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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفـان  
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هـاي ایـن انتشـارات، بـه استحضـارتان       ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شـما بـه کتـاب   نشر نوآور 

سازي و نشر  هاي مختلف آماده رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه می

کـار   کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخـور و شایسـتۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی بـه      

هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر  اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل اند و تالش کرده بسته

 محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.

رین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمت رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگـر، ایـن    نقـص و اشـکال دانسـت. ازسـوي     توان الزاماً مبـرّا از   و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی   انتشارت بنابه تعهدات حرفه

هـاي   ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب   ممکن، بهدارد از هر طریق 

 هاي بعدي رفع نماید. ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة خود آگاه شده و آن

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص  راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی لذا دراین  

اید  رادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام دادهو یا ای

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتشـارات،    پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش

ایـد، لطـف کـرده     ت نمودهاي یادداش ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه

عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، 

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث هرچـه      ها و ویرایش تا این موارد بررسی شده و در چاپ

 و ساختاري آن گردد. پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی

منظور  نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، به

که اصالحات درسـت و بجـا باشـند،     تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی

شدة  نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح رسم ادب و قدرشناسی،  متناسب با میزان اصالحات، به

نمایـد، و   عنوان هدیه، به انتخاب خودتـان، برایتـان ارسـال مـی     آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به

 شود. که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی

کارهـاي شـما    رندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه  آو همچنین نشر نوآور و پدید

عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه         

  نمایند. استقبال می
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 :فرمودند) وسلم آله و علیه اهللا صلی( اکرم پیامبر

بلمِ طالالع حفوفۀِ منای؛ عنایت بِعاست گرفته فرا را دانش جویاى خداوند اللَّه. 

 

 آمـاري  هـاي تحلیـل . باشدمی نقلی و حمل سوانح انسانها خاموش قاتلین از یکی

 و جهـانی  هـاي  جنـگ  از بیشـتر  نقل و حمل که هستند واقعیت این نشانگر مختلفی

 20000اگـر میـانگین   . گـردد مـی  انسـانها  جان رفتن دست از موجب طبیعی سوانح

هـزار   250هاي اخیر را همـراه بـا میـانگین    کشته در حوادث رانندگی در طول سال

شود، گویی هر سال در ایران یک زلزلـه بـزرگ بـا ایـن مقـدار       زخمی در نظر گرفته

افتـد. اگرچـه ایمنـی و حمـل و نقـل،       کشته و زخمی و یا یک جنگ کامل اتفاق می

سیستمی فرا بخشی و بهم پیوسته است و کسانی که اجزاء سیستم حمـل و نقـل را   

اه، سـازندگان  کنند، از قبیل سازندگان و مدیران ر برداري می طراحی، مدیریت و بهره

مداران، مسـئولین قـانون گـذاري و بـاالخره     خودرو، شرکتهاي حمل و نقل، سیاست

پلیس و غیره، مسئولیت اصلی سوانح رانندگی و کشته شدن انسانها را بعهده دارنـد،  

هـا در  هاي آموزشی و عملکرد دانشگاهولی این مسئله توجیه کننده کمبودهاي کتاب

 باشد.این زمینه نمی

باشد و از کتابهـاي معـدودي در   ع این کتاب مهندسی ایمنی و ترافیک میموضو

باشد. مهندسی ایمنی ترافیک راه شامل روشهاي کشور میاین زمینه در جامعه علمی

دیـدگی  شـدن و آسـیب  گردد که بـراي جلـوگیري از کشـته   گیري میتحلیل و اندازه

گـردد. از ویژگیهـاي ممتـاز    ده میکاربران راه اعم از رانندگان، مسافرین و عابرین پیا

باشـد  این کتاب توجه همزمان به مسئله ترافیک، ایمنی و خصوصیات کاربران راه می

هاي مختلف دانشگاهی در حوزه راه و ترابري و حمـل و نقـل تـدوین و    که براي دوره

باشـد. در  تالیف شده است. محتواي کلی این کتاب شامل حوزه ترافیک و ایمنی مـی 

رافیک، مفاهیم اولیه، پارامترهاي اصـلی ترافیـک، مـدلها و روشـهاي تعیـین      زمینه ت

سطح کیفیت ترافیک مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینـه ایمنـی نیـز مفـاهیم     

ها، ایمنی ابنیه و برخـی از روشـهاي جدیـد    راهاولیه، تحلیل تصادفات، ایمنی حاشیه

  تحلیل ترافیک مورد توجه قرار گرفته است.

الیف و تدوین این کتاب از مشورت و راهنمایی بسیاري از اساتید و همکاران در ت

ارجمند استفاده شده و تالش گردیده که داراي حداقل اشکاالت ادبی و فنی باشد، با 

این وجود استفاده از راهنمایی و نقطه نظرات شـما عزیـزان موجـب امتنـان فـراوان      

 خواهد بود.

 با احترام 

 منش محمود رضا کی 

 کامران رحیم اف 

 علی نصراله تبار آهنگر 



 
 کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمنـدان 

 

، براي ناشر محفوظ و منحصـراً متعلّـق بـه    1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال

ستفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارهـا، جـداول، تصـاویر ایـن     نشر نوآور است. لذا هر گونه ا

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یـا قسـمتی از    کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت

کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کتـاب، تهیـۀ پـی دي اف از کتـاب،        

وي دي، فـیلم، فایـل     صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي    اري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه برد عکس

دون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و   شـرعاً نیـز حـرام    صوتی یا تصویري و غیره ـب

 گیرند. قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 

صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به

کـه هـر    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی   این

سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نشـر نـوآور را    

ایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن      در س

ها  انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت

پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی   می

باشد، وکیل قـانونی انتشـارات از طریـق وزارت فرهنـگ و      جاز و از نظر شرعی نیز حرام میغیرم

اي و اینترنتـی) و نیـز سـایر مراجـع      (پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  پلیس فتاارشاد اسالمی، 

قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات         

قـرار داده و کلّیـۀ خسـارات وارده بـه ایـن       پیگرد قانونی و قضـایی ن را مـورد  قضایی، خاطیا

 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیـۀ کپـی، جـزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ        همچنین درصورتی

انی رسـ  ریسو، اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقـدام بـه فـروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع      

تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنـگ و ارشـاد   

اسالمی، اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیـز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه       

 نماید. استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیه، استفاده و 

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است. 

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هـر گونـه تخلّـف از    

 66484191 -2هـاي هـاي انتشـارات نــوآور بـه شـماره      مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـنقبیل 

 info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس   09123076748و  021

به ایـن انتشـارات ابـالغ      www.noavarpub.comو یا از طریق منوي تماس با ما در سایت 

 عمل آید،  نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به

 ن تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند.عنوا و نیز به       



 اولفصل 

 ایمنی  در موثر عوامل

ي ساخته دست بشر که جهت هرچه بیشتر سودمند نمودن زنـدگی روزانـه   ها از بین تمامی سیستم

صـدمات انسـانی و مـرگ بـه همـراه      بیشترین هزینه را در اي  سیستم حمل و نقل جاده اند، بوجود آمده

شـوند و   مـی  مصـدوم اي  ملیون نفر در تصادفات جـاده  50داشته است. طبق آمارهاي جهانی نزدیک به 

صـدمات تـردد    ).2004سازمان سالمت جهـانی،  ( میرند می در هر سال ها میلیون نفر آن 1,2نزدیک به 

 تدایی زندگی انسان است.به تنهایی بزرگترین عامل مرگ ومیر در پنج دهه اباي  جاده

این هزینه انسانی زیاد را به عنوان امري اجتناب ناپـذیر   ها رسد بسیاري از دولت می متاسفانه به نظر

بوقوع پیوسته نه قابل پیش  ها یک فرض کلی و شایع آن است که تصادفات، صدمات و مرگ اند. پذیرفته

این فرض کلی از یک باور مصر برمـی خیـزد    ).یبه طورکل( و نه قابل جلوگیري) به طور خاص(اند  بینی

استفاده کنندگان ) نامناسب( دقتی، سهل انگاري و یا در زمانی خاص رفتار قابل سرزنش بی که طبق آن

و اینکه چون معموال مجروحین، مقصرند کاري زیادي از دولت برنمی آیـد. هـدف   اند  از جاده علت اصلی

حاصل نماییم که این مشی فکري نامناسب،دیگر تفکري دائمی براي از این کتاب این است که اطمینان 

ي مدیریت تردد و وسـایل نقلیـه همگـی از    ها سیستمها، باشد. جاده نمی ي جدیدتر مهندسین راهها نسل

نیـز از مشـکالت   اي  جمله تولیدات بشر هستند. با این وجود مشکالت مربوط بـه صـدمات تـردد جـاده    

توانند، بـه معنـاي    ها می باشد. راه می ي ساخته بشر نیز قابل رفعها راه حل باشد و توسط می ساخته بشر

گردد مگر اما این امر میسر نمی باشیم. ها ایمن باشند که ما آماده به ساخت آناي  واقعی کلمه، به اندازه

 آنکه عوامل موثر بر مهندسی ایمنی و ترافیک شناخته گردد. 

 ایمنی درعوامل موثر -1

 ایـن  کـه  دارد بسـتگی  اصلی عامل سه هماهنگی به نقل و حمل مهندسی عنوان بخشی ازایمنی به 

 هـاي سیستم کارایی میزان خصوصیات این. نقلیه وسیله و راه ،)کاربران( انسانی عامل: از عبارتند عوامل

 این. باشد داشته آنها از خوبی درك بایستمی ایمنی مهندس و دهندمی قرار تاثیر تحت را نقل و حمل

 .پردازدمی نقلیه وسیله و راه ،)کاربران( انسانی عامل سه تفصیلی بررسی به فصل

  انسانی عوامل -1-1

 غیره و پیاده افراد مسافران، رانندگان، عنوان تحت توانندمی کنندمی برداري بهره راه از که کاربرانی

 و حمـل  سیسـتم  عنصرترین  پیچیده انسانی عنصر. کنند می استفاده هاراه و خیابانها از که گردند تعریف

-مـی  مهندسـی  دیگـر  يها رشته سایر با نقل و حمل مهندسی تمایز موجب که دهندمی تشکیل را نقل
 دیگر فرد تا فردي از انسانها عملکرد که شودمی خوانده عنصرترین  پیچیده جهت آن از عنصر این. گردد



 ایمنی و ترافیکمهندسی  12  

 در متفـاوتی  شخصـیتی  يهـا  خصوصیت با کاربرانی با نقل و حمل مهندس بنابراین. است متفاوت بسیار

 طراحـی  عـادي  روپیـاده  افراد ایمن عبور براي که راهنمایی چراغ یک مثال عنوان به. دارد سروکار هاراه

اي  گونه به باید طراحی مالحظات بنابراین. سازد مواجه مشکل با را سالمند فرد یک تواندمی ،است شده

 همچنین و سریع و کند افراد معلولین، کودکان، مسن، افراد خصوصیات با متناسب و شده بهینه و ایمن

 ماننـد  باشـند  گیـري انـدازه  قابل توانند می جاده کاربران خصوصیات از برخی .باشد بد و خوب رانندگان

 قـدرت  روانـی،  عوامـل  ماننـد  دیگـر  برخـی  که حالی در غیره، و مشاهده زمان العمل، عکس زمان مدت

 .نیستند گیرياندازه قابل مهارت و خستگی جسمانی،

 تغییرپذیري

 مختلـف  خصوصـیات . باشدمی آنها پذیريتغییر انسانها خصوصیات با برخورد در مسئله ترینپیچیده

 فـرد  تـا  فـردي  از روانـی  و بـدنی  عناصر دیگر و شنوایی و دید موقعیت، یک به العمل عکس مانند افراد

. اسـت  متفـاوت  غیـره  و مخدر مواد یا و الکل مصرف تحریک، طبیعت خستگی، سن، با متناسب و دیگر

 قـرار  محاسبه مورد عنصر یک طراحی در تواننمی را آنها با متناظر يها متغیر و عناصر این تمامی تاثیر

 هـر  مقـدار  از% 85. شـود مـی  داده قـرار  نظـر  مد طراحی مقدرا عنوان به استانداردي مقدار بنابراین. داد

 جامعه از% 85 که است چیزي نمایانگر که شودمی گرفته نظر در استاندارد عنوان به مختلف خصوصیت

 دو حـدود  رويپیـاده  سـرعت % 85 کـه  شود گفته اگر. دارند اختیار در را آن از فراتر یا و بوده دارا را آن

. رونـد مـی  راه بیشتر یا و ثانیه بر متر دو سرعت با افراد از% 85 که معناست بدان این است، ثانیه بر متر

 .گرددمی مقطوع خصوصیت یک از درصدي 85 مقدار انتخاب با تغییرپذیري بنابراین

 العمل عکس زمان

 صـرف  زمان مدت. گیرندمی قرار منتظره غیر و منتظره هايپیشامد از برخی مقابل در جاده کاربران

 ذیـل  مراحـل  انجـام  جهـت  که است زمانهایی مجموع پیشامد، یک با متناسب العملعکسل جهت شده

 :شودمی صرف

 است مغز و اعصاب حسی، يها ارگان طریق از پیشامد یک فهم روند ادراك: ادراك

 .باشدمی پیشامد یک فهم و شناسایی شامل تعقل: تعقل

 بـا  متناسـب  بایسـت مـی  کـه  اسـت  مناسبی العمل عکس باره در قضاوت شمال مرحله این: هیجان

 .غیره و عرضی حرکت عبور، ایست،: مانند گردد انتخاب پیشامد

 .  گرددمی راننده فیزیکی عمل به منجر که است شده اتخاذ تصمیم اجراي اراده،: اراده

 راننـده  اسـت،  قرمز آن راهنمایی چراغ که شودمی نزدیک تقاطعی به راننده چنانچه مثال عنوان به

-مـی  تصـمیم  است، ایست عالمت یک این که دهدمی تشخیص ،)ادراك( کندمی مشاهده را چراغ ابتدا

 مراحـل  انجـام  بـراي  الزم زمـان  ).اراده( دهـد مـی  فشـار  را ترمز پدال نهایت در و نموده ایست که گیرد

   .شودمی نامیده العمل عکس - ادراك زمان ذکرشده،

 بـا  کـه اي  وسیله بنابراین. دارد زمان به نیاز ایستادن براي نیز حرکت حال در وسیله این بر عالوه اما

 ادراك زمان همان t آن در که پیمایدمی را d = v.tبرابر با مقدار  مسافتی است حرکت حال در V سرعت

 .نمود خواهد طی ترمز پدال شدن فشرده از بعد را مسافتی وسیله همچنین. است العمل عکس -



 13 فصل اول: عوامل مؤثر در ایمنی 

 رانندگی و مشاهده زمان

 کنتـرل  عالئـم  و موانـع  درك در راننده دید به ايمالحظه قابل مقدار به العمل عکس - ادراك زمان

-واضح. کندمی پیدا کاهش زمان این باشد، مشخص و واضح دید که مواقعی در. باشدمی وابسته ترافیک

 نهایـت  در و درجـه  12 تـا  10 زاویـه  در واضح نسبتاً دید و درجه 5 تا 3 زاویه با مخروطی در دید ترین

 يهـا  چـراغ  و عالئـم  جانمایی زمان در موضوع این. باشدمی درجه 180 تا 120 زاویه بین پیرامونی دید

 نیـز  غیـره  و درك عمـق  و دینـامیکی  دیـد  قدرت مانند دیگر عوامل ولی کندمی پیدا اهمیت راهنمایی

 حـائز  نیـز  رنـگ  دیـد  و درخشـندگی  دید. گیرند قرار نظر مد دقیق طراحی یک انجام جهت بایست می

 بهبـودي  زمـان . باشـد می افراد سن به وابسته توجهی قابل میزان به درخشندگی دید. باشندمی اهمیت

 از عبور از ناشی درخشندگی علت به رفته دست از دید برگشت جهت نیاز مورد زمان مدت درخشندگی

 و عالئـم  تشـخیص  زمـان  در نیـز  رنگتشخیص . است ترطوالنی ترمسن افراد براي و باشدمی نور، منبع

 .است اهمیت حائز ها سیگنال

 روي پیاده

 کامـل  نقل و حمل ریزيبرنامه باشد، معطوف نقلیه وسائل مسافرین و نقلیه وسائل به فقط توجه اگر

 از عبـور  روها، پیاده در پیاده عابرین تردد. باشندمی هاراه مهم کاربران از یکی پیاده عابرین. شد نخواهد

 پیـاده  سـرعت  متوسـط . گیرد قرار نظر مد بایستمی گذرها زیر و روگذرها ها،جزیره ایمن، نقاط عرض،

 نیـز  هیجـانی  و ذهنـی  فیزیکی، عوامل تاثیر لکن. شودمی گرفته نظر در ثانیه بر متر 2 تا 5/1 بین روي

 اتوبـوس،  هـاي ایستگاه چراغها، مانند تسهیالتی و هاپارکینگ فضاي بین فاصله. شوند گرفته نظر در باید

. شـود  انتخـاب  پیـاده  عـابرین  توسط پیمایش قابل فاصله حداکثر با متناسب باید گذرها رو و گذرها زیر

-مـی  پـارك  مقصـد  از متري 185 فاصله در افراد درصد 90 کوچک يها شهر در که است شده مشاهده
 .کنندمی پارك خود مقصد به نزدیک درصد 66 تنها بزرگ يها شهر در که حالی در کنند

 خصوصیات دیگر

 نیسـت  کـافی  میـزان  به شنوایی که مواردي در اما باشدمی نیاز مورد صداها تشخیص براي شنوایی

 وي توانـایی  کـه  راننـده  یـک  شنوایی سنجش براي بسیاري آزمایشات. برد بهره کمکی لوازم از توانمی

 رفتـار  بـر  خسـتگی  دهـد مـی  نشـان  نتـایج . اسـت  آمده عمل به باشد،می محیطی عالئم تشخیص براي

 جسـمی  خسـتگی  به نسبت بیشتري نامطلوب اثر ذهنی خستگی اما. باشدمی تاثیرگذار بسیار رانندگان

   .باشدمی متغییر غیره و رانندگی مهارت و معلومات جنسیت، سن، با متناسب رانندگان رفتار. دارد

 نقلیه وسیله عامل -1-2

 راه. شـوند مـی  طـرح  نقلیه وسایل اساس بر هاراه ما زیرا است مهم بسیار نقلیه وسیله درباره آگاهی

 را اسـت  آینده در بینیپیش قابل آنچه و موجود نقلیه وسایل نیاز که شود طراحیاي  گونه به بایست می

 ادامـه  در دندهمی قرار تاثیر تحت را نقل و حمل که نقلیه وسیله به مربوط عوامل از برخی. سازد مرتفع

 .گیرندمی قرار بررسی مورد
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 طرح خودروهاي

 عبور مختلف يها راه از بزرگ تریلرهاي تا گرفته کوچک خودروهاي از نقلیه، وسایل از متنوعی انواع

 و قوسـها  در خطـوط  تعـریض  خـط،  عرض مانند ها راه هندسی مختلف خصوصیات با متناسب. کنند می

 از برخـی  هـا هرا متولیـان . است شده توصیه نقلیه وسیله ابعاد براي ها استاندارد برخی حداقل هايشعاع

  از: عبارتند آنها از برخی که اندنموده الزام نقلیه وسایل براي را خصوصیات

 هاراه طراحن براي نیاز مورد کاربردي حدود آوردن فراهم -

 شود کنترل معمول نقلیه وسایل براي هاراه فضاي و هندسه بودن فراهم -

 کارآمد و موثر صورت به ترافیک کنترل -

 هاراه کاربران سایر به توجه

 موتوري: قبیل از هاییگروه به کلی صورت به توانندمی نقلیه وسائل شده ذکر موارد گرفتن درنظر با

 چنـد  هـاي کـامیون  اتوبـوس،  محـوره،  تک هايکامیون شخصی، خودروهاي چرخ، سه موتوري دوچرخ،

 .گردند تقسیم کانتینر و تریلی ترکیب محوره،

 نقلیه وسیله ابعاد

 تـا  فاصـله  و پشت برآمدگی طول، ارتفاع، عرض،: از عبارتند هاراه طراحی در موثر نقلیه وسیله ابعاد

. دهـد مـی  قـرار  تـاثیر  تحـت  را پـارك  تسـهیالت  و راه شـانه  خط، عرض خودرو، عرض. باشندمی زمین

. یافـت  خواهد کاهش راه ظرفیت باشد، طراحی مجاز حد از بیشتر خودرو عرض که صورتی در همچنین

 در کـه  سرویس خطوط دیگر و برق انتقال خطوط پلها، باالیی حریم زمین، تا هاپل فاصله خودرو ارتفاع

 کـه  اسـت  دیگري مهم عامل نیز هاخودرو طول. دهدمی قرار تاثیر تحت را اند، یافته امتداد هاجاده طول

 تحـت  را پـارك  تسهیالت و راه ظرفیت ایمن، سبقت فاصله گردش، شعاع حداقل روسازي، اضافی عرض

 را چـپ  یـا  و راست به گردش نقلیه وسیله که است مهم زمانی بیشتر پشت برآمدگی. دهدمی قرار تاثیر

 و گیـر سرعت که باشدمی اهمیت با زمانی نقلیه وسیله یک زمین تا فاصله. کندمی شروع سکون حال از

 توجـه  بـا  میتواند مانع با خودرو کف درگیري که زیرا گیرندمی قرار طراحی مورد دسترسی تسهیالت یا

 .ایستاند باز حرکت از را خودرو کند،می ایجاد که کششی نیروي به

 غیره و محور شکل وزن،

 وزن. باشدمیپذیر  انعطاف و صلب روسازي طراحی در مالحظات مهمترین از یکی نقلیه وسایل وزن

 تعـداد  اسـاس  بـر  طراحـی  رهـاي متغی لـذا  و گرددمی منتقل جاده روسازي به ها محور طریق از خودرو

 این. نمایدمی تعیین راه در را نقلیه وسیله کارآمدي میزان وزن به توان نسبت. گردندمی تعیین ها محور

 در مهمی پارامتر وزن به توان نسبت. است برخوردار بیشتري اهمیت از سنگین هايماشین براي نسبت

 توجه قابل کاهش بدون را راه سرباالیی مثبت شیب توانندمی سنگین خودروهاي که است طولی تعیین

   .نمایند طی سرعت در

 گردشی شعاع و مسیر

 هنگـام  در خـودرو  یـک  موثر عرض که زیرا دارد بستگی خودرو طرح و نوع به گردش شعاع حداقل
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 مهم نیز هاپارکینگ و ها ترمینال میادین، طراحی براي همچنین مطلب این. کندمی پیدا افزایش گردش

 .باشد می

 دید میدان

 ابعـاد  اسـت،  نظـر  مـد  راننده افقی دید که زمانی. باشدمی خودرو ابعاد تاثیر تحت راننده دید میدان

اي  گونـه  به باید غیره و درها ستون جلو، شیشه يها کن پاك برف جلو، يها شیشه خمیده شیب خودرو،

 :که گردند طراحی

 باشد واضح جلو دید میدان یخ و باران مه، مانند بد هوایی و آب شرایط در حتی -

 دارد نگه پنهان دید از را نقلیه وسایل دیگر و دوچرخه پیاده، عابران نباید -

 نماید فراهم را خوبی دید ها تقاطع در -

 در راننـده  کـه  زمـانی  مخصوصـاً  باشند می اهمیت حائز میزان همین به نیز کنار و عقب دید میدان

 .نماید می تنظیم ترافیکی مسیر یک به پیوستن یا و عبور براي را خود سرعت ها تقاطع

 شتاب خصوصیات

 کلـی  طـور  بـه . دارد بسـتگی  موجـود  توان و حرکت مقاومت جرم، به نقلیه وسیله یک شتاب میزان

 در سـنگین  هايخودرو. یابدمی کاهش سرعت افزایش با و بوده بیشتر پایین هايسرعت در شتاب مقدار

 زمـان  در شـتاب  میـزان  تفـاوت  اثـرات . هستند برخوردار کمتري شتاب از سواري هايخودرو با مقایسه

 هـا کـامیون  ماننـد  سـنگین  خودروهاي مثال عنوان به. گرددمی ترملموس خودروها مختلف انواع حضور

 در تنهـا  سـنگین  خودروهـاي  بـین  شده ایجاد فاصله. سازندمی معطل تقاطع یک در را خودروها تمامی

 بـه  مسـیر  که مواردي در. کنند عبور سنگین خودرو از بتوانند سواري هايخودرو که شودمی پر صورتی

 از برخـورداري  عـدم  علـت  بـه  هاکامیون که زیرا گردد می ترجدي مشکل این باشدمی سرباالیی صورت

 در را خود سرعت ها کامیون که زمانی. دهند کاهش هاسرباالیی در را خود سرعت تا ناچارند کافی، توان

 بـا  توانـد نمـی  کـه  گـردد مـی  ایجـاد  آن جلـویی  خودروي با طوالنی فاصله دهندمی کاهش ها سرباالیی

 .شود پر معمولی مانورهاي

 ترمز عملکرد

. است برخوردار اصلی اهمیت از خودرو یک منفی شتاب خصوصیات و ترمز عملکرد راهها، ایمنی در

 نقلیـه  وسـیله  یک ترمز خط طول و زمان دارد قرار مدنظر مختلف ترافیکی تسهیالت طراحی که زمانی

 آن، شـرایط  و راه نـوع  :از عبارتند است وابسته آنها به ترمز خط طول که عواملی. باشندمی اهمیت حائز

 . ترمز سیستم نوع و ها الستیک شرایط و نوع

 گیرنـد مـی  قـرار  سـرعت  کاهش و ترمز سیستم تاثیر تحت که ترافیکی جریان خصوصیات از برخی

 :از عبارتند

 و العمـل  عکـس  زمـان  شـامل  که ایست دید فاصله حداقل: ایمن توقف براي نیاز مورد دید فاصله -

 مشـاهده  الزم زمـان  در را مـانع  بایستمی راننده این بنابر. باشدمی کامل ایست تا شده پیموده مسافت

 .دارد نگه را نقلیه وسیله و داده نشان العمل عکس موقعیت به نسبت بتواند تا نماید

 مـرتبط  توقـف  دیـد  فاصـله  به نیز چراغها در تغییرات بازه و تخلیه: چراغها در تغییرات بازه و تخلیه


