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 .1389اي، دفتر ایمنی و ترافیک، آبان ونقل جادهراهنماي گام به گام تدوین طرح ارتقاي ایمنی عابرین پیاده، سازمان راهداري و حمل 1

 کلیات -1

  ، 1394در سال اي، ونقل جاده سازمان راهداري و حملو  الملل سازمان پزشکی قانونی کشور اداره کل روابط عمومی و امور بینطبق آمار 
. در این درصد کاهش یافته است 1,7اند، این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  رانندگی کشته شدهنفر در حوادث  584هزار و  16

هاي خاکی  در جاده درصد 7,2ي درون شهري، هاراهدرصد در  26,8هاي برون شهري،  هاي تصادفات مربوط به جاده درصد کشته 65,5میان، 
نفر در محورهاي برون شهري  860، ده هزار و 94به بیان دیگر در سال  .لوم بوده استو روستایی و محل تصادف نیم درصد موارد نامع

)، 93درصد کاهش نسبت به سال  2,9نفر در مسیرهاي درون شهري ( 453)، چهار هزار و 93(هشت دهم درصد کاهش نسبت به سال 
 .اند نفر نیز در مسیرهایی نامعلوم جان باخته 83) و 93درصد کاهش نسبت به سال  5,1نفر در مسیرهاي خاکی روستایی ( 188یکهزار و 

نفر از متوفیان  688سه هزار و ( درصد 22,2و معادل یک چهارم کل تلفات ناشی از حوادث رانندگی حدود تلفات عابران پیاده در ایران معادل 
 26سال،  11-17درصد  5,3سال و کمتر،  10درصد افراد فوت شده در حوادث رانندگی سال گذشته  8,33از لحاظ سنی . است) تصادفات

عالوه بر آن، علت فوت بیش از  .اند سال به باال داشته 50هاي تصادفات  درصد کشته 30,2سال،  30-49درصد  30,1سال،  18-29درصد 
بر این اساس الزم است تا درخصوص گذر عرضی عابرپیاده  نیمی از عابران پیاده به سبب وارد آمدن ضربه به سر و گردن گزارش شده است.

 اي صورت پذیرد.پذیر توجه ویژهباالخص براي کاربران آسیب
هاي خاص به شرح زیر نقلیه است، اما داراي برخی ویژگیها مانند مناطق شهري عمدتاً از نوع برخورد با وسایلاگرچه تصادفات عابر در جاده

 ها تاثیرگذار خواهد بود.ر پیشگیري از وقوع و کاهش شدت تصادفات عابران پیاده در جادهبوده که توجه به آنها د

نقلیه و ها به لحاظ سرعت حرکت باالتر وسیلهنقلیه در جادهاحتمال کشته شدن یا جراحت شدید عابران پیاده در اثر برخورد با وسایل •
 .ستادر نتیجه انتقال انرژي بیشتر به بدن عابر بسیار زیاد 

العمل راننده در مواجهه با خطرات نظیر حضور عابران ها نسبت به شهرها، زمان واکنش و عکسبه دلیل باالتر بودن سرعت در جاده •
طور کامل متوقف شده، با نقلیه بهپیاده در جاده افزایش یافته و به تبع آن مسافت دید توقف بیشتر شده و معموالً قبل از اینکه وسیله

 کند.د میعابر برخور

اي است که راننده انتظار روبرو شدن با عابران پیاده را نداشته زمینه محیط اطراف جاده همراه با اجزاي گونهروند رانندگی در جاده به •
 دهد.کنار آن نظیر تابلوها و غیره، احتمال دیدن عابر را براي راننده به حداقل ممکن کاهش می

تر بوده و در عبور عرضی از جاده آنها را در معرض ها پاییننقلیه در جادهز سرعت واقعی وسایلبرآورد و درك صحیح عابران پیاده ا •
 1دهد.خطرات جدي قرار می

 . گیرندمورد استفاده قرار می هادره و هارودخانه ها،خیابان ها، جاده از و ... هاسوارپیاده، دوچرخهین عابرعرضی  عبور براي پیاده عابر هايپل
 و ضوابط ، ابتداراهنمانگارش این  براي کاربرد ندارد. ،هستندنقلیه وسایل محل ترددهایی که براي طراحی پل راهنماباید توجه کرد که این 

 تدوین استانداردها و ضوابط ،و تعیین متغیرها ، تحلیلبنديدستهپس از  وگردید  گردآوريمعتبر و مرتبط  المللی بین و داخلی هاينامهآیین
 گردید.
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2  Load and Resistance Factor Design 

 که به اختصار به شرح هرکدام پرداخته می شود. استهاي زیر شامل بخش راهنمااین 
 کلیات -

  .است شهري و تبلیغات روي آنهاهاي عابرپیاده بروني طراحی و مکانیابی پلراهنماشامل معرفی فرآیند تدوین 
 هدف -

باشد که به تشخیص سازمان راهداري و هاي عابرپیاده بین شهري میبندي احداث پلهدف از این راهنما، صرفاً ارائه نحوه مکانیابی و اولویت
 گردد.برداري میاي نصب و بهرهونقل جادهحمل

 
 یترافیکایمنی و ضوابط  -

 متغیرهاي موثر و همچنین الگوي استفاده از این متغیرها نخستبه عنوان مهمترین بخش از پروژه،  راهنماتدوین ضوابط ترافیکی  براي
 "هابندي گزینهاولویت"و  "مکانیابی نقاط"، "محدوده سنجی نقاط داخلامکان" مرحله کلی شاملسه متغیرها در  شناسایی شده و سپس آن

و با  ندمتغیرها مورد پاالیش قرار گرفتدر ادامه، ي برون شهري کشور پرداخته شده است. هاراهتفکیک و پس از آن به انطباق آنها با شرایط 
و همچنین استفاده از نظرات  هاي باالدستها و دستورالعملنامه، بررسی آیینمرور ادبیاتبخش در  آنهاتکیه بر مقادیر ارائه شده براي 

با توجه به خروجی  ه ویش میدانی قرار گرفتمقادیر استنتاج شده مورد پیماسپس  خبرگان، مقادیر پیش فرضی براي این متغیرها اختیار شد.
، با توجه به متغیرها، مقادیر نهایی شده، و ارتباط نیزآخرین گام مطالعات  در. گردیداصالح  در موارد لزوم مطالعات پایلوت، مقادیر متغیرها

 گردید. هاي عابر برون شهري تدویننامه احداث پلآیینترافیک ایمنی و بخش با یکدیگر،  آنهامفهومی 
 

 معماريضوابط  -

به  آنهاو نقش اي جادهسیماي دید و منظر و هاي عابر پیاده بر پل مهمتأثیر  توجه ویژه بهبر اساس ، راهنمادر این  معماريطراحی و ضوابط 
عالوه بر تدوین شده که در آن  استتسهیل تردد عابرین پیاده  آنعملکرد اصلی که اي جاده از مبلمان ايو نیز گونه ساختاري عنوان عناصر
مسایل اجتماعی، امنیت  نظیر ابعاد و استانداردها، فرم، رنگ، نورپردازي، نوع مصالح، اقلیم،معیارهاي دیگري  اي،سازهترافیکی و مسایل صرفاً 

 نیز مد نظر قرار گرفته اند.
 

 ضوابط سازه -

زلزله، اثر ضربه باد، بار بار وسیله تعمیر و نگهداري، بار ، بار عابر پیاده، بار سوارکاري، هشامل بارهاي مردبارگذاري ( ضوابط در این بخش
صالح هاي با مپلطراحی هاي بتنی و ي، پلهاي فوالدطراحی پل(شامل  ایمن طراحی ،و ترکیبات بارگذاري) بار خستگی  ،نقلیهوسیله

نامه این آیین ايضوابط سازه مبناي .شده استارائه  خستگی)لرزش و (تغییرمکان، برداري شرایط بهرهو کنترل  )آلومینیومیپلیمري، چوبی و 
 .است) LRFD( 2روش حالت حدي

 
 ضوابط ایمنی و نگهداري -

برداري، ضوابط مربوطه که در بخش پایانی ضوابط، با توجه به اهمیت بسیار زیاد مباحث مربوط به نگهداري پل پس از احداث و حین بهره
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هاي محافظ، جلوگیري یا کاهش اثر برخورد وسایل نقلیه، زنگ زدایی، آماده سازي و رنگ آمیزي قطعات ر کلی در مورد نحوه طراحی نردهبطو
 .  اي است، ارایه شدهفوالدي، نحوه نگهداري پی، سقف و عناصر غیر سازه

 
 هاي پیوستنقشه -

، 37، 28هاي اي با دهانهعرض محورهاي جاده اساس ، برراهنماضوابط  مطابقهاي قابل اجرا به عنوان نمونه راهنماهاي پیوست این نقشه
 اند.احی شده) طرT05-A-66و  T01-B-28 ،T02-B-37 ،T03-A-37 ،T04-A-45هاي (متري تحت عنوان تیپ 66و  45

حاضر طراحی نمود، پیشنهاد گردیده است  راهنماياساس  توان برهایی که میهاي طراحی ارایه شده، به عنوان نمونهالزم به ذکر است، تیپ
 .استدر آن لحاظ شده باشد بالمانع  راهنماهاي دیگر، در صورتی که تمامی ضوابط و طراحی گونه

 
 :ذیل هستندبه شرح  راهنمااین  گارشناعضاي اصلی در 

 
 :کمیته گردآوري و نگارش -

 مهندسین مشاور پارس پرنون •

o مدیر پروژه)( هادي فرحی جهرمی 

o  ایمنیترافیک و  بخشکارشناس / حسین نظامیان پور ((مدیر بخش ترافیک و ایمنی) مهدي استادي جعفري( 
o  بخش معماري)کارشناس (/ یاشار جوان بخت  بخش معماري)مدیر (نجاري علیرضا  
o  بخش سازه)کارشناس ( حبیب عبدي/  / یعقوب آرتین(کارشناس بخش سازه) داوود کریمی 

 
 نظارت: کمیته -

 اينقل جادهوسازمان راهداري و حمل •

 سمت در سازمان ناظر در بخش اعضاي کمیته نظارت

 برداريگذاري و نظارت بر بهرهمدیرکل دفتر سرمایه معماريبخش  بابک طالبی

 برداريگذاري و نظارت بر بهرهکارشناس، دفتر سرمایه مدیر پروژه، بخش معماري مجتبی امیرخانلو

 رییس اداره نرخ گذاري و قراردادها ونقل، بخش معماريترافیک و حمل خوشخوسوسن 

 برداريگذاري و نظارت بر بهرهمعاون بازرگانی دفتر سرمایه و ایمنی ونقلحمل ،ترافیک مجتبی مقدسیان

 برداريبهرهگذاري و نظارت بر ونقل، دفتر سرمایهکارشناس حمل ونقل و ایمنیترافیک، حمل فاطمه باقري خلیلی

 رییس گروه هماهنگی امور راهداري، دفتر ابنیه فنی راه ونقل و ایمنیترافیک، حمل محمد پورتیموري

 رییس گروه حریم راهها، دفتر توسعه ایمنی راه و حریم ونقل و ایمنیترافیک، حمل علیرضا گودرزي

 ها، دفتر فنی و امور پیمانرییس گروه سازه علی اصغر فانی

 ها، دفتر فنی و امور پیمانرییس گروه سازه مسعود منتظريامیر 
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 ضوابط ایمنی و ترافیکی -2

 تعاریف و اصطالحات -2-1

 احداث پل عابرپیاده قبل ازمطالعات انجام  -2-1-1

 نقاط داخلسنجی امکان"شود که طی آن مراحل می اتالقمطالعاتی مجموعه هاي عابر، به احداث پل قبل ازمطالعات انجام ، راهنمادر این 
 انجام گیرد. "عابرپیاده بندي احداث پلاولویت"و  "پل عابرپیادهمکانیابی "، "محدوده
 وضیحت 

 .نشان داده شده است 1-2-2-2در بند نامه، ارتباط مفهومی تعاریف به کار رفته در آیین

 

 محدوده سنجی نقاط داخلامکان -2-1-2

سازي بایستی انجام اقدامات ایمني برون شهري است که در آنها میهاراهنواحی از نقاط و محدوده، تعیین  سنجی نقاط داخلامکانمنظور از 
گذاري در محدوده، لکه سنجی نقاط داخلامکان عبور عرضی عابرین پیاده و از جمله احداث پل عابر مورد بررسی قرار گیرد. خروجی مرحله

 سطح شبکه معابر برون شهري خواهد بود.
 

 عابرپیادهمکانیابی پل  -2-1-3

محدوده و شناسایی  سنجی نقاط داخلامکان هاي عابر در نقاط تعیین شده در مرحلهمنظور از مکانیابی پل عابر، بررسی شرایط فنی احداث پل
ط حایز و تعیین نقاط نقاط داراي ریسک تصادفات عابر که داراي لزوم احداث پل عابر است. در این مرحله، لزوم احداث پل عابر پیاده در نقا

 شود.شرایط احداث پل تایید می
 

 پیادهبندي احداث پل عابراولویت -2-1-4

-بر اساس میزان اثرگذاري آنها در ایمن "مکانیابی پل عابر"بندي احداث پل عابر، مرتب کردن نقاط شناسایی شده مرحله منظور از اولویت
 است.هاي برون شهري سازي عبور عابرین از جاده

 
 عابرپیادهجانمایی پل  -2-1-5

تدقیق موقعیت پل عابر بمنظور طراحی معماري و سازه پل  براي تعیین ومجموعه اقدامات و تمهیدات الزم منظور از جانمایی پل عابرپیاده، 
 است.
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 شناسی انجام مطالعه ترافیکروش -2-2

 مراحل انجام مطالعه -2-2-1

 :استزیر بصورت شامل انجام چهار مرحله  برون شهريمطالعه ترافیک پل عابرپیاده 
 شناسایی محدوده •

 مکانیابی پل عابرپیاده •

 اولویت بندي احداث پل عابرپیاده •

 جانمایی پل عابرپیاده •
 

 فرآیند انجام مطالعه -2-2-2

پذیرد. در بخش اول، الزم است احداث پل عابرپیاده و جانمایی پل عابرپیاده صورت می مطالعات قبل ازفرآیند انجام مطالعه در دو بخش کلی 
 به ترتیب بیان شده انجام گیرد. بندي احداث پل عابرپیادهاولویت و مکانیابی پل عابرپیاده ،محدوده سنجی نقاط داخلامکانسه گام شامل 

44B توضیح 

 باشد.بصورت شکل زیر می راهنماارتباط مفهومی تعاریف به کار رفته در 
 

 
 نامهیف به کار رفته در آیینارتباط مفهومی تعار -1شکل 

 
 
 

گام اول
• امکان سنجی نقاط داخل محدوده

گام دوم
• مکانیابی پل عابرپیاده

گام سوم
• اولویت بندي احداث پل عابرپیاده

مطالعات   -1
قبل از احداث  
پل عابر پیاده

گام چهارمجانمایی پل عابرپیاده -2
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 پیادهاحداث پل عابر مطالعات قبل ازهاي گام میانارتباط مفهومی  -2-2-3

 نشان داده شده است. عابرپیاده پل احداث از قبل مطالعات هايگام میان مفهومی ارتباط ،2شکل در 
 

 
 
 

 شهريهاي بروناحداث پل عابر در جاده مطالعات قبل ازهاي ارتباط مفهومی گام -2شکل 
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 محدوده سنجی نقاط داخلامکان -2-3

 هدف -2-3-1

ي برون شهري و شناسایی نقاط عمومی و مستعد بررسی احداث پل هاراهنواحی از نقاط و محدوده، تعیین  سنجی نقاط داخلامکان هدف از
 بررسی قرار گیرد.سازي عبور عرضی عابرین پیاده مورد بایستی انجام اقدامات ایمنعابر است که در آنها می

 
 ضرورت -2-3-2

-فنی یا اعمال سلیقه در وضعیت موجود در کل کشور بوده که میغیرهاي جلوگیري از اعمال سایر روش منظورضرورت وجود این مرحله، به 
تانسیل احداث پل مورد سایر نقاط داراي پتواند ضمن ایجاد وحدت رویه در آغاز بررسی نقاط داراي پتانسیل احداث پل عابرپیاده، از حذف بی

 عمل آورد.، جلوگیري بهاستکه ممکن است در ابتدا از نظر کارشناس مربوطه داراي اهمیت کمتري 
 

 خروجی کار -2-3-3

بررسی در  براي برون شهريهاي محورگذاري شده بر روي هاي لکهمحدوده، تهیه نقشه سنجی نقاط داخلامکان خروجی کار در مرحله
 بر است.مرحله مکانیابی احداث پل عا

 
 معرفی متغیرها -2-3-4

 گردد:محدوده شامل موارد ذیل می سنجی نقاط داخلامکان متغیرهاي به کار رفته در مرحله
 برون شهريتعداد خطوط عبوري جاده  •
 نقلیه یلاحجم تردد وس •

 نقلیه سرعت مجاز وسایل •

  کاربري عمده مولد و جاذب سفر •
 

 معرفی شاخص  -2-3-5

 گردد:شامل موارد ذیل می 4-3-2متناسب با متغیرهاي بند محدوده  سنجی نقاط داخلامکانهاي به کار رفته در مرحله شاخص
 خطه و بیشتر (مجموع رفت و برگشت)  4ي هاراه §
 در یک جهتوسیله نقلیه در ساعت اوج  500نقلیه بیش از حجم تردد وسیله §
 کیلومتر در ساعت 60سرعت مجاز بیش از  §
 سفر در محدوده مورد مطالعهوجود کاربري عمده مولد و جاذب  §

51Bتوضیح 

 مراکز راهی،بین مجتمع آموزشی، بیمارستان، مرکز هرگونه یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی، مدرسه شاملکاربري عمده مولد و جاذب سفر 
 شود.می خودرو خدمات و اورژانس پلیس، گردشگري، مراکز
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 فرآیند انجام کار -2-3-6

 
 

 برون شهريفرآیند انجام مرحله شناسایی محدوده براي امکانسنجی احداث پل عابرپیاده  -3شکل 
 

 
 عابرپیاده پل مکانیابی -2-4

 هدف -2-4-1

احداث پل به منظور بررسی شرایط فنی در نقاط داراي ریسک تصادفات عابر و شناسایی و تعیین نقاط الزم ، عابرپیاده پل مکانیابی هدف از 
 شود. در این مرحله، لزوم احداث پل عابر پیاده در یک موقعیت تعیین و اعالم می پیاده است. عابر

 
 ضرورت -2-4-2

شهري و حل این مشکل شناسایی نقاط داراي پتانسیل احتمال تصادف عابرپیاده در هنگام گذر عرضی از معابر بینضرورت وجود این مرحله، 
 با روش احداث پل عابرپیاده است.

)رتامین شرط یک و حداقل یکی از شروط دیگ(امکان سنجی نقاط داخل محدوده  -الف

در جهتاوج ساعت نقلیه در وسیله  500حجم تردد وسیله نقلیه بیش از  -2

کیلومتر در ساعت 60سرعت مجاز بیش از  -3

وجود کاربري عمده مولد و جاذب سفر در محدوده مورد مطالعه -4

خطه و  4راه هاي  -1
مجموع رفت و (بیشتر 

)  برگشت

برون شهريپل عابرپیاده امکان سنجی نقاط داخل محدوده جهت احداث شروع فرآیند 

  احداث پلامکان سنجی با دریافت درخواست امکان سنجی نقاط داخل محدوده  -ب
عابرپیاده بین شهري در نقطه یا محدوده مشخص

محورهاي برون شهريلکه گذاري بر روي 

انجام اقدامات ایمن سازي عبور عرضی عابرین پیادهانتخاب نقاط مستعد 
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 خروجی کار -2-4-3

بندي اولویت به منظورتامین شرایط فنی و تایید نقاط حایز شرایط احداث پل عابر و ارسال بررسی ، مکانیابی پل عابرخروجی کار در مرحله 
 است.پل عابر  احداث

 
 معرفی متغیرها -2-4-4

 گردد:شامل موارد ذیل می مکانیابی پل عابرپیادهکار رفته در متغیرهاي به

 جهت عبور عرضی ادهیپ عابر تردد حجم •

 هینقللیوسا تردد حجم •

 هینقللیوسامجاز  سرعت •

 راه یکیزیف مشخصات •

 فاصله تا محل عبور ایمن •

 

 معرفی شاخص  -2-4-5

 گردد:شامل موارد ذیل می 4-4-2متناسب با متغیرهاي بند  مکانیابی پل عابرپیادههاي به کار رفته در مرحله شاخص
 متوالیاوج ساعت  4عابر پیاده در  100حداقل جهت عبور عرضی  ادهیپ عابر تردد حجم §
نقلیه در ساعت و در محور راه اصلی درجه وسیله 700نقلیه در ساعت، در محور بزرگراه برابر با وسیله 900در محور آزادراه برابر با  §

 اوج ترافیکنقلیه در ساعت در جهت وسیله 500یک برابر با 
، جداکننده فیزیکی و ایمن مسیر گذر عرضی عابرپیاده از عرض جاده در محدودهدر محور راه اصلی درجه یک : در صورتی که 1تبصره 

نقلیه در ساعت وسیله 750حجم تردد در مسیرهاي رفت و برگشت برابر با مجموع رفت و برگشت وجود نداشته باشد، الزم است حداقل 
 اوج ترافیک باشد.

درصد بیشینه تردد  80نقلیه به تفکیک محور در یک استان تامین نشود، شاخص حجم تردد وسایلدر صورتی که مقادیر  :2 تبصره
 تواند مالك عمل قرار گیرد.نقلیه در محور هم رده عملکردي در همان استان میوسایل

 کیلومتر در ساعت 60سرعت مجاز بیش از  §
 متر 12 حداقل عرض سواره روي معبر §
 متر 300حداقل  منیفاصله تا محل عبور احداقل  §

 
وضیحت 

  برآورد تقاضاي عبور عرضی عابر (آماربرداري ادهیپ عابر تردد حجمنحوه برداشت /( 
o آماربرداري 

 : تعیین محدوده عبور عرضی عابر در مجاور کاربري (هاي) موردنظر1گام 
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تولید و جذب سفر در محدوده موردنظر جهت احداث پل  هاي حاشیه راه که منجر بهیا وجود کاربري متقاطع ودر صورتی که بنا به دالیلی نظیر وجود محورهاي فرعی  3

 نقلیه صورت پذیرد.شود، ضروري است آماربرداري احجام تردد وسایل عابرپیاده
گیرند، جریان عادي نام دارد. در این هرگونه راه ورود به تاسیسات کناري) قرار مینقلیه، در قطعاتی از راه که بین دو محل انشعاب (تقاطع، تبادل و جابجایی مجموعه وسایل 4

روند. افزایش یا کاهش سرعت عبور و منحرف شدن به سمت چپ و راست، فقط متحرك عازم یک محل هستند و به سوي نقطه مشترکی پیش می جریان، همه واحدهاي
-2، بخش ریزي کشور، ایمنی راه و حریم، سازمان مدیریت و برنامه267-1، نشریه راههاشترك است. (آیین نامه ایمنی منظور سبقت یا توقف ضروري و یا حفظ مقصد مبه
 )17، صفحه 4
نیز استفاده  توان از اطالعات تردد سایر فصولاي باشد که کاربري مذکور داراي جاذبه گردشگري در سایر فصول باشد، میدرصورتی که کاربري عمده حاشیه راه به گونه 5

  نمود.

هاي ، با توجه به الگوي کاربري(تعیین ساعت اوج عبور عرضی عابرپیاده ساعت اوج متوالی 4: برداشت آمار تردد عرضی عابرپیاده در 2گام 
 باشد.)حاشیه راه و بررسی میدانی قبل از انجام آماربرداري می

 لحاظ شود)نسبت به افراد عادي نفر  2,5: همسنگ سازي عابرپیاده (کودکان و افراد کم توان جسمی معادل 3گام 
o  برآورد تقاضاي عبور عرضی عابرپیاده 

اي در صورتی که با ایجاد موانع فیزیکی امکان عبور عرضـی عابرپیـاده فـراهم    در شرایط عملکردي آزادراه و همچنین سایر عملکردهاي جاده
 انجام گیرد.توالی مساعت اوج  4هاي پیرامونی براي بایست برآورد تقاضاي عبور عرضی عابرپیاده با توجه به کاربرينباشد، می

 
 3اي/ آماربردارياطالعات ترددشمار جاده(نقلیه نحوه برداشت حجم تردد وسیله ( 

 برداشت صورت گیرد. 4بایست در جریان عادينقلیه، میدر مورد شاخص حجم تردد وسایل

o :اطالعات ترددشمار 
 5اي در یکی از فصول بهار و پاییزترددشمار جاده : اخذ اطالعات1گام 
 روزه 10: تحلیل یک بازه یک هفته تا 2گام 
 : تعیین ساعت اوج سفر در هر جهت در محور اصلی3گام 

o :آماربرداري 
 ساعت اوج متوالی در دو جهت 4: برداشت آمار حجم وسایل نقلیه در 1گام 
 : همسنگ سازي حجم ترافیک براي خودروي سواري در هر جهت2گام 
  : تعیین ساعت اوج در هر جهت3گام 
 سرعت مجاز نحوه برداشت 

 نقلیه توسط عالیم راهنماییبرداشت میدانی سرعت مجاز در هر محدوده با توجه به محدودیت سرعت وسایل
 عرض سواره روي معبر (بازدید میدانی) نحوه برداشت 

 برداشت عرض سواره رو باید در محل بیشینه عبور عرضی عابر پیاده انجام شود.
  عبور ایمن (بازدید میدانی)حداقل فاصله تا محل 

 پل عابر یا زیرگذر موجود، آرامسازي ترافیک و کنترل ترافیک با چراغ راهنمایی مخصوص عابرپیاده است.محل عبور ایمن  شامل 
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 فرآیند انجام کار -2-4-6

مکانیابی احداث پل هاي عابرپیاده برون شهري

متر12 ≥عرض مفید کل سواره    

نوع عملکرد جاده

د راه هآزا راه اصلی درجه یک بزرگرا
راه فرعیراه اصلی درجه دو)خطه 4(

بله

فاصله تا نزدیکترین گذرگاه 
متر  300 ≥ایمن   

Km/hr 60 ≥سرعت مجاز    

بله

ساعت اوج  4حجم عابر در 
نفر 100 ≥    متوالی

بله

خودرو 700  ≥حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج بزرگراه    
ه اصلی    خودرو 500 ≥حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج را

خیر

فاصله تا نزدیکترین گذرگاه 
1متر  300 ≥ایمن    خیر

خیر

بله

وجود کاربري خاص یا عمده 
مولد و جاذب سفر

خیر

بله2

بله

حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج 
خودرو 900 ≥

بله

بله

1

خیر

خیر

خیر خیر

خیر

 
 برون شهريیابی احداث پل عابرپیاده فلوچارت انجام مرحله مکان -4شکل 

 سازي گذر عرضی عابرپیاده در محدوده موردنظر:  سایر راهکارهاي ایمن1
 تایید مرحله مکانیابی و تشخیص لزوم احداث پل عابر در محدوده موردنظر : 2
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 عابرپیاده پل بندي احداثاولویت -2-5

 هدف -2-5-1

هاي ایمنی و احتمال امتیاز آنان از نظر شاخص تعیین اولویت احداث پل عابر به لحاظ اهمیت و، عابرپیاده پل بندي احداثاولویت هدف از 
 شود.تعیین و اعالم میدر مقایسه با سایر نقاط مکانیابی شده احداث پل عابر پیاده در یک موقعیت  اولویتدر این مرحله، است.  بروز تصادفات

  
 

 ضرورت -2-5-2

ي احداث پل عابرپیاده به لحاظ تامین مالی و در دستورکار شناسایی نقاط داراي اهمیت بیشتر و اولویت باالتر براضرورت وجود این مرحله، 
 قرارگیري فرآیند اجرایی است.

 
 

 خروجی کار -2-5-3

هاي پل عابر براي انجام فرآیند مناقصات و مزایدهدهی احداث پل عابر ارائه گزارش اولویت، بندي احداث پل عابراولویتخروجی کار در مرحله 
 است.براساس مدل ریاضی 

 
 

 متغیرهامعرفی  -2-5-4

 گردد:شامل موارد ذیل می بندي پل عابرپیادهاولویت متغیرهاي به کار رفته در مرحله

o عابرپیاده با تصادف سابقه 
o عبوري نقلیهوسایل عملکردي سرعت 
o نقلیهوسایل انتخاب دید فاصله 
o عبور محدوده در روشنایی وضعیت 
o راه عملکرد نوع 

o عرضی عبور براي عابر انتظار زمان 

o معبر از عابرپیاده عرضی عبور تقاضاي 

o محدوده در آموزشی کاربري به دسترسی تامین 
o درمانی ˚ رفاهی˚خدماتی هاي کاربري به دسترسی تامین 
o خودرو خدمات و اورژانس پلیس، مراکز به دسترسی تامین 
o جاده رويسواره عرض 
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 معرفی شاخص  -2-5-5

 .گرددشامل موارد ذیل می 4-5-2متناسب با متغیرهاي بند  بندياولویتهاي به کار رفته در مرحله شاخص
 
 

 عابرپیاده با جرحی و فوتی تصادفات -2-5-5-1

 گذشته است. سال سه در عابرپیاده جرحی و فوتی تصادفات وزنی سنجه مربوط به این شاخص، مجموع

 وضیحت  
 شود.از رابطه زیر برآورد میگذشته  سال سه در عابرپیاده جرحی و فوتی تصادفات وزنی شاخص مجموع

C = (Cf*9 + Ci*3)/9 
C(معادل تصادف فوتی) عابرپیاده جرحی و فوتی تصادفات وزنی : مجموع 
Cfتعداد تصادف منجر به فوت در سه سال گذشته در محدوده مورد مطالعه : 
Ci در سه سال گذشته در محدوده مورد مطالعه جرح: تعداد تصادف منجر به 

 
 نقلیه وسایل از درصد 85 سرعت-2-5-5-2

 .استترافیک  آزاد جریان شرایط در نقلیه وسایل سرعت منحنی در شده مشاهده سرعت امین 85سنجه این شاخص، 

وضیحت  
در درصد رانندگان  85نقلیه، سرعتی است که درصدي وسایل 85)، سرعت MUTCDنامه تجهیزات و کنترل ترافیک (مطابق با تعریف آیین

)، AASHTO( هاراهنامه طرح هندسی بزرگپردازند. سرعت عملکردي از نظر آییندر آن سرعت و یا کمتر به رانندگی میشرایط آزاد 
امین درصد  85رانند. غالباً نقلیه خود را میشود رانندگان در آن سرعت و در شرایط جریان آزاد ترافیک وسایلسرعتی است که مشاهده می

 .استهاي رسم شده، بیانگر سرعت عملکردي با توجه به اجزاي طرح و محل قرارگیري مسیر ی توزیع سرعتسرعت در منحن
 

 مسیر امتداد در راننده براي العملعکس و انتخاب قابل طول وضعیت -2-5-5-3

 قابل واقعی طول بهتوضیح) -3-5-5-2(جدول بند  راهنما با مطابق ایمن انتخاب دید فاصله حداقل سنجه این شاخص، نسبت
هاي (مطابق با برداشت میدانی و درنظرگیري شرایط هندسی مسیر، شیب و تجهیزات و المانمسیر  امتداد در راننده براي انتخاب

 است.واقع در حاشیه راه) 

 

وضیحت  
شرایط ایمن، مسیر خود را انتخاب کند. اي است که راننده نیاز به دیدن دارد تا بتواند با سرعت مناسب و در فاصله دید انتخاب، حداقل فاصله

هاي ها، محلهاي نیازمند مانورهاي غیرمنتظره یا غیرعادي، تبادلهاي خاص مانند حوالی تقاطعیه بر این است که در محلصبه ظور کلی، تو
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هاي آنی توام منظور اجتناب از واکنشهاي کاهش خط عبور به ها، محلهاي اخذ عوارض، رابطهاي کنار مسیر، ایستگاهگاهاستراحت و توقف
 گردد: این متغیر از رابطه ذیل محاسبه میاستفاده شود.  انتخابفاصله دید با خطاي راننده، بهتر است از 

  
 در رابطه فوق؛

v بر حسب کیلومتر بر ساعت؛ طرح: سرعت 
t :شود)برون شهري درنظرگرفته میهاي در راه 11,2تا  10,2مانور و مانور بر حسب ثانیه (بین زمان پیش 

 شهري نشان داده شده است.هاي برونهاي طرح مختلف در راهدر جدول زیر فاصله دید انتخاب براساس سرعت
 

 415ي ایران، نشریه راههانامه طرح هندسی فاصله دید انتخاب بر اساس آیین -1جدول 

 
این بررسی گردد. در  میدانیپس از تعیین حداقل فاصله دید انتخاب مطابق با جدول فوق، الزم است این مقدار در وضعیت موجود و بصورت 

هاي تبلیغاتی و زمینه، ممکن است برخی عوامل طبیعی (مانند وجود قوس طولی و عرضی جاده) و عوامل مصنوعی (مانند موانع و المان
هش دید انتخاب گردد و به هر میزان که موانع دید وجود داشته باشد، نسبت درنظرگرفته شده در این شاخص کمتر از یک تاسیساتی) سبب کا

 گردد.نامه میخواهد شد. در غیر این صورت، فاصله دید انتخاب واقعی برابر با فاصله دید انتخاب ایمن مطابق با آیین
 

 شب ساعات در جاده روشنایی تامین مطلوبیت  -2-5-5-4

 است. شب ساعات در راه در متوسط روشنایی شدت سنجه این شاخص، میزان

وضیحت  
سنجه عدم مناسب  .است زیرریزي مطابق با جدول سازمان مدیریت و برنامه 195بر اساس نشریه  راههامیزان شدت روشنایی متوسط در 

 شود. ریزي درنظرگرفته میسازمان مدیریت و برنامه 195شب بر اساس نشریه  ساعات در راه در متوسط روشنایی شدت بودن
L = 1 متوسط با درنظرگیري همزمان عملکرد معبر، کاربري و رویه جاده  روشنایی درصد کمتر از شدت 30؛ در صورت انحراف بیش از 

L = 0.5 متوسط با درنظرگیري همزمان عملکرد معبر، کاربري و رویه  روشنایی درصد کمتر از شدت 30فر تا ص؛ در صورت انحراف بین
 جاده 

L = 0متوسط با درنظرگیري همزمان عملکرد معبر، کاربري و رویه جاده روشنایی ؛ در صورت تامین شدت 
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 ها)و اجرایی روشنایی راه(مشخصات فنی عمومی  ریزيسازمان مدیریت و برنامه 614بر اساس نشریه  هاراهمیزان شدت روشنایی متوسط در  -2جدول 

 
 

 عملکرد راه -2-5-5-5

با حداقل یک  درجه اصلی راه و بزرگراه بصورت آزادراه،که داراي قابلیت احداث پل عابرپیاده هستند، شهري ي برونهاراهعملکرد 
 .چهار خط عبور رفت و برگشت است

وضیحت  

 آزادراه •
برگشت از هم جدا شده و بدون تقاطع همسطح، بدون دسترسی از حاشیه، ممنوعیت  راهی با حداقل چهار خط عبور که مسیرهاي رفت و

نقلیه نقلیه غیرموتوري، ورود و خروج با زاویه کم و در مواردي ممنوعیت عبور تمام یا بخشی از وسایلعبورپیاده و دوچرخه و سایر وسایل
 تجاري است.

 بزرگراه •
 سطح و دسترسی از حاشیه است.هم مانند آزادراه ولی با امکانات محدود تقاطع

 راه اصلی •
شود و نقلیه غیرموتوري و پیاده درنظرگرفته میندرت وسایلنقلیه موتوري و بهراهی است با روسازي آسفالتی یا بتنی که براي عبور وسایل

تواند نماید؛ ولی در مواردي میمل میصورت دوخطه دو طرفه عها، بهست. راه اصلی در بسیاري از حالتراههاجزئی از شبکه سراسري و ملی 
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-ي اصلی به سه گروه زیر تقسیمهاراهها معموالً همسطح هستند، بنابراین به چهار خطه و حتی شش خطه پیوسته یا مجزا توسعه یابد. تقاطع

 بندي شده است:
 راه اصلی جدا شده با عبورهاي مجزا و حداقل دو خط عبور در هر طرف؛ -1
هاي طرفین به عرض حداقل متر براي هر خط عبور و شانه 3,65رو به عرض ه یک دو طرفه با حداقل دو خط عبور با سوارهراه اصلی درج -2

 متر؛ 1,85
 هاي طرفین به عرض حداقل یک متر.متر با شانه 7رو به عرض راه اصلی درجه دو با سواره -3

 حالتی است که حداقل چهار خط عبور تامین گردد.گردد احداث پل عابرپیاده در راه اصلی، در خاطرنشان می
 شود:بندي فوق، براي سنجه نوع عملکرد راه، اعداد ذیل با توجه به نوع عملکرد جاده درنظرگرفته میبا توجه به طبقه

 1آزادراه:  •

 0,8بزرگراه:  •

 0,6: با چهار خط عبور راه اصلی درجه یک •

 
 عرضی عبور براي عابر انتظار زمان  -2-5-5-6

 عبور عرضی از جاده مورد استفاده قرار گیرد. برايمتوسط زمانی که نیاز است تا عابرپیاده 

وضیحت  
 انتظار نقلیه فواصل عبور کافی وجود نداشته باشد و حداقل زمان، احداث پل عابرپیاده در صورتی که در جریان تردد وسایل144-2در نشریه 

جاده از رابطه  عرض از عبور براي پیاده عابر انتظار زمان یک دقیقه باشد، قویاً توصیه شده است. متوسططور متوسط عرضی به عبور براي عابر
 آید:زیر بدست می

tw = Average (tw, p, 1-5 , tw, o-p, 1-5) 
tw, p, 1-5 هاي یک تا پنججاده در ساعت اوج در نمونه عرض از عبور براي پیاده عابر انتظار: زمان  

tw, o-p, 1-5 هاي یک تا پنججاده در ساعت غیر اوج در نمونه عرض از عبور براي پیاده عابر انتظار: زمان 

  
 معبر از عابرپیاده عرضی عبور تقاضاي -2-5-5-7

 ه طرف دو در یک مقطع عرضی و بصورت عابر عرضی عبور تقاضاي میزان

وضیحت  
 گردد:هاي زیر محاسبه میهاي کشور، این معیار با استفاده یکی از روشحاشیه جادههاي واقع در با توجه به متفاوت بودن شرایط کاربري

 برآورد تقاضاي عبور عرضی عابرپیاده  •

اي در صورتی که با ایجاد موانع فیزیکی امکان عبور عرضـی عابرپیـاده فـراهم    در شرایط عملکردي آزادراه و همچنین سایر عملکردهاي جاده
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 انجام گیرد.متوالی ساعت اوج  4هاي پیرامونی براي د تقاضاي عبور عرضی عابرپیاده با توجه به کاربريبایست برآورنباشد، می
 برداشت عبور عرضی عابرپیاده •

توان با استفاده از روش آماربرداري، عبور گیرد، میدر شرایط عملکردي بزرگراه و راه اصلی که به نوعی عبور عرضی عابرپیاده صورت می
 ن را برداشت نمود.عرضی عابرا

 
 محدوده در آموزشی کاربري به دسترسی تامین -2-5-5-8

 متر 300 از کمتر فاصله در آموزشی مرکز گونه هر یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی، مدرسه وجود
 

 درمانی – رفاهی–خدماتی هايکاربري به دسترسی تامین -2-5-5-9

 متر 300 از کمتر فاصله در غیره و گردشگري مراکز راهی،بین مجتمع بیمارستان، مانند عمده هايکاربري سایر وجود
 

 خودرو خدمات و اورژانس پلیس، مراکز به دسترسی تامین -2-5-5-10

 متر 300 از کمتر فاصله در خودرو خدمات و اورژانس پلیس، مراکز وجود
 

 جاده روي سواره عرض -2-5-5-11

 عبور جهت دو در رو سواره عرض مجموع
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-فقره - -
کیلومتر بر 

تعداد ثانیهساعت
کاربري

تعداد 
کاربري

تعداد 
کاربري

نفر در 
ساعت 

CO L S VtwLUE LUO LUS P

هدف کلی

اهداف

معیار

شاخص

واحد

نماد

اولویت بندي احداث پل 
عابرپیاده بین شهري

بهبود دسترسی افزایش ایمنی 
بهبود عبور و مرور یا 

جریان تردد

سابقه 
تصادف با 
عابرپیاده

سرعت عملکردي 
وسایل نقلیه 

عبوري

زمان انتظار عابر 
جهت عبور 

عرضی

فاصله دید 
انتخاب وسایل 

نقلیه

وضعیت 
روشنایی در 
محدوده عبور

تقاضاي عبور 
عرضی عابرپیاده 

از معبر

تامین دسترسی 
به کاربري 
آموزشی در 

محدوده

تامین دسترسی 
به کاربري هاي 

رفاهی –خدماتی
درمانی -

تامین دسترسی 
به مراکز پلیس، 

اورژانس و 
خدمات خودرو
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متر

WL
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فوتی و جرحی عابرپیاده 
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جدا شده و راه اصلی 

ک
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میزان شدت روشنایی متوسط 
در راه
 

ب
در ساعات ش

ت حداقل فاصله دید انتخاب 
نسب

ایمن مطابق با آیین نامه به طول 
واقعی قابل انتخاب براي راننده در 

امتداد مسیر 

85 
ت مشاهده شده 

امین سرع
ت وسایل نقلیه 

در منحنی سرع
ک

در شرایط جریان آزاد ترافی
متوسط زمان انتظار عابر  

ت عبور از 
پیاده جه

ض جاده
عر

س و 
س، اورژان

وجود مراکز پلی
خدمات خودرو در فاصله کمتر 

از 
300

 
متر

وجود سایر کاربري هاي عمده 
مانند بیمارستان، مجتمع بین 

راهی، نقاط گردشگري و غیره در 
فاصله کمتر از 

300
 

متر

وجود مدرسه ابتدایی، راهنمایی، 
دبیرستان و یا هر گونه مرکز 

آموزشی در فاصله کمتر از 
300

 
متر میزان تقاضاي عبور 
عرضی عابر در دو طرف

سنجه

ض سواره رو 
مجموع عر

ت عبور
در دو جه

تصادفات فوتی و 
جرحی با عابرپیاده

آزادراه، بزرگراه، راه اصلی 
ک، راه اصلی 

درجه ی
درجه دو، راه فرعی

ت تامین روشنایی 
مطلوبی

ب
جاده در ساعات ش

ت طول قابل انتخاب و 
وضعی

س العمل براي راننده در 
عک

امتداد مسیر ت 
سرع

85 
درصد از 

وسایل نقیله

متوسط زمان انتظار عابر 
ت عبور از 

پیاده جه
ض معبر

عر

س و 
س، اورژان

وجود مراکز پلی
خدمات خودرو در فاصله 

کمتر از 
300

 
متر

وجود سایر کاربري هاي عمده 
مانند بیمارستان، مجتمع بین 

راهی، نقاط گردشگري و غیره در 
فاصله کمتر از 

300
 

متر

وجود مدرسه ابتدایی، راهنمایی، 
دبیرستان و یا هر گونه مرکز 

آموزشی در فاصله کمتر از 
300

 
متر میزان تقاضاي عبور 

عرضی عابر

ض سواره رو 
مجموع عر

در دو جهت عبور

 برون شهريبندي احداث پل عابرپیاده هاي اولویتسنجه ها وشاخص -5شکل 
 فرآیند انجام کار -2-5-6

 .استداراي سه گام بصورت ذیل  برون شهريبندي احداث پل عابرپیاده فرآیند انجام اولویت
 بندي هاي اولویتبرآورد و برداشت شاخص -2-5-6-1

 پذیرد.صورت می 5-5-2مطابق با بخش  بنديهاي اولویتبرآورد و برداشت شاخص
 

 هامقیاس کردن مقادیر شاخصبی -2-5-6-2

  شود.بی مقیاسها مقادیر شاخص الزم است تاگوناگون)  هايشاخصگیري (به ازاي هاي مختلف اندازهبه منظور قابل مقایسه شدن مقیاس
وضیحت 

 آیند.از رابطه زیر بدست میبدون بعد  (nij)عناصر معیارهاي تبدیل شده 

05.09.0)( min*

min

+×
−

−
=

jj

jij
ij rr

rr
n

 
ijij rr max* =

 خواهند بود. 0,95الی  0,05 اعداد بدیهی است که مقادیر بدست آمده بین 
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کارگیري شده در هاي بهشناسی درنظر گرفته شده در مطالعات پشتیبان مربوط به این راهنما، به منظور تعیین وزن و ضریب اهمیت هر یک از شاخصمطابق با روش  6

استفاده شده است.  ANPبندي، از تحلیل شیکه یان متغیرهاي اولویتبندي احداث پل عابر، از تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. با توجه به وابستگی مبخش اولویت
 ها از خبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع بدست آمده است.در این خصوص، پس از طراحی شبکه مفهومی متغیرها، با استفاده از فرم نظرسنجی، میزان اهمیت شاخص

𝑃𝑂𝑖 = 0.74 (0.68 𝐶𝑖  + 0.1𝑉𝑖 + 0.14 𝑆𝑖 + 0.08𝐿𝑖) + 0.11 (0.08 𝑂𝑖 + 0.32 𝑡𝑤𝑖 + 0.6 𝑃𝑖) + 0.15 (0.63 𝐿𝑈𝑠𝑖
+ 0.11 𝐿𝑈𝑜𝑖 + 0.17 𝐿𝑈𝐸𝑖 + 0.09 𝑊𝐿𝑖) 

 6تعیین اولویت احداث پل عابر -2-5-6-3

نقاط مورد تایید مرحله مکانیابی، براي تدقیق نقاط (در مرحله جانمایی) و ارائه برنامه زمانی پس از انجام مراحل فوق، الزم است اولویت 
گردد اطالعات شهري تعیین گردد. به این منظور، از رابطه مقابل استفاده شده است. در ادامه، پیشنهاد میهاي عابرپیاده بروناحداث پل

گردآوري و ارائه شود. در نهایت، با انجام محاسبه، اولویت نقاط با اهمیت  3، در جدول 5-5-2برداشت شده در نقاط موردنظر مطابق با بند 
 گردد.ها تعیین میبیشتر و داراي ریسک تصادف باالتر با عابرپیاده براي عبور عرضی از جاده

 شوند:در این رابطه، متغیرهاي به کار رفته بصورت زیر تعریف می
POi  امتیاز اکتسابی نقطه واقع در محدوده :i 

Ci گذشته در محدوده  سال سه در عابرپیاده جرحی و فوتی تصادفات وزنی : مجموعi 
Vi  :85 ترافیک در محدوده  آزاد جریان شرایط در نقلیهوسایل سرعت منحنی در شده مشاهده سرعت امینi 
Si  :در محدوده  مسیر امتداد در راننده براي انتخاب قابل واقعی طولبه  راهنما با مطابق ایمن انتخاب دید فاصله حداقل نسبتi 
Li شب در محدوده  ساعات در راه در متوسط روشنایی شدت : میزانi 

Oi ،یک در محدوده  درجه اصلی راه و شده جدا اصلی راه بزرگراه، : عملکرد معبر شامل آزادراهi 
twi جاده در محدوده  عرض از عبور براي پیاده عابر انتظار زمان : متوسطi 

Pi طرف در محدوده  دو در نقلیه وسایل عبور حجم به عابر عرضی عبور تقاضاي : میزانi 
LUsi متر در محدوده  300 از کمتر فاصله در آموزشی مرکز گونه هر یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی، مدرسه : وجودi 
LUoi متر در محدوده  300 از کمتر فاصله در غیره و گردشگري مراکز راهی، بین مجتمع بیمارستان، مانند عمده هاي کاربري سایر : وجودi 
LUei متر در محدوده  300 از کمتر فاصله در خودرو خدمات و اورژانس پلیس، مراکز : وجودi 
WLi عبور در محدوده  جهت دو در رو سواره عرض : مجموعi 

 
 بندي احداث پل عابرپیاده برون شهريهاي اولویتنمونه فرم شاخص ˚3جدول 

 بهبود دسترسی بهبود تردد یا عبور و مرور افزایش ایمنی هدف
 Ci Vi Si Li Oi twi Pi LUsi LUoi LUei WLi شاخص

 فقره واحد
کیلومتر 
 برساعت

 ثانیه - - -
نفر در 
 ساعت

تعداد 
 کاربري

تعداد 
 کاربري

تعداد 
 کاربري

 متر

            1محدوده 
            2محدوده 

...            
             iمحدوده 
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7 Natural Surveillance 

 هاي ایمنی و امنیتی پل عابرتوصیه -2-6

 .باشد، که حداقل نیاز به تغییر ارتفاع براي احداث پل باشد ايگونهتوپوگرافی محل به  •

 هاي کم شیب است، فراهم گردد.از طریق ایجاد رمپ معموالًامکان استفاده براي معلولین که  •

 جلوگیري براي تردد همسطح، الزم است نرده یا فنس تعبیه کرد. براي •

 با رمپ ورودي در یک خط باشد تا امکان دید پیوسته وجود داشته باشد. حاًیترج •

، آسانسور سازد یمرا مشکل  ، کودکان و سالخوردگاناعم از معلول توان جسمیکم هایی که استفاده پل براي عابرانبراي مکان •
 تعبیه شود.

 به پایین را محدود سازد. ءشرایطی فراهم شود که امکان پرتاب اشیا •

 ي که امکان یخبندان و برف وجود دارد، احتمال سقوط برف و یخ به جاده در نظر گرفته شود.ا ینواحدر  •

 در طراحی، اقدامات مناسب براي جلوگیري از وقوع جرم در نظر گرفته شود. •

 .دید در مسیرهاي دسترسی به پل و خود مسیر پل نباید محدود باشد •

 مات زیر انجام شود:براي حفظ امنیت عابران پیاده بایستی اقدا •

o نور کافی به صورت پیوسته وجود داشته باشد. 

o هاي که ممکن است از مکان هاییمحلگونه مانعی دید داشته باشند و در عابرین بایستی به کل طول مسیر بدون هیچ
 عمومی نیز به مسیر دید وجود داشته باشد.

o دهنده جهت باشند.مسیر بایستی داري تابلوهاي نشان 

o ي مدار بسته مجهز شود.ها نیدورببه عرشه پل مسیر  حاًیترج 

o  باشد 7هاي مجاور دید طبیعیساختماناز پل نباید به. 
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 ضوابط معماري -3

 احداث موقعیت -3-1

 جانمایی -3-1-1

 یا نقاطی که دید کافی ندارند ممنوع است. محل قوس افقی جادهدر برون شهري پل عابر پیاده احداث 
 
توضیح 

 هاي معماري ارجحیت دارند.نسبت به اولویتبندي) و اولویتمکانیابی  ي فنی(پارامترها ترافیکی پل، الزاماتدر جانمایی  •
 فضاهاي و هاکاربري با را مناسبی کالبدي و فیزیکی اتصال سواره، براي کافی دید تأمین ضمن که باشد ايگونه به باید پل جانمایی •

 .آورد فراهم جاده طرفین
 در هنگاماین امر عالوه بر تأمین ایمنی پل، ممنوع است.  ،و نقاطی است که دید کافی ندارند حل قوس افقی جادهمدر احداث پل  •

 .دارد، اهمیت بیشتري آننصب تابلو تبلیغاتی روي 
 

 دید و منظر -3-1-2

و طبیعت پیرامون یا عناصر مصنوع و اي انجام گیرد که موجب ایجاد موانع بصري یا اخالل در دید به هرگونه مناظر جانمایی پل باید به گونه
هاي اطراف آن نشده و در حرکت عابر پیاده بر روي آن، بیشترین امکان دید به محیط طبیعی پیرامون و ابنیه ارزشمند در پس زمینه و جداره

 بهره برداري بصري از آن فراهم گردد.
 

 بستر پل -3-1-3

احداث آن طراحی شده و حداقل دخل و تصرف در وضعیت طبیعی محیط پل باید بر اساس شکل بستر طبیعی و توپوگرافی زمین محل 
 شیب رمپ و تعداد پله بر اساس تطابق با بستر زمین پیش بینی گردد.میزان نظیر  پارامترهاییپیرامون را بدنبال داشته باشد و طراحی 

 
توضیح 

 

 
 بستر طراحیکاهش اختالف تراز پله و رمپ بواسطه تطبیق آن با شیب طبیعی  -6شکل 
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8  Vertical Clearance 

  .138، ص 1391انتشارات معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري، ، 415  شماره ایران، نشریه يراهها هندسی طرح نامه آیین 9

 

 
 در نظر گرفتن جهت صحیح ورود به رمپ یا پلکان پل -7شکل 

 ابعاد حرایم -3-2

 حریم افقی -3-2-1

 پل عابر پیاده الزامی است. تا پایهراه انتهاي شانه متر به عنوان حریم افقی از  50/4رعایت فاصله حداقل 
 

توضیح 
متري قبل از پایه  30از فاصله هاي فلزي (گاردریل) هاي پل در طرفین، نصب حفاظنقلیه با پایهلسازي و جلوگیري از برخورد وسایبراي ایمن

  ، الزامی است.طرفین جاده هر یک از مسیرهاي حرکتیمتري بعد از پایه در  10فاصله  تا
 
 

 ارتفاع از سطح جاده -3-2-2

 متر در نظر گرفته شود. 20/5 حداقل پل عابر پیاده (از کف تمام شده آسفالت تا سطح زیرین پایینترین المان آن) 8ارتفاع مفید
 
توضیح 

 گردد.توصیه میمتر  20/5، این ارتفاع 9داخلی آیین نامهارتفاع مفید پل با توجه به ابعاد توصیه شده در 
 

 ابعاد عرشه (گذرگاه عابر پیاده) -3-3

 عرض عرشه -3-3-1

 براي متر و  80/1 ،عبوري در هر طرف و کمتر از آن مسیر 4هایی با پلهاي احداث شده بر روي جادهبراي عرض مفید عرشه پل عابر پیاده 
 متر در نظر گرفته شود. 40/2عبوري در هر طرف، مسیر 4هایی با بیش از پلهاي احداث شده بر روي جاده
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10 LRFD BRIDGE Manual, MassDot, 2013 Edition 
11 Railing 

توضیح 
 يراهها هندسی طرح نامه متر توصیه شده و در آیین نامه داخلی (آیین 43/2فوت معادل  8این عرض  هاي مورد بررسیآیین نامه در اغلب 

 ،اندازه دهانه پلو  هاعبوري در طرفین جاده هايتعداد مسیرمتر پیشنهاد شده است. بنابراین با توجه به  80/1) 415  شماره ایران، نشریه
 . شده استدر نظر گرفته متر  40/2و حداکثر متر  80/1حداقل عرشه  عرض

فوت  2همچنین توصیه شده در پلهایی که عبور دوچرخه براي آن پیش بینی شده است می بایستی عرض پل  آمریکا LRFD10 در آیین نامه
 .سانتیمتر بیشتر در نظر گرفته شود 9/60معادل 

 
 ارتفاع عرشه -3-3-2

متر در نظر  50/2تمام شده عرشه پل تا سطح زیرین پایینتر المان پوشش سقف)  گذرگاه عابرین روي عرشه پل عابر پیاده (از کف ارتفاع مفید
 گرفته شود.

 
 توضیح 

شود، اما در مواردیکه ارتفاع پل موجب اخالل در دید و منظر خاصی در پیرامون پل گردد یا در نظر گرفته می 50/2این ارتفاع بصورت مفید 
 هش یابد.متر کا 00/2تواند به الزام زیبایی شناختی وجود داشته باشد می

 است. متر)، توصیه شده 43/2فوت ( 8نیز این ارتفاع آمریکا   LRFDدر آیین نامه

 

 عرشه و حفاظ 11نرده -3-4

 مشخصات نرده -3-4-1

 متر از کف عرشه نصب گردد. 20/1دهد، نرده محافظ باید حداقل اي که دیواره پل را تشکیل میعالوه بر عناصر سازه
 
توضیح 

تأمین حداکثر ایمنی در پلهاي عابر پیاده این ارتفاع  برايسانتی متر متغیر است که  110سانتی متر تا  80ابعاد پیشنهادي در منابع مختلف از 
 توصیه می گردد. 20/1

 
 مشخصات قرنیز -3-4-2

ه منظور جلوگیري از سقوط اشیاء به پایین سانتی متر در سرتاسر طرفین عرشه پل عابر پیاده و پلکان آن، ب 15در نظر گرفتن قرنیز به ارتقاع 
 پل، الزامی است.
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 و شیبراه مشخصات و ابعاد پلکان -3-5

 مشخصات پلکان -3-5-1

 ابعاد پلکان  -3-5-1-1
 سانتی متر در نظر گرفته شود. 15سانتی متر و ارتفاع آن  30متر، اندازه کف پله  80/1عرض پلکان پل عابر پیاده 

 
توضیح 

نظیر مالکیت یا حرایم مختلف در اراضی مجاور محل احداث پل، محدودیتهایی در ابعاد پلکان وجود داشته در صورتیکه بدلیل وجود مسایلی 
 سانتیمتر (با هدف کاهش طول رمپ آن) مجاز است. 18باشد، در نظر گرفتن ارتفاع پله تا 

  
 تعداد پله ها  -3-5-1-2

 شود. پله در هر رمپ پلکان در پل عابر پیاده در نظر گرفته 18حداکثر تعداد 
 
توضیح 

 .بیشتر باشد 19عداد پله در هر رمپ نباید از تآمریکا   LRFDطبق توصیه آیین نامه
 
 مشخصات پاگرد  -3-5-1-3

 .استهاي پلکان پل عابر پیاده الزامی متر میان رمپ 50/1 حداقل متر و عمق 80/1در نظر گرفتن یک پاگرد به عرض 
 
 مشخصات نرده پلکان  -3-5-1-4
 سانتیمتر از کف پلکان در سرتاسر مسیر آن الزامی است.  85استفاده از نرده ایمنی به ارتفاع حداقل  
 
 مشخصات کف پلکان  -3-5-1-5

 باشد. 6-3بایستی مطابق با مشخصات ارایه شده در بند پوشش کف در سرتاسر مسیر پلکان می
 
 مشخصات سقف پلکان  -3-5-1-6

 باشد. 7-3مطابق با مشخصات ارایه شده در بند بایستی پوشش سقف در سرتاسر مسیر پلکان می
 
توضیح 

پله یا کمتر از آن باشد نیاز  18در صورتیکه اختالف ارتفاع سطح ورودي پلکان و سطح عرشه پل عابر پیاده در هر یک از طرفین پل به اندازه 
 به احداث پاگرد نیست.

 جهت ورود پلکان -3-5-1-7
 روبروي ترافیک وارد نشود. ورودي پلکان در جهت موافق با ترافیک باشد و
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 مشخصات شیبراه -3-5-2

 میزان شیب  -3-5-2-1
 درصد در نظر گرفته شود. 12درصد و حداکثر  5بایستی حداقل صورت استفاده از شیبراه بجاي پلکان، شیب آن میدر  
 
 عرض شیبراه  -3-5-2-2

 متر در نظر گرفته شود. 80/1بایستی عرض شیبراه می
 
 مشخصات پاگرد  -3-5-2-3

متر باشد؛ در صورت نیاز به ایجاد سهولت بیشتر در چرخش، عمق  80/1متر و عمق حداقل  80/1بایست داراي عرض راه میپاگردهاي شیب
 متر قابل افزایش است. 20/2پاگرد تا 

 درصد و به ازاي 8متر طول براي رمپهاي  80/18درصد، به ازاي هر  12متر طول براي رمپهاي  00/13در نظر گرفتن یک پاگرد، به ازاي هر 
 درصد الزامی است.  5متر طول براي رمپهاي  00/31هر 

 
 مشخصات نرده شیبراه  -3-5-2-4

 سانتیمتر از کف شیبراه در سرتاسر طول آن الزامی است.  85استفاده از نرده ایمنی به ارتفاع حداقل 
 
 مشخصات کف شیبراه  -3-5-2-5

 اشد.ب 6-3بایستی مطابق با مشخصات ارایه شده در بند پوشش کف در سرتاسر شیبراه می
 
 مشخصات سقف شیبراه  -3-5-2-6

 باشد. 7-3بایستی مطابق با مشخصات ارایه شده در بند پوشش سقف در سرتاسر شیبراه می
 
 جهت ورود شیبراه -3-5-2-7

 در جهت موافق با ترافیک باشد و روبروي ترافیک وارد نشود. شیبراهورودي 
 
 
توضیح 

موقعیتهاي مختلف، متفاوت بوده و به همین دلیل براساس اختالف ارتفاع عرشه پل طراحی رمپ بسته به مورد استفاده و شرایط بستر طرح در 
 تا سطح زمین و شیب حاصله براي رمپ، ممکن است فرمهاي متنوعی را براي طراحی آن ایجاب نماید. به همین علت:

 اي نزدیک به عرشه پل در نظر گرفته شود.مناسب است ورودي رمپ ترجیحاً در نقطه .1
شود، استفاده از پاگرد در فواصل کمتر از طولهاي یاد تراز و طولهاي متنوعی که در طراحی رمپ براي پلهاي مختلف حاصل میبسته به  .2

 بالمانع است. 3-2-5-3شده در بند 
 

 عرشه پل پوشش کف -3-6

باید با استفاده از کفپوش پلی پل، پلکان یا شیبراه آن بمنظور جلوگیري از لغزندگی و محافظت در برابر عوامل جوي و فرسایش، کف عرشه 
متناسب با رنگ بدنه پل پوشیده شده و استفاده از ورق فلزي میلیمتر،  4به ضخامت  UVضد لغزش با دانه بندي سیلیس و رنگ مقاوم ورتان ا

 به عنوان پوشش نهایی کف ممنوع است.
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 عرشه پل پوشش سقف -3-7

باید با استفاده از ورق پلی  یا شیبراه آنبه منظور محافظت از عوامل جوي از قبیل بارندگی و تابش، سقف پل در سرتاسر طول عرشه و پلکان 
 پوشیده شود.میلیمتر  6به ضخامت کربنات دوجداره 

 
 آمیزي رنگ -3-8

 رنگ غالب بدنه پل -3-8-1

هاي مختلف یکی از پیرامون، رنگ غالب آن باید به تناسب محیط مجاور از طیفهاي با توجه به نقش پل در ایجاد پیوند بصري میان جداره
 اي یا خاکستري انتخاب گردد.رنگهاي سفید، آبی، سبز، قهوه

 
 رنگ اجزاي ایمنی پل -3-8-2

 با رنگ غالب پل متفاوت باشد. بایستیمیهاي محافظ و قرنیزها رنگ بخشهاي ایمنی پل عابر پیاده نظیر نرده

 

توضیح 

براي به حداقل رساندن رنگ آمیزي، تمام  نرده هاي ایمنی پله و  ،12یک مطالعه دانشگاهی در دانشگاه بین المللی فلوریدا توصیه بر اساس 

 رمپ عابر پیاده و عناصر حفاظتی ملزم به استفاده از استیل ضد زنگ هستند.

 نورپردازي -3-9

ایمنی تردد عابر پیاده و افزایش زیبایی پل در فضاي شب، طبق محاسبات مربوطه و در بخشهاي زیر در نظر گرفته  براينور پردازي پل باید 
 شود:

 ورودي .1
 پلکان .2
 هادیواره .3
 هاي محافظنرده .4
 داردنقاطی که در مجاورت موانع فیزیکی قرار  .5
 
توضیح 

 شامل موارد ذیل است: در رابطه با نورپردازي پل )FIUمهم مطالعه دانشگاهی در دانشگاه بین المللی فلوریدا (هاي توصیه
را به درستی کاربران بتوانند از لحاظ بصري اختالف طبقات و پله ها  به شکلی که کافیتمام پله ها و رمپ ها باید در شب با چراغ هاي  .1

file://SWAN/Share%20Things/Overpass/pdf/e._FIU_Pedestrian_Bridge_Design_Criteria_2014_06_11_FINAL.pdf
file://SWAN/Share%20Things/Overpass/pdf/e._FIU_Pedestrian_Bridge_Design_Criteria_2014_06_11_FINAL.pdf
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 د.تشخیص دهند، مجهز شو

 ضروري است. شدهنصب قابل دسترس در ارتفاع غیر  کهبراي پوشش کامل سیستم حفاظتی، استفاده از دوربین امنیتی  .2

طراحی شده و با حداقل مصرف انرژي و بیشترین  محیطنورپردازي پل و رمپ و پله هاي آن باید مقاوم در برابر آب و هواي اجزاي تمام  .3
 فید باشند.سال کارکرد م 5 حداقل داراي بایستیمی مورد استفاده در پل. ال اي دي هاي را داشته باشدروشنایی 

 گردد.استفاده از چند رنگ براي زیبایی پل و نورپردازي پل با استفاده از انرژي خورشیدي توصیه می .4

 ویژگیهاي فضایی -3-10

 رویت پذیري -3-10-1

 به داخل پل را فراهم کند محقق گردد. دیکه امکان د یامر بواسطه استفاده از مصالح نیبوده و ا ریپذ تیرو دیپل با يفضا
 

 شفافیت -3-10-2

 ممنوع است. یغاتیتبل يپل توسط تابلوها هاي وارهید يصلب و پوشش سراسر ياز جداره ها استفاده
 

 احاطه پذیري -3-10-3

که  ییرا بر کل فضا ادهیگردد که امکان محاط بودن عابر پ یمناسب طراح يو نورپرداز میمستق يبا استفاده از راهروها دیداخل پل با يفضا
 و خلوت ممانعت به عمل آورد. کیتار يفضاها جادیاز آن عبور خواهد کرد فراهم آورده و از ا

 
توضیح 

عدم رویت دفاع شهري هستند و عبارتند از دالیل عمده ناهنجاریهاي اجتماعی در فضاي پل عابر پیاده عمدتا همان ویژگیهاي فضاهاي بی
که در طراحی کالبدي و فضاي  فرسودگیو  شدگی رها، ازدحام و تراکم جمعیت، تی و تاریکیخلو، نبود فرصت نظارتی، بودن محاط، پذیري

 بایست مد نظر قرار گیرد.داخلی پل، می
 

 ضوابط معلولین -3-11

امکان استفاده معلولین و دسترسی صندلی بایستی است، می در مکانهایی که به تشخیص طراح، عبور معلولین از عرض جاده اجتناب ناپذیر
 .یا باالبر برقی فراهم گردد) 2-5-3ار بواسطه وجود رمپ (مطابق یا مشخصات مندرج در بند چرخد

 
توضیح 

 از آنجاییکه در این راهنما، سازه پله، به عنوان جزئی مستقل از عرشه پل در نظر گرفته شده است، بنابراین انتخاب سیستم دسترسی از سطح
 طراح داشته و به تبع شرایط می تواند در قالب پلکان، پله برقی، رمپ و باالبر طراحی شود.جاده به کف عرشه پل  بستگی به تصمیم 
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 تبلیغاتی تابلو مشخصات -3-12

نامه ایمنی مندرج در آیینمرتبط با تابلوهاي تبلیغاتی ضوابط  کلیهدر خصوص نصب تابلوهاي تبلیغاتی روي پلهاي عابر پیاده برون شهري، 
 .بایست رعایت گرددمی) 267-1(نشریه  راههاي کشور

 محل و نحوه نصب تابلو -3-12-1

که در باالي مسیر دهانه پل (طول عرشه پل)  قسمتی ازبه اندازه حداکثر متر و طول آن  3باید حداقل  ارتفاع تابلو تبلیغاتی -3-12-1-1
باید به  براي تابلو، طول آن متر 3. در خصوص پلهاي قوسی شکل، ضمن رعایت حداقل ارتفاع در نظر گرفته شود دارد،حرکت قرار 

 اي، ضلع یا محدوده باالیی تابلو، از محدوده زیرین المان قوسی پل به سمت باالتر تجاوز ننماید.اي باشد که در هیچ نقطهاندازه
 متر باالتر از کف عرشه نصب گردد. یسانت 50 به اندازه ستیباروي پل می یغاتیتبل يتابلوها -3-12-1-2
 است. یپل الزام يرو یغاتیتبل يخطوط تراز در نصب تابلوها تیرعا -3-12-1-3
 گردد نیعبور عابر دیکاهش عرض مف ایموجب اخالل در حرکت  دینبای غاتیتابلو تبل يا سازه ریغ ای اي سازه يگونه المانها هر -3-12-1-4
 

توضیح 

نصب تابلو تبلیغاتی روي پلهاي عابر پیاده نبایستی موجب پوشیده شدن کل بدنه پل، از بین رفتن دید کامل به فضاي داخل پل و  •
 آن گردد. امنیتکاهش 

متر باید از  3بطور کلی، تابلوهاي تبلیغاتی نصب شده روي پل عابر پیاده که داراي شکل قوسی هستند، ضمن رعایت حداقل ارتفاع  •
 هاي ذیل تجاوز ننماید:مختلف از محدودهجهات 

 سانتیمتري باالي کف عرشه 50حد پایین:  -
 حد چپ: نصف طول عرشه یا همان نصف اندازه دهانه پل -
 حد باال و حد راست: حداکثر تا محدوده زیرین المان قوسی پل  -

 

 تابلو سطح -3-12-2

 مساحت آن، الزامی است.اي الزم براي سطح تابلو با توجه به ابعاد و انجام محاسبات سازه -3-12-2-1
 باشد. یپخ ایو بدون هرگونه انحناء  ه،یحاش ایدر کادر  یصاف، بدون برجستگ دیبا ادهیعابر پ يپلها يرو یغاتیتابلو تبل سطح -3-12-2-2
 

 نورپردازي تابلو -3-12-3

 شود. يالزم نور پرداز يهایبا محاسبات و طراح دیسطح تابلو با -3-12-3-1
تا نور حاصل از آن موجب  ردیصورت گاي به گونه پایینبه  باالاز زاویه مناسب،  باید با انجام محاسبات الزم وتابلو  ينورپرداز -3-12-3-2

 نگردد. يچشم رانندگان عبور یرگیخ
عالئم هشدار دهنده اشتباه  ينورپرداز ای ریمس يتابلوها يکه با نورپرداز باشد اي به گونه دینبا یغاتیتبل يتابلوها يپرداز نور -3-12-3-3

 شود.
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 بصورت گردان و چشمک زن ممنوع است. یغاتیتبل يتابلوها ينورپرداز -3-12-3-4
 

 رنگ تابلو -3-12-4

که این ترکیب رنگها  نیستاستفاده از ترکیب رنگهاي تابلوهاي راهنماي مسیر (شامل رنگهاي زمینه و متن) در تابلوهاي تبلیغاتی مجاز 
 عبارتند از: 

 هاي آبی، سبز و قرمز با متن سفیدزمینه .1
 سیاههاي سفید و زرد با نوشتار زمینه .2
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13 Dead Load of structural components and nonstructural attachments and wearing surfaces and utilities 

 ، حداقل بارهاي وارد بر ساختمان ها و ابنیه فنی519موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استاندارد شماره   14
 1392ملی ساختمان، بارهاي وارد بر ساختمان ،  وزارت راه و شهرسازي معاونت مسکن و ساختمان، مبحث ششم مقررات 15

16 Pedestrian Live Load 
تنها بخش هایی که  .آیین نامه طراحی پل عابر آشتو در تکمیل آیین نامه طراحی پل آشتو ، دستورالعمل هاي طراحی و ساخت پل هاي عابر پیاده را ارائه می دهد  17

در این آیین نامه اشاره شده است. همچنین مطابق با ضوابط آیین نامه طراحی پل عابر آشتو جهت  اشدعابر پیاده نیاز ب عملکرد اضافی یا متفاوت در برخورد با پل هاي
 مراجعه کرد. محاسبه بار باد و بار خستگی باید به آیین نامه طراحی عالئم آشتو

18 AASHTO LRFD GUIDE SPECIFICATIONS FOR THE DESIGN OF PEDESTRIAN BRIDGES, DECEMBER 2009 (& 2015 
INTERIM) 

 139 نشریه - ها پل بارگذاري نامه آیین،  کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان 19
20 Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges 

 ضوابط سازه -4

 بارها -4-1

 )13DLبار مرده ( -4-1-1

 و تابلوهاي تبلیغاتی بارهاي مرده عبارتند از : وزن اجزاي دائمی سازه و معماري و وزن تاسیسات و تجهیزات ثابت
 
توضیح 

، یـا مبحـث ششـم  51914 شـماره دارداسـتان به منظور محاسبه بارهاي مرده، باید از مقادیر ارائه شده براي وزن مخصوص مصالح در
 .استفاده گردد 15)6(مبحث  مقـررات ملـی سـاختمان

 
 )16PLعابر پیاده (زنده بار  -4-1-2

آیین نامه طراحی پل عابر آشتو طراحی   1-3کیلونیوتن بر مترمربع  مطابق بند  5/4پل هاي عابر پیاده باید براي یک بار یکنواخت معادل 
 باید به گونه اي توزیع گردد که بیشترین اثر را داشته باشد. در نظر گرفتن اثر دینامیکی این بار ضرورت ندارد.شوند. این بار 

متر باشد، باید این اعضا کفایت سازه اي براي تحمل بار عابر  6/0چنانچه سطح بارگیر بار عابر پیاده در اعضاي باربر اصلی عرشه پل کمتر از 
 متر (به معناي یک خط عابر پیاده) را داشته باشند. 6/0پیاده با سطح بارگیر 

 
توضیح 

یا ایستگاه مترو) احداث  براي مثال راه دسترسی به استادیوم ورزشی( و با امکان تجمع ممکن است در محل هاي پر رفت و آمدعابر پیاده پل 
 .نیستمجاز ابر پیاده عزنده  بارکاهش  18و  17بر اساس ضوابط آیین نامه طراحی پل عابر آشتولذا  شود،

 ) از رابطه زیر بدست می آید :Lعرشه ( دهانهبراي پل هاي عابر پیاده بر اساس  13919بار عابر پیاده در نشریه 
PL = 2 + 150 / ( L + 150 ) 
 

کیلونیوتن بر مترمربع را براي پل هاي عابر پیاده پیشنهاد داده است. این مقدار بر اساس  5، مقدار  20استاندارد اروپا (بخش بارگذاري پل ها)
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21 Equestrian Load 
22 Punching 
23 Snow Load 
24 Vehicle Load 

 :استرابطه پیشنهادي این آیین نامه به شرح زیر  .کیلونیوتن بر مترمربع  کاهش داده می شود 5/2) تا مقدار حداقل Lعرشه ( دهانهطول 
PL = 2 + 120 / ( L + 30 )   

  
 

 )21EL( ه معادل سوارکاريبار زند -4-1-3

 پل براي عرشهالزم است آیین نامه طراحی پل عابر آشتو   3-3مطابق بند در صورتی که امکان تردد سوارکار بر روي پل وجود داشته باشد، 
 کنترل گردد.سانتیمتر  10سانتیمتر در  10در محدوده ) 75/1(با ضریب بار  کیلونیوتن 5/4بار متمرکزي معادل  تحمل

 
توضیح 

 .بر روي سطح پل وجود خواهد داشت 22سوراخ شدگیاثر سم اسب به حدي است که امکان بروز پدیده 
 

 )23SLبار برف ( -4-1-4

طراحی گردد.  6مبحث  7-6در صورت اجراي سقف، پل عابر پیاده باید براي تحمل بار برف یکنواخت وارد بر سطح سقف مطابق با ضوابط 
 انتخاب می شوند. 2/1و  8/0(ضریب شرایط دمایی) به ترتیب  Ct(ضریب برف گیري) و  Ceضرایب 

 
توضیح 

 درجه بار برف یکنواخت 10درجه و قوسی شکل با زاویه قائم بین تاج و پاي قوس کمتر از  15عابر پیاده با شیب کمتر از  هاي براي سقف پل
 :استبه شرح زیر  6 مبحث 1-6-7 بر اساس مناطق مندرج در جدول

 کیلونیوتن برمترمربع 0/1:        3و  2، 1مناطق  •
 کیلونیوتن برمترمربع 5/1:                 4منطقه  •
 کیلونیوتن برمترمربع 0/2:                 5منطقه  •
 کیلونیوتن برمترمربع 0/3:                 6منطقه  •

 
 )24VLبار وسیله نقلیه ( -4-1-5

نقلیه تعمیر و  با مانع دائمی  فیزیکی جلوگیري نگردد، پل هاي عابر پیاده باید براي بار وسیله نقلیه روي پل عابرچنانچه از عبور وسیله 
، طراحی گردد. الزم است که بار یک کامیون در مکانی با بیشترین اثر قرار داده شود. همچنین نباید این بار با بار عابر پیاده ترکیب نگهداري

 ضرورت ندارد.نیز  در نظر گرفتن اثر دینامیکی آن و گردد
توضیح 

 آیین نامه طراحی پل عابر آشتو بار وسیله نقلیه طراحی مطابق با جدول زیر انتخاب می گردد:  2-3بر اساس بند 
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25 Wind Load on Structure 
26 AASHTO Standard Specifications for Structural Supports for Highway Signs, Luminaires, and Traffic Signals, 6th 
Edition, section 3.8 (page 3-5) &  section 3.9 (page 3-20) 
 

 انتخاب بار وسیله نقلیه -4جدول 
عرض خالص 

) Wوزن کل ( وسیله نقلیه طرح عرشه (متر)
 (کیلونیوتن)

 H5 45 3تا  10/2
 H10 90 3بیش از 

 
 
 
 
 
 
 

 الگوي بارگذاري محورهاي وسیله نقلیه -8شکل 
 

 )25WSاثر سازه اي باد ( -4-1-6

طراحی  26آیین نامه طراحی عالئم آشتو 9-3و  8-3مندرج در بخش هاي  (PW) سازه بر وارد باد فشار پل هاي عابر پیاده باید براي تحمل ،
 شوند.

PW = q KZ G Ir Cd 

q  :مترمربع بر کیلونیوتن حسب بر( مبنا باد فشار( 
q=0.0000613 V2   

V : سرعت مبناي باد بر حسب کیلومتر بر ساعت 
 )6مبحث  2-10-6 (جدول

G  :14/1، برابر با دینامیکی اثر ضریب 
Kz  :بادگیري ضریب ، 
Cd  ،ضریب اثر جهشی باد : 
 باید بر کل سطح در معرض باد اعمال گردد. همچنین بار باد وارد بر باد بار

 تابلوها و عالئم  نصب شده روي پل عابر نیز باید لحاظ گردد.  نرده ها،
 منظور گردد. 15/1) باید Irضریب اهمیت براي بار باد (

کیلونیوتن بر مترمربع با  1به میزان  عالوه بر بار باد افقی، باید بار باد قائم
 ر باد قائم با باروارد گردد. باید توجه داشت که با عرشهسطح الگوي زیر بر 

 زنده عابر پیاده، بار وسیله نقلیه و بار برف ترکیب نگردد.
 الگوي بارگذاري بار باد قائم -9شکل 
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توضیح 

 :)Kzمقادیر ضریب بادگیري(
 ضرایب بادگیري -5جدول 

 Kz ارتفاع
 87/0 و کمتر 5

10* 00/1 
15 09/1 
20 16/1 
25 21/1 
30 26/1 

 .درنظر گرفته شده استمتر براي موارد خاص  10ارتفاع بیش از * 
 
 
 
 

 :)Cd( باد یجهش اثر بیضرمقادیر 
 مقادیر ضرایب اثر جهشی باد -6جدول

 Cd عضو

 تابلو

ض
نسبت طول به عر

 1 12/1 
2 19/1 
5 20/1 
10 23/1 
15 30/1 

 خرپا ها

با اعضاي لوله اي و 
 گرد

20/1 

 با اعضاي مسطح
 (قوطی،نبشی و ... )

00/2 

 20/1 چند ضلعی

 70/1 سطوح (مانند نبشی، ورق و ... )

الحاقات (دوربین ها، چراغ ها و 
( ... 

00/1 
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27 Earthquake Load  

 سال است. 475د باشد. دوره بازگشت این زلزله سال ده درص 50زلزله طرح، زلزله اي است که احتمال فراگذشت آن در  28
29 Effective Seismic Weight (Mass) 

 4، ویرایش  2800مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، استاندارد  30

𝑇 = 2𝜋�𝑀 𝐾�  

 )27Eq( بار زلزله -4-1-7

 به را زلزله جانبی نیروي بتوانند و باشند 28طرح زلزله از ناشی افقی نیروهاي تحمل به قادر هم بر عمود امتداد دو در بایدعابر پیاده  ها پل
 .شود گرفته نظر در برگشت و رفت صورت به پل هاي امتداد از هریک در زلزله نیروي .دهند انتقال شالوده به مناسب نحوي

 محاسبات پل هاي عابر پیاده براي تحمل بار زلزله بر اساس روش استاتیکی معادل انجام می گیرد :
V=CW 

V برش پایه زلزله = 
W  =درصد بار برف  20 +بار عابر پیاده  زنده بار درصد 40 + بارمرده شامل،  29لرزه اي موثر وزن 

 منظور می گردد.) 6 مبحث 1-6-7 جدول 6و  5، 4(بار برف تنها در مناطق 
C ضریب زلزله = 

C = A B I / Ru  
 حداقل ضریب ضریب زلزله برابر است با :

 درحالت کلی : -الف
C = 0.09 

 :IVو  IIIمناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد و زمین نوع  -ب
C = 0.16 A I / Ru 

 
) که اثر مولفه قائم شتاب زلزله در پل هاي عابر پیاده بوده و باید همزمان با بارهاي مرده و زنده ترکیب شود. Fvنیروي قائم ناشی از زلزله (

 نیروي قائم ناشی از زلزله از رابطه زیر محاسبه می شود:
Fv=0.6 A I Wp 

 
A  2800دارد استان 2-2: نسبت شتاب مبناي طرح، بند 
B  2800(تعیین نوع خاك) استاندارد  4-2و بند  3-2: ضریب بازتاب ساختمان ، بند 
I  2/1: ضریب اهمیت سازه، برابر  

Ru  2800استاندارد  2-5و  1-5: ضریب رفتار سازه (جدول( 
Wp بار مرده به اضافه کل سربار : 

 
توضیح 

 است. 280030ضوابط  استاندارد محاسبه بار زلزله در پل هاي عابر پیاده بر اساس 
 

 .نمود زیر محاسبه رابطه از میتوان ) راT( پل نوسان اصلی تناوب زمان
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31 Vehicular Collision Force 
32 AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 7th Edition 
33 Lorry 

K پل عرشه در که حداکثر مکان تغییر به پل عرشه وارده به فرضی جانبی نیروي تقسیم از و است نظر مورد جهت در : سختی جانبی پل 
 .می آید دست به میگردد، ایجاد

M پل (کیلوگرم) لرزه اي موثر : جرم 
 

) براي پل هاي عابر پباده با سیستم قاب خمشی فوالدي و بتنی، خرپایی فوالدي (ساخته شده از پروفیل لوله و قوطی) و Cضریب زلزله (
 قوسی ساخته شده از تیر ورق فوالدي به شرح جدول زیر پیشنهاد می گردد:

 
 جدول ضرایب زلزله -7جدول 

 نوع زمین
 4-2(بند 

 )2800استاندارد

 ضریب زلزله حداقل
خطر نسبی کم 

 و متوسط
خطر نسبی زیاد 

 و خیلی زیاد
II  وI 22/0 30/0 
IV  وIII 28/0 32/0 

 
 
 

 )31CTبار ضربه وسیله نقلیه ( -4-1-8

آیین   5-6-3مطابق بند نگیرد،  صورت نقلیه وسایل ضربه برابر در بر اساس ضوابط مندرج در بخش ایمنی (بخش پنجم) محافظت چنانچه
 2500 به مقدار زمین سطح ) در ارتفاع یک متر ازCTمعادل ضربه وسیله نقلیه ( استاتیکی بار براي تحمل ها باید پایه 32نامه طراحی پل آشتو

 .شوند کیلونیوتن در امتداد عمود بر محور راه طراحی 700و  راه طولی محور امتداد در کیلونیوتن
 
توضیح 

 متر 5/1 تا 5/0 ارتفاع در 33کامیون برخورد فرض با راههابزرگ و ها جاده در ها)، سازه در تصادفات (بخش اثر اروپا استاندارد ضوابط اساس بر
 امتداد در کیلونیوتن 1250 تا 500 و راه محور امتداد در کیلونیوتن 2500 تا 1000 معادل افقی نیروي براي باید ها پل پایه جاده، سطح از

 25/0 ابعاد به سطحی در باید نیرو این .است شده پیشنهاد )کیلونیوتن 500 و 1000( پایین حد کلی حالت در. شوند طراحی راه محور بر عمود
 .گردد اعمال متر 25/0 عرض در متر

ظت شوند. در صورت عدم ، الزم می داند که پایه پل ها در کنار سواره رو باید براي جلوگیري از ضربه برخورد وسایل نقلیه محاف 139نشریه 
کیلونیوتن در امتداد عمود بر محور راه، به طور  300کیلونیوتن در امتداد محور راه و  800محافظت، پایه پل ها باید براي نیروي معادل ضربه 

 مجزا طراحی شوند.
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34 Fatigue Load 
35  Natural Wind Gust 
36  Truck-Induced Gust 
37 Load and Resistance Factor Design 

 )34FLبار خستگی ( -4-1-9

و  35آیین نامه طراحی عالئم آشتو (اثر جهشی باد طبیعی 11استفاده می شود باید به گونه اي که در بخش تگی که در کنترل خستگی بار خس
 ) اشاره شده درنظر گرفته شود.  36اثر جهشی باد کامیون

 
توضیح 

 اثر جهشی باد طبیعی
PG = 250 Cd 

  اثر جهشی باد کامیون
PG = 900 Cd 

 محاسبه گردد. -6-1-4 جدول بخش از  Cdمقدار 
 
 

 ترکیب بارها -4-1-10

 طراحی شوند: زیرباید براي ترکیب بارهاي عابر پیاده  پل هاي
 بار برف +بار عابرپیاده  +بار مرده  •
 بار مرده + بار وسیله نقلیه + بار برف •
 بار مرده + بار باد •
 زنده + بار زلزلهبار مرده + بار  •
 بار مرده + بار زنده + بار ضربه برخورد •
 )Tبار مرده + بار زنده + بار خود کرنشی ناشی از اثرات تغییر دما( •
 )Tبار مرده + بار خود کرنشی ناشی از اثرات تغییر دما( •

 
 به شرح زیر است: 37LRFDترکیب بارها براي طراحی پل هاي عابرپیاده به روش 

 
1.25 DL + 1.75 PL + 1.75 SL 
1.25 DL + 1.75 VL + 1.75 SL 
1.25 DL ± 1.40 WS 
0.90 DL ± 1.40 WS 
1.25 DL + 0.50 PL + 0.50 SL ± 1.00 Eq 
1.25 DL + 0.50 PL + 0.50 SL + 1.00 CT 
1.25 DL + 1.75 PL + 0.50 T 
1.25 DL + 0.50 PL + 1.20 T 

 هاي بهره برداري به شرح زیر است: ترکیب بارها براي کنترل پل هاي عابرپیاده براي حالت
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 395 شماره نشریه، فوالدي پلهاي طراحی دستورالعمل، ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري معاونت برنامه 38

39 Orthotropic steel decks 

 
1.00 DL + 1.30 PL 
1.00 DL + 1.00 PL + 0.30 WS 
1.00 DL + 0.70 WS 
1.00 DL + 0.80 PL + 1.00 T 
 

 ترکیب بارها براي کنترل پل هاي عابرپیاده براي خستگی به شرح زیر است:
1.00 FL 

 
 

 طراحی سازه هاي فوالدي -4-2

 مصالح -4-2-1

 باشد. 38395نشریه  2-1مشخصات مصالح فوالدي، مصالح پیچ، پرچ و گلمیخ باید بر اساس ضوابط بند 
 باشد. همچنین حداقل میلیمتر 6 از کمتر نباید نوردشده تیرهاي جان ضخامت. است میلیمتر 8 مقاطع فوالدي اجزاي ضخامت حداقل

در اعضاي با مقطع لوله اي شکل و یا قوطی حداقل ضخامت جدار محدود به  .است میلیمتر 5 ،39ارتوتروپیک عرشه هاي پشتبندهاي ضخامت
 میلیمتر است. 6

در محیط هاي خشک و عاري از هرگونه آثار خورندگی و یا درصورت پیش بینی تمهیدات موثر و ویژه در برابر خورندگی، ضخامت حداقل 
 میلیمتر است. 3حداقل جدار اعضاي با مقطع لوله اي شکل و یا قوطی میلیمتر و ضخامت  5نوردشده  تیرهاي اعضاي مقاطع فوالدي و جان

 عرشه در افقی مهار اجراي و باشد آجدارورق  ،بوده میلیمتر 4 باید حداقل پل عابر، ضخامت آن عرشهدر  فوالدي ورقدر صورت استفاده از 
  .است الزامی

 محافظت سیستم یا و درنظرگرفتـه شود مقطـع اجزاي براي قربانی ضخامت اضافه باید باشد، میان در فوالد خوردگی شرایط صورتیکه در
 گردد. منظور مناسب پوششی رنگهاي یا و موثر

 قبول قابل شده مصرف فوالدهاي بردن بکار. باشند عاري میزند لطمه آن ظاهري شکل یا و مقاومت به که معایبی از باید فوالدي قطعات
  .نیست

 شود. رعایت 395 نشریه 3-17 جدول اساس بر باید فلزي قطعات ساخت هاي رواداري

 

𝐸𝑠 = 205 𝐺𝑝𝑎 (2.06 × 105  𝑁 𝑚𝑚2� ) 

𝐺𝑠 = 79 𝐺𝑝𝑎 (0.79 × 105  𝑁 𝑚𝑚2� ) 

130Bتوضیح 

  مشخصات فوالد مصرفی به شرح زیر است:
 ضریب االسیسیته،  •

 ضریب االسیسیته برشی، •

 ضریب پواسون، •
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𝜈 = 0.3 



ی پل حی و مکانیاب هاراهنماي طرا ت روي آن غا تبلی شهري و  رون  ده ب پیا ر  عاب  هاي 

ری و �مل و �   ایل جاده� سازمان را�دا

- 39 - 

 

                                                           
40 Half-Through Trusses 
41 Hollow structural steel section 
42 American Institute of Steel Construction 
43  International Committee for Development and Study of Tubular Structures 
44  Nettleton, Douglas A. Torkelson, John S; Arch bridges ; United States. Federal Highway Administration. Bridge 
Division 1977 

 40خرپاهاي میانگذر بدون مهاربندي در یال فوقانی -4-2-3

 براینکه؛ مشروط نمود، طراحی فوقانی یال صفحه در بادبندي بدون میتوان را میان) از (عبور میانگذر خرپاهاي
 5/4حداقل  بـه مقدار جانبی بار براي کافی جانبی خمشی مقاومت خرپا، قائم اعضاي و کف عرضی تیرهاي از متشکل شکل U  قاب: الف

 .باشد کمتر فشاري کمانشـی یال نیـروي از نبایـد مقدار این. باشد داشته میشود، اعمال فوقانی یال بر که کیلونیوتن بر مترطول
 فرضی، این ستون کمانشی نیروي. شود گرفته نظر در گره ها محل در ارتجاعی تکیهگا ههاي بر متکی ستونی همانند باید فوقانی یال: ب

 گردد. زنده مرده و بارهاي از حاصل نیروهاي مجموع برابر 5/1باید  حداقل
 
 توضیح 

 
 شکل) U(قاب  خرپاهاي میانگذر بدون مهاربندي در یال فوقانی -10شکل 

 
 

 )HSS( 41پروفیل هاي فوالدي توخالی -4-2-4

 ضخامت اسمی دیواره باید منظور گردد. 93/0براي اعضاي فوالدي توخالی جوش داده توسط قوس الکتریکی، ضخامت جداره در طراحی 
 گردد.میلیمتر باشد. اثر خوردگی به این ضخامت حداقل اضافه می  6ضخامت اسمی مقاطع توخالی فوالدي بسته باید بیشتر از 

 
 توضیح 

کمیته بین المللی توسعه و مطالعات پروفیل هاي  به همراه AISC42مجموعه ضوابط و اتصاالت مقاطع توخالی مراجعه به  طراحی سیستمبراي 
 پیشنهاد می گردد.) CIDECT( 43توخالی

 
 قوس ها -4-2-5

 طراحی گردند. 44با راهنمایی کتاب پل هاي قوسی آیین نامه طراحی پل آشتوقوس ها باید بر اساس ضوابط 
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45  FIBER REINFORCED POLYMER 
46 AASHTO Guide Specifications for Design of FRP Pedestrian Bridges 
47 Deflection 

 
 بتنیطراحی سازه هاي  -4-3

 سازه ها قالببندي اجرایی و مسائل ، فوالد و بتن مواد خصوصیات با ارتباط در ایران (آبا) بتن آیین نامه نهم رعایت کلیه ضوابط فصول سوم تا
 پلهاي بتنی الزامی است. مورد در

 طراحی سازه پل هاي عابر پیاده بتنی باید بر اساس ضوابط فصل پنجم آیین نامه طراحی پل آشتو انجام گیرد.
 
 توضیح 

 :است شده داده اختصاص زیر مباحث به ایران (آبا) بتن آیین نامه نهم تا سوم فصلهاي
 بتن مصالح سوم فصل •
 فوالد چهارم فصل •
 آزمایشها و مشخصات استانداردهاي پنجم فصل •
 بتن کیفیت ششم فصل •
 ریزي بتن و بتن اختالط هفتم فصل •
 آرماتوربندي جزئیات هشتم فصل •
 اجرایی درزهاي و بتن در مدفون مجراهاي و لوله ها بندي، قالب ضوابط نهم فصل •

 
 با مصالح آلومینیومی، چوبی و پلیمري طراحی سازه هاي -4-4

آیین نامه طراحی  8و  7مصالح، الزامات تحلیل و طراحی و محدودیت هاي اعضاي سازه اي با مصالح آلومینیوم و چوبی باید بر اساس فصول 
 پل آشتو باشد.
مراجعه  46 با مصالح پلیمري آشتوآیین نامه طراحی پل هاي عابر پیاده  اید بهب FRP(45( پلیمري اعضاي پل هاي عابر پیاده با براي طراحی

 کرد.
باز  FRPمیلیمتر بوده و ضخامت اعضاي سازه اي  6بسته (مانند لوله ها) باید  اعضاي حداقل ضخامتپلیمري، اعضاي سازه اي در مورد 

 میلیمتر باشد. 10(مانند ناودانی) و ورق هاي اتصاالت باید بیشتر از 
 

 47تغییر مکانکنترل  -4-5

طول دهانه بیشتر  360/1آیین نامه طراحی پل عابر آشتو تغییرمکان پل عابر پیاده تحت بار عابر پیاده بدون ضریب نباید از  5مطابق بند 

  طول دهانه گردد. 220/1شود. همچنین تغییرمکان پل هاي طره اي تحت بار عابرپیاده باید کمتر از 

 طول دهانه بیشتر شود. 360/1باد بدون ضریب نباید از  تغییر مکان افقی تحت بار
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48  Vibration 
49  Fundamental Frequency   
50 First Harmonic  
51 Lock-in Phenomenon  

 توضیح 

 .گاهها در نظر گرفته میشود مرکز به مرکز تکیه (طول دهانه)دهانه محاسباتی 
 

𝑓 ≥ 2.86 𝑙𝑛�816
𝑊� 𝑊     یا    � ≥ 816 𝑒(−0.35𝑓)  

𝑓 = 0.18�𝑔 ∆𝐷𝐿�  

 48لرزشکنترل  -4-6

سازه در جهت قائم  49آیین نامه طراحی پل عابر آشتو فرکانس پایه 6لرزش سازه نباید باعث ناراحتی یا نگرانی عابرین پیاده گردد.  مطابق بند 
هرتز بوده و در جهت افقی فرکانس پایه سازه بدون بار عابر پیاده  3باید بزرگتر از  50بدون بار عابر پیاده به منظور جلوگیري از هارمونیک اول

 هرتز باشد. 3/1باید بیشتر از 
را تامین کند یا هارمونیک دوم مد نظر بود، می توان کفایت پل را در برابر لرزش با صحت رابطه  باالچه فرکانس پایه نتوانست محدودیت نچنا

 زیر سنجید :

 جایی که:
W  کیلونیوتن= وزن سازه ، تنها شامل بار مرده (برحسب( 

f (برحسب هرتز) فرکانس پایه = 
 رت تیر ساده دو سر مفصل فرض کرده و مقدار فرکانس پایه را از رابطه زیر حساب نمود :می توان پل را به صو

∆𝐷𝐿 (برحسب متر) بیشترین تغییرمکان پل تحت بار مرده : 
g متر بر مجذور ثانیه) 81/9ثقل ( : شتاب 
 
توضیح 

. این ارزیابی باید موارد زیر را در بر درک ارزیابیدینامیکی پل عابر پیاده را تحت گام هاي عابر پیاده را  عملکرد براي بررسی دقیق تر می توان
 گیرد:
 فرکانس و بزرگی گام هاي عابرپیاده •
 51موقعیت گروه عابر پیاده روي پل در یک زمان، شامل نظریه قفل اثر •
 تخمین مناسب میرایی سازه •
 ا) سرعتمحدودیت هاي مرتبط با شتاب و (ی •
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52  Hollow Structural Sections 
53 American Welding Society , AWS D1.1 Structural Welding Code- Steel , 2000 

 1392وزارت راه و شهرسازي معاونت مسکن و ساختمان، مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، پی و پی سازي ،  54

 خستگیتنش هاي مجاز  -4-7

 کنترل گردد.) FLتحمل بار خستگی (راي بباید  پل عابر پیادهاعضاي  کلیه پایداري
و  1-11وشکل  2-11براي اعضاي اصلی و اتصاالت پل هاي عابر پیاده فوالدي دامنه مجاز تنش خستگی باید بر اساس فرضیات جدول 

 تعیین گردد. 395تکرار) نشریه  2,000,000بیش از  به  (ستون مربوط  3-11مقادیر جدول 
 براي اعضاي پل هاي عابر پیاده بتنی دامنه مجاز تنش خستگی به شرح زیر است:

 :کند تجاوز زیر مقدار از نباید کششـی، مسـتقیم آرماتورهـاي در شده ایجاد تنشهاي حداقل و حداکثر بین اختالف •

:رابطه این در  
f f max تنش نوسان : حداکثر 
fmin شود. می منظور منفی فشار براي و مثبت کشش براي تنش این تنش، : حداقل 
r / h  :در نظر گرفته  3/0رابر با ب نسبت شعاع پایه آج میلگرد به ارتفاع آن. در مواردیکه این نسبت مشخص نیست مقدار آن بایـد
 .شود

 مگاپاسکال 180:  مکانیکی و جوشی هاي وصله در •
 

 پل هاي عابر پیاده با مصالح آلومینیوم، چوب و پلیمري باید به منبع معرفی شده در بخش الزامات تحلیل و طراحی این پل ها مراجعه کرد. در مورد
 
 توضیح 

) لوله اي شکل و جزئیات آنها در آیین نامه طراحی پل آشتو بیان نشده و باید مقاومت اسمی HSS52پایداري اعضاي با پروفیل هاي توخالی (
تعیین گردد. مقاومت در برابر خستگی  AWS D1.153آیین نامه  13-2آیین نامه طراحی عالئم آشتو یا شکل  3-11در برابر خستگی از جدول 

 CIDECTکمیته  8ی) شکل و جزئیات آنها با توجه به قوانین راهنماي شماره ) مربع و مستطیل (قوطHSSاعضاي با پروفیل هاي توخالی (
 بدست آید.

 
 ضوابط پی سازي -4-8

 انجام گیرد. 54طراحی پی هاي سطحی، عمیق و سازه هاي نگهبان در صورت نیاز باید بر اساس ضوابط مبحث هفتم
 براي انتخاب موقعیت  و عمق پی باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

 متر در نظر گرفته شود. 5/0پی باید حداقل  عمق •
 پی باید در ترازي اجرا شود که تغییرات فصلی باعث تورم یا انقباض در خاك هاي رسی نشود. •
 پی باید بر روي الیه باربر مناسب طبیعی و یا خاك بهسازي شده اجرا شود. •
 ی ایجاد نکند.پی باید در ترازي اجرا شود که در آن تراز، یخ زدگی زمین در پی خراب •
 پی ها باید از لبه شیب در باال و پایین فاصله مناسبی داشته باشند که با کنترل پایداري شیب و تغییر شکل ها مشخص شود. •

قائم از لبه پی می گذرد نباید با سطح شیب برخورد کند، مگر آن که  1افقی به  2زمانی که پی در باالي شیب قرار می گیرد خطی که شیب 
 قیق پایداري و تغییر شکل پی انجام شود.تحلیل د
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 ضوابط ایمنی و نگهداري -5

 نرده هاي محافظ -5-1

به میزان  wعالوه بر رعایت ضوابط هندسی در بخش معماري، نرده هاي محافظ باید براي تحمل بار زنده  139نشریه  2-7مطابق بند 
 نیوتن بر متر در جهت قائم و افقی به طور همزمان طراحی گردند. 800

 

 
 ) وارد بر نرده هاي محافظwبار زنده خطی ( -11شکل 

 
 کاهش اثر برخورد -5-2

 رعایت ارتفاع مفید (فاصله ایمن قائم) در طراحی پل هاي عابر پیاده براي عدم برخورد وسیله نقلیه با عرشه پل عابر پیاده الزامی است.
 

 : شود می پیشنهاد زیر نقلیه با عرشه پل راهکارهاي وسیله برخورد اثر با آیین نامه طراحی پل عابر آشتو براي مقابله 3-1مطابق بند 
 با زیر سازه، و پیوستگی آن  روسازه کلیه اعضاي برقراري پیوستگی •
 افزایش وزن روسازه •
 افزایش سختی جانبی روسازه •

 
پایه هاي پل عابر پیاده الزامی است. تا محل  انتهاي شانه راهبراي جلوگیري از برخورد وسیله نقلیه با پاي هاي پل رعایت حریم از 

 اثر با مقابله ) رعایت نگردد برايانتهاي شانه راهآیین نامه طراحی پل آشتو، چنانچه فاصله امن تا پایه پل (حریم از  5-6-3مطابق بند 
 : شود می پیشنهاد زیر هاي راهکارهايlنقلیه با پایه هاي پل  وسیله برخورد
 ایجاد خاکریز •
 ها پایه از متري 3 فاصله در ایستاده گیر ضربه نصب •
 ها پایه از متري 3 فاصله در متر یک حداقل ارتفاع به حفاظ ایجاد •
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 زنگ زدایی، آماده سازي و رنگ آمیزي قطعات فوالدي  -5-3

قبل از کلیه سطوح قطعات فوالدي باید براي حفاظت در مقابل خوردگی رنگ آمیزي شوند. براي موثر بودن پوشش رنگ، سطح فوالد 
 رنگ آمیزي باید به وسیله عملیات آماده سازي از هرگونه آلودگی، زنگ و آثار ناشی از برش کاري و جوشکاري تمیزکاري شود.

 
زنگ زدایی فلز می تواند بسته به مشخصات فنی طرح به وسیله برس سیمی و یا روش ماسه  55مبحث یازدهم 3-2-8-11مطابق بند 

 ) صورت گیرد.2-18(بند  395) و نشریه 2-4-5-10نی مطابق ضوابط مبحث دهم (بند پاشی تحت فشار و یا ساچمه ز
 

 ضوابط رنگ آمیزي قطعات فوالدي به شرح زیر است:

 1-18مشخصات جدول  ) باهی(ضدزنگ ) و دو دست رنگ (آستر و رو هیرنگ اول کدستیبا  دیفلزي بامصالح قطعات  هیکل •
 رنگ آمیزي شوند. 395نشریه 

حداقل ضخامت رنگ  از دی. اما ضخامت رنگ خشک شده نباردیشده توسط سازنده انجام گ نییتع زانیباتوجه به م دیبا زيیرنگ آم
کند، رنگ  نیرا تام الزم دست رنگ نتواند ضخامت کی شده در نییتع زانیکمترشود. چنانچه م 395نشریه  1-18در جدول شده  نییتع
 .دیخامت مورد لزوم به دست آمجدداً تکرار شود تا حداقل ض دیبا زيیآم
 
 توضیح  

 . نماید می فراهم آمیزي را رنگ روش سیستم تعیین براي سطوح پاکسازي ارزیابی بصري روش 568501 ایزو استاندار
 . شود می داده نشان)  Sa – St – FI(  مناسب حروف با سطح کاري تمیز روش به توجه با سطوح سازي آماده
 از باید سطح همچنین گردد، حذف و شده جدا سطوح از زدگی زنگ از ناشی سنگین هاي کاري، الیه تمیز از قبل داشت توجه باید

 . باشد پاك رویت قابل زاید مواد و روغن ، ها چربی
 

 )Sa( پاششی کاري تمیز
 مورد در نکته این شود می داده نمایش Sa حرف با سندبالست روش همان یا پاششی روش از استفاده با سطوح نمودن آماده

 از ناشی غبار و گرد از بایست می سندبالست اجراي از پس نظر مورد سطح که است اهمیت حائز پاششی کاري تمیز یا سندبالست
 . شود تمیز ها ساینده

 
  )Stقدرتی ( ابزار و دست با سطح کاري تمیز
 انجام ماشین یا دست با ساییدن ، کاري برس ، سیمی برس مثل قدرتی ابزار و دستی کاري تمیز روش با سطح سازي آماده که زمانی
 سطح باید سندبالست اجراي همانند دست با کاري تمیز از بعد سندبالست اجراي روش همانند.  شود می داده نمایش St حروف با شود

 .  نمود پاك کاري تمیز از ناشی غبار گرد از را
 

  )FIشعله ( با تمیزکاري
 . شود می استفاده ندرت به شعله با تمیزکاري روش است ذکر به الزم.  نمود تمیز را فلز سطح برس ابزار با باید شعله با تمیزکاري از بعد

                                                           
 1392ساختمان هاي صنعتی ، وزارت راه و شهرسازي معاونت مسکن و ساختمان، مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان، طرح و اجراي  55

56 STANDARD ISO 8501, Corrosion Protection of Steel Structures by Painting 
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 ضوابط نگهداري سقف، پی و اجزاي غیر سازه اي -5-4

 عملیات 395نشریه  7-18به منظور محافظت در مقابل خوردگی، ورق هاي کف عرشه و راه پله باید گالوانیزه گردند. مطابق بند 

 کردن گالوانیزه عملیات از قبل .شوند درهرمترمربع پوشانده 98/0خلوص  با روي بوسیله  57 داغ وري غوطه شیوه با باید کردن گالوانیزه
 عملیات مورد که پیچهایی و شده گالوانیزه قطعات درمورد .گردد خارجی هاي آلودگی هرگونه از عاري و تمیز کامالً باید فلز سطح

 مطابق اند نشده گالوانیزه که قسمتهائی چنین شوند گالوانیزه جوش به محل سانتیمتر 5 از نزدیکتر نباید گرفت خواهند قرار جوشکاري
 .گرفت خواهند قرار ترمیم عملیات است مورد شده آورده آمیزي رنگ بخش در آنچه

 
 خاك در موجود آور زیان مواد از ناشی فساد و خوردگی مقابل یخ زدگی، در باید با روش هاي مناسب پی پل هاي عابر پیاده سیستم از

 .گردد محافظت
 

کلیه اجزاي غیر سازه اي مانند ورق هاي سقف (در صورت اجرا) ، تاسیسات مکانیکی و برقی باید با اتصال مناسب به اجزاي سازه اي 
 و به نحوه مناسب در برابر خوردگی محافظت شوند.مهار شوند. همچنین باید در برابر زلزله، یخ زدگی، آتش سوزي و ضربه مقاوم بوده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 hot dip precess 
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 : 1پیوست 

 
 شهرينمونه موردي جهت مطالعات قبل از احداث پل عابر برون
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 بیان مسئله
شود. محدوده مورد هاي با سطح عملکرد مختلف پرداخته میدر جادهدر این بخش به بیان یک نمونه موردي با اطالعات فرضی 

این موضوع نمایش داده شده است.  1-است که در شکل پ 4و  3، 2، 1مطالعه شامل سه محور مواصالتی مربوط به چهار شهر 
 4و  1اصالتی بین شهرهاي بزرگراه و محور مو 3و  1آزادراه، محور مواصالتی بین شهرهاي  2و  1محور مواصالتی میان شهرهاي 

هاي عابرپیاده بندي احداث پلسنجی، مکانیابی و اولویتراه اصلی درجه یک تعریف شده است. مسئله اساسی مورد بررسی، امکان
شهري هاي عابرپیاده برونکار گرفته شده در راهنماي طراحی و مکانیابی پلشهري در محورهاي موردنظر براساس روش بهبرون

 ر ادامه، تالش گردیده این موضوع بصورت گام به گام بیان شود.است. د
 

 
 نمایی از محدوده مورد مطالعه -1-شکل پ

 
 سنجی نقاط داخل محدوده مورد مطالعهمرحله اول: امکان

هایی و محدوده این منظور، الزم است تمامی نقاطشود. بهسنجی نقاط داخل محدوده مورد مطالعه پرداخته میدر مرحله اول، به امکان
شهري هستند، در یک هاي برونکه به واسطه داشتن کاربري عمده مولد و جاذب سفر داراي پتانسیل عبور عرضی عابرپیاده از جاده

گردد در صورتی که در یک محدوده مشخص، کاربري در نقشه و یا تصویر هوایی مشخص شوند. در این خصوص، خاطر نشان می
اي که گونهبرداري تقاضاي عبور عرضی عابر را به همراه داشته باشد، بهشود در صورت بهرهبوده و تصور میحال ایجاد و یا توسعه 

برداري از کاربري موردنظر صرفاً با وجود پل عابرپیاده محقق خواهد شد (مانند محدوده ایستگاه قطار بین شهري در مجاورت بهره
 یک نقطه مشخص شود و در فرآیند تحلیل مرحله اول قرار گیرد. آزادراه)، الزم است در این مرحله به عنوان

شهري نشان داده شده است. در این میان، نقاط شناسایی شده براي انجام مطالعات قبل از احداث پل عابرپیاده برون 2-در شکل پ
در این نقاط موردنظر قرار گرفته  بدلیل در اختیار قرارگیري درخواست امکان سنجی احداث پل عابرپیاده بین شهري A7و  A3نقاط 

1

3

2

4

1راه اصلی درجه 

بزرگراه

آزادراه

راهنما

1 شهر

جاده
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سنجی احداث پل ، حایز بررسی و امکان6-3-2مطابق با بند  3و  2و حداقل یک شرط از شروط  1دلیل تامین شرط اند. سایر نقاط به
دراهی داراي عملکرد آزا A3تا  A1، نقاط 1-اند. بر اساس جدول پبررسی شده 2-و پ 1-باشند. این موضوع در جداول پعابر می

داراي عملکرد بزرگراهی بصورت شش خط  A7تا  A4کیلومتر بر ساعت، نقاط  90بصورت هشت خط رفت و برگشت و سرعت مجاز 
داراي عملکرد راه اصلی درجه یک بصورت چهار خط رفت و  A11تا  A8کیلومتر بر ساعت و نقاط  80رفت و برگشت و سرعت مجاز 

سنجی نقاط داخل محدوده بر ساعت هستند. همچنین، سایر اطالعات الزم در مرحله امکانکیلومتر  50یا  70برگشت و سرعت مجاز 
 حجم تردد وسیله نقلیه و وجود کاربري عمده مولد و جاذب سفر در محدوده آورده شده است.شامل 

بیانگر این  سنجی نقاط داخل محدوده جهت احداث پل عابرپیاده برون شهريهاي امکانبررسی شاخص 2-جدول پ بر اساس
محدوده) شرایط درنظرگرفته شده در این مرحله را تامین نموده و قابلیت بررسی در مرحله  11ها (مطلب است که تمامی این محدوده
 دوم (مکانیابی پل عابرپیاده) را دارند.

 

 
 شهرينقاط شناسایی شده براي انجام مطالعات قبل از احداث پل عابرپیاده برون -2-شکل پ

 
  

1

3

2

4

راه اصلی

بزرگراه

آزادراه

A 1

A 3

A 11

A 10

A 8

A 7

A 5
A 4

A 2

A 6

A 9
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 سنجی نقاط داخل محدوده جهت احداث پل عابرپیاده برون شهريهاي امکانبرداشت شاخص -1-ول پجد

 محدوده ردیف

امکان سنجی نقاط داخل محدوده (تامین شرط یک و حداقل یکی از شروط  -الف
 دیگر)

امکان سنجی نقاط  -ب
داخل محدوده با دریافت 
درخواست امکان سنجی 

 احداث پل

: راه هاي 1شرط 
خطه و بیشتر  4

(مجموع رفت و 
 برگشت) 

: حجم تردد 2شرط 
وسیله نقلیه بیش 

نقلیه وسیله 500از 
در ساعت اوج در 

 جهت

: سرعت 3شرط 
 60مجاز بیش از 

 کیلومتر در ساعت
 

: وجود 4شرط 
کاربري عمده مولد 
و جاذب سفر در 

 محدوده 

1 A1 
خطه  8آزادراه، 

 در دو جهت
  دبیرستان 90 1860

2 A2 
خطه  8آزادراه، 

 90 1720 در دو جهت
خدمات کوجک 

 خودرو
 

3 A3 
خطه  8آزادراه، 

 در دو جهت
  مجتمع بین راهی 90 1900

4 A4 
خطه  4راه اصلی، 

 70 710 در دو جهت
دبستان، مجتمع 

 مسکونی
 

5 A5 
خطه  4راه اصلی، 

مرکز پلیس و  70 580 در دو جهت
 اورژانس

 

6 A6 
خطه  4اصلی، راه 

 50 550 در دو جهت
کاربري خدماتی 

 خرد
 

7 A7 
خطه  4راه اصلی، 

  مجتمع مسکونی 50 600 در دو جهت

8 A8 
خطه  6بزرگراه، 

  پادگان نظامی 80 820 در دو جهت

9 A9 
خطه  6بزرگراه، 

 80 660 در دو جهت
کاربري خدماتی 

 خرد
 

10 A10 
خطه  6بزرگراه، 

 80 710 در دو جهت
تفریحی و مرکز 

  گردشگري

11 A11 
خطه  6بزرگراه، 

 80 750 در دو جهت
آرامستان، خدمات 

  ویژه خودرو
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 سنجی نقاط داخل محدوده جهت احداث پل عابرپیاده برون شهريهاي امکانبررسی شاخص -2-جدول پ

 محدوده ردیف

از شروط امکان سنجی نقاط داخل محدوده (تامین شرط یک و حداقل یکی  -الف
 دیگر)

امکان سنجی نقاط  -ب
داخل محدوده با دریافت 
درخواست امکان سنجی 

 احداث پل

: راه هاي 1شرط 
خطه و بیشتر  4

(مجموع رفت و 
 برگشت) 

: حجم تردد 2شرط 
وسیله نقلیه بیش 

نقلیه وسیله 500از 
در ساعت اوج در 

 جهت

: سرعت 3شرط 
 60مجاز بیش از 

 کیلومتر در ساعت
 

: وجود 4شرط 
کاربري عمده مولد 
و جاذب سفر در 

 محدوده 

1 A1      

2 A2      

3 A3      

4 A4      

5 A5      

6 A6      

7 A7      

8 A8      

9 A9      

10 A10      

11 A11      
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 مرحله دوم: مکانیابی پل عابرپیاده
-2بایست تمامی پنج شاخص معرفی شده در بند منظور بررسی شرایط درنظرگرفته شده براي مکانیابی پل عابر، میمرحله دوم، به در
مقادیر برداشت شده موردنیاز در مرحله مکانیابی پل عابرپیاده آورده شده  3-برداشت و در هر موقعیت برداشت شود. در جدول پ 4-5

انجام گرفته است. در  5-4-2نقلیه بصورت آماربرداري و مطابق با بند ي حجم تردد عابرپیاده و وسیلههااست. نحوه برداشت شاخص
این خصوص، با توجه به ایجاد ممنوعیت تردد عرضی از محور آزادراه، در این بخش برآورد عبور عابر صورت پذیرفته است. سایر 

 بصورت میدانی برداشت گردیده است. 3-هاي جدول پشاخص
بررسی شده  8-الی پ 3-هاي پها مطابق با شکلدر ادامه، فرآیند مکانیابی پل عابر مطابق با فلوچارت این مرحله در تمامی موقعیت

 است. 
 

 مقادیر برداشت شده موردنیاز در مرحله مکانیابی پل عابرپیاده -3-جدول پ

 محدوده ردیف

 حجم تردد وسایل نقلیه حجم تردد عابر پیاده
وسایل سرعت 

 نقلیه
مشخصات 
 فیزیکی راه

حداقل فاصله تا 
 محل عبور ایمن

عابر پیاده  100حداقل 
اوج در چهار ساعت 

 متوالی

، بزرگراه  900حداقل آزادراه 
و راه اصلی درجه یک  700

نقلیه درساعت وسیله 500
 درجهتاوج 

 60حداقل
در کیلومتر 
 ساعت

حداقل عرض 
سواره روي معبر 

 متر 12
 متر  300حداقل 

1 A1 93 1860 90 26 350پل عابر ، 

2 A2 79 1720 90 26 220پل عابر ، 

3 A3 133 1900 90 27 500پل عابر ، 

4 A4 188 710 70 14 350تقاطع چراغدار ، 

5 A5 91 580 70 16 360پل عابر ، 

6 A6 210 550 50 16 280تقاطع کنترل،-
 شده

7 A7 207 600 50 16 340پل عابر ، 

8 A8 147 820 80 22 450پل عابر ، 

9 A9 85 660 80 21 490پل عابر ، 

10 A10 246 710 80 22 380زیرگذر عابر ، 

11 A11 83 750 80 22 400 پل عابر ، 
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مکانیابی احداث پل هاي عابرپیاده برون شهري

متر12 ≥عرض مفید کل سواره    

نوع عملکرد جاده

د راه هآزا راه اصلی درجه یک بزرگرا
راه فرعیراه اصلی درجه دو)خطه 4(

بله

فاصله تا نزدیکترین گذرگاه 
متر  300 ≥ایمن   

Km/hr 60 ≥سرعت مجاز    

بله

ساعت اوج  4حجم عابر در 
نفر 100 ≥    متوالی

بله

خودرو 700  ≥حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج بزرگراه    
ه اصلی    خودرو 500 ≥حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج را

خیر

فاصله تا نزدیکترین گذرگاه 
1متر  300 ≥ایمن    خیر

خیر

بله

وجود کاربري خاص یا عمده 
مولد و جاذب سفر

خیر

بله2

بله

حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج 
خودرو 900 ≥

بله

بله

1

خیر

خیر

خیر خیر

خیر

 
 در آزادراه A3و  A1مکانیابی احداث پل عابرپیاده در محدوده  -3-شکل پ
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مکانیابی احداث پل هاي عابرپیاده برون شهري

متر12 ≥عرض مفید کل سواره    

نوع عملکرد جاده

د راه هآزا راه اصلی درجه یک بزرگرا
راه فرعیراه اصلی درجه دو)خطه 4(

بله

فاصله تا نزدیکترین گذرگاه 
متر  300 ≥ایمن   

Km/hr 60 ≥سرعت مجاز    

بله

ساعت اوج  4حجم عابر در 
نفر 100 ≥    متوالی

بله

خودرو 700  ≥حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج بزرگراه    
ه اصلی    خودرو 500 ≥حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج را

خیر

فاصله تا نزدیکترین گذرگاه 
1متر  300 ≥ایمن    خیر

خیر

بله

وجود کاربري خاص یا عمده 
مولد و جاذب سفر

خیر

بله2

بله

حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج 
خودرو 900 ≥

بله

بله

1

خیر

خیر

خیر خیر

خیر

 
 در آزادراه A2مکانیابی احداث پل عابرپیاده در محدوده  -4-شکل پ
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مکانیابی احداث پل هاي عابرپیاده برون شهري

متر12 ≥عرض مفید کل سواره    

نوع عملکرد جاده

د راه هآزا راه اصلی درجه یک بزرگرا
راه فرعیراه اصلی درجه دو)خطه 4(

بله

فاصله تا نزدیکترین گذرگاه 
متر  300 ≥ایمن   

Km/hr 60 ≥سرعت مجاز    

بله

ساعت اوج  4حجم عابر در 
نفر 100 ≥    متوالی

بله

خودرو 700  ≥حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج بزرگراه    
ه اصلی    خودرو 500 ≥حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج را

خیر

فاصله تا نزدیکترین گذرگاه 
1متر  300 ≥ایمن    خیر

خیر

بله

وجود کاربري خاص یا عمده 
مولد و جاذب سفر

خیر

بله2

بله

حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج 
خودرو 900 ≥

بله

بله

1

خیر

خیر

خیر خیر

خیر

 
 در راه اصلی درجه یک A1مکانیابی احداث پل عابرپیاده در محدوده  -5-شکل پ
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مکانیابی احداث پل هاي عابرپیاده برون شهري

متر12 ≥عرض مفید کل سواره    

نوع عملکرد جاده

د راه هآزا راه اصلی درجه یک بزرگرا
راه فرعیراه اصلی درجه دو)خطه 4(

بله

فاصله تا نزدیکترین گذرگاه 
متر  300 ≥ایمن   

Km/hr 60 ≥سرعت مجاز    

بله

ساعت اوج  4حجم عابر در 
نفر 100 ≥    متوالی

بله

خودرو 700  ≥حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج بزرگراه    
ه اصلی    خودرو 500 ≥حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج را

خیر

فاصله تا نزدیکترین گذرگاه 
1متر  300 ≥ایمن    خیر

خیر

بله

وجود کاربري خاص یا عمده 
مولد و جاذب سفر

خیر

بله2

بله

حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج 
خودرو 900 ≥

بله

بله

1

خیر

خیر

خیر خیر

خیر

 
 در بزرگراه A10و  A8در راه اصلی درجه یک و  A7و  A4در محدوده مکانیابی احداث پل عابرپیاده  -6-شکل پ
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مکانیابی احداث پل هاي عابرپیاده برون شهري

متر12 ≥عرض مفید کل سواره    

نوع عملکرد جاده

د راه هآزا راه اصلی درجه یک بزرگرا
راه فرعیراه اصلی درجه دو)خطه 4(

بله

فاصله تا نزدیکترین گذرگاه 
متر  300 ≥ایمن   

Km/hr 60 ≥سرعت مجاز    

بله

ساعت اوج  4حجم عابر در 
نفر 100 ≥    متوالی

بله

خودرو 700  ≥حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج بزرگراه    
ه اصلی    خودرو 500 ≥حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج را

خیر

فاصله تا نزدیکترین گذرگاه 
1متر  300 ≥ایمن    خیر

خیر

بله

وجود کاربري خاص یا عمده 
مولد و جاذب سفر

خیر

بله2

بله

حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج 
خودرو 900 ≥

بله

بله

1

خیر

خیر

خیر خیر

خیر

 
 در بزرگراه A11در راه اصلی درجه یک و  A5مکانیابی احداث پل عابرپیاده در محدوده  -7-شکل پ
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مکانیابی احداث پل هاي عابرپیاده برون شهري

متر12 ≥عرض مفید کل سواره    

نوع عملکرد جاده

د راه هآزا راه اصلی درجه یک بزرگرا
راه فرعیراه اصلی درجه دو)خطه 4(

بله

فاصله تا نزدیکترین گذرگاه 
متر  300 ≥ایمن   

Km/hr 60 ≥سرعت مجاز    

بله

ساعت اوج  4حجم عابر در 
نفر 100 ≥    متوالی

بله

خودرو 700  ≥حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج بزرگراه    
ه اصلی    خودرو 500 ≥حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج را

خیر

فاصله تا نزدیکترین گذرگاه 
1متر  300 ≥ایمن    خیر

خیر

بله

وجود کاربري خاص یا عمده 
مولد و جاذب سفر

خیر

بله2

بله

حجم وسیله نقلیه در ساعت اوج 
خودرو 900 ≥

بله

بله

1

خیر

خیر

خیر خیر

خیر

خیر

 
 در بزرگراه A9مکانیابی احداث پل عابرپیاده در محدوده  -8-شکل پ
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 A9و  A2 ،A6هاي ها به غیر از موقعیت، تمامی موقعیت8-الی پ 3-هاي پهاي مکانیابی پل عابر در شکلپس از بررسی فلوچارت
ها، نقاط نهایی و مورد تایید مرحله مکانیابی پل شرایط احداث پل عابر را تامین می کنند. قبل از بررسی اولویت احداث این موقعیت

گذاري هاي آتی، نحوه شمارهمنظور سهولت در انجام تحلیلگردد بهگردد. پیشنهاد میمشخص می 9-ده مطابق با شکل پعابرپیا
 اي از چپ به راست به شهر مبدا، شهر مقصد و شماره موقعیت انجام گیرد.ها بصورت سه شمارهموقعیت

 
 ادهنقاط نهایی و مورد تایید مرحله مکانیابی پل عابرپی -9-شکل پ

 
 مرحله سوم: اولویت بندي احداث پل برون شهري

هاي برآورد و برداشت شاخص 1-6-5-2و  5-5-2بندي مطابق با بندهاي هاي اولویتدر این مرحله، ابتدا برآورد و برداشت شاخص
شهري برداشت شده  متغیرهاي موثر در اولویت بندي احداث پل برون 4-پذیرد. به این منظور، در جدول پبندي صورت میاولویت

-بندي احداث پل عابرپیاده برون شهري صورت میهاي اولویتمحاسبه شاخص 5-آورده شده است. پس از آن، مطابق با جدول پ
 پذیرد.
هاي سالیانه سازمان بر اساس مستندات پلیس راهور و یا آمارنامه تعداد تصادفات فوتی و جرحی در یک سال (فقره) •

  ايدهونقل جاراهداري و حمل
  3-5-5-2حداقل فاصله دید انتخاب ایمن (متر) باتوجه به جدول واقع در بند  •
مطابق با برداشت میدانی و درنظرگیري شرایط هندسی مسیر، طول واقعی قابل انتخاب راننده در امتداد مسیر (متر)  •

 هاي واقع در حاشیه راهشیب و تجهیزات و المان
  4-5-5-2س) باتوجه به جدول واقع در بند شدت روشنایی متوسط آیین نامه (لوک •
 شدت روشنایی متوسط موجود (لوکس) براساس برداشت در ساعات شب در هر محدوده •
متوسط زمان انتظار عابر جهت عبور عرضی در ساعت اوج و غیراوج (ثانیه) براساس برداشت حداقل پنج نمونه در ساعات  •

 اوج و غیر اوج ترافیک در هر محدوده

1

3

2

4

راه اصلی

بزرگراه

آزادراه

A 1-2-1

A 2-2-1

A 3-3-1

A 2-3-1

A 1-3-1

A 3-4-1

A 2-4-1
A 1-4-1
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  رپیاده عادي و کم توان جسمی در چهار ساعت متوالی (نفر)تردد عاب •
 

 شهريبندي احداث پل برونبرداشت متغیرهاي موثر در اولویت -4-جدول پ

 محدوده

Ci Si Li twi Pi 

ک سال 
تعداد تصادفات فوتی در ی

(فقره)
 

ک سال 
تعداد تصادفات جرحی در ی

(فقره)
 

حداقل فاصله دید انتخاب ایمن  
(متر)

 

طول 
واقعی قابل انتخاب راننده 

در امتداد مسیر (متر)
 

شدت روشنایی متوسط آیین نامه 
س)

(لوک
 

شدت روشنایی متوسط موجود 
س)

(لوک
 

متوسط 
زمان 

انتظار عابر جهت عبور 
عرضی در ساعت اوج (ثانیه)

 

متوسط 
زمان 

انتظار عابر جهت عبور 
عرضی در ساعت غیراوج (ثانیه)

 

تردد عابرپیاده عادي در چهار
 

ساعت 
متوالی (نفر)

 
تردد عابرپیاده کم توان جسمی در 

چهار ساعت متوالی (نفر)
 

A1-2-
1 

1 2 270 235 8 7 81 39 39 22 

A1-2-
2 

0 1 270 215 8 7 75 30 105 11 

A1-4-
1 

0 2 200 175 12 11 42 18 143 18 

A1-4-
2 

2 4 200 160 12 8 45 20 31 24 

A1-4-
3 

1 5 200 145 12 10 37 17 164 17 

A1-3-
1 

2 4 230 195 11 9 49 29 124 9 

A1-3-
2 

0 2 230 180 11 10 41 25 183 25 

A1-3-
3 

1 1 230 190 11 7 52 31 30 21 

 
 بندي احداث پل عابرپیاده برون شهريهاي اولویتمحاسبه شاخص ˚5-پجدول 

 بهبود دسترسی بهبود تردد یا عبور و مرور افزایش ایمنی هدف ردیف
 Ci Vi Si Li Oi twi Pi LUsi LUoi LUei WLi شاخص

 فقره واحد
کیلومتر 
 برساعت

 ثانیه - - -
نفر در 
 ساعت

تعداد 
 کاربري

تعداد 
 کاربري

تعداد 
 کاربري

 متر

1 A1-2-1 1,7 86 1,15 0,5 1 60 94 1 0 0 26 
2 A1-2-2 0,3 83 1,26 0 1 52,5 133 0 1 0 27 
3 A1-4-1 0,7 69 1,14 0,5 0,6 30 188 1 1 0 14 
4 A1-4-2 3,3 66 1,25 1 0,6 32,5 91 0 0 2 16 
5 A1-4-3 2,7 71 1,38 0,5 0,6 27 207 0 0 1 16 
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6 A1-3-1 3,3 78 1,18 0,5 0,8 39 147 0 1 0 22 
7 A1-3-2 0,7 75 1,28 0,5 0,8 33 246 0 2 0 22 
8 A1-3-3 1,3 80 1,21 1 0,8 41,5 83 0 1 1 22 

 
ها به ازاي معیارهاي گوناگون مطابق با ها به منظور امکان مقایسه میان شاخصمقیاس کردن مقادیر شاخصبایست بیدر ادامه، می

شهري مقادیر بی بعد مربوط به شاخص هاي اولویت بندي احداث پل عابرپیاده برون 6-صورت گیرد. در جدول پ 2-6-5-2بند 
 نمایش داده شده است.

 
 شهريبندي احداث پل عابرپیاده برونهاي اولویتشده مربوط به شاخص بعدمقادیر بی –6-جدول پ

 ردیف

 بهبود دسترسی بهبود تردد یا عبور و مرور افزایش ایمنی هدف
 Ci Vi Si Li Oi twi Pi LUsi LUoi LUei WLi شاخص

 فقره واحد
کیلومتر 
 برساعت

 ثانیه - - -
نفر در 
 ساعت

تعداد 
 کاربري

تعداد 
 کاربري

تعداد 
 کاربري

 متر

Max 3,33 86 1,38 1 1 60 245,5 1 2 2 27 
Min 0,33 66 1,14 0 0,6 27 82,5 0 0 0 14 

1 A1-2-1 45/0  95/0  07/0  50/0  95/0  95/0  11/0  95/0  05/0  05/0  88/0  

2 A1-2-2 05/0  82/0  48/0  05/0  95/0  75/0  33/0  05/0  50/0  05/0  95/0  

3 A1-4-1 15/0  19/0  05/0  50/0  05/0  13/0  63/0  95/0  50/0  05/0  05/0  

4 A1-4-2 95/0  05/0  46/0  95/0  05/0  20/0  10/0  05/0  05/0  95/0  19/0  

5 A1-4-3 75/0  28/0  95/0  50/0  05/0  05/0  73/0  05/0  05/0  50/0  19/0  

6 A1-3-1 95/0  59/0  19/0  50/0  50/0  38/0  40/0  05/0  50/0  05/0  60/0  

7 A1-3-2 15/0  46/0  56/0  50/0  50/0  21/0  95/0  05/0  95/0  05/0  60/0  

8 A1-3-3 35/0  68/0  31/0  95/0  50/0  45/0  05/0  05/0  50/0  50/0  60/0  

 
، امتیاز اکتسابی براي هشت نقطه مورد نظر 3-6-5-2بندي مطابق با بند هاي اولویتدر نهایت، با توجه به ضرایب اهمیت شاخص

گردد، در این مرحله صرفاً اولویت احداث پل عابرپیاده با توجه به ریسک خاطر نشان میگردد. محاسبه می 7-مطابق با جدول پ
گردد و الزم است در شود، بررسی میها در سال پایه مین تمامی پلتهاي مالی که منجر به عدم ساختصادفات با عابر و محدودیت

اولویت احداث پل عابر  10-احداث گردند. به این منظور، در شکل پهاي عابر ها مطابق با درنظرگیري برنامه زمانی، پلتمامی نقطه
داراي بیشترین اهمیت احداث پل عابر بوده  A1-4-3و  A1-3-1 ،A1-4-2هاي به ترتیب نشان داده شده است. بر این اساس، موقعیت

 گیرند.هاي دیگر قرار میها در رتبهو سایر موقعیت
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 شهري بر حسب امتیاز اکتسابیاحداث پل عابرپیاده برون بندياولویت –7-جدول پ

 ردیف

 بهبود دسترسی بهبود تردد یا عبور و مرور افزایش ایمنی هدف
 Ci Vi Si Li Oi twi Pi LUsi LUoi LUei WLi شاخص

 فقره واحد
کیلومتر 
 برساعت

 ثانیه - - -
نفر در 
 ساعت

تعداد 
 کاربري

تعداد 
 کاربري

تعداد 
 کاربري

 متر

 ضریب

 اهمیت
0,74 0,11 0,15 

0,68 0,1 0,14 0,08 0,08 0,32 0,6 0,63 0,11 0,17 0,09 
1 A1-2-1 Poi = 7/48  
2 A1-2-2 Poi = 1/22  
3 A1-4-1 Poi = 1/27  
4 A1-4-2 Poi = 2/63  
5 A1-4-3 Poi = 7/59  
6 A1-3-1 Poi = 8/63  
7 A1-3-2 Poi = 2/30  
8 A1-3-3 Poi = 2/37  
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 هاي واقع در محدوده مورد مطالعهاولویت احداث پل عابر در موقعیت -10-شکل پ
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 محدوده مورد مطالعه


	1- کلیات
	2- ضوابط ایمنی و ترافیکی
	2-1- تعاریف و اصطلاحات
	2-1-1- انجام مطالعات قبل از احداث پل عابرپیاده
	2-1-2- امکانسنجی نقاط داخل محدوده
	2-1-3- مکانیابی پل عابرپیاده
	2-1-4- اولویتبندی احداث پل عابرپیاده
	2-1-5- جانمایی پل عابرپیاده

	2-2- روششناسی انجام مطالعه ترافیک
	2-2-1- مراحل انجام مطالعه
	2-2-2- فرآیند انجام مطالعه
	( توضیح
	2-2-3- ارتباط مفهومی میان گامهای مطالعات قبل از احداث پل عابرپیاده

	2-3- امکانسنجی نقاط داخل محدوده
	2-3-1- هدف
	2-3-2- ضرورت
	2-3-3- خروجی کار
	2-3-4- معرفی متغیرها
	2-3-5- معرفی شاخص 
	(توضیح
	2-3-6- فرآیند انجام کار

	2-4- مکانیابی پل عابرپیاده
	2-4-1- هدف
	2-4-2- ضرورت
	2-4-3- خروجی کار
	2-4-4- معرفی متغیرها
	2-4-5- معرفی شاخص 
	2-4-6- فرآیند انجام کار

	2-5- اولویتبندی احداث پل عابرپیاده
	2-5-1- هدف
	2-5-2- ضرورت
	2-5-3- خروجی کار
	2-5-4- معرفی متغیرها
	2-5-5- معرفی شاخص 
	2-5-5-1- تصادفات فوتی و جرحی با عابرپیاده
	سنجه مربوط به این شاخص، مجموع وزنی تصادفات فوتی و جرحی عابرپیاده در سه سال گذشته است.
	2-5-5-2-سرعت 85 درصد از وسایل نقلیه
	سنجه این شاخص، 85 امین سرعت مشاهده شده در منحنی سرعت وسایل نقلیه در شرایط جریان آزاد ترافیک است.
	2-5-5-3- وضعیت طول قابل انتخاب و عکسالعمل برای راننده در امتداد مسیر
	سنجه این شاخص، نسبت حداقل فاصله دید انتخاب ایمن مطابق با راهنما (جدول بند 2-5-5-3-توضیح) به طول واقعی قابل انتخاب برای راننده در امتداد مسیر (مطابق با برداشت میدانی و درنظرگیری شرایط هندسی مسیر، شيب و تجهیزات و المانهای واقع در حاشیه راه) است.
	2-5-5-4-  مطلوبیت تامین روشنایی جاده در ساعات شب
	سنجه این شاخص، میزان شدت روشنایی متوسط در راه در ساعات شب است.
	L = 0؛ در صورت تامین شدت روشنایی متوسط با درنظرگیری همزمان عملکرد معبر، کاربری و رویه جاده
	2-5-5-5- عملکرد راه
	عملکرد راههای برونشهری که دارای قابلیت احداث پل عابرپیاده هستند، بصورت آزادراه، بزرگراه و راه اصلی درجه یک با حداقل چهار خط عبور رفت و برگشت است.
	2-5-5-6-  زمان انتظار عابر برای عبور عرضی
	متوسط زمانی که نیاز است تا عابرپیاده برای عبور عرضی از جاده مورد استفاده قرار گیرد.
	tw, o-p, 1-5: زمان انتظار عابر پیاده برای عبور از عرض جاده در ساعت غیر اوج در نمونههای یک تا پنج
	2-5-5-7- تقاضای عبور عرضی عابرپیاده از معبر
	میزان تقاضای عبور عرضی عابر در یک مقطع عرضی و بصورت دو طرفه 
	2-5-5-8- تامین دسترسی به کاربری آموزشی در محدوده
	2-5-5-9- تامین دسترسی به کاربریهای خدماتی–رفاهی – درمانی
	2-5-5-10- تامین دسترسی به مراکز پلیس، اورژانس و خدمات خودرو
	2-5-5-11- عرض سواره روی جاده
	مجموع عرض سواره رو در دو جهت عبور
	2-5-6- فرآیند انجام کار


	2-5-6-2- بیمقیاس کردن مقادیر شاخصها
	2-5-6-3- تعیین اولویت احداث پل عابر
	2-6- توصیههای ایمنی و امنیتی پل عابر

	3- ضوابط معماری
	3-1- موقعیت احداث
	3-1-1- جانمایی
	3-1-2- دید و منظر
	3-1-3- بستر پل

	3-2- ابعاد حرایم
	3-2-1- حریم افقی
	3-2-2- ارتفاع از سطح جاده

	3-3- ابعاد عرشه (گذرگاه عابر پیاده)
	3-3-1- عرض عرشه
	3-3-2- ارتفاع عرشه

	3-4- نرده و حفاظ عرشه
	3-4-1- مشخصات نرده
	3-4-2- مشخصات قرنیز

	3-5- مشخصات و ابعاد پلکان و شیبراه
	3-5-1- مشخصات پلکان
	3-5-1-1-  ابعاد پلکان
	3-5-1-2-  تعداد پله ها
	3-5-1-3-  مشخصات پاگرد
	3-5-1-4-  مشخصات نرده پلکان

	 استفاده از نرده ایمنی به ارتفاع حداقل 85 سانتیمتر از کف پلکان در سرتاسر مسیر آن الزامی است. 
	3-5-1-5-  مشخصات کف پلکان

	پوشش کف در سرتاسر مسیر پلکان میبایستی مطابق با مشخصات ارایه شده در بند 3-6 باشد.
	3-5-1-6-  مشخصات سقف پلکان

	پوشش سقف در سرتاسر مسیر پلکان میبایستی مطابق با مشخصات ارایه شده در بند 3-7 باشد.
	در صورتیکه اختلاف ارتفاع سطح ورودی پلکان و سطح عرشه پل عابر پیاده در هر یک از طرفین پل به اندازه 18 پله یا کمتر از آن باشد نیاز به احداث پاگرد نیست.
	3-5-1-7- جهت ورود پلکان

	3-5-2- مشخصات شیبراه
	3-5-2-1-  میزان شیب

	 در صورت استفاده از شیبراه بجای پلکان، شیب آن میبایستی حداقل 5 درصد و حداکثر 12 درصد در نظر گرفته شود.
	3-5-2-2-  عرض شیبراه

	عرض شیبراه میبایستی 80/1 متر در نظر گرفته شود.
	3-5-2-3-  مشخصات پاگرد

	پاگردهای شیبراه میبایست دارای عرض 80/1 متر و عمق حداقل 80/1 متر باشد؛ در صورت نیاز به ایجاد سهولت بیشتر در چرخش، عمق پاگرد تا 20/2 متر قابل افزایش است.
	در نظر گرفتن یک پاگرد، به ازای هر 00/13 متر طول برای رمپهای 12 درصد، به ازای هر 80/18 متر طول برای رمپهای 8 درصد و به ازای هر 00/31 متر طول برای رمپهای 5 درصد الزامی است. 
	3-5-2-4-  مشخصات نرده شیبراه
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