
 

 

 هایک راهنمای جامع برای طراحی نسل بعدی خیابان

 از متعددی هاینگرش و رویکردها دربرگیرنده ،شده استمنتشر  یکاآمر 1شهری نقل و حمل ادارات ملی انجمن توسط تازگی به که گزارشی

 .است شمالی آمریکای سرتاسر از متخصصانی و مسئوالن از تن هاده

 
 (NACTOبا اجازه  ،Nate Roseberry. )عکاس: یکاگودر ش Loop Link پروژه

ریزان یا مدیران شهری بر سر بهترین نوع طراحی یک خیابان به توافق برسند، با این وجود یک توان انتظار داشت که همه برنامهاگرچه نمی

نقل عمومی  و ریزی مدون برای آینده داشته باشند، باید دسترسی به سیستم حملخواهند یک برنامهروشن است: شهرهایی که میچیز همواره 

 را در اولویت اول خود قرار دهند.

 حملهای ویژه کتاب راهنمایی با عنوان راهنمای طراحی خیابان نقل شهری آمریکا، و ملی ادارات حملدر راستای کمک به این فرآیند، انجمن 

مسئوالن و های عمومی مختلف، در کنار دیدگاهونقل حملمؤسسه و آژانس  11های نگرش دربرگیرندهکه  است تهیه کرده 2عمومی ونقل

 شهر آمریکای شمالی است. 54متخصصانی از 

ها برای آنها ریزان شهری و تمام کسانی که بهبود امنیت و کارایی خیابانمجهز برای طراحان، برنامهاین راهنما به مثابه یک فروشگاه کامل و 

در ادامه به چند رود تا یک کتاب قانون تجویزی، این راهنما بیشتر به صورت یک جعبه ابزار به کار می کهیدرحالکند. اهمیت دارد، عمل می

 شود:در آن، اشاره می مورد از نکات کلیدی مطرح شده

                                                           
 1 National Association of City Transportation Officials (NACTO) 

 2 Transit Street Design Guide 

http://nacto.org/transit-street-design-guide/


 

 

 یلدادن به وساکریدورهای اصلی هر دو با چالش جاهای مرکزی شهر و . خیاباننقل عمومی را از جریان ترافیک عادی جدا کنیدوحمل

نقل  و بودن حملتراکم، مطمئن شدن از جدا و کارایی در این مناطق پر بهبود ایمنی یهاراهنقلی روبرو هستند. یکی از  و مختلف حمل

نقل شهری  و ملی ادارات حملانجمن  3های شهریمدیر بخش ابتکار عمل طراحی Roe Matthewعمومی از جریان ترافیک عادی است. 

حال ترین نحو ممکن در نقل عمومی در مواقعی که باید در باالترین تواتر و به قابل اطمینان و های حملسیستم»گوید: آمریکا در این باره می

ها و قطارهای شهری قرار درحالی است که اگر فضای کافی در اختیار اتوبوس ینا گردند.اجرا باشند، اغلب با تراکم و ازدحام خودروها مواجه می

 «عمومی دقیقاً در زمانی که مردم بیشترین نیاز را به آن دارند، به خوبی کار کند. نقل و حملشویم دهیم، باعث می

، Roeهای کند. براساس گفتهرا توصیه می «5عمومینقل  و حملفقط »برای کمک به انجام این امر، راهنمای مذکور طراحی خطوطی با عنوان 

که نه  هستندعمومی نقل  و حملهای خوبی از خطوط فقط های شهر سان فرانسیسکو، مثالو بسیاری از خیابان Bronx’s Websterخیابان 

 اند.اند بلکه زمان سفر را نیز بهبود بخشیدهتنها به افزایش امنیت ترافیکی کمک کرده

به کار  «تدابیر دیگری»گذارند، ها را با خودروهای شخصی به اشتراک میها و ترامواها، خیاباندر نواحی که اتوبوس Roeهای در ادامه گفته

توان به نقل عمومی کاست. از این دست تدابیر میوکنش میان خودروها و سیستم حملاز برهم هاآنتوان به کمک شود که میگرفته می

هایی که دارای یک خط اشاره کرد. همچنین در سیاتل، در خیابان 6های درون خطوطو ایستگاه 4شدن مسافرانای برای سوارهای جزیرهایستگاه

ها های اتوبوس حرکت کنند و به این ترتیب زمان سفر اتوبوسشود تا در پشت ایستگاهها این اجازه داده میدوچرخهدر هر جهت هستند، به 

 افزایش یابد.

 
 (NACTO. )«اتوبوس فقط» خطوط

 نکنید فراموش را روهاپیاده

Roe ای کند، به گونهتردد می هاآنهایی که اتوبوس در خیاباندر سرتاسر آمریکا و سایر نقاط دنیا، »افزاید: های خود میدر ادامه صحبت

ونقل روی نیز مناسب باشند. در این راستا، مهم است که در تالش برای افزایش تعداد مسافرانی که از حملاند که برای پیادهطراحی نشده

مطابق با این راهنما، یکی از « ها مورد بررسی قرار دهیم.مرور پیاده و ها را برای عبورکنند، چگونگی عملکرد این خیابانعمومی استفاده می

                                                           
 3 Designing Cities Initiative 

 4 transit only 

 5 boarding islands 

 6 lane stops-in 

http://nacto.org/program/designing-cities/


 

 

هاست. به عنوان مثال در ها و کاهش فاصله بین این گذرگاههای عرضی عابر پیاده در تقاطعهای رسیدن به این منظور، افزایش تعداد گذرگاهراه

اند(، فضای کافی برای عبور خودروها از یک های باز واقع شدهها و محیطکها، پارهایی که در حاشیه اسکله)خیابان 7ایهای حاشیهخیابان

تر عمومی عریضنقل  و حملاست، چنین موقعیتی، فرصت ساخت خطوط ویژه که در شکل زیر نشان داده شده گونههمانسمت وجود ندارد. 

 آورد.فراهم میرا برای جداسازی عابر پیاده از جریان ترافیک خودروها، 

 
 (NACTO. )پیاده عابر تقاطع با ایحاشیه خیابان

 کنید حداکثر را کارایی و سرعت

های حاشیه اینچی از سطح ایستگاه یا کناره خیابان توقف نمایند، جدول 2که در فاصله فراهم شود اگر این امکان برای وسایل نقلیه عمومی 

ای باید به طور واضح های حاشیهشوند. بر اساس این راهنما، این جدولسرعت و کارایی این وسایل می ؤثر در افزایشیل به عاملی مخیابان تبد

برای در صورت امکان اینچ به شکل مقعر و یا مستطیل طراحی شوند )استاندارد طراحی(. همچنین  6گذاری شوند و در ارتفاع بیش از عالمت

های ای دیگر، راهنما نصب ریلساخته شوند. به عنوان گزینه داریبشجداول به صورت در نقاط ورود و خروج  کاهش زمان سوار شدن،

 ها این اجازه را بدهد تا جدول کنار خیابان را در آغوش بگیرد.که به اتوبوس یاگونهبهدهد گیرهای پالستیکی را پیشنهاد میالستیکی یا ضربه

های شهری است. این در طراحی 1عمومی در جهت عکس جریان ترافیکنقل  و حملیک معیار مهم دیگر برای بهبود کارایی، گنجاندن خطوط 

یابند. مطابق با این راهنما، این شوند و معموالً به اتوبوس یا دوچرخه اختصاص میطرفه طراحی میهای با ترافیک یکخطوط برای خیابان

که سازمان پارکینگ و ترافیک شهر سان  9شوند. بررسیتری را سبب میخطوط از طریق کاهش مواجهه با ترافیک مجاور، زمان سفر کوتاه

کند. در ها را تأیید میبر روی اولین خط اتوبوس موفق در جهت عکس جریان در مرکز شهر انجام داد، این یافته 1999در سال  10فرانسیسکو

دهد که نصب خطوط های مختلف روز مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان میماه در زمان 1چهار تقاطع به مدت طی این بررسی 

 .شده استها ای در زمان سفر اتوبوسدقیقه 1جویی مذکور منجر به صرفه

 

                                                           
 7 edgefront streets 

 8 contraflow transit lanes 

 9 http://nacto.org/docs/usdg/first_transit_contra_flow_lane_san_francisco_mirabdal.pdf 

 10 s Department of Parking and Traffic’San Francisco 

http://nacto.org/docs/usdg/first_transit_contra_flow_lane_san_francisco_mirabdal.pdf


 

 

 
 (NACTO. )ترافیک جریان عکس جهت در عمومی نقلوحمل خطوط

 دهید اولویت نقلیوحمل مُد از بیش طراحی به

های صحیح به هایی که پیرامون استفاده از تراموای شهری در آمریکا وجود دارد، تمرکز این راهنما بر ایجاد طراحیرغم اختالفات و بحثعلی

ترین تراموای قدیمی – St. Charlesضمن اشاره به این نکته که سیستم تراموای  Roeعمومی است. نقل  و حملجای استفاده از مُد مناسب 

شود عمومی نیو اورلئان محسوب مینقل  و حملهای حیاتی شبکه یکی از بخش -استموجود در دنیا که به طور پیوسته در حال فعالیت بوده

عیار، آهن سبک تمام حتی یک خطخواه اتوبوس، خواه تراموای شهری و یا »کند، افزود: رسانی میو هنوز به حجم اعظمی از مسافران سرویس

 .«کنندعمومی زمان و فضای مختص به خود را اشغال مینقل  و حملکند، این نکته مهم است که هر کدام از مُدهای فرقی نمی

 نکنید طراحی شهر مرکزی هایقسمت برای فقط

 Roe ای طراحی شده بود که در کنار عمومی بسیاری از شهرها به گونهنقل  و حملبرای مدت زمانی طوالنی، شبکه »گوید: در این باره می

اما با ؛ استفاده از خودروی شخصی، گزینه دیگری برای رسیدن به محل کار در اختیار کسانی که در مرکز شهر مشغول به کار هستند، قرار دهد

-رسانی میاست که به تمام مناطق شهر خدمتای بازطراحی کردهبه گونه رانی خود رانگاهی به شهرهایی همچون بوستون که شبکه اتوبوس

که کانون آن قسمت مرکزی  12در مقایسه با یک مدل مرکز و انشعاب 11ایتوان به این نتیجه رسید که گاهی انجام یک سیستم شبکهکند، می

 .«باشدیمشهر است، از معنا و مفهوم بیشتری برخوردار 

هایی تنها از چنین خیابان که یحالنیز با مشکالت خاص خودشان روبرو هستند. در  13ایهای محلهمناطق مرکزی شهر، خیابانعالوه بر 

 عمومی را با مشکلنقل  و حملتأمین نیاز جمعیت منطقه به  هاآنبرند، ظرفیت و عرض محدود ها یا عابر پیاده رنج میترافیک سبک دوچرخه

                                                           
 11 grid 
 12 spoke model-and-hub 

 13 neighborhood streets 



 

 

های ها به مکانعمومی، این ایستگاهنقل  و حملهای کند که به منظور بهبود ایستگاهسازد. در همین راستا، این راهنما پیشنهاد میمواجه می

تعبیه شود. به ها در ایستگاه  -14روهای الحاقییا پیاده – 15شدن های سوارمشخصی برای سوار و پیاده کردن مسافران مجهز شوند و یا حباب

 توانند در خط خود باقی مانده بدون آنکه مجبور باشند به سمت جدول حاشیه مسیر کشیده شوند.ها میاین ترتیب اتوبوس

 
 (NACTO. )ایمحله هایخیابان در عمومی نقلوحمل هایایستگاه

 کنید طراحی همگان برای دسترسی قابلیت با هاییخیابان

-پذیر کردن خیاباندر جهت دسترس 17پردازد، الزامات مختلفیکه به امور معلولین می 16در حال حاضر، انجمن دسترسی ایالت متحده آمریکا 

هنوز فاصله زیادی تا تدوین یک طرح »گوید: در این باره می Roeاست. با این حال تعیین کرده دارچرخکنندگان از صندلی ها برای استفاده

ای که توسط جدا از استانداردهای اولیه« ها، وجود دارد.ها برای معلولین در آرایش جدید خیابانتفصیلی برای در دسترس قرار دادن اتوبوس

 است.ریزان شهری ارائه کردههای خود را برای طراحان و برنامهانجمن دسترسی تهیه شده، این راهنما توصیه

Roe های متعددی برای در دسترس قرار پذیری وجود دارد این است که روشاز نکات مهمی که در رابطه با دسترسیکی »افزاید: در ادامه می

ای که یک شود، به گونههای راه آهن وجود دارد. زمانی که تالش شما بر یک طراحی کلی متمرکز میهای اتوبوس و ایستگاهدادن ایستگاه

« توانید فرآیند سوار شدن به اتوبوس را برای همگان سرعت ببخشید.پذیر باشد، در این صورت میاش ذاتاً دسترسایستگاه به واسطه طراحی

، رمپ دارهای ، از اتوبوسدارچرخهای افتاده و منسوخ شده جهت تأمین دسترسی صندلی تکیه بر باالبرهای از مدتعدادی از شهرها به جای 

 کنند. تمامی این تغییرات کوچک تأثیر مهمی بر سرعت بخشیدن به فرآیند سوار شدن دارند.استفاده می 11و یا زانوزن کم ارتفاعسطح پایین یا 

                                                           
 14 boarding bulbs 

 15 sidewalk extensions 

 16 U.S. Access Board 

 17 standards-and-board.gov/guidelines-https://www.access 

 
 18 floor or kneeling buses-low 

https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards


 

 

 
 (NACTOسوار شدن. ) یبرا یمرکز یاجزیره هایایستگاه

 کنید تأکید پایداری بر

آهن و اتوبوس قرار دارند، های سبزی که در طول و یا مابین خطوط راهمساحتو یا  19عمومی سبزنقل  و حملهای بر اساس این راهنما، راه 

کاری شده شناسی محله، این مناطق درختدر کنار بهبود زیبا توجهی دارند. محیطی قابلای هستند که اثرات زیستصرفه به های مقرونروش

توان به پروژه حمل و نقل عمومی ریلی بخش در این زمینه میهای نویدکنند. به عنوان یکی از مثالهای سطحی نیز کمک میبه مدیریت آب

و جلوگیری از های سطحی آوری رواناببرای جمع «21مسیر-بوم»اشاره کرد که در آن از سیستمی با عنوان  20Milwaukie-Portlandسبک 

 تغییرات عظیمی برای شهرهای امروزی و آینده ایجاد کنند.توانند هایی میشود. چنین ابتکار عملفاضالب استفاده می ورود آنها به سیستم

 

 

 

                                                           
 19 green transitways 

20  Portland-Milwaukie Light Rail Transit Project 

 21 track-eco 

http://trimet.org/pdfs/pm/stations/Station-Area-Fact-Sheets/PMLR_Lincoln_Fact_Sheet_Oct2012.pdf

