسگشاُ آصادساُ

 پخؾ کٌٌذُ(
 دػتشػی فشػی

       × × × × ػشػت کبُ 2ػغح 

       × × × × ػشػت گیش

 

ثش سٍی اثش گزسگبُ ّبی ػبثشپیبدُ ثشخؼتِ تخت دس کبّؾ  2612ٍ ّوکبساى دس ػبل هحوذی پَس  دس هغبلؼِ ای کِ تَػظ

ػشػت ٍػبیل ًقلیِ ٍ افضایؾ ایوٌی اًدبم داد ًـبى داد کِ پبساهتشّبی یک هذل ٍاثؼتِ ثِ ػشػت ثش سٍی گزسگبُ دس ػشػت 

گزسگبُ دس ؿْش قضٍیي ثش اػبع هـخلبت ٌّذػی اًدبم  23. ثشای ایي هٌظَس ]3[هـخلبت ٌّذػی ثشآٍسد هی ؿَدسٍیکشد ٍ 

ٍضؼیت ػشػت ثش سٍی گزسگبُ ثغَس هـبّذُ ای ثشسػی ؿذ. ثش اػبع هذلی کِ هغشح ؿذ ػشػت ثش سٍی  166ؿذ. ًضدیک ثِ 

ؿیت ّب ٍ ػشم خیبثبى هحبػجِ ؿذ. دس ایي هذل اهکبى  گزسگبُ ثِ ػٌَاى تبثؼی اص ػشػت سٍیکشد ثِ ّوشاُ اختالف خجشی

ش عشح ؿبهل عَل سهپ، عَل تخت تبج ٍ استفبع آى فشاّن هی گشدد. یثش سٍی گزسگبُ ثب تغییش هـخلبت قبثل تغی تثشآٍسد ػشػ

یـتشی دس تَصیغ دسكذ ثبؿذ تب تبثیش ث 4الضام عشاحی اص ًتبیح تحقیق ًـبى داد کِ ؿیت اٍل ٍ دٍم ّش دٍ ثبیذ حذاقل حذٍد 

ّب افضایؾ ٍضَح ٍ ایوٌی ػبثشاى ثشای ػشػت هتشاکن ؿذُ ثش سٍی گزسگبُ داؿتِ ثبؿذ. یکی اص هضایبی ٍیظُ ایي ًَع گزسگبُ 

دس ریل اسائِ ؿذُ  5تب  1اص ساثغِ  1سٍاثظ گزسگبُ ٍ ػشػت گیش ػبثش پیبدُ تبج تختخشدػبالى،  ػبلوٌذاى ٍ هؼلَلیي هی ثبؿذ. 

 اػت.  

 
  ]3[ًوبیی اص گزسگبُ ػبثش پیبدُ ٍ ػشػت گیش تبج تخت -1 ؿکل

 
 ]3[اثؼبد هقغغ ػشضی ٌّذػی ثشای گزسگبُ ٍ ػشػت گیش ػبثش پیبدُ تبج تخت -2 ؿکل

                                                 
1 Raised Pedestrian Crosswalk 
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                                                                                                                           1 ساثغِ 

                                                                                                                           2 ساثغِ 

                                                                                                                       3 ساثغِ                         

                                                                                                                              4 ساثغِ 

                                                                                                             5 ساثغِ 

مایل بز ساعت کاَش دَذ ي  8قادر است سزعت را تا   Watts سزعت گیز وًع  بز اساس دستًرالعمل آرام ساسی تزافیک پىسیلًاویا 

مایل  5بز ساعت کاَش دَذ. گذرگاٌ عزضی بزجستٍ بطًر متًسط سزعت را مایل  5.6سزعت گیز تاج تخت سزعت يسایل وقلیٍ را تا حذ 

ز است گذرگاٌ َای بزجستٍ تاثیز واچیشی بز سزعت دارد چزاکٍ تاج آوُا تخت ي طًالوی بًدٌ ي شیب ذکبز ساعت کاَش می دَذ. السم ب

 . ]4[اروذَای تذریجی داروذ. البتٍ در ایه محل َا راوىذگان صفًف کافی بزای ایجاد َشذار د

 
 ]Watts   ]4 : ػشػت گیش ًَع3 ؿکل

 

تدشثیبتی سا هغشح ًوَد کِ کبّؾ ػشػت   (ITE) 2قجل اص ایٌکِ دػتَسالؼول اثضاس آسام ػبصی تشافیک اًدوي هٌْذػی تشافیک

 22تگیش هبیل ثش ػبػت ثشای ػشػ 6.6فَتی،   14هبیل ثش ػبػت ثشای ػشػتگیش 7.7فَتی،  12یل ثش ػبػت ثشای ػشػتگیش به7.6

 .]4[هبیل ثش ػبػت ثشای تقبعغ ّبی ثشخؼتِ ثَد 6.3هبیل ثش ػبػت ثشای حبلت عَالًی تش ٍ 3.2فَتی،  

کلیِ هغبلؼبت اًدبم ؿذُ ثش اػبع پبساهتشّبی ؿیت، ػشم ٍ استفبع ثشآهذگی ّبی کٌتشل ػشػت ّؼتٌذ ٍ كشفب حبالت خبف 

لی کِ یک سٍؽ فشاگیش ثشای اًَاع ؿکل ّبی هختلف ٍخَد ًذاسد ثِ هبًٌذ تبج تخت، قَػی ٍ ... سا دس ًظش هی گیشًذ دس حب

ّویي هٌظَس ایي تحقیق ثش اػبع هؼبحت ، ػشم ٍ استفبع کِ دس توبم ثشآهذگی ّب یک ٍیظگی هـتشک اػت یک سٍؽ خذیذ 

ًیض هی ًبهٌذ ثِ عَس  (ّب یب کَّبى ساُ کبُ ػشػت)ّبی کٌتشل ػشػت  ثشآهذگیکِ آًْب سا  ػشػت بیثبصداسًذُ ّاسائِ هی دّذ. 

هؼوَل دس ػشاػش ساّی کِ داسای ؿکل ػْوَی ثب ػشضی ثیـتش اص پبیِ ّبی چشخ ثؼیبسی اص ٍػبیل ًقلیِ ای کِ دس ساُ ّب تشدد 

 بیثبصداسًذُ ّثب ٍخَد اقذاهبت احتیبعی دس ًظش گشفتِ ؿذُ دس عشاحی ایوي ٍ ػبخت ٍ ػبص  .هی کٌٌذ اػت ،اػتفبدُ هی ؿَد

ثِ ٍیظُ دس ساُ ّبی ب ثبصداسًذُ ّثشخی اص هقبهبت هخبلف اػتفبدُ اص ایي  قبت آًْب هی تَاًٌذ خغشًبک ثبؿٌذ. گبّی اٍ ،ػشػت

 .]5[اكلی ّؼتٌذ
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 3گیر ( سرعت2-1

 ثبیذ گیش ػشػت آى ٍػشم یک ًقغِ تشیي ثلٌذ استفبع هَخَد بیّاػتبًذاسد عجق .اػت ًقلیِ ٍػبیل ػشػت کٌتشل ثشای اثضاسی

 ٍ ػشم آى ثِ اًذاصُ ػشم هحل ًلت ثبؿذ. فَت 1 آى عَل ذاکثشح، ایٌچ 4 تب 3

 .ًویکٌذ تدبٍص  کیلَهتش( 15هبیل ) 16تب  5دس اهبکٌی تَكیِ هی ؿَد کِ حذاکثش ػشػت ٍػبیل ًقلیِ اص   Bumpاػتفبدُ اص 

 هحل کِ هؼبثشی ٍ اهبکي دس ٍػیلِ ایي ًلت .هیجبؿذ ٍػیلِ ایي ًلت ثشای اهبکي ثْتشیي ػٌَاى ثِ خشیذ هشاکض یب ّبپبسکیٌگ

 .هیـَد ًقلیِ ٍػبیل ثشای ایدبدهـکل ثبػث هؼوَال ٍ ًیؼت هٌبػت ّؼتٌذ ػوَهی آهذ ٍ سفت

 

 

 

 

 

 

 

 : تلبٍیشی اص ػشػت گیشّب1ؿکل 

 
  4( سرعت کا2-2ُ

 22 ثِ اػت هوکي کبُ ػشػت عَل .سػذهی ایٌچ 4 تب3 ثِ کبُ ػشػت استفبع.هیکٌٌذ یبد ًیض ،هالین ػشػتگیش ًبم ثب اثضاس ایي اص

 هؼبثش ٍ هٌبعق دس کبُ ػشػت اص اػتفبدُ اهشٍصُ. ] 6[ًیض هی گَیٌذ 5خذٍل ػشػت آى ثِ هَاقؼی چٌیي دس ,ثشػذ ًیض فَت

 ػشػت کِ اػت هتذاٍل ًیؼتٌذ دیگش اٍسطاًؼی ّبیاتَهجیل ٍ آهجَالًغ ,اتَثَع اكلی کِ هؼیش هٌبعقی ّوچٌیي ٍ هؼکًَی

 كَست ثِ هؼوَالّب ثشخالف ػشػت گیشّب، ػشػت کبُ .کٌذ تدبٍصکیلَهتش(  36تب  15) هبیل 26 تب 16 اص ًجبیذ ْبآً اص ػجَس

 کٌتشلّب ّش ػشػت کبُ اص ثؼذ ٍ قجل ًقلیِ ٍػبیل ػشػت تب ؿًَذ ًلت هؼیش یک عَل دس هؼیي فبكلِ ثب تبیی چٌذ ػشی

 .]7[ؿَد

 

 درصدی 85( سرعت 2-3

ًقلیِ ثب ػشػتی کوتش اص  ٍػبیل توبم اص دسكذ 85 ؿَد کِ هی تؼشیف ػشػتی ػٌَاى ِث ثشآهذگی ّب اص دسكذی ػجَس 85ػشػت

ایي ػشػت ثِ ػٌَاى هقذاسی دس ًظش گشفتِ هی ؿَد کِ دس آى ساًٌذگبى ؿشایظ ایوٌی ثضسگشاُ ّب سا ثِ  آى ساًٌذگی هی کٌٌذ.

ِ ػٌَاى هؼیبسی دس ایدبد حذ ثبال ثشای اّذاف ایي ػشػت اغلت ث خغش هی اًذاسًذ ٍ دس ًتیدِ ًجبیذ اص ایي تدبٍص کٌٌذ. اص

دسكذی پیـیٌِ اػتفبدُ اص آى دس تحقیقبت ػشػت کبُ ّب  85یکی اص دالیل اًتخبة ػشػت  .هذیشیت تشافیک اػتفبدُ هی ؿَد

ذػی پیـٌْبداتی ثشای اػتبًذاسد عشح ٌّ»دس هقبلِ ای تحت ػٌَاى  ٍ ػشػت گیش ّب هی ثبؿذ ثِ ػٌَاى هثبل ٍثش ٍ ثشاکؼوب

ّوچٌیي دس هغبلؼِ ای دیگش ] 8[دسكذی اًدبم دادًذ  85هـبّذات ػشػت  سا ثش اػبع ػشػت « ػشػت کبُ ّبی کـَس آهشیکب

دسكذی ٍ ػشػت هتَػظ ثشای  85ٍ ّوکبساى ثش اػبع ػشػت آًبلیضّبی خَد سا ثش اػبع هـبّذات ػشػت  ًیش تَػظ پبسٍاتی

 یبثی، هکبى دػتَسالؼول .]9[دسكذی اػتفبدُ گشدیذ 85ای تحلیل ّب اص ػشػت ػَاهل کبّؾ ػشػت اًدبم دادًذ ٍ دس ًْبیت ثش

                                                 
3
 BUMP 

4
 Hump 

5
 Speed Table 
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گیش ػبصهبى حول ٍ ًقل ٍ تشافیک ًیض خذاٍل پیـٌْبدی ثشای اًتخبة ًَع ػشػت کبُ سا ثشاػبع  ػشػت یااخش ٍ عشاحی

 :]01[دسكذی اسائِ هی ًوبیذ 85ػشػت ػولکشدی 
 ]16[ بع ؿشایظ ػشػت ػولکشدی ٍ هدبص دس هؼجشاًتخبة ػشػت گیش یب ػشػت کبُ ثش اػ : 2خذٍل 

 ًَع تؼْیالت آساهؼبصی (km/h) ػشػت ػولکشدی (km/h) ػشػت هدبص

36  45V85 < ػشػت گیش الػتیکی 

46  55V85 < ≤45 ػشػت کبُ قَػی 

56 76V85 < ≤55 ُػشػت کب 

 

 ]16[هؼجش سد هدبص ٍ ػولکشدی ػشػت ؿشایظ اػبع ثش تخت ّبی کبُ ػشػت : اًتخبة3خذٍل

 

 ( تحقیق هیداًی ٍ جوع آٍری اطالعات3

تْشاى هَسد اػتفبدُ  ؿْش دس خبدُ ّبی ػوَهی،  ًضدیک هذاسع ٍ داًـگبُ ّب دس (ّب کبُ ػشػت)ّبی کٌتشل ػشػت  ثشآهذگی

قشاس گشفتِ اػت.ایي ثشآهذگی ّب دس خبّبیی کِ کٌتشل ٍ هشاقجت فؼبل ثشای ثِ حذ هغلَة سػبًذى ػشػت هَسد ًیبص اػت، 

 کبُ ػشػت)ّبی کٌتشل ػشػت  ثشآهذگیدس ایي هغبلؼِ، تٌْب آى ثخؾ ّبیی اص خبدُ اًتخبة ؿذًذ کِ  .]11[فشاّن هی ؿًَذ

ثشای آًْب فشاّن ؿذُ ثَد.ّذف اص ایي کبس حلَل اعویٌبى اص ایي اهش ثَد کِ کبسثشاى ّویـگی ٍ ثبثت ّش ل ثیـتش اص یک ػب (ّب

ثخؾ آصهَى ثب عشح ثشآهذگی ّب آؿٌب هی ؿًَذ ٍ دس ًتیدِ هی تَاًٌذ ثِ ساحتی دس هیبى ایي ثشآهذگی ّب هؼبفشت کٌٌذ. دس 

 هَسد ثشسػی قشاس گشفت. ثشآهذگی)خذٍل صیش( 36هدوَع 

 

 ّب: دادُ ّبی خوغ آٍسی ؿذُ اص اًَاع ثشآهذگی4خذٍل 

 سدیف
هحل ػشػت 

 کبُ
H/W A/W 

 هَتَر ٍ دٍچرخِ خَدرٍ

V55 (Km/h) V55 (Km/h) 

 932. 925. 091134 090.0 1منطقه  1

 2932 912. 0916 091 1منطقه  2

 1195 2902 092 09111 3منطقه  3

 91. 902. 091134 090.4 3منطقه  4

 12906 11932 0902 09043 3منطقه  5

 1494 10944 090034 09140 3منطقه  6

 1092 129.6 090460 091160 3منطقه  0

 292 10944 0916 094 3منطقه  2

 1591.6 12916 0906 09132 3منطقه  .

 12962 11952 09060 09023 3منطقه  10

 15912 10924 0902 09005 0منطقه  11

 12 10944 .090 09055 0منطقه  12

 12936 1195 0906 09045 0منطقه  13

 1696 292 09003 09052 0منطقه  14

 1392 962. 090.3 .090 0منطقه  15

 ًَع ػشػت کبُ (km/h) ػشػت ػولکشدی (km/h) ػشػت هدبص

55  

76 V55 <  ≤55 

 ػیٌَػی 

 دایشٍی 56

 ػْوی 45

 هؼتقین)رٍصًقِ ای( 46
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 12 11916 0900 09055 0منطقه  16

 15904 10952 09026 09056 0منطقه  10

 15924 11916 0902 09005 0منطقه  12

 15922 139032 09053 09060 0منطقه  .1

 1595 139651 0905 09062 16منطفه  20

 159131 13962 0906 091 16منطفه  21

 1.92 1494 09040 09020 16منطفه  22

 .129 12952 09053 09050 16منطفه  23

 1.92 1195 09026 091 22منطقه  24

 11952 14902 0901 090.3 22منطقه  25

 1.92 15964 09033 09125 22منطقه  26

 20924 139245 0904 0912 22منطقه  20

 2196 10902 09026 09133 22منطقه  22

 21912 15902 09033 09125 22منطقه  .2

 12916 12932 09046 091 22منطقه  30

 

استفبع، ػشم پبیِ ٍ ؿکل ّش ثشآهذگی اًذاصُ گیشی ؿذ. ػشػت ػجَس ٍػبیل ًقلیِ اص ثشآهذگی ّب اص عشیق اًذاصُ گیشی عَل 

ثب تبج ثشآهذگی ٍاقغ دس ًقغِ هیبًی ثشای ّش یک اص ثشآهذگی ّبی اًتخبة  هتش 16فبكلِ ای ثب ػشم  صهبى ػفش دس

دادُ هشثَط ثِ  56آصهبیـبت دس عَل دٍسُ ّبی غیش اٍج اًدبم ؿذ تب اص ایدبد تشافیک خلَگیشی ؿَد. حذاقل  .ؿذُ،هحبػجِ ؿذ

 .ػشػت چْبس چشخِ ّب ٍ دٍ چشخِ ّب دس ّش هحل ثجت ؿذ

 

 تحلیل ٍ طراحی( 4
 ( تجسیِ ٍ تحلیل بر اساس ًسبت ارتفاع بِ عرض4-1

ثشآهذگی   H / Wسٍؽ اًتخبة ػشم ٍ استفبع ثشآهذگی سا هی تَاى ثب هغبلؼِ ساثغِ ثیي ػشػت ػجَس اص  ثشآهذگی ٍ ًؼجت 

شخ ٍ ػشًـیٌبى سا ثِ دٍ چ دسكذی  85ساثغِ ثیي ػشػت   2ٍ ًوَداس   1ثشسػی کشد. ثب تَخِ ثِ  دادُ ّبی تدشثی ًوَداس 

ٍ اًذاصُ گیشی   H / Wًـبى هی دّذ. اص ًظش آهبسی ّیچگًَِ ساثغِ هؼٌی داسی ًوی تَاًذ ثیي ًؼجت  H / Wتشتیت ثب ًؼجت 

ػشػت ٍخَد داؿتِ ثبؿذ،کِ ایي اهش ًـبى دٌّذُ آى اػت کِ تٌْب  هـخق کشدى ػشم ٍ استفبع ثشآهذگی ثِ حذ کبفی ًوی 

ح دس کٌتشل هَثش ػشػت ػجَس اص ثشآهذگی هَسد ًظش دس تشافیک کوک کٌذ. ثٌبثشایي دس ایي صهیٌِ دس تَاًذ ثِ  هٌْذػیي عشا

 ٌّگبم ػبخت ثشآهذگی تٌْب هـخق کشدى ػشم ٍ استفبع آى کبفی ًیؼت.
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 دس هَتَس ٍ دٍچشخH/W  ٍV55ِ: ساثغِ ثیي  1ًوَداس 

 

 
 چشخ( 2دسكذ هَتَس ٍ دٍچشخِ )ٍػبیل داسای  85: ساثغِ خغی ثیي عَل ٍ ػشم ػشػت کبُ ٍ ػشػت 2ًوَداس 
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 دس اتَهجیل ّبH/W  ٍV55: ساثغِ ثیي  3ًوَداس 

 

 
 دسكذ دس اتَهجیل ّب 85: ساثغِ ثیي عَل ٍ ػشم ػشػت کبُ ٍ ػشػت 4ًوَداس 

 

 

 ( تجسیِ ٍ تحلیل بر اساس ًسبت هساحت بِ عرض4-2

شآهذگی اص آًْب اػتفبدُ کشد ػجبست اػت اص ًؼجت هؼبحت ثِ ؿبخق ّبی کوی خبیگضیٌی کِ هی تَاى دس تَكیف ٌّذػی ث

دس . ]11[، کِ هی تَاى آى سا ثِ ػٌَاى اًذاصُ گیشی استفبع هتَػظ فشاّن ؿذُ دس پبیِ ثشآهذگی دسًظش گشفتA / Wػشم 

تشتیت دس هقبثل دسكذی ػجَس اص ثشآهذگی ثشای دٍ چشخ ٍ اتَهجیل ّبی ػَاسی ثِ   85دادُ ّبی هشثَط ثِ ػشػت  2ٍ4ًوَداس 

 ٍ اًذاصُ گیشی ػشػت ایدبد ؿذُ اػت. A / Wسٍاثظ آهبسی هؼٌی داسی ثیي ًؼجت اکٌَى  .سػن ؿذُ اػت A / Wًؼجت 

 85ػشػت  دس سٍاثظ سگشػیَى خغی صیش هی تَاى  ثبالتش هشتجظ هی ثبؿذ.  A / Wػشػت پبییي تش ػجَس اص ثشآهذگی ثب ًؼجت 

 ػبػت ثِ دػت آٍسد. ثش دسّش کیلَهتشػجَس اص ثشآهذگی سا  (V55)دسكذی 
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 V55(دوچرخه و موتور):   y = 163356(A/W)
2
 - 10031(A/W) + 213111    R  = 035664                      ِ6ساثغ      

    
 V55(اتَهَثیل):  y = 211335(A/W) 

2
 - 553245(A/W)  + 163521      R  = 036564  ِ7ساثغ                            

                                   
 

 پیطٌْادی ( رٍش طراحی ٌّدسی5
 ثش اػبع اعالػبت ٍ ًتبیح ثبال سٍؽ عشاحی ٌّذػی ثشای ػشػت کبّْب ثلَست صیش پیـٌْبد هی گشدد:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ؿشٍع

درصذی  86سزعت 
 بزای طزاحی يارد شًد

ي سزعت طزاحی ، وسبت  7ي  5با استفادٌ اس ريابط 
A/W  

 محاسب شًد.

آمذگی را شکل بز 
 يارد که

 بذست آمذٌ محاسبٍ شًد  A/Wارتفاع وظیز وسبت

استفبع 

ثشآهذگی هدبص 

 اػت؟

 ثلِ

 پبیبى

 خیش



  هعوارایراى اسری اًجوي ّای صٌفی هٌْدساىسر کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ ضْرسازی در ّسارُ سَم

 94خرداد هاُ  -تْراى 

 11 

 ( ًتیجِ گیری6

ّب ثشای ٍػبیل ًقلیِ دٍ چشخ ٍ چْبسچشخ، ًتبیح بت كَست گشفتِ دس ایي تحقیق دس عشاحی ٌّذػی ػشػت کبُثش اػبع آصهبیـ

ّب ًـبى دٌّذُ ایي هی ثبؿذ کِ اص ًظش آهبسی سٍاثظ سگشػیَى قبثل تَخْی ثیي ػشػت ػجَس ٍ کبساکتشّبی ٌّذػی ػشػت کبُ

یک سٍؽ پیـتْبدی ثشای ؿشایظ ثشآهذگی ّبی)ػشػت گیش ٍ  ّب ٍخَد داسد. دس ًْبیتثب تَخِ ثِ هؼبحت ػشم ػشػت کبُ

هؼبدلِ ی  2ثِ كَست فلَچبست هغشح گشدیذ؛ کِ ایي فلَچبست ثِ ّوشاُ  ؿْشی تْشاى اسائِ گشدیذ کِ ّبی دسٍىساُ کبُ(ػشػت

یک اثضاس هفیذ ثشای  هَخَد دس آى هی تَاًذ گبهی هَثش ثشای عشاحی ایي ًَع اص تدْیضات تشافیکی ثبؿذ.ٍ هی تَاى ثِ ػٌَاى

 کٌتشل ػشػت دػت یبفت. ػشػت گیشّب ٍ ػشػت کبّْب ثشایهٌْذػیي خْت عشاحی ٌّذػی 
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 هراجع( 7

کبهشاى سحین اف ، هْـیذ ػیذ کشیوی ،اسصیبثی ػولکشد اًَاع ػشػت گیشّب ٍ ػشػتکبّْب دس استقب ایوٌی ٍ افضایؾ آسام ػبصی تشافیک،  [1]
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