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 گفتارپیش

 

زیست، ذخيره منابع طبيعی و در راستتای کاشش اررات منفی تارير خودروشا در شتهرشا و ارتیای جایهاه عابر پياده در کنار حفم محي   

ونی  عمومی از راشبردشای ستتتواری و حم روی، دوچرخهآیند تاکيد بر پيادهشتتتمار میی پایدار بهکه جملهی از ارکان مهم توستتتعهانرژی 

 باشد.جهانی پذیرفته شده برای ح  این مشکالت می

است. از جمله این اقدامات بخشتی به فضاشای شهری برداشته شده  شای بنيادی در زمينه شویتدر چند ستا  اخير در کشتورمان ایران قد   

نظا  فنی و اجرایی شهرداری تهران( بود که   0-8-06)سند شماره  "روستازی مشتخصتات فنی و میاطع شمستان پياده   "تهيه و ابالغ ستند  

یی، امنظور اضافه نمودن مسير دوچرخه و افزایش ارربخشی سند مذکور با حفم تمامی نکات فنی طراحی و اجرراشنمای تهيه شده حاضر به

 در دستورکار شورای فنی شهرداری تهران قرار گرفت.

شا، حجم و ستتازیشا، ابعاد مستتير، ک شای انستتانی، معيارشای شندستتی و فيزیکی مستتير شتتام  شتتيبچون نوع دوچرخه، قابليتعواملی شم

کيفيت مسير و جاذبه آن مطرح بوده و سترعت ترافي  و نيز پارامترشای شهرسازی شام  وضوح دید، ایمنی، پيوستهی مسير در تیاطع شا،  

 شهری نيز بسيار مفيد واقع شود.تواند حتی در ح  معض  ترافي ی مسيرشای دوچرخه، میدرصورت ایجاد شبکه

تر و کارشای اجرایی، تالش نموده جهت ایمنروشا و ارایه راهپيادهکارگيری ضتتواب  مربوب به احدام مستتيردوچرخه در راشنمای حاضتتر با به

 تر ساختن قلمرو عمومی شهروندان عزیزمان گامی مورر بردارد.بخشلذت

 صفا صبوری دیلمی

 معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

 9311پایيز 
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 چکیده

 

مشخصات " 0-8-06که ضتواب  اجرایی آن در سند  استت روشایی حاضتر، راشنمایی برای احدام مستير دوچرخه در پياده   مجلد

 ارائه گردیده است.  "روفنی و میاطع شمسان پياده

روشا، سازمان مداری در شتهر تهران و ستاماندشی اصتولی پياده   منظور ایجاد تمهيدات الز  برای توستعه پياده به 9316در ستا   

مشخصات فنی و "نظا  فنی و اجرایی شهر تهران با عنوان  0-8-06مشتاور فنی و مهندستی شتهر تهران اقدا  به تهيه سند شماره    

 یتجارب حاص  شده در حوزه یسا  از ابالغ و در نتيجه 5نمود. این سند پس از گذشت نزدی  به  "روسازیطع شمسان پيادهامی

 مورد بازنهری قرار گرفت.  ،روسازی، به منظور تکمي  نواقص و افزایش ارربخشیپياده

حم  و نی  پاک و ایجاد تسهيالت مورد نياز برای مسيرشای دوچرخه را در دستور کار ی توسعه ،مدیریت شهری ،بعدیدر گا  

خود قرار داد و در شمين راستتا سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران اقدا  به تهيه راشنما برای احدام مسيرشای دوچرخه در  

 .ارائه گردیده استجلد آن در این م ینتيجه که روشا نمودپياده

مذکور، به ارائه باشتد، سعی شده تا با حفم چهارچوب و اصو  ضواب  سند  می 0-8-06حاضتر که الحاقی به ستند    راشنمایدر 

رو و یا با افزایش جود پيادهو)در محدوده عرض م روشاپيادهمحدوده و سطح تراز ضتوابطی جهت طراحی و اجرای مسير دوچرخه در  

احدام  یالز  به ذکر استت ضتواب  ارائه شتده در این راشنما در خصوح نحوه   بپردازد. رو( روی آن در ستواره و پيش روعرض پياده

رو( و یا نفی آن نيست. ليکن رو )شمسطح سوارهبه معنای عد  امکان احدام مسير دوچرخه در سوارهروشا، مستير دوچرخه در پياده 

در باشد، می "روسازیمشخصات فنی و میاطع شمسان پياده" 0-8-06پيوستتی بر ستند    با توجه به اینکه راشنمای حاضتر در واقع 

شمچنين ذکر این نکته ضروری است که ضواب  این  است.رو تأکيد شده این راشنما صترفا  بر ضواب  احدام مسير دوچرخه در پياده 

کاربرد دارد و تفاوت آن در امکان  یرد توستتعهرویکم با و یا در حا  احدااماندشی موجود با رویکرد ستت یروشاراشنما در مورد پياده

 مندی مسير دوچرخه از عرض حداق  و یا حداکثر خواشد بود.بهره

کار برده شده، مشخصات و ضواب  عمومی طراحی تعاری  و اصطالحات به یتوضتيحات الز  درباره  یپس از ارائهدر این راشنما 

 این مستتيرشاو پس از آن به مشتتخصتتات و ضتتواب  عمومی و جزئيات اجرایی احدام گردیده  ارائهروشا مستتيرشای دوچرخه در پياده

 . شودمیپرداخته 

ضواب  فنی طراحی، عالیم و تجهيزات مسيرشای "جمله،  ازحاص  مطالعه و بررسی اسناد فرادست  راشنماموارد موجود در این 

دستورالعم  "، "شای شهریطراحی راه ویرایش قدیم و جدید آئين نامهجلد یازدشم از "، "26189استاندارد ملی شماره "، "دوچرخه

 . باشدمی "سند توسعه دوچرخه سواری در کالن شهر تهران"و شمچنين  "خيابان کام  شهری

شدند به دچار چالش و ناشمهونی می 0-8-06که استناد فرادست با کمبود ضواب  مواجه بوده و یا در تطبي  با سند   مواردیدر 

 و شماشنگ شده است. ، تطبي مراجعه و با توجه به شرای  فعلی شهر تهران، بازطراحیسناد جهانی ا

ضواب  جامع  راشنماقطعا  احدام مسيرشای دوچرخه در بسياری از معابر تهران نيازمند تهيه طرح موضعی خاح بوده ليکن این 

 دشد.معابر تهران ارائه میغلب روشای ادر پياده و کلی را در مورد احدام این نوع مسيرشا

کارایی مسيرشای دوچرخه و افزایش استیبا  عمومی در استفاده از  نوع استناد گامی در راستتای بهبود   اميد استت که تهيه این 

 باشد. حم  و نی  پاکنوع این 
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 کلیات -1 فصل

 مقدمه 

جای  ،توانست در طو  زمانميالدی، مد  جدیدی از حم  و نی  وارد شهرشا شد و  91با اختراع دوچرخه و تکام  آن در قرن 

شای مستیيم، تامين پارکينگ و تعميرات، شمچنين کاشش آلودگی شوا، . کاشش شزینهخود را در بسياری از شهرشای جهان پيدا کند

ا شترین سيستمپاک یای سبب شده این مد  از حم  و نی  در زمرهليد گازشای گلخانهکاشش مصرف سوخت و در پی آن کاشش تو

 شای اقتصادی و زیست محيطیاستفاده از دوچرخه عالوه بر مزیتشای پر جمعيت ضروری باشد. قرار گرفته و استفاده از آن برای شهر

تر يشسالمتی و شادابی باغلب تحرک بدنی پایينی دارند، عام  برای ساکنين شهرشا که بر سالمت افراد نيز تارير مثبت داشته و 

 محسوب شود.

شای اخير با وسای  نیليه شخصی است. در سا  ویژه استفاده ازبهالهوی حم  و نی  تهران بر مبنای حم  و نی  موتوری و 

در جهت رفع نياز شهروندان برداشته شای مثبتی گا آرتی بیاتوبوسرانی مانند مترو و خطوب  گسترش بيشتر حم  و نی  عمومی

 نيان را به طور کام  پاسخهو باشد.شمار تهراچنان نتوانسته است جمعيت زیاد و سفرشای بیاما این تالش شا کافی نبوده و شم، شده

ار سعه الهوشای پایدتواند گا  مورری در راستای توسواری میروی و دوچرخهالهوشای غيرموتوری مانند ارتیا پياده یدر نتيجه توسعه

 سفرشای درون شهری باشد.

شای برقی، دوچرخه و موتور سکوتراِشای الز  برای اضافه کردن انواع جدیدی از حم  و نی  مانند اصالح قوانين و ایجاد زیرساخت

یی مشابه با تهران، رشاشای جهانی در شهاین امر مهم است. تجربهگسترش شای سرعت بخشيدن به .. یکی از راه.پدالی و برقی و 

دشد که قد  نهادن در این مسير، سخت اما با موفیيت نيز نشان می مانند پایتخت کشورشای اروپایی و شهرشای آمریکای شمالی

گسترش خطوب  باعث سرعت بخشيدن بهتواند و  در امر شهر، میئمس گيری شمراه خواشد بود. شماشنهی تمامی ارکانچشم

مندی از مزایای این امر را برای شرای  بهرهو  نمایدبردن کيفيت خطوب موجود کم  شایانی  باال در جهت وگردیده سواری دوچرخه

 اند فراشم آورد.شاست با ترافي  و آلودگی شوا دست به گریبانشهر و شهروندان تهرانی که سا 

توليد اسناد الز   منظوربهشای شایان توجهی توس  معاونت حم  و نی  و ترافي  شهر تهران تالشدر راستای اقدامات عملی، 

ستاندارد ملی ا"توان به جهت طراحی، اجرا و توسعه مسيرشای دوچرخه شهر تهران صورت گرفته است که از جمله نتایج آنها می

اشاره  "ی طراحی، عالیم و تجهيزات مسيرشای دوچرخهضواب  فن"و  "سواری در کالنشهر تهرانسند توسعه دوچرخه"، "26189

رگمی عوام  اجرایی را ابها  و سرد ،اختالف وجود داشته و در برخی از موارد توليدی بين اسنادبه ندرت مالحظه شده که  اما نمود.

 ختل  و ناشماشنگ با یکدیهر شده است.شای م، باعث ایجاد رویهشاعد  رفع این اختالفای از موارد، با در بر دارد، ضمن اینکه در پاره

ای شروسازی پيادهو شمسان نمودن مندبرای ضابطهشماری را شای بیتالش ،در اقدامی مشابهسازمان مشاورفنی و مهندسی شهر تهران 

تکمي  و اضافه  9311باشد. بار دیهر در سا  می 0-8-06سند  ویرایش او  و دو  ،شاشهر تهران شروع نمود که حاص  این تالش

که نتيجه  گردیدمطرح اشنما در سند مذکور ربه عنوان رو را نمودن ضواب  اجرایی شمسان برای احدام مسير دوچرخه در حوزه پياده

 باشد.می رو پيش راشنمای ،شااین تالش

و ایمنی شرچه  ،و نی  پاک م در جهت گسترش ح ،شهر یگيرنده در حوزهتصميم شای این مجموعه و سایر عوام اميدواریم تالش

 در سطح شهر تهران باشيم.  مد  از حم  و نی رمر بوده و شاشد شکوفایی این مثمر ،بيشتر دوچرخه سواران و عابرین پياده

 راهنماهدف از تدوین این  

بوده و موضوع آن ویرایش دو   0-8-06برای ضواب ، قوانين و جزیيات اجرایی شماشنگ با سندمرجعی ، تهيه راشنماشدف این 

می باشد.رو ر تردد دوچرخه در حوزه پيادهطور خاح در مورد احدام مسيبه
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 شخصات عمومی مسیر دوچرخهم -2 فصل

 کاربرد 

، جا(بتنی )بتن در روسازیبا  روشمسطح پياده دوچرخه یرشايانواع مستعاری  و تعيين ، یمشخصات عموم نييتع یبرا راشنما نیا

  ارد.کاربرد د (0-8-06رو )ویرایش دو  سند موجود مشخصات فنی و میاطع شمسان پيادهدر پيوند با ضواب  سند 

 تعاریف 

 است: ریبه کار رفته به شرح ز راشنما نیکه در ا یاصطالحات  یتعار

 [1] .کندالکتریکی حرکت مینيروی عضالنی پا یا انرژی  یوسيلههای با دو چرخ که بوسيله نیليه :6دوچرخه -2-2-9

 [9] .دوچرخه است ییجاهمحرکه جهت جاب یروين ديکنتر  و تول ت،یاست که مسئو  شدا یفرد :2سواردوچرخه -2-2-2

 [1]ی  مسير مجاز یا اختصاح داده شده برای تردد دوچرخه، اسکيت و اسکوتر.  :3مسیر دوچرخه -2-2-3

رو ذکر شده در پيادهشای رو که به تردد دوچرخه اختصتاح داشته و به حوزه بخشتی از عرض پياده  :حوزه تردد دوچرخه -2-2-1

 یشام  حوزه موانع رابت، حوزه تردد عابرین، حوزه که 0-8-06روسازی در ویرایش دو  سند از مشتخصتات عمومی پياده   9-2بند 

                                                 
9 Bicycle 
2 Bicycle Rider 
3 Bicycle Path 
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 ا بينی تاسيسات یتردد و حوزه یتواند بين حوزهگردد. این حوزه میاضافه می است، لبه ی، مبلمان و فضای سبز و حوزهتاسيسات

 گيرد.آن را در بر می یحاشيه یعالئم ششداردشندهتردد دوچرخه، مسير دوچرخه و  یرو واقع شود. حوزهلبه پياده یو حوزه

و  یاصل یو شام  خطوب عبور افتهیاختصاح  هينیل یاستتفاده وسا  یکه برا ابانيخ یاز میطع عرضت  یبخشت  :6روسـواره  -2-2-5

 [9] است. یاهيحاش نگکيپار وی کمک

صالح یمراجع ذ یکه از سو یشا و لوازمیکشخ  ،ییراشنما یشاتابلوشا، چراغ یهيکل: 2ترافیک دوچرخهوسایل کنترل  -2-2-0

 [9] شوند.ینصب م یسواردوچرخه التيسواران در تسهتردد دوچرخه ییراشنما ایششدار  م،يمنظور تنظبه

 [9] .است داریپا تيوضع  یتوق  دوچرخه در  التيعبارت از شرگونه تسه :9پارکینگ دوچرخه -2-2-2

 [9] .ندینمایآن تردد م یمساو ایکوچکتر  یبا سرعت هينیل  یدرصد از وسا 85که  یسرعت :4درصدی 85سرعت  -2-2-8

 [9] دست آورد.توان بهیم یطراح جزیياتجاده و   یاست که با توجه به شرا یمنیسرعت ا نیشتريب :5سرعت طرح -2-2-1
فاصله  نیاستوار و تسل  بر مسير الزامی است.  ایمنی تردد دوچرخهمنظور افزایش فاصتله دیدی که به  :1فاصـله دید باز  -2-2-96

 [9] کند.یم یط هراني 96تا  8مدت  یط در سواراست که دوچرخه یبرابر مسافت

 

 [9]پيماید. العم  و ترمزگيری میسوار در طو  زمان عکسای که دوچرخهفاصله :7فاصله دید توقف -2-2-99

 ليهنی یوسيله یراننده چشم ،(وتر) آن ضلع ی  که( الزاویه قائم معموال ) استت  مثلثى در تیاطع دید مثلث :8مثلث دید -2-2-92

 امتداد در آن دیهر ضتتلع دو و کندمى وصتت  رود،مى آن با تالقی احتما  که، دوچرخه یا عابری نیليه ستتيلهو به را شتتده کنتر 

 [2].است تیاطع به منتهى فرعى و اصلى شاىمسير

  

                                                 
9 Road Way 
2 Bicycle Traffic Control Devices 
3 Bicycle Parking 
1 85th Percentile Speed 
5 Design Speed 
0 Clear Sight Distance 
2 Stopping Sight Distance 
8 Sight Triangle Area 
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 رو با مسیر دوچرخه در پالن و مقطع: اجزای پیاده6شکل 

 
 : مثلث دید2شکل 

 انواع مسیر دوچرخه 

 :بندی مسیرهای دوچرخه بر اساس ضوابط طراحیدسته  -2-3-9

 گردند:تیسيم می زیرشرح مسيرشای دوچرخه به چهار گروه اصلی به
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 دوچرخه

 0صفحه: 

 

0 

 

اختصتتاصتتی برای عبور دوچرخه که در امتداد مستتتی  از مستتير پياده و مستتير ستتواره  راه کامال  مجزا و  :دوچرخه راه -2-3-9-9

 باشد و شيچ نوع تداخ  حرکتی با عابر پياده یا خودرو ندارد.می

رو رو یا سوارهجوار پيادهو شم که فی  به عبور دوچرخه اختصاح دارد یکیزيصورت فمجزا بهمستير   :درجه یکمسیر  -2-3-9-2

 شود:تیسيم می زیرشرح دوگروه بهاین مسير به  باشد.می

رو بوده و با مانع فيزیکی از سطح سوارهجوار و شمای که درمسيرشای دوچرخه سطح سواره:هم یک یدرجه یمسـیرهای دوچرخه 

 شود.می جدارو سواره

توانند بين این مسيرشا میباشد. رو میسطح پيادهای که شممسيرشای دوچرخهرو: سطح پیادههم یک یدرجه یمسیرهای دوچرخه

 رو واقع شوند.در پياده و لبه تاسيسات ییا بين حوزه تاسيساتتردد و  یحوزه

گردد و به عبور دوچرخه اختصاح یم جدارو از سواره یو عمود یافی میرو که با عالاز سواره یقستمت  :درجه دومسیر  -2-3-9-3

 دارد.

شود و در استفاده یدوچرخه استفاده م ريعنوان مسبه ژهیو یعمود میکه با عال یمشترک یروستواره  :درجه سهمسیر  -2-3-9-1

 شا بدشند.را به دوچرخه تیاولو دیبا یموتور هينیل  یاز آن وسا

 :دسته بندی مسیر دوچرخه براساس روش اجرا -2-3-2

شای ویژگیدر شرکدا  شود که سازی مسير دوچرخه براساس روش اجرا و نوع مصالح الیه رویه در چهار نوع معرفی میانواع ک 

خوردگی، نفوذپذیری، شموار بودن، ستتختی و دوا ، قابليت مرمت و ستتهولت بازستتازی، میاومت دربرابر ستتایش و ترک نظير خاصتتی

 اقتصادی در نظر گرفته شده است. یراحتی حرکت دوچرخه بر روی آن و صرفه

  آسفالتی روسازی)یک(:  Iنوع 

  بتنی کفپوش روسازی )دو(: IIنوع 

  سنهی روسازی )سه(: IIIنوع 

  بتنی )بتن درجا( روسازی )چهار(: IVنوع 

 ایستازی مسير دوچرخه، متناسب با شرای  بستر موجود از شن یا مخلوب رودخانه منظور زیرستازی انواع چهارگانه ک  به تبصـره: 

 )تونان( استفاده گردد. تشخيص نوع مصالح زیرسازی توس  دستهاه نظارت انجا  پذیرد.  

به  یبه سهولت دسترسانواع مختل  انتخاب شود. با عنایت  از می تواند شای یاد شدهسازی مسير دوچرخه باتوجه به ویژگینوع ک 

ا روستتازی بتنی )بتن درجا( با درنظر گرفتن ی)چهار(  IVنوع  ، روستتازیاجرا تينیاب کشتتور و ستتهولت و عموم یهيمصتتالح در کل

استتفاده از مصتالح استتاندارد، مواد افزودنی مجاز، رعایت اصت  جابجایی و حم ، رعایت شرای  دمای محيطی      مانندتمهيدات الز  

 .قاب  توصيه استپيرامون، اجرای درزشا، انجا  آزمایش و مراقبت از بتن 
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 نوع چهار -)بتن درجا( یبتن یدوچرخه با روساز ریمس جزییات: 9شکل 

این راشنما آورده شده است. "مشخصات فنی و ضواب  عمومی اجرایی"اجرایی مسير دوچرخه در بخش  جزیياتی: راهنمای
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 مشخصات و ضوابط عمومی طراحی -3 فصل

 کاربرد 

 9رود.رو به کار میشمسطح پياده ی  یبرای تعيين مشخصات عمومی طراحی مسيرشای دوچرخه درجه راشنمااین 

 ضوابط تعیین موقعیت و عرض مسیر و حوزه تردد دوچرخه 

 شتتتتريرفاه ب یبرا امکان شتتود درصتتتورت یم شتتتنهاديمتر باشتتد. پ  5/9 کمتر از دیدوچرخه نبا یرشايمستت  ديمف عرض -3-2-9

 متر در نظر گرفته شود.  2 ريعرض مس ،یريگامکان سبیت نيچنسواران و شمدوچرخه
 شنهاديمتر خواشد بود، اما پ 5/2دوطرفه برابر  ريعرض مس حداق  صتورت دوطرفه باشد، دوچرخه به ريکه مست  یدر صتورت  -3-2-2

 .ابدی شیمتر افزا 3 به میدار نیسواران ادوچرخه یراحت یشود برایم

ر د احدام مسير دوچرخه در صورت لزو ِکه بر اساس نوع مسير دوچرخه حداق  عرض استاندارد تأمين نهردد،  شرایطیدر  تبصره:

 رب  صورت گيرد. الز  از مراجع ذی شایبایست استعال می شرای  مذکور

قرار  روی سوارهاهيدر مجاورت پارک حاشرو و لبه و تأسيسات در پياده یفاص  حوزهدر حددوچرخه  ريکه مست  یصتورت  در -3-2-3

تا در نظر گرفته شود  روسوارهدر  لبه یحوزهو  ایپارک حاشيهخ   نيمتر ب 25/6 به عرض دست کم یلینوار حا دیبا ،داشتته باشد 

 سواران گردد. دوچرخه یروشدن، به ادهيشنها  سوار و پ در خودرو کردن درِ اررات باز جادیمانع از ا

 

 : ابعاد استاندارد مسیر دوچرخه4شکل 

                                                 
برای اجرای  تهران یشهردار ییو اجرا ینظا  فن 0-8-06 شمارهسازی رو ادهيو میاطع شمسان پ یستند مشتخصات فن   یی الحاقی بهراشنماحاضتر   راشنمایبا توجه به اینکه 9 

 درجه ی  ینيز به احدام مستتيرشای دوچرخه راشنماگيرد، لذا تمامی ضتتواب  این رو را در بر میپياده یعملکرد ستتند مذکور صتترفا  حوزه یمستتير دوچرخه بوده و حيطه

 شود.یاد می "مسير دوچرخه"حاضر با عنوان  مایراشنرو اختصاح دارد که از این به بعد در سطح پيادهشم
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در مواردی که مسير دوچرخه ملز  به  اماتردد دوچرخه برابر است،  یدر حالت متعارف عرض مسير دوچرخه با عرض حوزه -3-2-1

 عرض یهشا باشد. عرض این موارد به اندازیکی و رعایت حریم آنپارکينگ، موانع جداشونده، معارض فيز یحاشيه حای داشتن نوار 

 [9]خواشد شد. تردد دوچرخه اضافه  یهاستاندارد حوز

 گردد:تعيين می زیرشرح به 0-8-06تردد دوچرخه به استناد ضواب  سند  یموقعيت حوزه -3-2-5

می طراحی ویرایش دو  سند از مشخصات و ضواب  عمو 3-2بند  بر اساسشا در صورتی که با توجه به ضواب  عرض استاندارد حوزه

تردد عابر  یتردد دوچرخه بين حوزه یحوزه ؛روی موجود فراشم باشدتردد دوچرخه در پياده یامکان اضافه نمودن حوزه، 0-8-06

 یعرض استاندارد حوزه یرو به اندازهروی در سوارهرو با پيشصورت عرض پيادهگيرد. در غير اینقرار می تاسيسات یپياده و حوزه

 گيرد.لبه قرار می یهو حوز تاسيسات یتردد دوچرخه بين حوزه یتردد دوچرخه افزایش یافته و حوزه

 معاونت حم  و نی  و ترافي  شهرداری تایيدرو بر اساس نتایج مطالعات ترافيکی معبر و تشخيص امکان کاشش عرض سواره تبصره:

 صورت امکان ایجاد مسير دوچرخه در معبر فوق فراشم نيست.گيرد. در غير اینتهران صورت می

 ضوابط شیب طولی 

درصتد بوده و در طو  مسير پله یا رم  برای تعدی  شيب اجرا نشده باشد،   5 کمتر ازرو در معابری که شتيب طولی پياده  -3-3-9

 0-8-06مشخصات و ضواب  عمومی طراحی سند  9-3د رو پيروی نموده و تابع ضواب  بنشيب طولی مسير دوچرخه از شيب پياده

 باشد.می

رو برای تعدی  شيب از پله و رم  استفاده شده باشد و درصد بوده و یا در پياده 5رو بيشتتر از  در صتورتی که شتيب پياده   -3-3-2

احی مسير دوچرخه رو مذکور الزامی تشخيص داده شود، نسبت طو  مسير به شيب در طرچنين احدام مسير دوچرخه در پيادوشم

 پيروی کند.   9باید از ضواب  جدو  شماره 

 محدودیت طول شیب در مسیرهای دوچرخه -6جدول شماره  

 حداکثر طول مسیر )متر( شیب )%(
5 926 

8 06 

96 1 
 [1]مأخذ:         

 مهندسين توس  مستير دوچرخه  طرح استت  مذکور نبود، الز ضتواب    گویپاست   دليلی شر به طرح بستترِ  که مواردی در -3-3-3

 .برسد رب ذی عمراج تایيد به و تهيه مجربمشاور 

 بایست توس این نوع مسير نيز می اماتوان از مسيرشای سينوسی استفاده کرد. جهت تعدی  شيب مسير دوچرخه می راهنمایی:

کارشا در این نوع مسيرشا استفاده از چنين از دیهر راهشم برسد. رب مراجع ذی تایيدمجرب طراحی شده و به مشاور مهندسين 

 باشد.برقی می یدوچرخه

در تما  معابر تهران پيشنهاد  لزوما  پرشيب و طوالنی ذکر این نکته ضروری است که احدام مسيرشای دوچرخه در مسيرشای نکته:

ایت شم پيوسته با رع به یصورت ی  شبکهاسناد فرادست به در بایستسنجی تعيين مسير مناسب دوچرخه میگردد و امکاننمی

 صورت گيرد. تمامی معيارشا و استانداردشای موجود



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مشخصات و ضواب  عمومی : سو فص  

 طراحی

 96صفحه: 

 

96 

 

 ضوابط شیب عرضی 

مشخصات و ضواب  عمومی  3-3و  2-3رو مطاب  ضواب  بندشای ميزان شتيب عرضی مناسب مسير دوچرخه شمانند پياده  -3-1-9

 باشد.  می درصد 2تا  9معاد    0-8-06طراحی در سند 

واقع شتتود از موجود  یروپياده یهتردد دوچرخه در محدود یراشنمای حاضتتر، حوزه 2-2-5که بر استتاس بند در صتتورتی -3-1-2

 0-8-06می طراحی در سند مشخصات و ضواب  عمو 3-3و  2-3بند رو مطاب  با ضواب  شترای  ميزان و جهت شتيب عرضی پياده  

و  تاسيسات یرو، بين حوزهسازی با پيادهستطح رو و شمروی در ستواره دد دوچرخه با پيشتر یکه حوزهصتورتی کند و درپيروی می

 (کانيورو )آبیا  تاسيسات یسمت حوزهبه را شای سطحیبآدرصد  2تا  9شيب عرضی  تامينبایستت با  لبه قرار گيرد، می یحوزه

 شدایت نماید.رو جوار با سوارهشم

 سمت کاربری گردد.سطحی به شایشدایت و نفوذ آبمانع از ای اعما  گردد که در شر حالت شيب عرضی باید به گونه تبصره:

پذیر درصد امکان 2تا  9شيب  تامينای باشد که رو به گونهکه اختالف سطح بين تراز کاربری و تراز سوارهدر صورتی راهنمایی:

شای روش 96تا  3، مبلمان و فضای سبز برطرف گردد. اشکا  تاسيساتزه موانع رابت یا حوزه نباشد، باید اختالف سطح موجود، در حو

 دشد.صورت شماتي  نشان میممکن برای ح  این اختالف سطح را به

 
تردد دوچرخه بین حوزه  ی( و حوزهH/B>2%باشد )رو میتراز کاربری بسیار باالتر از تراز سواره -6-6: حالت 5شکل 

 .واقع شده است تاسیساتتردد عابر پیاده و حوزه 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مشخصات و ضواب  عمومی : سو فص  

 طراحی

 99صفحه: 

 

99 

 

 
حوزه  نیو حوزه تردد دوچرخه ب(  (H/B>2%باشدمی روباالتر از تراز سواره اریبس یتراز کاربر -6-2حالت : 1شکل 

 .و حوزه لبه واقع شده است تاسیسات

 
( و حوزه تردد H/B<2%>%1باشد ) رو میتراز کاربری در حد قابل قبولی باالتر از تراز سوراه -2-6: حالت 7شکل 

 .واقع شده است تاسیساتدوچرخه بین حوزه تردد عابر پیاده و حوزه 

 

 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مشخصات و ضواب  عمومی : سو فص  

 طراحی

 92صفحه: 

 

92 

 

 
 ( و حوزه ترددH/B<2%>%1) باشدمی روباالتر از تراز سوراه یدر حد قابل قبول یتراز کاربر -2-2حالت : 8شکل 

 .واقع شده استو حوزه لبه  تاسیساتحوزه  نیدوچرخه ب

 

 
 ( و حوزه ترددH/B<1%تر است ) رو و یا اندکی از آن پایینسطح با سوارهتراز کاربری هم -9-6: حالت 3شکل 

 .واقع شده است تاسیساتدوچرخه بین حوزه تردد عابر پیاده و حوزه 

 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مشخصات و ضواب  عمومی : سو فص  

 طراحی

 93صفحه: 

 

93 

 

 
 ( و حوزه ترددH/B<1%تر است ) رو و یا اندکی از آن پایینسطح با سوارهتراز کاربری هم -9-2: حالت 66شکل 

 .و حوزه لبه واقع شده است تاسیساتدوچرخه بین حوزه 

 
 
 

 
( و حوزه تردد دوچرخه بین حوزه تردد H/B>1%باشد )رو میاز تراز سوارهتر تراز کاربری پایین -4-6حالت  -66شکل 

 واقع شده است. تاسیساتعابر پیاده و حوزه 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مشخصات و ضواب  عمومی : سو فص  

 طراحی

 91صفحه: 

 

91 

 

 

 
( و حوزه تردد دوچرخه بین حوزه H/B>1%باشد )رو میتر از تراز سوارهتراز کاربری پایین -4-2: حالت 62شکل 

 شده است. و حوزه لبه واقع تاسیسات

 

 

 لبه حوزهضوابط  

باید از  ،باشدمی روستطح پياده شم ی  یدرجهمستير دوچرخه  ، مستيرشای دوچرخه مورد نظر این راشنما که توجه به اینبا -3-5-9

 د.مانتردد دوچرخه محفوظ ب یبه حوزه ،خودرو یا موتورسيکلتاشد تا از ورود وسای  نیليه مانند رو جدا بسواره
گذاری انجا  شود. اختالف ارتفاع تراز فوقانی جدو  تا تراز اتصا  روسازی رو باید از طری  جدو از سوارهرو جداسازی پياده -3-5-2

 باشد.  متر میسانتی 95متر و در سایر معابر سانتی 96در معابر بزرگراشی و شریانی درجه ی   (h) ،معبر به جدو 

 
 رورو با پیادهاختالف سطح سواره: 69شکل 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مشخصات و ضواب  عمومی : سو فص  

 طراحی

 95صفحه: 

 

95 

 

 ضوابط ترافیکی 

کيلومتر بر ساعت  26شا کيلومتر بر ستاعت و در قوس  36در مستيرشای مستتیيم دوچرخه سترعت طرح     سـرعت طرح:  -3-0-9

 گردد.تعيين می

ه و تسواری اگر فاصله دید کمتر از فاصله دید باز باشد، مسير دوچرخه بسدر مسيرشای مستی  دوچرخه فواصـل دید باز:  -3-0-2

 تعيين گردیده است: 2شماره  اساس سرعت طرح در جدو  یابد، فاصله دید باز برگرفته به نظر آمده و ایمنی تردد نيز کاشش می

 های مختلف: فاصله دید باز در سرعت2جدول شماره 

 26 25 36 سرعت طرح )کیلومتر بر ساعت(

 55تا  15 26تا  55 85تا  26 فاصله دید باز )متر(

 [3]ماخذ:   

 گردیده است. ارایه 3شای مختل  در جدو  شماره اساس سرعتحداق  فاصله دید توق  بر فواصل دید توقف: -3-0-3

 های مختلف: فاصله دید توقف در سرعت9جدول شماره 

 36 25 26 95 96 سرعت طرح )کیلومتر بر ساعت(

 35 25 91 93 - دید توقف )متر( فاصله

 [3]ماخذ:        

در امتداد  راشنما که مستتيرشای دوچرخه معرفی شتتده در اینتوجه به اینبا حداقل شــعاع قوس مســیرهای دوچرخه: -3-0-1

کی یموانع فيزمواجهه با چون بعضی مواقع شمکنند. اگرچه در رو پيروی میشوند، عموما  از قوس سوارهرو احدام میرو و پيادهسواره

باید حداق  شعاع قوس را نسبت به سرعت طرح در آن میطع خاح رعایت  اما. گرددشا، قوس مسيرشا متفاوت میمح  تیاطع یا در

 گردیده است. ارایه 1شماره کرد. حداق  شعاع قوس در مسيرشای دوچرخه و نسبت آن با سرعت طرح در جدو  

 

 : حداقل شعاع قوس مسیرهای دوچرخه4جدول شماره  

 36 25 26 *95 *96 سرعت طرح )کیلومتر بر ساعت(

 92 91 96 2 1 حداقل شعاع قوس )متر(

 شای مجاز است.شای کم واقع در نزدیکی تیاطعکيلومتر بر ساعت، فی  در طو  26شای کمتر از * سرعت

 [3]ماخذ:         

کنند، شعاع شای ساده تردد میشود، اگر در مسير دوچرخه، فی  دوچرخهشا پيشنهاد میداخلی قوس برای طراحی شعاع تبصره:

متر در نظر  25/2شای دونفره نيز از مسير وجود دارد، شعاع داخلی حداق  متر و اگر احتما  تردد دوچرخه 9شا برابر داخلی قوس

 گرفته شود.



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مشخصات و ضواب  عمومی : سو فص  

 طراحی

 90صفحه: 
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 ضوابط نحوه برخورد با معارض فیزیکی 

 و اراره شهری که در امتداد مسير دوچرخه وجود دارند باید به خارج از مسير انتیا  یابند. عالیمموانع،  تمامی -3-2-9

ی که ادر مسيرشای دوچرخه که با موانع فيزیکی در لبه مسير مواجه شستند، عرض فيزیکی مسير باید به اندازه :موانع لبه -3-2-2

گردیده استت از عرض مفيد مستير بيشتر در نظر گرفته شود. الز  به ذکر است حریم موانع فوق در حوزه    ارایه 5شتماره  در جدو  

 گردد.تردد دوچرخه محسوب می

 : حداقل فاصله آزاد بین مانع واقع در کنار مسیر و لبه مسیر دوچرخه5جدول شماره  

 رو )متر(لبه دوچرخه حداقل فاصله آزاد مانع تا وضعیت

 6 سانتيمتر و کمتر 95جدو  به ارتفاع 

 25/6 سانتيمتر 95جدو  بلندتر از 

 5/6 تير چراغ برق، پایه تابلو، درخت و مانند آن

 5/6 جوی آب

 25/6 دیوار

 [1]ماخذ:             

فاضتالب یا سایر موانعی که برای تردد  شای که در مستير دوچرخه حذف یا اصتالح دریچه  در صتورتی  :موانع میان مسـیر  -3-2-3

 یصورت وجود مانع در کنارهدرکشی زرد و توس  خ درصورت وجود مانع در ميانه مسير  ؛دوچرخه نامناستب استت، ميسر نباشد  

 سوار را از وجود مانع آگاه نمود.  دوچرخهباید  زیرکشی سفيد رنگ، مطاب  با تصویر توس  خ مسير 

 5و  1 بایست از ضواب  جداو  شمارهگيری از مانع میرعایت فاصله استاندارد از مانع و شعاع استاندارد قوس در نحوه فاصله تبصره:

 پيروی کند.

 
 کشی پیرامون مانع میانی مسیر دوچرخهخط ی: نحوه64شکل 

 
 اره مسیر دوچرخهکشی مانع کنخط ی: نحوه65شکل 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مشخصات و ضواب  عمومی : سو فص  

 طراحی

 92صفحه: 

 

92 

 

این موضوع  اماگردند. و مبلمان شهری مستیر می تاسيسات یشهری در حوزه یشای زبالهکلی ستط  طوربه سـطل زباله:  -3-2-1

دسترسی و اتصا  به خودروی حم  برای ایجاد امکان شا شهری صادق نبوده و این نوع سط  یشای زباله بزرگ مکانيزهبرای ستط  

 یتردد دوچرخه بين حوزه یکه حوزهصتتورتییابی گردند. دررو مکانوارهتتتتتلبه و نزدی  به ستت یبایستتت بر حوزهالزاما  می ،زباله

ر بایست مسيگردد، در این حالت میباشد، سط  زباله به ناچار در مسير تردد دوچرخه واقع میقرار گرفتهلبه  یو حوزه تاستيستات  

 .  زباله عبور نماید ط متر از پشت س 25/6دوچرخه با فاصله حداق  
پيرامون ستط  زباله فاقد درخت باشد، تغيير مسير دوچرخه با کاشش عرض   یدر محدوده تاستيستات  که حوزه صتورتی در -3-2-5

تغيير مسير داده و در  تاسيسات یصورت وجود درخت، مسير دوچرخه به پشت حوزهدر اماپذیر خواشد بود، امکان تاستيسات حوزه 

 این میطع موجب کاشش عرض حوزه تردد عابر پياده خواشد شد.  
بایست ضواب  حداق  شعاع قوس با توجه به سرعت طرح شای زباله میدر طراحی تغيير مستير دوچرخه در پيرامون ستط    -3-2-0

 رعایت شود. راشنمااین  3-0-1شده در بند  ارایه

 
 نحوه تغییر مسیر دوچرخه پیرامون سطل زباله مکانیزه شهری: 61شکل 

تردد عابر  ی؛  عرض حوزه0-8-06مشخصات و ضواب  عمومی طراحی سند  3-2از بند  2الز  به ذکر استت طب  تبصتره    -3-2-2

 سانتيمتر کمتر شود.  16پياده در شيچ حالتی نباید از 
ششداری قب   عالیمبایست با نمود، می تامينتردد عابر پياده  سانتيمتر را برای حوزه 16صتورتی که نتوان حداق  عرض  در -3-2-8

سواران و عابرین پياده را از اختالب تردد دوچرخه و پياده در مسير عابر پياده، دوچرخه و بعد از انتیا  مسير دوچرخه به حوزه ترددِ

 مطلع نمود.

 ؛پيرامون سط  زباله ؛سواران در خصوح تغيير مسيرچرخهرسانی به دوششداری افیی و عمودی برای اطالع عالیمتعبيه : 6تبصره 

 متر قب  و بعد از تغيير مسير الزامی است. 26 ،متر قب  از شروع تغيير مسير و در صورت دو طرفه بودن مسير دوچرخه 26

ه است، دو سمت گردد در میطعی که تغيير مسير دوچرخه منجر به کاشش عرض حوزه تردد عابر پياده گردیدتوصيه می :2تبصره 

دوچرخه در ميانه راه  برجسته در ک  مشخص گردد تا نابينایان از وجود مسير عالیمکناره مسير دوچرخه عالوه بر خ  سفيد با 

 و دقت شود این انحراف مسير با خ  نابينایان )کفپوش شياردار موجود( تداخ  ننماید. مطلع گردند

متر قب  از  56 بایدبا مسير نابينا به شر علتی اجتناب ناپذیر باشد، راکب دوچرخه  مسير دوچرخه که تداخ درصورتی :9تبصره 

متر قب   26)و در مسيرشای دوطرفه از متر قب   26مسير دوچرخه از  چنين رنگشمآگاه شود.  ششداردشندهتداخ  از طری  عالئم 

بایست به صورت پياده محدوده خه میراین محدوده راکب دوچ از رنگ سبز به قرمز تغيير یافته و در ،از مح  تداخ  (متر بعد 26تا 

  خطر را طی نماید.



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 
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 98صفحه: 

 

98 

 

شای ششداری در طو  مسير؛ راکبين دوچرخه گردد جهت پيشهيری از گمراشی نابينایان، مخاطب تمامی پيا پيشنهاد می :4تبصره 

 حد امکان پرشيز گردد. ای( تاو عابرین پياده بوده و از تغيير جنس نوار بساوایی )از شياری به سکه

. برای این منظور الز  استتت مستتير عبور نمایداز پشتتت ایستتتهاه اتوبوس  بایستتتمی مستتير دوچرخه :ایســتگاه اتوبوس -3-2-1

 متر فاصله داشته باشد.   25/6حداق   )شر کدا  نزدیکتر بود( لبه سایباندیوار یا دوچرخه و 
ضواب  حداق  شعاع قوس با توجه به سرعت طرح  ستبایاتوبوس میایستهاه  رامونيدوچرخه در پ ريمس رييتغ یدر طراح -3-2-96

 شود. تیرعا راشنمااین  3-0-1ارایه شده در بند 

)مطاب  با  عمودیافیی و  عالیم توس سوار از تغيير مسير دوچرخه دوچرخه ،متر قب  از ایستتهاه اتوبوس  26الز  استت   -3-2-99

 .آگاه شود ضواب  معاونت ترافي  شهرداری تهران(

مسير دوچرخه از پشت ایستهاه اتوبوس به عنوان پارکينگ  انحرافگردد که از فضتای باز ایجاد شده حاص  از  يه میتوصت  -3-2-92

 .شوددوچرخه استفاده 
 تامينسانتيمتر برای حوزه تردد  16به شر نحوی موجب شود تا حداق  عرض کافی نباشد و رو صتورتی که عرض پياده در -3-2-93

 گردد.می عرض مواجه بوده و یا در آن میطع ادغا در محدوده پشت ایستهاه با کاشش  تاسيساتنهردد، حوزه 
بوده و قابليت جابجایی یا حذف ندارد مستتير دوچرخه به پشتتت حوزه  موجود درخت تاستتيستتاتحوزه در معابری که در  -3-2-91

 .گردیده است ارایهحاضر  راشنمای 3-2-8تا  3-2-5گردد. نحوه این انتیا  در بند شای شماره منتی  می تاسيسات

 
 : نحوه تغییر مسیر دوچرخه از پشت ایستگاه اتوبوس67شکل 

 

 
 تغییر مسیر دوچرخه و استقرار ایستگاه اتوبوس و جانمایی پارکینگ دوچرخه در فضای کنار ایستگاه : نحوه68شکل 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مشخصات و ضواب  عمومی : سو فص  

 طراحی

 91صفحه: 

 

91 

 

 هادوچرخه در تقاطعضوابط نحوه ادامه مسیر  

مشخصات  2سطح مطاب  با بند شای شمکليه ضواب  مرتب  با اصالح شندسی تیاطع سطح:اصـالح هندسـی تقاطع هم   -3-8-9

 باشد.و یا سایر منابع ارجاع شده در بند مذکور می 0-8-06عمومی طراحی سند 
نامه راشنمایی و تیاطع مندرج در آیينستتواران در مستتيرشای دوچرخه باید در حریم  منظور حفم دید مناستتب دوچرخهبه -3-8-2

 ای ممنوع گردد. رانندگی، پارک حاشيه
بند در محدوده تیاطع ممنوع استتت. تعبيه شر نوع اراره شتتهری به استتتثنای چراغ راشنما، تابلوی راشنمایی و رانندگی و راه -3-8-3

 واقع نهردند.  بایست به نوعی در تیاطع جانمایی شوند که در محدوده مثلث دید موارد مذکور می

( و توس  مهندسين 591شای ایران )نشریه شماره نامه طرح شندسی راهتعيين محدوده مثلث دید، بر اساس الزامات آیين تبصره:

 شود.مشاور تعيين می

حرکت نموده و از چرخش شم د برصتتورت مستتيرشای عمو به  حرکت عابر پياده، تتتتتید دوچرخه مطابدر عبور از تیاطع با -3-8-1

 ر تیاطع اجتناب شود. دوچرخه د
رو با شيب حداکثر ، در محدوده قوس تیاطع الز  است که پياده 0-8-06از مشخصات عمومی طراحی سند  0-2طب  بند  -3-8-5

ستتطح ستتازی انجا  گيرد. مستتير دوچرخه برای عبور از تیاطع به این محدوده شدایت شتتده و پس از  رو متصتت  و شمبه ستتواره 5%

کند. نحوه شدایت مستتير دوچرخه در تیاطع و رو در راستتتای عمود بر خيابان از تیاطع عبور میستتطح شتتدن با ستتطح ستتواره  شم

 کند.سازی مسير از ضواب  اشکا  زیر پيروی میسطحشم
کم  شایان توجهی به افزایش  0-8-06از مشخصات و ضواب  عمومی طراحی سند  1-2احدام جزایر ترافيکی مطاب  بند  -3-8-0

 شا خواشد داشت.شای شریانی در تیاطعر و عابر پياده از عرض خيابانسواایمنی عبور دوچرخه

سوار و ، در جزایر ترافيکی نيز صادق بوده و دوچرخه0-8-06شده در سند  ارایهسازی سطحالز  به ذکر است ضواب  شم :6تبصره

 نمایند.رو از این جزایر عبور میتراز با سوارهعابر پياده شم

در جزیره متر  8/9با طو  حداق  دوچرخه ای تعيين گردد تا امکان توق  گونهبه بایست ترافيکی می هجزیر حداق  عرض: 2تبصره 

 ممکن باشد.

دوچرخه، زمان عبور دوچرخه از زمان عبور عابر پياده و  راشنمای دار با نصب چراغشای چراغگردد در تیاطعيه میتتتتتوصت  -3-8-2

 خودرو تفکي  گردد.

رنگ مسير از سبز به قرمز تغيير تیاطع  در نزدیکی از حوزه تردد دوچرخه به محدوده مکث و شدایتبا ورود مسير دوچرخه  -3-8-8

 یابد.  می

 اجرا شود. صورت منیطعبایست با رنگ قرمز و دو خ  سفيد کناره بهدر ک  سطح تیاطع مسير تردد دوچرخه می -3-8-1
صورت متری باید به 56صله دوچرخه با فاکشتی کناری مسيرشای  شا، خ نزدی  شتدن به تیاطع  جهت مشتخص نمودنِ  -3-8-96

 متر خالی ترسيم گردد. 9متر پر و  9خطوب ششدار و به فاصله منیطع یا 
درجه، نماد دوچرخه  15شای تند و بيشتر از چنين در مح  تغيير جهتشا و شمالز  استت در ابتدای مسير، بعد از تیاطع  -3-8-99

دوطرفه بودن و جهت حرکت مسير دوچرخه باید توس  فلش )با ضواب  چنين ی  طرفه یا شم بر روی ستطح مستير ترستيم شتود.    

 شا(  روی مسير مشخص گردد.م و نشانهیه شده در بند عالیارا

مستتير( در مح  ورودی و خروجی و  طو اینکه مستتيرشای دوچرخه )فارغ از ی  طرفه یا دوطرفه بودن در ه بهتتتتبا توج -3-8-92

  شود.  متر تعری  می 2.5حداق   سير دوچرخه در مح  تیاطع و ورودی و خروجیتیاطع با سواره دوطرفه شستند، حداق  عرض م

  



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 
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 سطح )چهارراه( با مسیر دوچرخهنحوه طراحی تقاطع همچهار الگوی : 63شکل 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 
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 همراه جزییاتبه سطح )چهارراه( با مسیر دوچرخهطراحی تقاطع هم: دو الگوی 26شکل 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 
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 سطح با مسیر دوچرخه: تقاطع هم26شکل 

اه بزرگر باستطح عموما  از تیاطع دو بزرگراه یا شتریانی اصلی   شای غير شمکه تیاطعاینبا توجه به سـطح: تقاطع غیر هم -3-8-93

مراجع  تایيدبایست به می سطح، طرح مذکورر مسير دوچرخه از تیاطع غير شمعبو یطراحی نحوه در صتورت لزو ِ  ،گيردشتک  می 

 برسد. رب ذی
 پذیر است:سطح از چهار طری  امکانعبور مسير دوچرخه از تیاطع غير شم -3-8-91

 .روی روگذر در تیاطعگذر به منظور تردد اختصاصی دوچرخه متص  به پ  سوارهاحدام پ  کنار -ال 

 .متص  به پ  عابر پياده برای گذر از عرض شریانی گذر به منظور تردد اختصاصی دوچرخهاحدام پ  کنار -ب

 .احدام پ  اختصاصی مسير دوچرخه و عبور از عرض شریانی  -ج

 صورتبه دوچرخه حم جهت تسهي  در  ،کنار پله با الحاق رم شای عابرپياده موجود استفاده مشترک عابرپياده و دوچرخه از پ  -د

 .پياده

حاضر  راشنمای 3-3-2در بند  مندرجرعایت نستبت شتيب به طو  مستير     شای فوق،لتکدا  از حاشردر احدام پ  برای  -3-8-95

 الزامی است.
توان از مسير مارپيچ شای پ  میجهت تعدی  شيب ورودی و خروجی از پ  در صورت وجود فضای کافی در محدوده پایه -3-8-90

 استفاده نمود.
تحم   وکه ابعاد کابين آسانسور برای استیرار دوچرخه تیصورشای عابر پياده دراستفاده مشترک از آسانسورشای برقی پ  -3-8-92

 بالمانع است. وزن آن مناسب باشد،

و مسير دوچرخه  بودهمتر  1/2حداق   بایدپ   مفيدسوار و عابر پياده از پ  عابر، عرض جهت استتفاده مشتترک دوچرخه   -3-8-98

 افیی روی سطح پ  مشخص گردد. عالیمبایست با می
سوار از پ  وجود داشته باشد، متر بوده و لزو  استفاده مشترک عابر پياده و دوچرخه 1/2کمتر از که عرض پ  صتورتی در -3-8-91

 پ  عبور نماید. رویبا کنتر  دوچرخه از و صورت پياده بایست بهسوار میدوچرخه

عبور ایمن ستتطح تنها در صتتورتی مجاز استتت که شای غير شمشای کنارگذر متصتت  به روگذر ستتواره در تیاطعاحدام پ  -3-8-26

ستتتوار به کنار گذر شدایت دوچرخه یگردد. طراحی ایمن مستتير دوچرخه و نحوه  تامينگذر فوق رو به کنارستتوار از پياده دوچرخه

 برسد. رب به تایيد مراجع ذیبایست می

 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 
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ایمنی  تامينمتر جهت 2/9شایی به ارتفاع حداق  ستتتواران استتتت، باید موانع و نردهشایی که مستتتير تردد دوچرخهدر پ  -3-8-29

شوایی ی  منطیه دارای بادشای با شتدت قاب  توجه باشد، باید از تجهيزات بادشکن  وستواران احدام گردد. اگر شترای  آب  دوچرخه

 شود.نيز استفاده 

 های عرضی ضوابط طراحی گذرگاه 

 رو اجرا شود.سطح با پيادهدر گذرگاه عرضی باید سطح گذرگاه شم -3-1-9
رم  یا سطح رو و مستير دوچرخه در مح  اتصا  مسير دوچرخه با گذرگاه عرضی باید با تعبيه  اختالف ستطح بين ستواره   -3-1-2

 سازی گردد.سطحشمدار شيب
مطاب  مشتتخصتتات ابعادی و فنی و و متر ستتانتی 2حداکثر اختالف ارتفاع مجاز بين ستتطح گذرگاه عرضتتی و انتهای رم   -3-1-3

 باشد.می 0-8-09در سند  -Pاجرایی آبروی کوتاه نوع  جزیيات

 باشد.می 5%حداکثر شيب مجاز رم  در مح  گذرگاه عرضی  -3-1-1
ه گردیده ییيات آن در تصتتویر زیر اراگردد که جزبينی میشا پيشتنها گذرگاه عرضتتی برای مستتيرشای دوچرخه در تیاطع -3-1-5

 است.

 

 : الگوی طراحی گذرگاه عرضی22شکل 

متر برای عبور  5/9متر برای عبور مسير دوچرخه و  5/9است که متر  3رو مستير پياده  حداق  عرض الز  برای پ  عمود بر -3-1-0

 باشد.عابر پياده و ویلچر می

 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 
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 با سوارهمسیر دوچرخه  مقاطع تداخل 

در برخی میاطع ممکن استت وستای  نیليه موتوری برای دستترستی به برخی مراکز و یا گردش به راست، نياز به عبور و      -3-96-9

 با شيب رم رو و مسير دوچرخه باید با تعبيه دوچرخه داشتته باشتند. در این میاطع اختالف ستطح بين ستواره    قطع کردن مستير  

 سازی شود.سطحدرصد شم 5حداکثر 
که دستتترستتی به مرکز و یا معبری دارای تردد قاب  توجه باشتتد، در این حالت باید از فاصتتله مناستتبی به     صتتورتیدر -3-96-2

 و عمودی ششدار داده شود.افیی  عالیمسواران با دوچرخه
متر قب  از رم   96ای از ای قرار گرفته، باید پارک حاشيهکه مسير دوچرخه در مجاورت خ  پارکينگ حاشيهصتورتی در -3-96-3

 دسترسی ممنوع شود. 
متر قب   26چنين خ  ممتد جداکننده مسير دوچرخه از یابد. شمرنگ مسير دوچرخه در مح  تداخ  به قرمز تغيير می -3-96-1

 شود.یطع تداخلی به صورت منیطع اجرا میاز م

 ير است.مس کارشناس ترافي  یا طراح یبر عهده افیی مذکور، عالیمتشخيص قاب  توجه بودن تردد و نيازسنجی ترسيم  تبصره:

 

 : طراحی مسیر دوچرخه در ورودی کوچه29شکل 

 
 دوچرخه در ورودی پارکینگ: طراحی مسیر 24شکل 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 
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 ضوابط جانمایی اثاثه شهری 

، مبلمان و تاسيساتدر حوزه  0-8-06از مشتخصتات عمومی طراحی ستند     1کلی جانمایی اراره شتهری طب  بند  طوربه -3-99-9

 گيرد.فضای سبز صورت می
خارج از ، دد دوچرخهشهری در عرض مفيد مسير دوچرخه ممنوع بوده و در صورت نياز در حوزه تر ینصتب شر نوع اراره  -3-99-2

 مربوطه صورت خواشد گرفت. شایو در کنار آن و با رعایت حریم مسيردوچرخه
تردد  یای باشد که در شنها  تعميرات براگونه، مبلمان و فضای سبز باید بهتاسيسات یشهری در حوزه یقرارگيری اراره -3-99-3

 ه باز نهردد.برق یا مخابرات به سمت مسير دوچرخ طور مثا  درب تابلوشایبه و خطری ایجاد ننماید. دوچرخه مزاحمت
 یدر صورتی که حوزه اماگردند، ، مبلمان شتهری و فضتای سبز جانمایی می  تاستيستات   یشای چراغ عموما  در حوزهپایه -3-99-1

بر معمانع از رسيدن نور کافی به  تاسيسات یو لبه فاصتله ایجاد کند و فضتای مشتجر حوزه    تاستيستات   یتردد دوچرخه بين حوزه

ميزان الز  استتت حریم پایه چراغ به ،لبه باشتتد یستتواره نياز به جانمایی پایه چراغ در حوزه دلي  عرض معبرِگردد و یا به ستتواره

 گرفته شود.  حاضر در طراحی مسير دوچرخه در نظر راشنمای 3-2مطاب  بند  ، متر 5/6حداق  
گردد. به نوعی که حداق  شدت روشنایی شا تعيين میقدرت روشتنایی آن شا از یکدیهر با توجه به فاصتله طولی پایه چراغ  -3-99-5

 باشد: 0شماره متری و ک  مسيرشای پياده و دوچرخه باید مطاب  جدو   2/9در ارتفاع 

 : حداقل شدت روشنایی در مسیرهای دوچرخه1جدول شماره  

 نوع مسیر دوچرخه
 )لوکس( میانگین شدت روشنایی

 متری از کف 7/6در اتفاع  در کف مسیر

 26 1 در منطیه تجاری

 96 0 مسکونی –در منطیه تجاری 

 5 2 منطیه مسکونی

 5 5 شاراشهشای و شيب در پله

 56 16 زیرگذر مخصوح دوچرخه

 

 گيریشمچميزان روشتنایی یا شدت نور در سطح مسير نباید در زیر تير روشنایی نسبت به سایر نیاب بين دو تير تفاوت   -3-99-0

 داشته باشد.  
خوری و... در جانمایی اراره شتتهری از جمله نيمکت، صتتندلی، جاستتيهاری، ستتط  زباله کوچ ، فرستتتنده وای فای، آب  -3-99-2

ير کيفيت عملکردی مس باال بردنسواران داشته باشد نیش مهم در که دسترسی مناسبی برای عابرین و دوچرخه تاستيسات  یحوزه

 پياده و دوچرخه داشته و موجب افزایش تمای  به استفاده از این نوع فضاشا خواشد شد.  
موقعيت مسير، شرای  آب  اساس صرفا  بر 3-99-2اراره مذکور در بند حداق  فاصتله طولی الز  برای مکانيابی شر ی  از   -3-99-8

ستتواران بر استتاس بازدیدشای   بينی توستت  عابرین یا دوچرخهشای پيرامون، نيازشا، ميزان تردد و مکث قاب  پيشو شوایی، کاربری

 گردد.  ميدانی از مسير و توس  طراح مسير مشخص می
 است.تردد عابر پياده یا دوچرخه ممنوع  یدوچرخه در حوزه جانمایی پارکينگ -3-99-1
 ردر معابر پُ که موقعيت آنشرطی، بهدو مبلمان شهری جانمایی گرد تاستيستات   ید در حوزهتواندوچرخه می پارکينگ -3-99-96

 رفت و آمد و قاب  نظارت توس  نههبانیِ عملکردشای پيرامون و یا عمو  مرد  باشد.  
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  تاسیساتنمونه استقرار مبلمان شهر در حوزه  :25شکل 

باشد. شای دوچرخه میشای حم  و نی  عمومی موقعيت مناستبی برای جانمایی پارکينگ فضتاشای باز پيرامون ایستتهاه   -3-99-99

 گردیده است. ارایهحاضر  راشنمای 92در شک  شماره شا در کنار ایستهاه اتوبوس نمونه جانمایی این نوع پارکينگ
نظارت و مراقبت مناسب  ،از روشتنایی کافی  چنينشم، چرخه را داشتته امکان قف  نمودن دوشای دوچرخه باید پارکينگ -3-99-92

 نيز برخودار باشند. 

 
 : نمونه پارکینگ دوچرخه21شکل 
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 ضوابط مربوط به معلولین و نابینایان 

 بایست صرفا  در حوزه تردد عابر پياده صورت گيرد. توانان جسمی و حرکتی میعبور نابينایان، ناتوانان و کم -3-92-9
مشتخصات عمومی   96توانان جستمی و حرکتی در بند  نابينایان، ناتوانان و کم یروپياده یتمامی ضتواب  مربوب به نحوه  -3-92-2

 گردیده است.   ارایه 0-8-06طراحی، سند 
واقع گردد و یا به دلي  تغيير مستتير به  يستتاتتاستتدر صتتورتی که حوزه تردد دوچرخه بين حوزه تردد عابر پياده و حوزه  -3-92-3

شای برجستتته فيزیکی در ک  که برای نابينایان قاب  تردد دوچرخه با جداکننده یتردد نزدی  شتتود الز  استتت مرز حوزه یحوزه

 تشخيص باشد از حوزه تردد عابر پياده تفکي  گردد.

 گردد.حوزه تردد عابرپياده و دوچرخه توصيه نمیکی قوی در حد فاص  یاحدام نرده و جداکننده فيز راهنمایی:

سایر ضواب  مربوب به معلولين و نابينایان در ارتباب با مسيرشای دوچرخه در بندشای مربوب به شر موضوع در این راشنما ارائه نکته: 

 گردیده است.

 هام و نشانهیعالضوابط مربوط به  

گردد. الز  به ذکر است در میاطع متر مشخص میسانتی 96عرض کشی ممتد سفيد به شای مستير دوچرخه با خ  کناره -3-93-9

ر و ی  متر ششتدار دشنده که در بندشای مختل  این راشنما به آن اشتاره شده است، خ  کشی مذکور به صورت منیطع ی  متر پُ  

 گردد.خالی اجرا می

وستت  ترستتيم گردد. خ  داستتازی جهت حرکت باید خ  محوری زردرنگ در جدر مستتيرشای دوچرخه دوطرفه، جهت  -3-93-2

که  میاطعیمتر خالی و در  3ر و متر پُ 9گيری و عبور از روی آن وجود دارد به صتورت منیطع  که امکان ستبیت  میاطعیمذکور در 

 باشد.  دلي  محدودیت دید و غيره وجود ندارد، به صورت ممتد میگيری بهامکان سبیت

 
 وچرخهکشی مسیر د: خط27شکل 
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 .شای مسير دوچرخه باید به رنگ سفيد باشد )حتی در مسيرشای دو طرفه(نوشتهکليه نمادشا و زمين -3-93-3

 نماد دوچرخه در سه اندازه مطاب  شک  زیر قاب  ترسيم است. -3-93-1

 
 : الگوی نحوه ترسیم نمادهای دوچرخه28شکل 

درجه( نماد دوچرخه  15د )بيش از تتتتشای تنچنين در مح  تغيير جهتو شم شادر ابتدای مسير دوچرخه و بعد از تیاطع -3-93-5

شتتود. اگر با رعایت ضتتواب  فوق فاصتتله دو عالمت دوچرخه از شم بيش از ی  کيلومتر باشتتد، باید بين آن دو، ی  نماد ترستتيم می

 دوچرخه ترسيم گردد.

باید به اندازه ارتفاع نماد دوچرخه نستتبت به عالمت شتتود، نمای حرکتی که بعد از نماد دوچرخه ترستتيم میپيکان جهت -3-93-0

 مذکور فاصله داشته باشد.

 
 نما و نماد دوچرخه بر سطح روسای مسیرهای دوچرخه )ابعاد به متر(: جزئیات نحوه ترسیم پیکان جهت23شکل 
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از ابعاد مورد استتتفاده برای وستتای  نیليه موتوری  ترنما باید توجه شتتود که ابعاد آن کوچ برای استتتفاده از پيکان جهت -3-93-2

 است. ابعاد و اندازه مورد نياز جهت ترسيم پيکان در شک  زیر ارائه شده است.

 
متر(: ابعاد پیکان جهت نما در مسیرهای دوچرخه )ابعاد به سانتی96شکل 
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 مشخصات و ضوابط عمومی اجرایی  -4 فصل

 کاربرد 

ار کمسير دوچرخه بهدر ک  بتنی با سازی برای تعيين مشخصات فنی و ضواب  عمومی الز  االجرا در عمليات ک  اراشنماین 

 رود.می

 عوام  مورر در این طراحی عبارتند از:

 مصالح اساس و زیراساس، آماده سازی زمين -

 شاموقعيت درزشا و جزیيات آن -

 ميلهرد گذاری )درصورت لزو ( -

 ضخامت بتن -

 شارواداری -

 عملکرد و پرداخت سطحی  -

 آوری عم  -

 ی پُر کردن درزشای سطحینحوه -

 هامصالح مناسب برای کف 

ورت صمنظور ایجاد یکنواختی دربينی شود و بهمنظور ایجاد ی  بستر مناسب باید زشکشی مناسب پيشبه :6مصالح بستر -1-2-9

نامه جهت تثبيت بستتر ضروری است و وجود خاک دستی در بستر،  آیينشای ریزدانه رُستی یا ستيلتی، رعایت ضتواب     وجود خاک

با ضخامت  ایآشتو اصالح شده و مطاب  استاندارد به صورت الیه %16و درصورت نياز به خاکریزی، خاک بستر با تراکم  بودهمجاز ن

 کوبيده شود. مترسانتی 25 حداکثر

تشتکي  و کام  کوبيده شود تا  از نظر شتيميایی خنثی   بندی شتده و ای درجهزیراستاس باید از مصتالح دانه   :2زیراسـاس  -1-2-2

با  ایآشتو اصالح شده و مطاب  استاندارد به صورت الیه %15زیراساس با تراکم خاک  ترتيب، ستطح تراز و صتاف به دست آید.  بدین

تن مهر بر روی زیراساس، نيز ا بی C12توان از بتن به عنوان ی  روش جایهزین می کوبيده شتود.  مترستانتی  26ضتخامت حداکثر  

 استفاده نمود.

شای ریز( و اساس شنی دانهشای درشت(، ماسه )سنگدانهمشتخصات فنی شن )سنگ  مشـخصـات فنی مصالح سنگی:   -1-2-3

-8-3/06بند   1الی  9شای سازی مسير دوچرخه باید مطاب  با مشخصات مندرج در ردی شای مصرفی( در عمليات ک دانه)ستنگ 

 دو ( مشخصات فنی و ضواب  عمومی اجرایی باشد. )ویرایش 0

 تراکم  و تحکیم مشخصات فنی 

 مواردی دردرصد آشتو اصالح شده، کوبيده شود.  15زیرسازی باید با تراکمی معاد   مصالح :9وماسهکوبیدن زیرسازی شن -1-3-9

 از بيش اساس ضخامت که درحالتی و شود کوبيده و پخش الیه ی  در باید مصالح ،باشد کمتر یا سانتيمتر 95 اساس ضخامت که

                                                 
9 Sub-Grade 
2 Sub-Base 
3 Compact 
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 95 از کوبيده الیه شر ضخامت نباید حالتی شيچ در ولی نمود تیسيم مساوی الیهشای به را ک  ضخامت باید ،باشد مترسانتی 95

 . تا به تراکم مورد نظر برسد کمپکتور مکانيکی یا دستی )تخماق( کوبيده شود آنهاه باید با .باشد بيشتر مترسانتی

 

اشد، رو نبدر مسير دوچرخه یا به شر دلي  دیهر امکان متراکم کردن بستر پياده تاسيساتدلي  وجود چه بهچنان :6تحکیم -1-3-2

 )ویرایش دو (، از زیرسازی بتنی استفاده گردد.   0-8-06سند   8-96چنين در ترميم نوار حفاری، الز  است مطاب  بند شم

درصد و شيب  5نهایی زیر ستازی مسير دوچرخه باید صاف و شيب طولی آن حداکثر  ستطح   :2بندییا شـیب  ترازبندی -1-3-3

 باشد.درصد  2عرضی آن حداکثر تا 

 سازی مسیر دوچرخهعمومی بتن برای کف مشخصات فنی 

ازی سفی  برای تعيين مشخصات فنی بتن مهر )نظافت(، بتن زیرسازی و بتن روسازی در عمليات ک  راشنمااین بخش از  -1-1-9

 دوچرخه کاربرد دارد. مسير

 یرزدشد و الز  است دارای مشخصات شود، سطح نهایی ک  را تشکي  میدا  بتنی که بر روی زیراساس یا بستر مناسب اجرا می

 باشد:

 جلوگيری شود. باشد میدورتا حدی که از انیباض بتن  -

 میاومت فشاری و خمشی مناسب داشته باشد. -

 آن فراشم باشد.قابليت پرداخت سطحی بر روی  -

 میاومت سایشی مناسبی داشته باشد. -

 سازی ضروری است: شای کيفيت و نظارت بر اجرای ک استانداردشا: رعایت الزامات استانداردشای زیر در تهيه بتن، آزمون

 باشد.  181برداری از بتن باید بر اساس موارد مندرج در استاندارد ملی شماره نمونه -1-1-9-9

 باشد.  3263-2اسالم  باید مطاب  استاندارد ملی شماره  تعيين روانی به روش -1-1-9-2

 باشد.  9068شای آزمون بتن باید بر اساس استاندارد ملی شماره روش -1-1-9-3

 باشد.  116میاومت مشخصه بتن باید بر اساس استاندارد ملی شماره  -1-1-9-1

 اشد. ب 3269-2شای غير مخرب بر روی بتن سخت شده باید بر اساس استاندارد ملی شماره آزمون -1-1-9-5

 باشد. 3263-0وزن مخصوح بتن تازه باید بر اساس استاندارد ملی شماره  -1-1-9-0

 مشخصات مصالح و اجزای بتن براساس مبحث نهم میررات ملی ساختمان، ویرایش چهار  باشد. -1-1-9-2

دستورالعم   3و  2شن و ماسه مصرفی در بتن باید با الزامات میرر در بند  مشخصات فنی شن و ماسه مصرفی در بتن: -1-1-2

 شا از ی  پنجم ضخامت بتن )زیرسازی، روسازی( کوچکتر باشد.سازگار بوده و قطر اسمی سنهدانه 3/06-8-0

اید از بتن صورت بیناختالب بتن باید با دستتهاه مکانيزه اختالب )بتونير( انجا  شود در غير ا  اختالط بتن با مخلوط کن: -1-1-3

 کنندگان مجاز استفاده شود.   تامينآماده استاندارد توليد شده توس  

 

                                                 
9 Consolidation 
2 Wrought Leveling 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مشخصات و ضواب  عمومی : ار هچفص  

 اجرایی

 32صفحه: 

 

32 

 

دقيیه کمتر باشتتد. برای  2مدت اختالب پس از ریختن تما  مواد برای ی  متر مکعب بتن نباید از  حداقل مدت اختالط: -1-1-1

 ت اختالب افزوده شود.   رانيه به مد 26توليد بتن بيشتر، به ازای شر متر مکعب بتن اضافی باید 

 ميلی متر باشد.   25-56سازی با ارتعاش غير مکانيکی باید بين بتن در ک  2حدود روانی :6اسالمپحدود روانی بتن یا  -1-1-5

نامه آیين 5-3سازی باید مطاب  با مشخصات شيميایی آب آشاميدنی و بند آب مصرفی برای ساخت بتن ک  آب مصرفی: -1-1-0

 بتن ایران باشد.

ستتازی باید به نحوی مرتعش و متراکم شتتود که مالت بتن به صتتورت یکنواخت و بدون بتن مصتترفی در ک  تن:ارتعاش ب -1-1-2

ستتانتی متری انجا  شتتود و ارتعاش باید  16شای مشتتهود تستتطيح گردد. ارتعاش مکانيکی یا دستتتی باید حداکثر در فواصتت  حباب

 بالفاصله پس از آشکار شدن شيره بتن در سطح بتن قطع شود.

نيز در صورت لزو   5و  3، 2شای نوع باشد، ولی از سيمانشا مناسب میدر اغلب موارد برای ک  9ستيمان نوع   :9سـیمان  -1-1-8

جا مجاز نيست، مهر آنکه بتن در مح  ستازی مستير دوچرخه، استتفاده از سيمان فله برای بتن در   توان استتفاده نمود.برای ک  می

 توليد شود. 1بچينگ پلنت

 ترکيب مصالح بدون توزین مجاز نيست.  لح مصرفی در بتن باید توزین شوند ومصا توزین مصالح: -1-1-1

نستبت اختالب مصالح برای ساخت بتن تازه در کارگاه باید طب  نظر مهندس نارر و با رعایت   :5تعیین نسـبت اختالط  -1-1-96

  الزامات استاندارد تعيين شود.

 نمود. اقدا  2شرح جدو   شماره شای مختل  می توان به به منظور تعيين نسبت اختالب بتن با میاومت راهنمایی:

 کشی ضروری است: رعایت الزامات زیر در شنها  ماله ماله کشی: -1-1-99

 چنين اساس بتنی زیر آن باید زبر باشد.  سطح نهایی بتن مسير دوچرخه و شم -1-1-99-9

اده کی و یا تخته ماله استفمکاني ترجيحا  از مالهشده و کشتی در بتن مسير دوچرخه باید با اشيای غير فلزی انجا   ماله -1-1-99-2

 گردد.

 کشی پس از سخت شدن نسبی بتن مجاز است. ماله -1-1-99-3

 شيچ وجه مجاز نيست. کشی بهکشی نباید در سطح بتن راشر شود افزودن آب در زمان مالهآب بتن در زمان ماله -1-1-99-1

صتتطکاک مجاز استتت، جاروکشتتی و نماستتازی مکانيکی به منظور افزایش ضتتریب ا جاروکشـی و نماســازی مکانیکی:  -1-1-92

 شرطی که این عم  با افزودن آب به بتن تازه شمراه نباشد.به

گراد درجه سانتی 38گراد و بيش از درجه سانتی 5ستاخت بتن در مستير دوچرخه، در دمای کمتر از    دمای بتن ریزی: -1-1-93

 مجاز نيست، مهر آنکه الزامات زیر رعایت شود:

نشریه  3-0-1شود، مهر آنکه الزامات فنی بند ص  زمستان توصيه نمیستازی مستير دوچرخه در ف  ریزی برای ک بتن -1-1-93-9

 ریزی کشور رعایت گردد.  سازمان مدیریت و برنامه 969

 

                                                 
9 Slump 
2 Consistency 
3 Cement 
1 Batching Plant 
5 Mix Ratio 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مشخصات و ضواب  عمومی : ار هچفص  

 اجرایی

 33صفحه: 

 

33 

 

ستتتازمان  985و  981درجه ستتتانتيهراد( باید الزامات نشتتتریه  38ریزی در روزشای گر  )در دمای بيش از برای بتن -1-1-93-2

 ریزی رعایت شود.  مدیریت و برنامه

 متر است. 26/9حداکثر ارتفاع مجاز برای واریز بتن به صورت سیوب آزاد  ز بتن:ارتفاع واری -1-1-91

ریزی باید تميز و از شرگونه مالت آالت اختالب، حم  و بتنقب  از شتروع کار، وسای  و ماشين  آالت:تمیز بودن ماشین -1-1-95

 یا ماده خارجی عاری باشد.

بتن باید در میادیری ستاخته شتود که بالفاصتله مورد استتفاده قرارگيرد. خيساندن و دوباره      ممنوعیت اختالط دوباره: -1-1-90

 مخلوب کردن بتن مجاز نيست.

ریزی باید کليه مواد خارجی از قبي  خاک اره، تکه چوب، نخاله، خاک قب  از شتتروع بتن ریزی:نظافت کردن محل بتن -1-1-92

 شود. ریزی خارجو سایر مواد اضافی از داخ  مح  بتن

گونه تغييری در که شيچطوریستتطوح مجاور بتن باید به اندازه کافی مرطوب شتتود، به  مرطوب کردن ســطوح تماس: -1-1-98

شود، نيازی به مرطوب کردن آنها میدار آب موجود در بتن ریخته شده به وجود نياید. در زمانی که سطوح بتن با نایلون پوشانده می

 نيست.

شای النه زنبوری، خل  و گونه پراکندگی، ستتوراخباید به نحوی انجا  شتتود که شيچریزی بتن کیفیت ســطوح خارجی: -1-1-91

 شای مشهود، تمرکز مصالح درشت، تراوش و نشت شيره بتن دیده نشود. فرج، ترک

طب  طرح اختالب  کارخانه بتنشتتن و ماستته مصتترفی در بتن باید در مح  کارگاه یا    مخلوط کردن شــن و ماســه: -1-1-26

 شوند. اختالب شن و ماسه در مح  معدن مجاز نيست، مهر با اخذ مجوز از مهندس نارر.مشخص شده، مخلوب 

ستتازی بتنی مستتير دوچرخه عموما  تحت تارير بارشای متناوب قرار داشتتته و برای افزایش عمر ک ، ک  ضــخامت دال: -1-1-29

درصد میاومت کششی  56ب حدود شای کشتشتی حداکثر را به میدار مشخصی محدود نمود. این میدار به طور مطلو  بایستتی تنش 

 . ابعاد دا  در جزیيات اجرایی درج گردیده است. است)کشش ناشی از خمش( نهایی بتن 

 متفاوت یارهایدهنده بتن با ع لیمواد تشک یدرصد وزن: 7جدول شماره  

 رده بتن

 

مقاومت 

 مشخصه

mpa 

 مقدار شن

kg 
 مقدار آب

lit 

مقدار 

 ماسه

kg 

مقدار 

 سیمان

kg 

 کاربرد

C12 92 9622 921 826 236 )مهر )نظافت 

C16 90 9622 921 831 282  ماشيچه جداو 

C20 26 9622 921 863 391 زیر سازی مسير دوچرخه 

C25 25 9622 921 255 325  مسير دوچرخه و روسازیزیرسازی 

C30 36 9622 921 268 139  دوچرخه روسازی مسلح مسيرزیرسازی و 

توان از مواد افزودنی استفاده نمود. از به منظور بهبود عملکرد بتن و یا کاشش مصرف سيمان می :در بتن 6یمواد افزودن -1-1-22

ترین مشخصه مفيد بتن باشتد. مهم می شوا زا یشایافزودنکار برد توان بهستازی مستير دوچرخه می  انواع مواد افزودنی که برای ک 

الیه شتتتدن بتن در میاب  کاشش امکان الیه افزایش ميزان میاومت در میاب  ی  زدن و ذوب شتتتدن، ميزان روانی،افزایش  شوادار،

 بندی بتن و افزایش میاومت بتن در برابرافزایش قابليت آب شود،زدا که در زمستان روی سطح بتن پاشيده میشای ی عملکرد نم 

شا و آب انداختن بتن را کاشش داده و ميزان جذب آب و نيز ميزان ن جدا شدن دانهچنين بتن شوادار امکاشم شاست.حمله ستولفات 
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درصد کاشش میاومت  5درصد شوا، با حدود  9دار به ازای شر در میاب  بتن شوا دشد.افت و خزش در بتن ستخت شده را کاشش می 

شای شوازا به شک  پودر باید از به کاربردن افزودنیباید این مطلب در نظر گرفته شتود. الز  به ذکر استت   مواجه خواشد شتد که می 

شا بایستی به صورت محلو  به مخلوب بتن افزوده شوند. در شر حالت مواد افزودنی باید قب  از مصرف مورد پرشيز شود. این افزودنی

 نامه استفاده شود.آیينآزمایش قرار گيرد یا دستورالعم  کارخانه معتبر سازنده را با خود داشته باشد و یا طب  ضواب  

ی سيليسی، مواد پليمری و خاکستر بادی باعث بهبود کيفيت بتن و به ویژه ، دوده9ستتفاده از مواد جایهزین ستيمان مانند پوزوالن  ا

 شود. افزایش میاومت سایشی آن می

  است.شای بتنی شای کاشش و یا حذف ترک در ک اجرای درزشای مناسب، یکی از راه ی:بتن یدرزها -1-1-23

 شای بتنی عبارتند از:انواع درزشا در ک 

اجرا  ،تاسيساترو و پيادهمانند شا جایی بين مسير دوچرخه با سایر حوزهکه جهت ایجاد امکان جابه :2درز انبساط -1-1-23-9

 شود.می

 گردد.شای خاح از پيش تعيين شده میشا به مح که باعث منتی  کردن ترک :9درز انقباض -1-1-23-2

 گردد.بينی میریزی پيشیا درز ساخت که جهت قطع بتن درز اجرایی: -1-1-23-3

کاف ش گردد.شای عرضی تعيين میموقعيت درزشای انبساب با توجه به مح  قرارگيری دا  در بين جداو  طولی و برخورد با گذرگاه

رو الزامی است. این پياده متری از طو  2سازی مسير دوچرخه در فواص  ولی در ساخت ک دارد  یبه نوع دا  بستهشا و فاصله درز

شا ریزی و سپس برداشتن آنقبو  دیهر در شنها  بتنباید با قرار دادن نوارشایی از جنس چوب، فلز، پليمری و انواع قاب درزشا می

از  نی نبایدپذیر پُر گردد. نسبت ابعاد طو  به عرض شر قطعه از دا  بتپس از اتما  عمليات، اجرا گردیده و با مواد مناسب انعطاف

 بيشتر شود.  5/9

ی دیهری برای ساخت درزشای وسيله ،اره ماشينیزن استفاده نمود. ی دستی لبهتوان از وسيلهبرای ساخت درزشای انیباض می

ن چهار  ضخامت بتآغاز گردد که بتن سخت شده باشد. عم  درز انیباض نباید از ی  باید شنهامیانیباضی است، ولی عم  برش 

شای دا  در و در لبه مترسانتی 2تا  5/9اندازه ضخامت دا  باشد و عرض آن در نظر گرفته شود. عم  درزشای انیطاعی باید بهکمتر 

 شا وجود داشته باشد اجرا می گردند. که عناصر صلبی در مح  اجرای دا شای روی زمين یا دیوار و یا شنهامیمجاورت سایر دا 

شای درز اقدا  ، نسبت به پُرکردن درزشا با رعایت حفارت از لبه1درزشا، باید با استفاده از ماده درزگيرپس از اتما  عمليات ایجاد 

 گردد.

خاک و روغن با استفاده از بُرس، شوای فشرده، آب با فشار زیاد  و یا حال  و  در مح  درزشای اجرایی ساخت باید تما  مواد زاید، گرد

 سطح بتن قدیم پاک گردد. مناسب در صورت وجود روغن، از

 
 ، ماله کشی و جاروکشی: نمونه درزهای بتنی96شکل 
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 8/6برابر  a-ASTM C779حداکثر ستایش قاب  قبو  در ک  بتنی مسير دوچرخه براساس آزمایش   مقاومت سایشی: -1-1-21

 باشد.ميليمتر می

ی سطحی بتن پرداخت ستطح بتن در میاومت فشتاری، نفوذپذیری و به ویژه میاومت ستایشتی الیه     پرداخت سـطحی:  -1-1-25

 است: زیرشود و شام  مراح  ریزی و تراکم انجا  میبسيار مورر بوده  و معموال  بالفاصله پس از اتما  بتن

ست که بالفاصله پس از کاری روندی برای حذف بتن اضافی و ترازکردن سطح بتن اشمشه شمشه یا تراز کردن: -1-1-25-9

ی رفت و برگشتیا ای صورت ارهپذیرد. شمشه از چوب، آلومينيو  یا آلياژ منيزیم است و بهریزی و تراکم انجا  میبتن

 شود.حرکت داده می

شود. این عم  باید کاری و پُرکردن منافذ انجا  میشای باقی مانده از عم  شمشهجهت حذف لبه تخته ماله کشی: -1-1-25-2

 آوری در سطح بتن مشاشده گردد، باید به اتما  برسد.که آبله پس از شمشه کردن صورت گيرد و قب  از آنبالفاص

ن شای درشت به دروپس از تعبيه درزشا و قب  از سخت شدن بتن، سطح بتن باید جهت فروبردن سنهدانه کشی:لبه -1-1-25-3

 شموار و تراکم بيشتر سطح بتن ماله کشی شود.شا و منافذ باقی مانده، ایجاد ی  سطح کامال  بتن، حذف ناشمواری
کشی باعث متراکم ضروری است. لبه سواریبتنی مسير دوچرخه شایکشی در طو  تما  درزشای جدا کننده ک لبه

و خرد شدگی باال  شای محيطیآسيبشود که این امر استحکا  دا  بتنی را در برابر می درزشاشدن دا  بتنی مجاور 

است. ماله دستی از جنس چوبی، آلومينيومی و منيزیمی استفاده  قاب  قبو در انواع دستی و مکانيکی ماله  برد.می

 ای و قوسیصورت ارهبدون ایجاد زاویه بر روی سطح بتن قرار گرفته و بهعرض ماله دستی باید کامال  افیی و شود. می

 د.حرکت داده شود تا منافذ پُر شده و سطح بتن کامال  شموار گرد

 ک ، یاز سفت شدن دا  بتن بعد انجا  شود یکشفرصت ممکن پس از ماله نيدر اول دیبتن با یجاروکش: یجاروکش -1-1-25-1

 یدبه ح دیروش سطح با نیانجا  ا ی. براپذیردصورت میی بادوا  در برابر لغزش استفاده از جاروکش یسطح جادیا یبرا

پس  هیياست که چند دق یمعن نیگفته بد نیا خطوب منیوش را داشته باشد. ینههدار ییسخت و میاو  باشد که توانا

در  یبماند. معموال ، جاروکش یبتن باق یکه ارر جارو رو یاسفت شود، به گونه یصبر کرد تا بتن اندک دیبا یاز ماله کش

 .شودیم انجا شد،  ختهیبتن ر کهنیپس از ا یهيدق 36تا  95کمتر از 

شای نادرستی است که کشی روششود که پاشيدن سيمان بر روی سطح و یا مرطوب کردن سطح قب  از مالهمی تاکيد  راهنمایی:

 گردد.ورقه شدن سطح میبه سطوح ضعيفی از نظر فرسایشی منجر گشته و منجر به ورقه

 میلگرد مصرفی 

 باشد.ی بتنی میشاشا مشابه ميلهردشای قاب  استفاده در سایر سازهمشخصات ميلهرد مصرفی در ک 

 های مجاز در توزین مصالح1رواداری 

رچه صورت وزنی پيمانه شوند، گشود مصالح سنهی بهشای جداگانه وزن شوند. توصيه میسيمان و مصالح سنهی باید توس  پيمانه

 9درصد، آب  ± 9شای مجاز در توزین مصالح برای سيمان مصرفی اندازه گيری حجمی مصالح سنهی نيز قاب  قبو  است. و رواداری

 درصد قاب  قبو  است. ± 2درصد و مواد مضاف )افزودنی(  ± 3درصد، مصالح سنهی  ±
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 1آوری بتنعمل 

 آوریشود. عم آوری روندی جهت حفم رطوبت و حرارت بتن در مدت زمان معين است و بالفاصله پس از پرداخت بتن انجا  میعم 

ای دارد. بندان، تارير قاب  مالحظهدر خصوصيات بتن سخت شده مانند میاومت فشاری، میاومت سایشی و میاومت در میاب  ی 

آوری با آب توصيه ، عم سواریآوری حرارتی برای بتن ریخته شده، ضروری است. برای بتن مسير دوچرخهعم یا  2محافظت، مراقبت

ا گر  که از آب سرد ی استفاده چنينبا استاندارد باشد تا در کيفيت بتن ارر نامطلوب نهذارد. شم شود که آب مصرفی باید مطاب می

شای خيس پوششآوری با عم  . گرددباشد چون باعث ترک خوردن سطح بتن میشود، مجاز نمیسبب شوک حرارتی در بتن می

شای جاذب استفاده از پوششقاب  قبو  است. مداو  با افشاندن آب، سطح بتن را مرطوب نهه داشت،  در صورتی که نتوان به طورنيز 

 شود. چتایی نو باید قب  از مصرف کامال  شسته شود تا مواد قاب آوردن بتن توصيه میو حصير  برای عم  آب ازقبي  چتایی، گونی

 قبال  حاوی مواد شيميایی یا شکر و غيره در صورت استفاده از گونی، کهچنين ح  آن پاک شده و قابليت جذب آن بيشتر گردد. شم

در بتن جوان  آوری،توانند شمراه آب عم بوده، الز  است قب  از مصرف، گونی کامال  شسته شود، زیرا برخی از مواد شيميایی می

شای جاذب، امکان زایش وزن چتایی یا سایرپوششدشند. با اف نفوذ نموده و ضمن اختال  در گيرش بتن، میاومت و دوا  آن را کاشش

صورت بهتر است از دو الیه گردد. در غير اینآن کمتر می شود و نياز به مرطوب کردن متوالینههداری آب توس  آن بيشتر می

آوری عم  مشابه که کردهپالستي  بر روی چتایی قرار داده شود، از تبخير آب چتایی جلوگيری  یالیه چتایی استفاده شود. چنانچه

شم قرار داده شوند، روی  مترسانتی 96شا باید به نحوی روی سطح بتن قرارگيرند که لبه آنها حدود عاییی خواشد بود. این نوع پوشش

شوند. اگر زمانی که بتن در حالت خميری است، ی سخت شد، بر روی سطح قرار داده بتن به اندازه کاف و  بالفاصله پس از آنکه

بيند. پوشش باید تما  سطح بتن را بپوشاند و به طور مداو  خيس نهاه داشته روی آن قرار داده شود، سطح بتن آسيب می شپوش

 روز باید ادامه یابد. 2آوری به مدت حداق  عم  و شود

 کنترل کیفیت 

   شود:باید انجا زیرسازی مسير دوچرخه بر اساس استاندارد و مطاب  موارد کنتر  کيفيت اجرای ک 

 کنتر  و آزمایش افت بتن )اسالم ( -1
 3گيری جهت تعيين میاومت فشاری بتننمونه -2
 1گيری جهت تعيين میاومت سایشی بتننمونه -3
 ریزی پس از ترکيب اجزای بتنعد  تاخير در بتن -4
 ابعاد ميلهرد گذاری و درزشا -5
 پرداخت سطحی -6
 شاکنتر  رواداری -7
 آوریعم  -8
بازدید از مح  پس از اتما  کار -9

                                                 
9 Concrete Processing 
2 Curing 
3 Compressive Strength of Concrete 
1 Abrasion Resistance of Concrete 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مسير  اجرایی جزیيات: پنجمفص  

 دوچرخه

 32صفحه: 

 

32 

 

 اجرایی مسیر دوچرخه جزییات -5 فصل

شای مختل  مسير دوچرخه در شرای  اجراییِ بخش جزیياتشده است.  ارایهدر این بخش میطع تي ِ اجرایی برای مسير دوچرخه 

  شده است. ارایهاجرایی(  جزیياتشا و )نیشه 2متفاوت، درپيوست 

 )چهار(  IVروسازی نوع اجرایی مسیر دوچرخه در انطباق با پیاده جزییات 

 
 یرسازیاز بتن درجا و ز یبا روساز (تاسیسات)مابین حوزه تردد عابر و حوزه  دوچرخه ریمس سازیکف: 92شکل 

 مخلوط تونان( ای) یشن

 

 
 ای) یشن یرسازیاز بتن درجا و ز ی( با روسازو حوزه لبه تاسیساتحوزه  نیدوچرخه )ماب ریمس سازیکف: 99شکل 

  مخلوط تونان(



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مسير  اجرایی جزیيات: پنجمفص  

 دوچرخه

 38صفحه: 

 

38 

 

 )زیرسازی بتنی، بار کم ترافیکی(  Cروسازی نوع اجرایی مسیر دوچرخه در انطباق با پیاده جزییات 

رو و مسير دوچرخه کاربرد دارد که احتما  عبور خودرو با بار کم و معمولی در عرض مسير شایی از پيادهاین میطع در بخشتوضیح: 

 شود.  )چهار(  اجرا می IVسازی نوع . در این میطع زیرسازی با بتن و ک وجود دارد شاپارکينگمح  ورودی مانند به عنوان مثا ، 

 
نوع  روسازیادهیدر انطباق با پ( تاسیسات)مابین حوزه تردد عابر و حوزه دوچرخه  ریمس ییاجرا جزییات: 94شکل 

 )مقاطع خاص( یبتن یرسازیچهار و ز

 

 
نوع چهار و  روسازیادهی( در انطباق با پو حوزه لبه تاسیساتحوزه  نیدوچرخه )ماب ریمس ییاجرا جزییات: 95شکل 

 )مقاطع خاص( یبتن یرسازیز

 )زیرسازی بتن مسلح، بار سنگین ترافیکی(  RCروسازی نوع پیاده مسیر دوچرخه در انطباق با اجرایی جزییات 

رض در ع به عنوان مثا  کاميون و کاميونت،شایی از مسير کاربرد دارد که احتما  عبور خودرو سنهين این میطع در بخش توضیح:

)چهار( اجرا  IVروی سازی پيادهسازی با ک وجود دارد. در این میطع زیرسازی با بتن مسلح و ک مح  ورودی گاراژشا  مانند

 شود. می
 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مسير  اجرایی جزیيات: پنجمفص  

 دوچرخه

 31صفحه: 

 

31 

 

 
نوع  روسازیادهیدر انطباق با پ (تاسیسات)مابین حوزه تردد عابر و حوزه  دوچرخه ریمس ییاجرا جزییات: 91شکل 

 مسلح  )مقاطع خاص( یبتن یرسازیچهار و ز

 
نوع چهار و  روسازیادهی( در انطباق با پلبهو حوزه  تاسیساتحوزه  نیدوچرخه )ماب ریمس ییاجرا جزییات: 97شکل 

 مسلح  )مقاطع خاص( یبتن یرسازیز

زیربنایی در عمق کم یا سایر دالیل فنی، در ساخت مسیر دوچرخه، امکان  تاسیساتبه دلیل وجود  کهدر مواردی  

 ازی بستر مسیر وجود نداشته باشدسمتراکم

متر و  9استفاده گردد. در این موارد به منظور حفم نفوذپذیری مسير، در فواص  طولی  زیرسازی بتنیالز  است از در این موارد 

متر تعبيه شود. درزشای انیطاع پس از اجرای بتن سانتی 5به عرض  درز انیطاعمتر باید در بتن زیرسازی سانتی 26فواص  عرضی 

نشان داده شده است. الز  به ذکر  93ی بتنی در شک  شماره باید با استفاده از ماسه شکسته دوبارشور پُر شوند. مشخصات زیرساز

 باشد.   %85است که در شر صورت تراکم بستر نباید کمتر از 

 
یبتن یرسازیز اجرایی جزییات: 98شکل 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

مشخصات فنی و ضواب  : ششمفص  

 روشای موجودبهسازی پياده

 16صفحه: 

 

16 

 

 روهای موجودمشخصات فنی و ضوابط بهسازی پیاده -6 فصل

 روی مناسب جهت اجرای مسير دوچرخه:تشخيص پيادهعيارشای م
را  زیر)ویرایش دو ( بوده و تمامی معيارشای  0-8-06شای ی  تا چهار سند روی موجود که قاب  انطباق با تي در صورتی که پياده

در میاطع برخورد با سواره داشته باشد، قابليت اجرای مسير دوچرخه را صرفا  با اجرای رنگ سبز در طو  مسير دوچرخه و رنگ قرمز 

 و رعایت ضواب  نوار سفيد در کناره مسير خواشد داشت:

 درصد  5تا  5/6شيب طولی  - -1

 درصد  2تا  9شيب عرضی  - -2

 موجوداز راشنمای  2-2به ضواب  بند  رو با توجهکفایت عرض پياده - -3

اصطکاک مناسب و راحتی برای دوچرخه  مسير موجود به لحاظ بازدید چشمی شموار، سخت، دارای استحکا  کافی، ک  - -4

شا، سازی در ورودی و خروجی عرضی، ورودی پارکينگسوار بوده و از جهت ایجاد پيوستهی مسير، تسهيالت شمسطح

 جایی معارض و موانع موجود در مسير آتی دوچرخه، قابليت بهسازی داشته باشد.شا و حذف یا جابهکاربری

روشای موجود الزامی است.برای اجرای مسير دوچرخه در پياده راشنماین بدیهی است رعایت سایر ضواب  ا



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

الهوریتم راشنمای طراحی مسير : أپيوست 

 دوچرخه

 19صفحه: 

 

19 

 

 راهنمای طراحی مسیر دوچرخهلگوریتم ا - أ پیوست

 کند. پيروی می زیرتعيين موقعيت و شرای  مسير دوچرخه، از الهوریتم 

 
 

 
 

 



 سان و میاطع شم یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 شا و جزیيات اجراییپيوست ب: نیشه

 12صفحه: 

 

12 

 

 اجرایی جزییاتها و نقشه - ب پیوست

شده است.  ارایهروسازی شای پيادهشای اجرایی در پروژهشده در این پيوست، به عنوان راشنما در تهيه نیشه ارایهاجرایی  جزیيات

شای اجرایی در شر پروژه باید با توجه به ویژگی و مشخصات خاح شر معير، توس  مهندسين مشاور ذیصالح تهيه بدیهی است نیشه

 گردد. ارایهو 



  و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 شا و جزیيات اجراییپيوست ب: نیشه

 13صفحه: 

 

13 

 

 رو باشد(حالتی که مسیر دوچرخه مجاور پیاده: جزئیات اجرایی مسیر دوچرخه در انطباق با تقاطع )در 6نقشه شماره 

 



  و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 شا و جزیيات اجراییپيوست ب: نیشه

 11صفحه: 

 

11 

 

 رو باشد(سواره: جزئیات اجرایی مسیر دوچرخه در انطباق با تقاطع )در حالتی که مسیر دوچرخه مجاور 2نقشه شماره 

 



  و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 شا و جزیيات اجراییپيوست ب: نیشه

 15صفحه: 

 

15 

 

 باشد H/B<1%رو در حالتی که ده: جزییات اجرایی مسیر دوچرخه جنب پیا9نقشه شماره 

 



  و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 شا و جزیيات اجراییپيوست ب: نیشه

 10صفحه: 

 

10 

 

 باشد H/B<1%رو در حالتی که : جزییات اجرایی مسیر دوچرخه جنب سواره4نقشه شماره 

 



  و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 شا و جزیيات اجراییپيوست ب: نیشه

 12صفحه: 

 

12 

 

رو باشدتر از سطح سوارهرو و پایین: جزییات اجرایی گذرگاه اصلی در حالتی که مسیر دوچرخه همسطح پیاده5نقشه شماره 

 



  و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 شا و جزیيات اجراییپيوست ب: نیشه

 18صفحه: 

 

18 

 

 رو باشدرو و مسیر دوچرخه جنب سوارهتر از سطح سوارهرو پایین: جزییات اجرایی گذرگاه اصلی در حالتی که پیاده1نقشه شماره 

 



  و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 شا و جزیيات اجراییپيوست ب: نیشه

 11صفحه: 

 

11 

 

 سیر فاقد حوزه تأسیسات باشد: جزییات اجرایی مسیر دوچرخه در حالتی که م7نقشه شماره 

 



 و میاطع شمسان  یمشخصات فن یراشنما

 ردوچرخهيبا مس روادهيپ

 2-8-06شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 مراجعفهرست 

 56صفحه: 

 

56 

 

 فهرست مراجع

سواری(، سلسله استانداردشای مدیریت شهری، سازمان ملی مسيرشای دوچرخه –، )معابر شهری 26189[ استاندارد ملی شماره 9]

 (.9315استاندارد و شهرداری تهران، )

هور، امور نظا  فنی، جمریزی و نظارت راشبردی رئيس، معاونت برنامه915شای ایران، نشریه شماره نامه طرح شندسی راه[ آئين2]

9319. 

[ ضواب  فنی طراحی، عالئم و تجهيزات مسيرشای دوچرخه، جلد سو ، معاونت و سازمان حم  و نی  و ترافي  شهرداری تهران 3]

(9319.) 

 (.9311) وزارت راه و شهرسازیشای شهری، جلد یازدشم، نامه طراحی راه[ آئين1]

 

 9318في  شهرداری تهران، اتهران، شهرداری تهران و سازمان حم  و نی  و تر شهرسواری در کالنسند توسعه دوچرخه -

شای حم  و نی  دستورالعم  ساختمان دوستدار دوچرخه، سازمان حم  و نی  و ترافي  شهرداری تهران، واحد توسعه سيستم -

 9311پاک، 

 9311 دستورالعم  خيابان کام  شهر تهران، معاونت حم  و نی  شهرداری تهران، -

 
- Urban Bikeway Design Guide, NACTO (National Association of City Transportation Officials), 
2011. 
- Global Street Design Guide, NACTO (National Association of City Transportation Officials) 
Designing Cities Conference, Austin, 2015. 
-Urban Street Design Guide, NACTO (National Association of City Transportation Officials), 
2013 
- SEPARATED BIKE LANE PLANNING AND DESIGNGUIDE, Federal Highway 
Administration, 2015. 
- Cycling Aspects of Austroads Guides, Samantha Taylor, Chris Giang, Phuong Chau and Peter 
Aumann, third edition 2017.  
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 شنهاداتيپ و نظرات

 

 یگرام خواننده

 

آن را  کرده و راشنمان یدفتر نظا  فنی و اجرایی شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه ا

فراوان، بی تردید این ارر نيازمند بهبود و ارتیای کيفی ، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش برای استفاده

 است.

 

ای شرا در تکمي  میررات و دستورالعم نیدشا و پيشنهادشای خود، ما  ارایهاز این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با 

 نظا  فنی و اجرای یاری رسانند.

 

 کنيم.پيشاپيش از شمکاری و دقت نظر شما قدردانی می

 

 551پالک  -آباد روبروی پارک بهجت -خيابان حافم شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ 

 9512091193         :  یکدپست
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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