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 یونقل وزارت راه و شهرسازمعاونت حملکننده: تهیه
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 خواننده گرامی

 

نامه طراحی معابر آیین»ارشناسان برجسته، اقدام به تهیه کوزارت راه و شهرسازی با استفاده از نظرات 

شور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر کمهندسین  رده و آن را جهت استفاده جامعهک« شهری

از شما خواننده گرامی  االت موضوعی نیست. از این روکایرادهای مفهومی و فنی، ابهام، ایهام و اشمصون از 

 ال، مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید:کصمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ایراد و اش

 نید.کشماره بخش، شماره بند و صفحه مورد نظر را مشخص  -1

 ا به صورت خالصه بیان کنید.ایراد مورد نظر ر -2

 ان، اصالحات مورد نظر را به منظور جایگزینی، ارسال نمایید.کدر صورت ام -3

 ر کنید.کاطالعات خود را به منظور تماس احتمالی ذ -4

ارشناسان این امر، نظرها و پیشنهادهای دریافتی را به دقت مطالعه کرده و اقدام مقتضی را معمول ک

 شود.اری و دقت نظر خوانندگان محترم قدردانی میکپیش از همخواهند داشت. پیشا

 

 اطالعات تماس:
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 1519660802د پستی: ک
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مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ابالغاعالم و موضوع: 

آیین نامه طراحی معابر شهری

با سالم و احترام

 اجوراي در و خوود 99/99/94 و 7/9/77  موورخ جلسات مصوبات پیرو  2/4/99 مورخ درجلسه ايران ومعماري شهرسازي رساند: شورايعاليبه استحضارمی     

 آئوی  ، شهرسوازي و راه وزارت  توسط " شهری های راه طراحی نامه آئین " روزرساني به لزوم بر مبني وزيران محترم هیات 97/8/94 مورخ مصوبه

  2/4/99  موورخ درجلسوه تصووي  پیورو را( تهوران دانشوااه پژوهشوي معاونوت و)  شهرسازي و راه وزارت نقل و حمل معاونت پیشنهادي شده اصالح نامه

 موورخ صورتجلسوه در منودر  اصوالحات اعموا  بوا موککور سوند مقررنموود نهوايي تصوي  ضم  و قرارداد بررسي مورد کشور شهرهاي ترافیک شورايعالي

 شودمقرر همچنوی . شوود ابوال  ذيوربط مراجع به دبیرشورايعالي توسط( مقیاس وکالن فرادست هاي طرح فني کمیته) شورا 5 شماره فني کمیته 73/99/98

 .نمايد اتخاذ را مصوب نامه آئی  عمومي انتشار جهت الزم تدابیر شهرسازي و راه وزارت ونقل حمل معاونت

پیرامون  شهرسازي و معماري ايران شورايعالي 32/34/9799مورخ مصوب وعمران توسعه طرحهاي وتصوي  بررسي نحوه نامهآيی 42ماده دراجرايلکا  

  گردد.مي ابال  اجرا جهتقال  يک حلقه لوح فشرده بخش در 92درمککور آيی  نامهیوست به پ ،آیین نامه طراحی معابر شهری

 وزيرانهیات محترم 93/9/94مورخ  999592/59324ره شما ابالغيتوجه به انجام تکالیف قانوني وزارت راه وشهرسازي باراستاي در آيی  نامه حاضر     

آیین نامه طراحی معابر عنوان بامعماري ايران( شورايعالي شهرسازي و 7/9/77 خیابانهاي شهري)مصوبروزرساني آيی  نامه طراحي راههاوه درخصوص ب

هماهناي ترافیک وچهارمی  ويکصدوپنجاه وپنجمی  جلسه شورايعالي تصوي  دريکصدو پنجاه نقل وزارت متبوع تدوي  وپس ازت حمل وتوسط معاونشهری

.شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي و تصوي  نهايي قرار گرفت  32/34/9799و  99/99/9794شهرهاي کشور ، در جلسات مورخ 

طراحي ضمناً الزم مي داند به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت تحقق اهداف مورد پیایري آئی  نامه )از جمله به روزرساني رويکردها، مفاهیم و نحوه        

حد خیابان،بهبود کیفیت طرح ها بااعما  سیاست ها، خط مشي هاي اساسي و اصالح الاوهاي مربوط به حمل و نقل شهري، وفراهم ساخت  يک مرجع وا

تاکید شود:تصريح وعالي( کمیته فني آن شوراي73/99/98نظرات صورتجلسه مورخ مورد استناد( برلزوم اجراي مصوبه شورايعالي شهرسازي ومعماري )مبتني بر
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تمهیدات تصوي  و اجراي طرح هاي توسعه شهري مکلف به رعايت اي  آئی  نامه بوده و الزم است، بررسي وتمامي نهادهاي ذيربط در امر تهیه -1

حقوقي، قراردادي، مالي و اعتباري و اجرايي  الزم براي تحقق آن را فراهم آورند. 

ماه پس از ابال  آن توسط دبیرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري، با هماهناي 7جايااه اي  آئی  نامه در نظام فني و اجرايي کشور ظرف مدت  -2

ن برنامه و بودجه، تعیی  خواهد شد.هاي الزم با دفتر نظام فني و اجرايي سازما

نقل يامعاونت شهرسازي معماريمعاونت حمل وهماهناي امورعمراني وزارت کشور، رساني آئی  نامه با ارائه پیشنهادازجان  معاونتبازناري وبروز -3

خواهد گرفت.ورت صوزارت راه وشهرسازي به دبیرخانه شورايعالي شهرسازي ومعماري 

فرايندهاي اجرا و کنتر  آئی    نظام مبتني بر الزامات ساختاري وآئی  نامه،اي دیریت اجرایی و پایش و بهنگام سازینظام منظر به اهمیت  -4

طرح هاي جامع  نامه) چه کنشاراني با چه نقش و وظیفه اي طي چه فرايندي عمل نمايند( در سه سطح الف : تهیه طرح هاي شهرسازي و ترافیکي)

عه شهري و طرح هاي جامع ترافیکي، شهري(، ب: پروژه هاي اجرايي مثل طراحي تقاطع ها و اجرايي کردن طرح هاي توسطرح هاي توسعه ترافیک،

عالي یلي ازشورايشهرسازي تهیه و براي اخک مصوبه تکمماه توسط معاونت حمل ونقل وزارت راه و 6ظرف مدت نظارت و ارزيابي اقداماتو پ: پايش و

خانه اي  شورا ارائه خواهد شد.شهرسازي و معماري به دبیر

وجود برخي کاستي ها و ناهماهناي هاي موجود در طراحي و احداث و بهره برداري پیاده راه هاينظر به اهمیت حرکت پیاده درشهرهاي امروز و -5

ي مديريت اي  سهم از ساختار تشکیالتي خود بخش ويژه اي به عنوان متولردارت کشور و شهرداري ها ، حداکثرظرف مدت يک سا  شهري، وز

خواهند نمود. جابه جايي ها در شهرها را پیش بیني و اجرايي

طريق اي شهرهاي کشور ضروري است مرات  از عالي هماهناي ترافیکوجه به تصوي  آئی  نامه درشورايعالي شهرسازي ومعماري وشورايبا ت -6

اهناي امور عمراني وزارت کشور همکاري معاونت همالي شهرسازي ومعماري با ه شورايعاي  اساس دبیرخانردنظارت وپیایري قرارگیرد.بردوشورا مو

عالي شهرسازي و تناس  با زمانبندي احکام آن، به شورايموانع احتمالي( را، مازي، گزارش تحقق اي  ابالغیه )وشهرسومعاونت حمل ونقل وزارت راه و

معماري ارائه خواهد کرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ( لغو و آئین نامه جدید جایگزین  7/9/77با ابالغ این آئین نامه، آئین نامه قبلی ) مصوب       

و از این گذشته شده آن خواهد شد. بر این اساس تعاریف واژه های تخصصی بکار رفته در این آئین نامه نیز جایگزین تعاریف 

است دستور فرمایید مراتب به نحو شایسته به تمامی مراجع ذیربط انعکاس یابد. خواهشمند پس مالک عمل خواهند بود.



 رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیو رئ یراه و شهرساز پیشگفتار وزیر

 

های عملکردی مختلف، نحوه طراحی شبکه معابر شهری از جمله فضاهایی است که به سبب وجود نقش

 1373مصوب سال  «یشهر یهاراه یطراح نامهنییآ»های گذشته آن از اهمیت باالیی برخوردار است. در سال

 یابیو ارز یر طراحبه منظو و مبنای مشخص مرجع واحدبه عنوان یک  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا

های هادی، تفصیلی های توسعه و عمران )جامع( شهری، طرحنظیر طرح یمرتبط با شبکه معابر شهر یهاطرح

نامه با اقتضائات زمان خود از یک طرف و گرفت. تناسب محتوایی این آیینو ... مورد استفاده و استناد قرار می

ونقل پایدار و های مختلف حملبب شده تا با توجه به گونهنیازهای عصر حاضر جوامع شهری از طرف دیگر س

های نامه به عنوان مبنایی برای طراحیروزرسانی این آیینلزوم تغییر نگرش در طراحی شبکه معابر شهری، به

 آینده در دستور کار قرار بگیرد. در نظر گرفتن نیاز همه کاربران شبکه معابر، بازیابی نقش اجتماعی این فضاهای

ونقل همگانی و سواران، اهمیت حملپذیر نظیر عابران پیاده و دوچرخهدهی به کاربران آسیبشهری، اولویت

های راهنامه طراحی آیین»روزرسانی کاهش وابستگی به خودروی شخصی تنها بخشی از مسائل اساسی در به

 بر اساس اصول توسعه پایدار بوده است.« شهری

به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی  13/8/1394هیأت وزیران در جلسه 

نقل پایدار موافقت کرد. وبر اساس اصول حمل «های شهرینامه طراحی راهآیین»رسانی روزایران با پیشنهاد به

ن وکمیسی»و دستگاه ناظر  «وزارت کشور»، دستگاه همکار «وزارت راه و شهرسازی»دستگاه مجری این مصوبه 

 معرفی شد.« شهرهاخاص امور کالن

« های شهرینامه طراحی راهآیین»ف اصلی از تهیه نسخه بازنگری شده اهداچه که به عنوان  خالصه آن

 ست از:ا عبارت شدهدنبال 

 نقل پایداروطراحی معابر شهری بر اساس اصول حمل هایروزرسانی مفاهیم، رویکردها و شیوهبه -

 ضوابط طراحی شبکه معابر شهری با رویکرد انسان محوریبازنگری در  -

 ی ترافیکی، اجتماعی و زیست محیطیهاشامل نقششهری های مختلف معابر توجه به نقش -

ه، مختلف سفر شامل پیاد یهاوهینه از شیبه شهرها و استفاده یارتباط یهاهکدر شب یپارچگکیجاد یا -

 نقل همگانی و خودروی شخصیوحمل دوچرخه،

 هاها و ارزیابیرحسازی طیک مرجع واحد، کاربردی و بومی به منظور یکپارچه کردنفراهم  -

 ایهای جدید طراحی معابر شهری به طراحان و جامعه حرفهآموزش روش -



گری شده بازن رای عالی شهرسازی و معماری ایران، نسخهشو سیقانون تأس 2ماده از  4طبق بند 

و به عنوان بخشی از  «نامه طراحی معابر شهریآیین»عنوان  تحت« شهریهای راهنامه طراحی آیین»

 رسید. مذکوربه تصویب شورای  02/04/1399در تاریخ  های شهرسازینامهآیین

 

 

 محمد اسالمی                                                                                                 

 

  



 یونقل وزارت راه و شهرسازحملپیشگفتار معاون 

 

شهری به خود  یبر شهری به عنوان عنصری که بیشترین سهم را در میان انواع فضاهای همگانامع

از اهمیت زیادی در طراحی و توسعه  ،دندهاختصاص داده و بخش مهمی از ساختار فضایی شهر را شکل می

، مرکز حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرها گیریهمان زمان شکل. معابر از هستندشهرها برخوردار 

ن ی. اه استدر ادامه با فراگیر شدن مدرنیسم، تغییر کرده و تا حدودی از بین رفت هااین نقش ولیاند، بوده

به  دهعابران پیا و فضایی اندک برای حرکت خودروهاعریض برای متعدد و  رر با در نظر گرفتن خطوط عبوییتغ

هری های شبسیاری از خیابان ،ین ترتیبه امعابر در سر تا سر جهان در نظر گرفته شد. ب مبنای طراحی عنوان

تخاذ اتبدیل شدند.  سواری شخصیوسایل نقلیه به ویژه انواع در درجه اول به داالنی برای جابجایی و حضور 

رنگ شدن نقش اجتماعی  های گذشته، موجب کمهمین رویکرد در طراحی معابر شهرهای کشورمان در سال

نقل همگانی و به خطر افتادن ایمنی عابران پیاده و و، عدم توجه کافی به حملهاخیابانمداری  ادهیو پ

، ی استفاده از خودروی شخصیتأمین عرضه متناسب با تقاضا یعنی ،پیشین سواران شده است. نگرشدوچرخه

 یوه سفر در شهرهای کشور شده است.موجب توجه بیش از حد به این ش

برای مقابله با  شدههای انجام خودرو محور معابر و تالش یی و طراحریزبرنامهحاصل از  یمنف یامدهایپ

ر و به تبع آن تغییر نقل شهری پایداومشکالت ناشی از این شیوه طراحی، منجر به ظهور مباحث نوین حمل

شبکه معابر  یطراحی، در زیرد برنامهیجد هایهای اخیر شده است. رویکردهای سفر در سالاولویت شیوه

ل همگانی در ونقاده، دوچرخه و حملیهای دوستدار پس شده و منجر به توسعه خیابانکز منعین یشهر

است. از این رو، با توجه به تغییر  کردههای شخصی را محدود ت سواریکشده و حر کشورهای توسعه یافته

سازی اصول نگرش جهانی نسبت به موضوع طراحی معابر شهری و تأکید متخصصان این حوزه بر لزوم پیاده

نقل وبر اساس اصول حمل« های شهرینامه طراحی راهآیین»ها، موضوع بازنگری نقل پایدار در طراحیوحمل

و انجام آن به معاونت پژوهشی  وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت در دستور کار 1396دار از اواخر سال پای

 دانشگاه تهران واگذار شد.

ارائه شد. پس از آن با برگزاری جلسات متعدد  1398نامه در اردیبهشت نویس اولیه این آیینپیش

اه و شهرسازی، کمیته فنی شورای عالی هماهنگی ونقل وزارت رکارشناسی و مدیریتی در حوزه معاونت حمل

ترافیک شهرهای کشور، کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین اخذ نظرات مجامع 

نامه مورد بررسی و نویس این آیینهای شهرهای مختلف، پیشدانشگاهی، جامعه مهندسین مشاور و شهرداری

 ارزیابی قرار گرفت.

 



 یو نقش اجتماع یکیان نقش ترافی، حل تعارض میشبکه معابر شهر یدر طراح یاصل یهاشاز چال یکی

نقل شهری، وهای شهرسازی و حملمتخصصان حوزه یهادگاهیواحد بر اساس د ین مرجعیمعبر است. لذا تدو

ازنگری ل باشد. از این رو در مراحل مختلف تدوین نسخه بکن مشیارآمد در جهت حل اک یحل تواند راهیم

برگزار شد و پس از دریافت و اعمال نظرات  نامه، جلسات متعددی با حضور کارشناسان این دو حوزهشده آیین

نامه طراحی معابر آیین»ان نسخه بازنگری شده با عنو ،دست آمد. در نهایته نامه بآنها، محتوای نهایی آیین

مین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک در یکصد و پنجاه و چهارمین و یکصد و پنجاه و پنج «شهری

تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری  به 02/04/1399مورخ  و سپس در جلسهشهرهای کشور مصوب شد 

 ایران رسید.

، توجه به اصول شدهدر دوازده بخش تدوین همچون نسخه پیشین نامه که در نسخه جدید این آیین

ضیح تو، در واقع «مبانی»نامه، تحت عنوان بخش اول این آییننقل پایدار مورد تأکید قرار گرفته است. وحمل

، مطابق با آخرین تحقیقات و شهری معابروجود آمده در زمینه طراحی ه مفصلی از تغییر رویکردهای ب

نامه بوده و در آن اصول کلی و حاکم بر آیین های اینبخش سایرکه مبنایی برای تدوین دستاوردها است 

 ، بخش جدیدیسفر همگانی مباحث مربوط به شیوهبا توجه به اهمیت  است. تشریح شده و معیارها، هاطراحی

ای به های جداگانهنسخه قبلی، بخشبا ارائه شده است. همچنین مطابق « نقل همگانیوحمل»با عنوان 

ر های سفاختصاص یافته است. الزم به ذکر است که با توجه به اهمیت شیوه های سفر پیاده و دوچرخهشیوه

به نسخه « سازی ترافیکآرام»تحت عنوان  ،ایها، بخش جداگانهموتوری و حفظ ایمنی کاربران این شیوه غیر

های رخپالن و نیم»، «مبانی» با عناویننامه بخش آیین ،دوازدهدر نهایت نامه اضافه شده است. جدید آیین

سازی آرام»، «یشهر یهاابانیخ»، «یشهر یهاها و تبادلتندراه»، «یعرض یهامرخین یاجزا»، «طولی

یرهای مس»، «مسیرهای پیاده»، «ونقل و کاربری زمینحمل»، «ونقل همگانیحمل»، «هاتقاطع»، «ترافیک

 تدوین شده است.« تجهیزات ایمنی»و « دوچرخه

نامه، طراحان باید استفاده همه کاربران معبر اعم از های مختلف آییندر بخشبر اساس مطالب ارائه شده 

ونقل همگانی، شخصی و خودروهای باری را در نظر کنندگان از حملسواران، استفادهعابران پیاده، دوچرخه

 .بگیرند و نه تنها حرکت خودرو که جابجایی افراد و توزیع بار در شبکه را نیز مد نظر قرار دهند

ه، های خالقانبه کمک ایده دیبا نامهآیین این ضوابط و استانداردهای ضمن رعایت ،شهری معابردر طراحی 

پذیر، بین ابعاد مختلف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح، توازن سازگار، مقرون به صرفه و انعطاف

ه های محلی بتدوین دستورالعمل از طرفی .شود کنندگان مختلف پوشش دادهایجاد شود و نیازهای استفاده

تواند مد نظر قرار گیرد. جهت پوشش اقتضای شرایط هر منطقه با رعایت مفاهیم و معیارهای ارائه شده، می

 های مختلف به مراجع و مستندات مربوطه نیز ارجاع داده شده است.کامل برخی مفاهیم در بخش



های شهرسازی در تمام سطوح دار تهیه طرحمشاور عهدهطراحان و مهندسان  نامه،جامعه هدف این آیین

های توسعه و های توسعه شهری نظیر طرحطرحاجرای و تصویب  ،های مختلف، مراجع بررسی، تأییدو مقیاس

های بهسازی و نوسازی، های بازآفرینی شهری، طرحهای تفصیلی، طرحهای هادی، طرحعمران )جامع(، طرح

های جزئیات شهرسازی، احداث معابر جدید، بازسازی و نوسازی معابر موجود، رحسازی، طهای آمادهطرح

های ساختمانی )از نظر نحوه اتصال به معابر شهری( های اثرسنجی ترافیکی، طرحهای اصالح ترافیکی، طرحطرح

 های مسکونی، تفریحی و صنعتی هستند.های انواع شهرکدر محدوده و حریم شهرها و طرح

نقل پایدار وگامی مؤثر در راستای تحقق اهداف حمل« نامه طراحی معابر شهریآیین»تدوین  امید است

های شهری و توسعه معابر انسان محور در شهرهای ایران ها و تندراهطراحی خیابان بوده و به تغییر شیوه

 بینجامد.

وزارت راه و  یو معمار یزاز زحمات سرکار خانم دکتر فرزانه صادق مالواجرد )معاون شهرسا انیدر پا

وزارت  ییو روستا ینژاد )معاون عمران و توسعه امور شهریجمال یمهندس مهد یآقا جناب (،یشهرساز

 یقاتیتحق می( و تیو شهرساز اهونقل وزارت ر)معاون سابق حمل زادهیدکتر مهرداد تق یآقا جناب کشور(،

 روز قیکرده و توف یاند، قدرداننموده یهمکار «یشهرمعابر  یطراح نامهنییآ» هیدانشگاه تهران که در ته

 را از خداوند منان خواستارم. شانیافزون ا

 

 وریشهرام آدم نژاد غ                                                                                       

 

  



 «نامه طراحی معابر شهریآیین»سازمان اجرایی تهیه 

   مجری:

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران کرمانشاهیالدین شهاب

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه دانشگاه تهران علیرضا رامندی

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران نیامهدی بشیری

 ونقلریزی حملدکتری برنامه دانشگاه تهران زادهیاسر حاتم

 ارشد راه و ترابری یکارشناس دانشگاه تهران لبافیعلی اکبر 

 کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران یم مؤمنیمر

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران انیرچینو حریم

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران یا آزادیمح

 ونقلریزی حملبرنامهکارشناسی ارشد  دانشگاه تهران اصفهانی انید شمعانیحم

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران یلیمارال اسماع

   

   دستگاه کارفرما:

 دکتری راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی محسن صادقی

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت راه و شهرسازی نژادقیسعید توف

 کارشناسی ارشد راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی حامد خرمی

 کارشناسی ارشد راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی مهدی شکرگزار

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت راه و شهرسازی زهره فدایی

   

   :دستگاه نظارت

 ریزی شهریدکتری برنامه وزارت راه و شهرسازی انیغالمرضا کاظم

 راهبردیدکتری مدیریت  کشور وزارت پوریا محمدیان

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت کشور فرشاد غیبی

   

   

 و افصحی امید، آقای مهندس دلزاده، آقای مهندس یعقوب آزادهمهدی حسندکتر ین وسیله از زحمات آقای ه اب قدردانی:

 ،نداهنامه کمک کردآیین یازدهمحمیده قنواتیان که با ارائه نقطه نظرات سازنده خود به قوام بخش  مهندس خانم

 .شودقدردانی می
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 کلیات -1

 هاریفتع -1-1

 کند.حرکت مییا انرژی الکتریکی پا  عضالنی نیروی وسیلهه بکه ای با دو چرخ وسیله نقلیه دوچرخه:

 .کندکه آن را حرکت داده و کنترل می شخصی سوار بر دوچرخهسوار: دوچرخه

 .جهت برای وسایل نقلیهمجموعه یک یا چند خط عبور همرو: سواره

 .ونقلملهای حمقصد به منظور انجام یک فعالیت مشخص با یکی از شیوه کیبه  مبدأ کیجابجایی از  :سفر

 .کیلومتر از مبدأ تا مقصد 5سفرهایی با طول کمتر از  :سفر کوتاه

تردد  یتأمین فضا و سازیایمن هیزات و تأسیسات به منظور تسهیل،کلیه تج :یسوارالت دوچرخهیتسه

 .در شبکه معابر شهری دوچرخه و توقف

 دوچرخه، اسکیت و اسکوتر.یک مسیر مجاز یا اختصاص داده شده برای تردد ر دوچرخه: یمس

 شود.مشترک استفاده می به صورت های که توسط وسایل نقلیه موتوری و دوچرخهریمس :3مسیر درجه 

 .یشکبا خطتفکیک شده رو و عبور دوچرخه در مجاورت سوارهاختصاص داده شده به خط  :2مسیر درجه 

 .اختصاص داده شده به عبور دوچرخه و تفکیک شده با موانع فیزیکی یا مسیر مستقل خط :1 درجه ریمس

موتوری نظیر دوچرخه،  غیر های سفرشیوهمسیر مستقل اختصاص داده شده به عبور  مسیر چند منظوره:

 .دارصندلی چرخ اسکوتر واسکیت، پیاده،  عابر

و  وستهیپ من،یمنطقه که تردد ا کیدوچرخه در  یرهایاز انواع مس یمجموعه ا: یسواره دوچرخهکشب

 کند.یم نیمأت را هاراحت دوچرخه

 د.کنیمتصل مهم  ه همه نقاط شهر را بهک یاوستهیپ یسواره دوچرخهکشب: یسوارامل دوچرخهکه کشب

متناسب با ضخامت  با سفر مقصدو  مبدأ اطنق بینم یاز خطوط مستق یامجموعه ل سفر:یخطوط تما

 .آنهان یب یتعداد سفرها
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 مربوط یهایشکخط و ییراهنما یهاچراغ تابلوها،، تجهیزاته یلک دوچرخه: کینترل ترافک تجهیزات

 سواران.دوچرخهتردد  ییا راهنمایم، هشدار یبه تنظ

 .ستا شده نصبقفل کردن دوچرخه در پارکینگ  تأمین نقطه اتکا و منظوره به ک یالهیوس :بنددوچرخه

 .گیریسواران برای مشاهده، تحلیل و تصمیمدوچرخه دیخالی مقابل دفاصله  حداقل د باز:یفاصله د

 .حداقل فاصله الزم برای توقف ایمن دوچرخه در هنگام مواجه با خطرات و موانع فاصله دید توقف:

به صورت طرفه یکجریان ترافیک  و گردشره یل داکش جزیره میانی به کیتقاطع با  نوعی :میدان

 گرد.پادساعت

های های تقاضا محور که امکان استفاده از دوچرخهیکی از انواع سیستم سیستم دوچرخه اشتراکی:

 کند.شهری فراهم میعمومی را برای انجام سفرهای درون

 

 سواریهدوچرخاهمیت  -1-2

آل دهیمناسب و ا یهاوهیاز ش یکی اسکوتراستفاده از وسایل نقلیه غیر موتوری نظیر دوچرخه، اسکیت و 

توجهی در  نقش قابلتواند میو  بوده های کوتاه و متوسطخصوص در مسافته ب یشهردرون یسفرهابرای 

به صورت کلی در دسته شیوه سفر با  نامهدر این آیین وسایلنوع داشته باشد. این  شهری ونقلسیستم حمل

روزانه شهری سواری در سفرهای افزایش سهم دوچرخهروی، پیاده مشابه با. انددر نظر گرفته شدهدوچرخه 

شبکه  هوا، کاهش تراکم و شلوغی در یاهش آلودگک، یدر مصرف انرژ ییجوصرفه نظیرتواند مزایای زیادی می

، یروهادیت با دوچرخه در مقایسه با پکحرو افزایش کیفیت زندگی به همراه داشته باشد.  ، تأمین سالمتیمعابر

سواری در سفرهای سرعت دوچرخه تر برخوردار است.های طوالنیاز مزیت سرعت بیشتر و امکان طی مسافت

 خودرودوچرخه نسبت به . باشدبیشتر در شبکه معابر متراکم خودرو تواند از میحتی  ،کوتاه و در ساعات اوج

 از دارد.ین توقف برای حرکت و یمترک و هزینه فضا به

 هاستفاده از دوچرخه بروز به روز بر  دار،یپاونقل حمل توسعهت یاهمسواری و مزایای دوچرخه توجه به با

 هاییکی از جایگزینسواری دوچرخهتوسعه  .شودید میکأشهرها ت در ییجهت جابجا پاک یک شیوه سفرعنوان 

، یسواردوچرخه شبکهجاد یا .در شهرهای بزرگ استتک سرنشین  یشخص یخودروسفر با  یبرامناسب 

 یسواردوچرخه تشویق به دوچرخه، یهارگاهیتعمها و نگیکدوچرخه، توسعه پار یهاستگاهیو ساخت ا یطراح

 است. اقداماتن یا نمونه ،مناسب، ساده و راحت یهادر ساخت دوچرخه تکمشارو 
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نیازهای اساسی  چندانی به رویکرد خودرو محور، توجه باهای شهری ریزی و طراحی خیاباندر برنامه

ل یایران به دل یبیشتر شهرهاو توسعه تسهیالت دوچرخه نشده است. این در حالی است که  سواراندوچرخه

ول طبودن متوسط  یاوتاه ک ،ادیز یتیجمعم ک، ترامناسب شرایط توپوگرافیمعتدل و گرم،  یوهواداشتن آب

ار ونقل پایدبر اساس رویکرد مبتنی بر اصول حمل استفاده از دوچرخه مناسب هستند. ی، برایشهر یسفرها

هشهری، نیازهای دوچرخ یهاابانیریزی، طراحی و نگهداری خ، ضرورت دارد که در برنامهو خیابان کامل

 .قرار گیرد و تأکیدسواران نیز مورد توجه 

 

 یسوارهرخدوچ راهبردهای توسعه -1-3

موجود باید به راهبردهای زیر  شرایط هایساماندهین در یجدید و همچن هایریزیبرنامهطراحی و در 

 سواری توجه شود:برای توسعه دوچرخه

سواری به عنوان باید گسترش دوچرخه ونقل و ترافیک(،حمل وهای جامع )اعم از شهرسازی در طرح -

ود بر ها، باید امکانات بالقوه و موانع موجهای اصلی در نظر گرفته شود. در این طرحیکی از سیاست

های جدید باید به نحوی باشد گذاری در طرحد. هدفسترش استفاده از دوچرخه بررسی شوسر راه گ

 اه و متوسط با دوچرخه انجام شود.ای از سفرهای کوتکه قسمت عمده

ه کبش رد.یمتر مورد استفاده قرار گک، پیوستگیو فاقد  ، کوتاهندهکپرا یسواردوچرخه یرهایجاد مسیا -

سات الزم یزات و تأسیند و تجهکیمتصل م مقاصد مهم را به هم و مبادیه ک یاپارچهکیپیوسته و 

انتقال  امکان ی همگانی وهاانهیها و پاستگاهینگ دوچرخه در ایکر پاریه )نظیله نقلیر وسییتغ یبرا

هوسعه دوچرخت یاز مالحظات اصل باشد ( در آن در نظر گرفته شدههمگانی نقلیه دوچرخه با وسایل

 است. یسوار

 بابلکه به تدریج  نخواهد شد یسواردوچرخه به قیموجب تشونه تنها ، ر پراکندهیجاد چند مسیا -

توسعه دوچرخهاز این جهت، . خواهد شد منابعهدر رفت  باعثاستهالک مسیرهای ایجاد شده 

شود و  شهرها در نظر گرفته ونقلسیستم حمل یسامانده یاز اجزا یکیسواری باید به عنوان 

رد. یشهر انجام گ ییمجموعه نظام جابجا یجیهمراه و همزمان با بهبود تدر یسوارگسترش دوچرخه

ها به و پایانه اصلیهای سواری و تجهیز ایستگاههای موجود برای دوچرخهسازی خیابانمناسبباید 

همچنین  انجام گیرد.سواری بر اساس برنامه ایجاد شبکه دوچرخهدوچرخه، برای  های امنپارکینگ

های اختصاصی نظیر پارکینگ باالی تردد دوچرخه، کاربری تقاضایهای دارای الزم است در محدوده

 اختصاصی دوچرخه در نظر گرفته شود.
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، انواع معابر شهری درسواری دوچرخهبرای مسیرهای مناسب ریزی تسهیالت دوچرخه، باید به در برنامه -

، سوارعوامل مؤثر بر رفتار دوچرخه، آن سواری و الزامات طراحیقابل دوچرخه معابرهای شبکه ویژگی

ه توج وضعیت اقلیمی و آلودگی هوا، مدیریت ترافیک و بهبود نظم آن، یسوارترویج فرهنگ دوچرخه

 .شود

 

 سواریهدوچرخ مسیرهایانواع  -1-4

تقسیم  1درجه مسیرهای  و 2درجه مسیرهای ، 3مسیرهای درجه کلی دسته  مسیرهای دوچرخه به سه

روهای معمولی هستند که وسایل نقلیه مختلف از جمله دوچرخه و در واقع سواره 3مسیرهای درجه  شوند.می

به کارگیری عالئم عمودی و افقی مناسب در  از طریق ولی کنندسواری به صورت مشترک از آن استفاده می

وجه سوار مورد تو ایمنی دوچرخهباالتر بوده ر وسایل نقلیه این مسیرها، اولویت عبور دوچرخه در مقایسه با سای

رو هستند که به وسیله ، خطوط اختصاصی برای عبور دوچرخه در سواره2مسیرهای درجه  .گرفته استقرار 

با  ،نیز خطوط اختصاصی برای عبور دوچرخه هستند 1اند. مسیرهای درجه کشی، مشخص و مجزا شدهخط

 .اندها جدا شدهموانع فیزیکی از ترافیک سایر شیوهاین تفاوت که به کمک 

برای اسکیت سواران و  (3و  2، 1)مسیرهای درجه  الزم به ذکر است که همه انواع مسیرهای دوچرخه

نامه به طور کلی به این مسیرها، مسیرهای . با این حال در این آیینهستنداسکوتر سواران نیز قابل استفاده 

 شود.می اطالقسواری دوچرخه

 کی، سرعت و حجم ترافمعبربندی با توجه به طبقهشهری، معابر ها از شبکه ضوابط استفاده دوچرخه

توانند یها نم، به دالیل ایمنی، دوچرخهیشهر یهادر تندراه است. 1-1جدول  با مطابق، یه موتورینقل لیوسا

ها، تندراه هیدوچرخه در حاش یرهایمس جادیا یدر صورت لزوم، برااستفاده کنند.  کرو به صورت مشترهاز سوار

 شوند. ایجادمتر  5/1حداقل فاصله  تیجدا شده و با رعا به صورت کامالً دیبا رهایمس نیا

تنها در صورتی  هاخیابان این ست. دریمجاز ن 3ر دوچرخه درجه یاستفاده از مس یانیشر یهاابانیدر خ

 2000کمتر از حجم تردد کیلومتر بر ساعت و  40کمتر از سرعت کم باشد )تردد حجم هم سرعت و هم که 

مجاز است. با این حال حتی در این شرایط نیز، احداث مسیر  2وسیله بر ساعت(، طراحی مسیرهای درجه 

وسیله  1000کمتر از حجم تردد  باننده کوپخش جمع یهاابانیدر خ شود.به دالیل ایمنی توصیه نمی 2درجه 

صورت افزایش حجم تردد وسایل در  ولیاستفاده شود.  2ر دوچرخه درجه یشود از مسیه می، توصبر ساعت

 .استکاراتر  1استفاده از مسیر درجه  ها نیزدر این خیابان نقلیه
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توان بر حسب شرایط شبکه یست و مین 1ر درجه یبه احداث مس یازیمعموالً ن یمحل یهاابانیدر خ

 رد.کاستفاده  3ا ی 2درجه  یرهایمعابر و شبکه مسیرهای دوچرخه از مس

 یشهرمعابر  انواعدر  دوچرخه یرهایمس عانواتعیین  -1-1جدول 

 معبر یبندطبقه
 )کیلومتر بر ساعت(سرعت مجاز 
 )وسیله بر ساعت( حجم تردد

 1ر درجه یمس 2ر درجه یمس 3ر درجه یمس

 مجاز ممنوع ممنوع - تندراه

 یانیشر

 یاو بیشتر  40سرعت مجاز 
 و بیشتر 2000حجم تردد 

 مناسب ممنوع ممنوع

 و 40سرعت مجاز کمتر از 
 2000حجم تردد کمتر از 

 مناسب شودتوصیه نمی ممنوع

 نندهکوپخش جمع
 مناسب مجاز شودتوصیه نمی و بیشتر 1000حجم تردد 

 مجاز مناسب شودتوصیه نمی 1000حجم تردد کمتر از 

 شودنمیتوصیه  مجاز مناسب - یمحل

 

 سواریهقابل دوچرخ معابرشبکه  هایویژگی -1-5

سواران، تمایل آنها به انتخاب یا عدم انتخاب این شیوه برای انجام عوامل مختلفی بر رفتار دوچرخه

سواری ترین عواملی که بر قابلیت دوچرخها مؤثر هستند. از جمله مهممیزان رضایتمندی آنهسفرهای روزانه و 

های شبکه معابر است که باید از چند خصوصیت اصلی برخوردار مختلف تأثیرگذارند، ویژگیهای در محیط

سواران که قابلیت ترین نیازهای دوچرخهگیرند. مهم بوده و در طراحی تسهیالت دوچرخه مورد توجه قرار

بودن  و کوتاهشامل دسترسی، ایمنی، پیوستگی، سادگی شود، سواری محیط بر اساس آنها ارزیابی میدوچرخه

 راحتی، زیبایی و امنیت است.، مسیر

 

 دسترسی -1-5-1

فراهم کردن امکان دسترسی آنها  ،اولین اصل برای ترغیب افراد به استفاده از دوچرخه در سفرهای روزانه

 پارکینگ است. خه اشتراکی ونظیر مسیر، دوچربه تسهیالت دوچرخه 
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 و امنیت یمنیا -1-5-2

و اختالف سرعت با وسایل نقلیه  حرکت بر روی دو چرخ حفاظ، عدم برخورداری ازبه دلیل  هادوچرخه

ر یبرخورد با سا، سوارانهدوچرخ یجاد مخاطرات براین عامل ایترمهم. هستند پذیرآسیببه شدت موتوری، 

 یطراحترین معیار و به نوعی مهم یاصلان کاز ار یکیسوار، رو، ایمنی دوچرخه. از ایناست موتوری هینقل لیوسا

 دوچرخه است. یرهایمس

داد تع، وسایل نقلیه ترددحجم و سرعت  نظیر ییپارامترهابرای سنجش ایمنی مسیر دوچرخه باید به 

 ینواختکیحفظ ، یکیتراف برخورداهش سرعت در نقاط ک. شودها توجه تقاطع یدگیچیو پ یکیی ترافهابرخورد

 ، از عوامل مؤثر در ارتقاییضرور یهایشکمناسب عالئم و خط یریارگکنان از بهیر و اطمیدر طول مسان یجر

 روند.یدوچرخه به شمار م یرهایمس یمنیا

دوچرخهاست.  ریزی تسهیالت دوچرخهله امنیت نیز از معیارهای مهم در برنامهئدر کنار ایمنی، مس

ه عناصر یلکه کند کیجاب میا ن اصلیت داشته باشند. ایاحساس امن، هکد در هنگام استفاده از شبیسواران با

مسیر اهمیت دارد.  و دید در . در این راستا، توجه به عواملی مانند روشناییشوندامن واقع  یهاه در محلکشب

 کند.امنیت مسیر کمک میارتقای آمد به وهای پر رفتمسیر از خیابان عبور

 

 یوستگیپ -1-5-3

 یهاستگاهیدسترسی به تمامی مقاصد از جمله ات، کحفظ تداوم حرسواران، ترین نیازهای دوچرخهاز مهم

قابل دسترس بوده و اتصاالت  ید به راحتیرها بایمس ی. تماماستدوچرخه  یهانگیکونقل همگانی و پارحمل

تأثیر قابل توجهی بر ترغیب ، یپارچگکینده و فاقد کپرا یسواردوچرخه یرهایجاد مسیداشته باشند. ا یمناسب

 .شوندمیاتالف منابع وچرخه نداشته و موجب افراد به استفاده از د

جه ، توشبکه معابر، به تعداد قطع شدن و افت کیفیت مسیرهای دوچرخهریزی و طراحی در برنامهباید 

ر شیوه سفر در سفرهای ییند و امکان تغکیه مبادی و مقاصد را به هم متصل مکو کاملی  پارچهکیه ک. شبشود

در شهرها است. کامل بودن شبکه به  یسوارتوسعه دوچرخه یگیرد، از مالحظات اصلدر نظر مینیز طوالنی را 

مجموعهشبکه کامل بلکه  ،داشته باشدای مجزا و مستقل برای همه مسیرها وجود این معنی نیست که شبکه

 ودوچرخه  بینونقل متشکل از انواع مسیرهای دوچرخه که تسهیالت الزم برای تغییر شیوه حمل ،ای است

 .کندمیفراهم نیز را  هاسایر شیوه
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یکپارچگی بین مسیرهای دوچرخه و شبکه  جادیا دوچرخه، یرهایمس یوستگیپ حفظ الزامات از یکی

تواند یم ،یسواردوچرخه یرهایو مس یونقل همگانن حملیب یارتباط منطق کیجاد یا .ونقل همگانی استحمل

 کیباید به عنوان  یسوارمن و راحت برای دوچرخهیا یرهایمسوجود وه شود. یت هر دو شیفیک یموجب ارتقا

 سفرهای ترکیبی، معموالً درد. در نظر گرفته شو یونقل همگانسفرهای حملسهم راهبرد حمایتی برای افزایش 

 هایاری. معشوددر نظر گرفته میکیلومتر  4تا  2 برابر باوسیله دوچرخه ه های همگانی بشیوهمحدوده دسترسی 

 عبارتند از:سواری و دوچرخه یونقل همگانه حملکشببین  یپارچگکیایجاد  یبرا یاصل

 یه همگانیل نقلیوچرخه بر روی وساتسهیل امکان جابجایی د -

 یونقل همگانحمل یهاستگاهیدوچرخه در ا کامکان پار -

 یونقل همگانحمل یهاستگاهیبه ا دوچرخه یرهایاتصال مس -

 یونقل همگاندوچرخه و حملشیوه سفر ترکیبی ج استفاده از یترو -

 

 مسیرو کوتاه بودن سادگی  -1-5-4

ل قاببرای اکثریت مردم  یبوده و به راحت یضرور ریغ هاییدگیچیاز پ ید عاریبا سواریه دوچرخهکشب

تواند منجر به بروز یم مبهم مئعالچرا که  .استالزم ها تقاطع یحاژه در طرین اصل به ویارعایت باشد.  کدر

ها برای عبور از عرض خیابان و طوالنی شدن مدت آنها، از معیارهایی است که تعداد زیاد توقف .شودتصادفات 

 اهد.کیم یسوارت دوچرخهیفیکر و مسی یاز سادگ

یکی  است، وارانسهالت دوچرخین تمایتراز مهم یکیعالوه بر این که  ،ر تا مقصدین مسیتروتاهکانتخاب 

بر عالقه دارند و نسبت به سواران به مسیرهای میاندوچرخه. آیدبه حساب مینیز مسیر  یاز معیارهای سادگ

 یوتاهکحفظ  یبرا دهند.ترین مسیر، زیاد است، حساسیت نشان میمسیرهایی که تفاوت طول آنها با کوتاه

ونقل شهر انجام ه مطالعات جامع حملک یاست. در صورت مهمسفر با دوچرخه ل یخطوط تما اطالع ازرها، یمس

صورت  نیر ای. در غکردارائه  را دوچرخه یل سفرهایخطوط تما ،میدانیاطالعات  از طریق توانیباشد، م شده

ل سفرها کرا از  دوچرخه خطوط تمایل توانمی ،دوچرخه یسفرها سهمدر مورد  ییهافرضشیبا قبول پ

هوچرخت بالقوه دیجمعانواع سفرهای قابل انتقال به دوچرخه، د یها، بافرضشین پین اییتع یبرا رد.کاستخراج 

 .دشو ییشناساآنها مهم  یونت و مقصدهاکسوار، محل س
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 و زیباییجذابیت  -1-5-5

 ابد.ییمش یافزا یسوارل به دوچرخهیتما، باشد جذابسواری، دوچرخه یرهایط اطراف مسیچنانچه مح

 زکمرابه  بودن کی، نزدیو جمع یعموم یبودن به فضاها کی، نزدسبز و باز یرها با فضاهایاحاطه شدن مس

دوچرخه هایریت مسیت در افزایش جذابی، از عوامل حائز اهممحیطدر  تنوع وجودو  یحیو تفر یمهم تجار

 سواری است.

 

 راحتی -1-5-6

سواری در تعارض نباشد، باید آن اگر رعایت راحتی مسیر، با رعایت کوتاهی و پیوستگی شبکه دوچرخه

ر یانتخاب مسسواران و راحتی دوچرخهدر  ی حرکت،هامسیر بیشرا در تعیین شکل شبکه در نظر گرفت. 

دارای شیب هایخیابان. ها مورد توجه قرار گیردیو باید در طراح استاز اهمیت باالیی برخوردار  دوچرخه

شوند که امکان میسواری در نظر گرفته عنوان اجزای شبکه دوچرخه ی طولی تند و طوالنی در صورتی بهها

 وغالب  یب طولیاگر ش یا اسکوترهای برقی در این معابر وجود داشته باشد. های برقیاستفاده از دوچرخه

 .نخواهد بوددر آن راحت  به صورت غیر الکتریکی یسوارشتر باشد، دوچرخهیدرصد ب 2از مداوم 

 یهاچرخ، توجه به کیفیت روسازی مسیر است. سواریبر راحتی دوچرخه تأثیرگذارهای ویژگیدیگر از 

حساس هستند و در اثر مسیر  هاییبه شدت نسبت به ناهموار کسب یهادوچرخهخصوص ه ، بدوچرخه

 حائز اهمیت است. روسازیو محکم بودن  همواررو، از این .نندیبیب میآس، ف و نامناسبیضع یروساز

و جهت وزش  به جهت تابش آفتاب در زمستان و تابستان است در مرحله تعیین مسیرهای دوچرخهالزم 

واقع شدن مسیر دوچرخه در مجاورت درختان، الزم است همچنین در صورت  شود. توجه باد در مناطق بادخیز

 آنها مورد توجه قرار گیرد.به منظم و رسیدگی هرس 

 

 سوارهدوچرخ هایویژگی -1-6

 انسوارو طراحی تسهیالت دوچرخه باید با در نظر گرفتن عواملی باشد که بر رفتار دوچرخه ریزیبرنامه

 . از جمله این عوامل عبارتند از:گذارندتأثیر می
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 هدف سفر -

 سوارسن و تجربه دوچرخه -

 سوارهای عملکردی دوچرخهابعاد فیزیکی و ویژگی -

 

 سفر هدف -1-6-1

تقسیم شوند.  اجباری به دو دسته کلی سفرهای اجباری و غیرتوانند سفرهای همراه با دوچرخه می

 ای مراکز خریدار، کآمد به محل ول رفتیروزمره افراد از قب یهاتیاز فعال ی، به عنوان بخشیاجبار یسفرها

شتر در اوقات یو ب گرفته را در بر یسن یهاگروه یتمام ،یاجبار ریغ یشوند. سفرهایم یبندمدارس دسته

 د.نشویورزش انجام م یبرا ایفراغت 

همیت اجباری ا یبایی مسیر در سفرهای غیرزمستقیم، کوتاه و پیوسته بودن مسیر در سفرهای اجباری و 

همگانی  هایپارکینگ در مراکز مهم کار و فعالیت و نزدیک ایستگاهتأمین بیشتری دارد. برای سفرهای اجباری، 

در مراکز تفریحی و فضاهای سبز الزامی است. هموار و بدون  پارکینگتأمین اجباری،  و برای سفرهای غیر

های افقی و قائم مالیم و تنوع در مسیر قوسوجود شود ولی شیب بودن مسیر در سفرهای اجباری توصیه می

سواران در سفرهای اجباری به طور کلی، دوچرخه افزاید.اجباری به مطلوبیت و جذابیت آن می سفرهای غیر

 د.اندیشناجباری به لذت بردن از مسیر و تفریح می تر رسیدن به مقصد و در سفرهای غیرراحتبه زودتر و 

 

 سوارهسن دوچرخ -1-6-2

های سنی نیازهای گروهسواری باید در نظر داشت که ریزی، طراحی و اجرای تسهیالت دوچرخهدر برنامه

 و تا زمانی که داشتهتی از محیط سواری یکسان نیست. به طور مثال، کودکان درک متفاومختلف در دوچرخه

ارند. د بزرگساالنونقل استفاده کنند، نیاز به نظارت و حمایت های حملبتوانند به صورت مستقل از سیستم

توانند در مقایسه با کودکان، معموالً می ولیهای ادراکی و شناختی یکسانی ندارند سال نیز تواناییافراد بزرگ

نقلیه موتوری، بیشتر در معرض  و برای رانندگان وسایل کردهتر عمل سریع ،هدر شروع حرکت و توقف دوچرخ

های اخلدید باشند. همچنین، بزرگساالن با دقت بیشتری صداهای محیط اطراف را درک کرده و نسبت به تد

 احتمالی هوشیارتر هستند.
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قوانین  از کودکان نسبت بهبنابراین بیشتر  کنند.مینقلیه موتوری استفاده  بزرگساالن از وسایل اغلب

سواران هستند که با سرعت کمتری گروه خاصی از دوچرخه نیز یی و رانندگی آگاهی دارند. سالمندانراهنما

 نیاز دارند.ها یا موانع العمل در برابر تداخلبرای عکس بیشتریسواری کرده و مدت زمان دوچرخه

 

 وارسهدوچرخ تجربه -1-6-3

 استفاده این تسهیالت ازتوانند می به راحتی داشته وسواری تجربه زیادی در دوچرخه ،گروهی از افراد

د که تجربه ندهسواران را شکل میکنند. گروه دیگر، بخش عمده افراد جامعه و طیف متنوعی از دوچرخه

را به  این شیوه سفرکه این گروه از افراد، بیشتر به استفاده از دوچرخه تشویق شده و  برای این کمتری دارند.

ای خوانا و واضح، راحت و با طراحی مناسب از تسهیالت صورت مستمر و منظم انتخاب کنند، الزم است تا شبکه

 سواری در دسترس آنها باشد.دوچرخه

 

 فضای مورد نیاز -1-6-4

ارائه  سوار بزرگسالیک دوچرخه مشخصات فیزیکی و عملکردی 1-1ل کشو  3-1جدول ، 2-1جدول در 

 است. شده

 سوار بزرگسالهدوچرخ فیزیکی یک مشخصات -2-1جدول 

 )متر(ابعاد  ویژگی

 75/0 عرض

 2/1 ثرؤمعرض حداقل 

 5/1 مطلوبعرض عملکردی 

 8/1 طول

 1/1 ارتفاع دسته دوچرخه از سطح زمین

 5/1 ارتفاع چشم از سطح زمین

 5/2 ارتفاع عملکردیحداقل 

 0/3 عملکردی مطلوبارتفاع 
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 سوار بزرگسالهعملکردی یک دوچرخ مشخصات -3-1جدول 

 مقدار واحد ویژگی

 25تا  15 کیلومتر بر ساعت سرعت در سطح هموار

 30از  تربیش کیلومتر بر ساعت سرعت در سرازیری

 20تا  8 کیلومتر بر ساعت سرعت در سرباالیی

 5/2تا  0/1 ثانیه العملزمان عکس

 5/1تا  5/0 متر بر مجذور ثانیه افزایش سرعتشتاب 

 8/4تا  0/4 متر بر مجذور ثانیه در سطح خشک شتاب کاهش سرعت

 0/3تا  4/2 متر بر مجذور ثانیه در سطح مرطوب شتاب کاهش سرعت

 

 
 بزرگسال سوارهدوچرخیک فضای عملکردی ابعاد  -1-1ل کش
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 یسوارهفرهنگ دوچرخ -1-7

استفاده از یکی از موانع گسترش از دارد. ین ع مردمیت وسکا به مشاردر شهره یسوارتوسعه دوچرخه

سازی در این ، ضعف در فرهنگسفرهای روزانه مجموع ازاین شیوه  دوباره و افزایش سهم در شهرها دوچرخه

سازی توجه سواری، به فرهنگریزی برای بهبود شرایط دوچرخهرو، ضرورت دارد که در برنامهزمینه است. از این

، بازگشت به فرهنگ دوچرخهیزی بلندمدترگذاری برای آینده، برنامهشناسی وضع موجود، هدفشود. آسیب

 است. ضروریسواری فرهنگ دوچرخهمجدد اجرای اقدامات متنوع برای ترویج  و سواری گذشته

 سواری به شرح زیر است:موجود بر سر راه گسترش دوچرخه و اجتماعی موانع مهم فرهنگی

 سواریوجهه اجتماعی دوچرخه -

 بهای پایین قیمت بنزین و موتورسیکلت -

 سواریدوچرخه به عادت از بین رفتن -

 سواریدوچرخه گیران محلی، استانی و کشوری به اهمیت و فوایدتصمیم توجهی کم -

 توان بهبود بخشید:ای از اقدامات زیر میرا با استفاده از مجموعهموجود سواری فرهنگ دوچرخه

 تبلیغات عمومی -

 ها و ضوابط شهریدستورالعمل -

 آموزش -

 موفقهای اجرای پروژه -

 سواریهای دوچرخهکمک به ایجاد پویش -

 سواری در گذشتهو اشاره به فرهنگ دوچرخه هاو نمایشگاه هابرگزاری همایش -

 یجمع یهابا استفاده از رسانه یغات عمومیسواری، تبلاز جمله اقدامات الزم برای ترویج فرهنگ دوچرخه

آموزش دوچرخه سواری،( است. آگاهی دادن نسبت به مزایای دوچرخهیمجاز یهاهکژه صداوسیما و شبی)به و

هدر ترویج و نهادینسواران دوچرخه یمنیه برای حفظ ایل نقلیآموزش رانندگان وسا و قانونمند و سواری صحیح

 از اهمیت زیادی برخوردار است.سواری سازی فرهنگ دوچرخه
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ناقص  هایآن است که پروژه یسوارترویج فرهنگ دوچرخه وریزی فرهنگی یکی از نکات مهم در برنامه

و  گرفتهرو باید این اقدامات با مطالعات همه جانبه انجام . از ایند داشتنوس خواهکجه معیو مطالعه نشده، نت

 اقد پشتوانه مطالعاتی پرهیز شود.های سطحی و فاز فعالیت

 

 کیتراف تیریمد -1-8

رو از سواره کتر، به طور مشیه موتورینقل لیها و وسا، دوچرخهیسواره دوچرخهکاز شب یادیدر طول ز

 هادوچرخه یکیتراف یاز برخوردها یتوجه قابل سهماحتمال برخورد میان آنها وجود دارد.  نند وکیاستفاده م

، اندکرده قفه موقتاً توک یاهینقل لیا وسایشده و  که پارینقل لیا مسافران وسایه رانندگان کدهد یرخ م یزمان

ل نامناسب بودن یو به دل شب یکیشتر در تارینند. این برخوردها، بکیرا باز م خودرو درب یبه طور ناگهان

ز باز ش اید پیه بایل نقلین برخوردها، رانندگان وسایاهش اک یدر راستا رد.یگیها صورت مابانیخ ییروشنا

ه کن الزم است ینند. همچنکاط عمل یسواران توجه داشته و با احتت دوچرخهکبه حر خودرو بردن درک

تأمین روشنایی مناسب برای معابر  نند.کت کشده حر کپار خودروهایاز  یشتریسواران با فاصله بدوچرخه

 کند.سواران کمک میبرخوردها و افزایش ایمنی دوچرخه دارای مسیر دوچرخه نیز به کاهش

ه سمت ب یشتریتقاطع توجه ب کیه به هنگام ورود به یل نقلیه به طور معمول رانندگان وساک ییاز آنجا

 یواقعن، در میرد. همچنکسمت راست را نداشته و با آن برخورد خواهند ت دوچرخه در کچپ دارند، انتظار حر

در پشت سر خود نشده و احتمال  ن است متوجه حضور دوچرخهکداشته باشند، مم ه رانندگان قصد گردشک

بکاربران آسیدهی به سواران، اولویتهای ایمن برای دوچرخهطراحی تقاطع ن،یابد. بنابرایش یبرخورد افزا

سواران و اعمال قاطع، مداوم و و دوچرخه یموتور هیل نقلیت وساکم حریمدیریت و نظم ترافیک با تنظ ،پذیر

 .هستنددر شهرها  یسواردوچرخهفرهنگ رویج ت هایازین شیپ ،ض مقرراتیبدون تبع

 

 وضعیت اقلیمی و آلودگی هوا -1-9

و آلودگی هوا در نظر گرفته وضعیت اقلیمی تسهیالت دوچرخه باید و نگهداری طراحی  ریزی،برنامهدر 

شود. یم یدر دستگاه تنفس یمخاط کیتحرو  یمبود انرژک، یچار خستگآلوده د یسوار در هوادوچرخه شود.

ر د است.و دشوار  جذاب غیر ،آفتاب مستقیمو تابش  شدید ، در معرض بادشرایط بارندگیدر  یسواردوچرخه

 برخوردار است. زیادیسواری از اهمیت تسهیالت دوچرخهسایر نگهداری از روسازی مسیرها و  ،این شرایط
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 دوچرخه اشتراکی -1-10

 :شودبه نکات زیر باید توجه  به صورت اشتراکیدوچرخه  استفاده ازبه طور کلی برای 

اب یتیستم موقعیر سیاب نظیرد یهاستمید به سیاشتراکی با یهادوچرخهبه منظور مدیریت ناوگان،  -

 .مجهز باشند (RFID) ییویبا استفاده از فرکانس راد ییشناساستم یس و یا (GPS) یجهان

افزارهای  از نرم و تنها با استفاده بدنه دوچرخه نصب شده یه بر روک یکیترونکال هایقفل یریارگکه ب -

مدیریت ناوگان و جلوگیری از  به منظور ،شوندو توسط افراد دارای عضویت فعال باز می مشخص

 ید خواهد بود.فهای احتمالی مسواستفاده

های اشتراکی، اطالعو استفاده از دوچرخه های ساده و قابل فهم برای عضویتاستفاده از دستورالعمل -

 تبیین و های قابل استفادهسیرها و دوچرخهها، مرسانی در مورد نحوه محاسبه هزینه، محل ایستگاه

 ماس با مسئولین در صورت بروز مشکل یا خرابی دوچرخه الزامی است.شیوه ت

 تولیدمهم  مجاورت مراکزد در یبا های اشتراکیدوچرخه یهاستگاهیا به منظور ایجاد پوشش مناسب، -

 یاصل یهاستگاهیو ا یحیز تفرکها، مراکبزرگ، پار یهاها، فروشگاهر دانشگاهینظو جذب سفر 

همچنین الزم است برای برقراری عدالت اجتماعی در دسترسی  .شونداحداث  ینقل همگانوحمل

 نیز در دسترسهای اشتراکی در مناطق کم برخوردار نقل شهری، دوچرخهومناسب به خدمات حمل

 د.نکاربران قرار گیر

 وبمطل ردکعملنان از یاطم به منظور ایجاد های اشتراکیدوچرخه ستمیت سیریو مد ینگهدارتعمیر،  -

 .اهمیت زیادی دارد ،ستگاهیمناسب به دوچرخه در هر ا یو دسترس

 
 تهرانشهر اشتراکی هوشمند در  هایدوچرخهپارکینگ نمونه  -2-1ل کش
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 برای دوچرخه 3درجه  هایریمس -2

که وسایل نقلیه مختلف از جمله  روهای معمولی هستنددر واقع سوارهدوچرخه  3درجه  یرهایمس

با این تفاوت که با استفاده از عالئم و تابلوها،  ،کننددوچرخه و سواری به صورت مشترک از آن استفاده می

سواران بیشتر مورد توجه قرار و ایمنی دوچرخهسواران، باالتر از سایر وسایل نقلیه، تعیین شده اولویت دوچرخه

 وپخش کنندهیا جمع یمحل یهاابانیدر خ هارین نوع مسیه از اکشود یه میتوص. (1-2ل کش) گرفته است

 یمنیتوانند با ایسواران مها، دوچرخهابانیخنوع این در  ترددبودن سرعت و حجم  کماستفاده شود. با توجه به 

 نند.ک تردد یتوره مویل نقلینار وساکدر  و اولویت

روی خیابان به صورت مشترک ها همراه با سایر وسایل نقلیه از سوارهدوچرخه 3در مسیرهای درجه 

نگ یک، وجود پارکیت ترافی، وضعیب طولیل شیاز قب مشخصات هندسی و ترافیکی معبرکنند. استفاده می

ه ه استفادک هستند ین عواملیترنامناسب از مهم یهایو وجود روساز یه موتوریل نقلی، سرعت وسایاهیحاش

 را سواراندوچرخه یمنیرده و اکرو ل روبهکرو با مشو دوچرخه را از سطح سواره یه موتوریل نقلیوسا کمشتر

 .دننکید میتهد

 
 3مسیر دوچرخه درجه  یک نمونه -1-2ل کش
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 3درجه  هایسازی ترافیک در مسیرمابزارهای آرا -2-1

استفاده از ابزارهای سواران، تأمین ایمنی عابران پیاده و دوچرخه منظوربه  شهریهای خیابانانواع در 

ژه در یسواران به ومؤثر بر نحوه تردد دوچرخه یسازآرام یهاوهیاز جمله شسازی ترافیک متداول است. آرام

 یازینند و نکعبور اه کسرعت یتوانند از رویسوارها مدوچرخه اه است.ک، استفاده از سرعتیمحل یهاابانیخ

صورت  هه بیل نقلیوساسایر ه کشود ین امر سبب میا جود ندارد.و آنها عبور یبرا یخال یبه در نظر گرفتن جا

 نند.کاه استفاده نکسرعت ایجاد شده در یخال یر مجاز از فضایغ

مقاطع معبر یا ایجاد  از در برخیرو کاهش عرض سواره نظیرترافیک سازی آرام اقدامات سایراز توان می

 .کردسازی و افزایش ایمنی استفاده ، به منظور آرامای وسایل نقلیهمحدودیت برای پارک حاشیه

 

 3درجه  هایدر مسیر های سطحیتخلیه آبی هاچهیو در یروساز -2-2

سوران در تعارض است. در ناهموار، با دو معیار ایمنی و راحتی دوچرخهبر روی سطوح  یسواردوچرخه

ن، یوجود دارد. بنابرا ،نترل خود را از دست داده و واژگون شودکسوار که دوچرخه روسازی ناهموار، احتمال آن

 ی، مستلزم اصالح روسازی است.سواربرای دوچرخه هاخیابانسازی موارد، مناسببسیاری از در 

سازی رو ی، باعث ناهموارتأسیسات دیبازد یهاچهییا در های سطحیتخلیه آب یهاچهیکه در در صورتی

ن موانع، یاز ا فرار یبرا سواراندوچرخه زیراخواهند داشت. به همراه ها خطراتی را عبور دوچرخه ی، براشوند

دست  نترل خود را ازک یا و کننده برخورد ینقل لیو با وسا دادهر ییتغ یاگهانر خود را به طور نیممکن است مس

 یارهایش درچرخ دوچرخه  درگیر شدنچه نامناسب باشد، احتمال یدر یحاه طرک ین، در صورتیبدهند. همچن

 شکاف عرض متر باشد.میلی 6کمتر از باید ها چهیاطراف در و اختالف سطح در هایناهموار .وجود دارد یمواز

 با یاف آنها موازکه شک ییهاچهیدر د.بیشتر باش مترمیلی 20دوچرخه نباید از  هایدر مسیر واقعهای دریچه

متر در داخل سانتی 10فاصله حداکثر هایی با ا میلهید و نض شویباید تعویا است،  هاجهت حرکت دوچرخه

 د.نه شوداد جوشها و همسطح با دریچه شکاف

 

 در مسیر دوچرخه یسطح یهاله آبیتخ یهاچهیدر های مناسبیطراحنمونه  -2-2ل کش
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 برای دوچرخه 2درجه  هایریمس -3

رو هستند که به وسیله خطخطوط اختصاصی برای عبور دوچرخه در سواره، دوچرخه 2درجه  هایمسیر

ت کسواران، حردوچرخه یمنیش ایعالوه بر افزا 2درجه  هایمسیر .(1-3ل کش) اندکشی، مشخص و مجزا شده

دوچرخهبه  هامسیراین نوع د. نشویم یشهر یهاابانیدر خ هااهش تداخلکو سبب  کردهم یها را تنظدوچرخه

 .کنندت کبا سرعت مطلوب حردر معابر کم سرعت یا متراکم ه کد ندهیمرا ان کام این سواران

استفاده از و  نندکژه استفاده یو خطه فقط از ک ندها موظفدوچرخههمه  ،2مسیر درجه صورت وجود در 

ژه یاز خط و یه موتورینقل لیوسا عبوربودن یا نودن  پذیرامکان. استممنوع برای آنها رو سواره سایر خطوط

ممتد مشخص  یشکه با خطکر یاز مس ییهاشود. در بخشیآن مشخص م یشکنوع خط از طریقدوچرخه 

 ییهاممنوع است. در بخش موتوریه ینقل لیوساتوسط  آنحتی قطع کردن  از خط ویژه یا شده است، تردد

را مثالً برای انجام منقطع خط توانند یم یه موتوریل نقلی، وسااستمنقطع  یشکخطبنا به ضرورت، ه ک

 ای قطع کرده و از آن عبور کنند.گردشی یا پارک حاشیه هایحرکت

 

 2دوچرخه درجه  ریمس کینمونه  -1-3ل کش
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 روی خیابانمسیر در سوارهت یموقع -3-1

تنها در موارد زیر و به  د.نباش یموتور کیت ترافکجهت حربا طرفه و موافق کید یبا 2درجه  هایمسیر

 :گرفت در نظرر خالف جهت ترافیک موتوری برا  2درجه  هایمسیرتوان مسیر می یصل کوتاهمنظور رعایت ا

 ر ساعت بیشتر نباشد.بکیلومتر  40از  مجاز وسایل نقلیه موتوریسرعت  -

 .قابل تأمین باشدخالف جهت متر برای مسیر اختصاصی دوچرخه  2عرض حداقل  -

 

 طرفهکی یهاابانیخ -3-1-1

طرفه، در جهت حرکت ترافیک و در سمت راست باید یک نیزمسیر دوچرخه طرفه، کی یهاابانیدر خ

ها ه حجم گردش به چپ دوچرخهکژه را در سمت چپ قرار داد یتوان خط ویم ی. در صورتقرار گیردخیابان 

 شامل هاتداخلاحتمالی شود. این  هایتداخلیا قرارگیری خط ویژه در سمت چپ باعث کاهش  باشدزیاد 

. شوندمی یاهیحاش ینگک، تخلیه و بارگیری وسایل نقلیه باری یا پارخودروهاستگاه اتوبوس، گردش به راست یا

 یره موتویل نقلیف وساتوقباید ابان در نظر گرفته شود، یدر سمت چپ خدوچرخه  2مسیر درجه ه ک یدر صورت

 .باشدابان ممنوع یدر سمت چپ خ

 
 طرفهکدر سمت چپ خیابان ی 2مسیر درجه  ایجاد -2-3ل کش
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صورت وجود طرفه، تنها در کی ابانیخ کیبه صورت رفت و برگشت در دو سمت  2درجه  ریمس جادیا

 است: ریپذامکان ریز طیشرا

را فراهم  جذابمهم و به مقاصد  سواران، دسترسی مستقیم دوچرخهخالف جریان 2مسیر درجه ایجاد  -

 .داشته باشدفع قابل توجهی به همراه و منا کرده

های دیگر، موجب در خیاباندوچرخه  گردش مسیردر مقایسه با  خالف جریان 2 درجهمسیر ایجاد  -

 .شود هاتداخلکاهش 

ایجاد . رو جدا شودخط زرد رنگ ممتد از جریان ترافیک سواره 2باید توسط  نخالف جریا 2مسیر درجه 

 ،های کمتری وجود داشته باشدها و اتصالتعداد دسترسیخیابان که سمتی از  در ،جریانخالف  2مسیر درجه 

 ارجحیت دارد.

 
 طرفهکی هایخیاباندو سمت در  2مسیر درجه  ایجاد -3-3ل کش

 

 دوطرفه یهاابانیخ -3-1-2

در  و مطابق با جهت ترافیک موتوری هر دو سمت خیاباندر های دوطرفه باید ابانیدر خ 2مسیر درجه 

موارد شرایط خاص و در های دوطرفه در یک سمت خیابان 2مسیر دوچرخه درجه ایجاد . شود نظر گرفته

 :پذیر استامکان ی زیراستثنا
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 نزدیک بهتوانند با سرعتی ها میدوچرخه ،ینیدر جهت سرپایکه  دارهای دوطرفه شیبدر خیابان -

تنها در جهت سرباالیی خیابان تواند می 2مسیر درجه نقلیه موتوری حرکت کنند،  سرعت وسایل

 .(4-3ل کش) استفاده شودینی به صورت مشترک سرپایجهت و  شدهایجاد 

 کاهش یابد. کوتاه هقطعیک  و در جهتخیابان در یک روی سوارهکه عرض در صورتی -

 
 داردوطرفه شیب خیاباندر یک سمت  2مسیر درجه ایجاد  -4-3ل کش

 

 مسیرعرض  -3-2

 :موارد زیر باید در نظر گرفته شوند، کشی()فاصله مرکز تا مرکز خط 2مسیر درجه تعیین عرض  به منظور

 .در نظر گرفته شودمتر کمتر  5/1د از ینبا 2مسیر درجه عرض  -

 2است عرض مسیر درجه  الزم(، و کمتر متر 0/2ای کم عرض )در صورت وجود خط پارک حاشیه -

 متر در نظر گرفته شود. 0/2حداقل برابر با 

سواران، در صورت زیاد بودن تقاضای سفر با دوچرخه و نیاز به وجود امکان سبقت برای دوچرخه -

 شود.متر در نظر گرفته می 0/2برابر با  2حداقل عرض مسیر درجه 

مسیر در هیچ این ، عرض 2به منظور جلوگیری از پارک و عبور وسایل نقلیه موتوری از مسیر درجه  -

 متر در نظر گرفته شود. 5/2شرایطی نباید بیشتر از 
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سواران، رعایت حداقل فاصله جانبی مسیر دوچرخه تا موانع کناری )از لبه به منظور حفظ ایمنی دوچرخه

 الزامی است. 1-4جدول کشی ممتد لبه مسیر(، مطابق با موانع تا مرکز خط

 تا موانع کناری 2درجه کشی لبه مسیر حداقل فاصله جانبی خط -1-3جدول 

 )متر( حداقل فاصله نوع مانع

 1/0 جدول

 3/0 کانال روباز

 5/0 موانع عمودی نظیر سیستم روشنایی، پایه تابلو، درخت و دیوار

 

 
 ایبدون پارک حاشیه 2ر درجه یمسدارای دوطرفه یک خیابان  ینمونه مقطع عرض -5-3ل کش

 

 
 ایپارک حاشیه با 2ر درجه یمسدارای دوطرفه یک خیابان  ینمونه مقطع عرض -6-3ل کش
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 یاهیحاش کپاربا  مسیر تداخل -3-3

سهم ه ک یدارد. بنابراین، در مواقع و تداخل تعارض 2مسیر درجه با عملکرد  یاحاشیه هایپارکینگ

معموالً  2اد است، مسیر درجه یزدر طول یک خیابان،  یاهیحاش کپار ورود و خروجتعداد و  مدتی کوتاهتقاضا

 .شوداستفاده  1درجه از مسیر  بهتر استشود. در چنین مواردی و توصیه نمی نداشتهیی کارا

ممنوع  یاهیحاش کول و پارن جدیب 2مسیر درجه ایجاد ، ایپارک حاشیههای دارای خط خیاباندر 

حرکت گردش به برای ضمن ایجاد شرایط دشوار ، یاهیحاش کن جدول و پاریب 2مسیر درجه  ایجاد. است

احتمال و  دادهها را کاهش ها و تقاطعدر دسترسی یه موتوریل نقلیدید رانندگان وساسواران، چپ دوچرخه

هبین خط پارک حاشی همواره 2بنابراین مسیر درجه  .یابدیمها با درب وسایل نقلیه افزایش برخورد دوچرخه

 .شودگرفته میدر نظر  خطوط عبورای و 

 90دار )کمتر از زاویه یاهیحاش کدر مجاورت خط پاربهتر است  2مسیر دوچرخه درجه به طور معمول، 

نداشته و با  یافکد ی، دمحل پارکچرا که احتمال دارد وسایل نقلیه به هنگام خروج از  ،دنگیرقرار  درجه(

 محل به هنگام خروج ازدرجه(  90ای مورب )بیشتر از خطوط پارک حاشیهنند. کن برخورد سوارادوچرخه

که امکان  نضمن آ د احتمال برخوردها کاهش یابد.نشوباعث میو  ایجاد کردهابان یبه خ ید مناسبی، دکپار

 (.7-3ل کشرود )در این نوع پارکینگ از بین میسواران با درب باز وسایل نقلیه نیز برخورد دوچرخه

 

 ای موربحاشیه پارک خط مجاورت در 2مسیر درجه  نمونه –7-3ل کش
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 برای دوچرخه 1درجه  هایریمس -4

 جدا ،پیادهمسیرهای ای و ، پارک حاشیهامالً از ترافیک موتوریک ،یکیزیانع فوتوسط م 1درجه  هایمسیر

ها خیابانروی و مجاورت سوارهتوانند در امتداد می مسیرهااین د. ناختصاص دار شده و فقط به عبور دوچرخه

رو در صورتی که مسیر دوچرخه در امتداد سواره معبر، اجرا شوند. رویسوارهباشند و یا به صورت مستقل از 

کند. در غیر این رو تبعیت میهای قائم و افقی از هندسه سوارهقرار داشته باشد، جزئیات طراحی آن نظیر قوس

از همین بخش  «مسیرهای چند منظوره» فصلضوابط ارائه شده در با مطابق  ،صورت، الزم است طراحی مسیر

ضوابط با های افقی مطابق اجرای قوسامکان  ،محدودیت فضابه دلیل انجام شود. در صورتی که  نامهآیین

 .کردها را به صورت شکسته اجرا توان قوسمی، وجود نداشته باشدمسیرهای چند منظوره 

و احساس ، ایمنی سایر وسایل نقلیهدوچرخه و  بینحداقل رساندن برخوردهای  با به 1مسیر درجه 

ه دوچرخه ب ها،در نظر گرفتن این نوع مسیربا . کندایجاد میبیشتری نسبت به سایر مسیرهای دوچرخه راحتی 

 است. عرض بیشترنیاز به  آنترین محدودیت مهم شود ولیمینقلیه اصلی توجه  به عنوان یک وسیله

 

 روی خیابانت مسیر در سوارهیموقع -4-1

 ،های دوطرفهدر خیابان د.نطرفه و دوطرفه طراحی شوبه دو صورت یکتوانند می 1مسیرهای درجه 

در دو سمت خیابان در نظر گرفته  و جهت با جریان ترافیک وسایل نقلیههمدوچرخه، مسیر که شود می توصیه

 شود:طراحی در یک سمت خیابان به صورت دوطرفه تواند میمسیر این زیر در موارد ولی شود. 

 .تر باشدکم خیابانیک سمت در  هاکه نقاط اتصال و تقاطع صورتیدر  -

 .نداشته باشدوجود خیابان سمت  طرفه در دویک هایکافی برای طراحی مسیر عرض صورتی کهدر  -

 باشد. طرفهخیابان یکصورتی که در  -

 .داشته باشند جذب سفر در یک سمت قرار تولید ومراکز  اکثر که ایهای دوطرفهدر خیابان -

 .وجود داشته باشداضافه عرض  ،در یک سمتنامتقارن بوده و  خیابانصورتی که پوسته در  -

 .های مختلفدوطرفه در خیابانبرای حفظ پیوستگی مسیرهای  -
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در باید توجه شود که این موضوع  ،دوطرفه در یک سمت خیابان 1در صورت جانمایی یک مسیر درجه 

 ها نشود.باعث ایجاد انحراف در محور خیابان و پیچیدگی تقاطع ،حد امکان

در نظر ای و جدول بین پارک حاشیه 1بهتر است مسیر درجه  ،ایپارک حاشیهخط  های دارایر خیاباند

 .(1-4ل کش) گرفته شود

 
 ای و جدولبین خط پارک حاشیه 1نمونه جانمایی مسیر درجه  -1-4ل کش

 

 مسیر سازیجداهای روش -4-2

 اختالف ارتفاع -4-2-1

و کرا به صورت س مسیر دوچرخهتوان ی، مهای ترافیکجریاناز سایر  1مسیرهای درجه ردن ک جدا یبرا

 10حداقل  ارتفاع اختالف ،روو سواره ر دوچرخهین مسین حالت بی. در ادر نظر گرفتو با اختالف ارتفاع 

 (.2-4ل کش)شود یمتر در نظر گرفته میسانت 20 و حداکثر متریسانت

 5ه به میزان رو قرار داشته باشد، الزم است سطح مسیر دوچرخدر مجاورت پیاده 1چنانچه مسیر درجه 

 رو قرار گیرد.تر از سطح پیادهینیمتر پاسانتی 10تا 
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 اختالف ارتفاعایجاد با استفاده از رو از سواره 1جداسازی مسیر درجه  –2-4ل کش

 

 
 اختالف ارتفاعایجاد با استفاده از  مسیر پیادهاز  1داسازی مسیر درجه ج -3-4ل کش
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 و گلدان استوانه ارتجاعی -4-2-2

وسایل نقلیه به مسیر  تجاوزای در جلوگیری از های ارتجاعی نقش بازدارندگی قابل مالحظهاستوانه

الزم  .مورد استفاده قرار گیرندهای گلدان تجهیزات ثابت دیگر نظیر جعبه و الزم است در کناردوچرخه نداشته 

متر در نظر گرفته شود. همچنین باید عرض  75/0 با برابرحداقل ها های ارتجاعی و گلداناست ارتفاع استوانه

 سواران جلوگیری شود.متر باشد تا از برخورد درب وسایل نقلیه با دوچرخه 7/0 با حداقل برابر کنندهجدا

 
 ارتجاعیهای رو با استفاده از استوانهاز سواره 1سازی مسیر درجه جدا -4-4ل کش

 

 
 رو با استفاده از گلداناز سواره 1سازی مسیر درجه جدا -5-4ل کش
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 ایمن نرده -4-2-3

 .است 1سازی مسیرهای درجه های جداارتفاع یکی دیگر از روش مجزا و کم ایمنهای نردهاستفاده از 

 .داده شده استنشان  6-4ل کشدر  ، فلزی هستندالًعمومکه  هانردهمشخصات هندسی و جزئیات اجرایی این 

 
 1های درجه مسیر سازیجدا برای ایمنهای نردهاجرایی جزئیات  -6-4ل کش
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 رو با استفاده از نردهاز سواره 1سازی مسیر درجه جدا -7-4ل کش

 

 جدول -4-2-4

استفاده کرد.  یکیزیننده فکتوان به عنوان جدا، میبدون تغییر ارتفاع سطح مسیر دوچرخهاز جدول نیز 

ر د و یکپارچه پیوسته های. نصب جدولقابل رؤیت باشندبه سادگی  یکیدر تارد یبا کنندههای جداجدول

مشکل دچار  نیزرا روبی و نظافت و برف شدههای سطحی تخلیه آب موجب ایجاد اخالل در روسواره حاشیه

ی تعدادی بازشدگی براهای مختلف، بررسی شده و به عنوان مثال روشباید  اشکالرفع این  به منظورد. کنمی

، یجداساز ن روشی. در اکننده به صورت آبرو اجرا شودو یا جدول جدا ه شوددر نظر گرفت کنندهجدا جدول

 متر باشد.یسانت 20ثر کمتر و حدایسانت 15ارتفاع آن حداقل  و د از نوع قائم بودهیجدول با
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 رو با استفاده از جدولاز سواره 1سازی مسیر درجه جدا -8-4ل کش

 

 دیواره -4-2-5

. این شیوه کرداستفاده  سازی مسیر دوچرخهها و زیرگذرها به منظور جدا، پلهاتونلتوان در از دیواره می

طراحی  الزم به ذکر است که .کم خواهد کردرا  یموتور کیو تراف سواراند متقابل دوچرخهیجداسازی معموالً د

 د.های سطحی نشوآب آوری و تخلیهجمعه مانع از ای باشد کها باید به گونهاین جداکننده

 
 دیوارهرو با استفاده از از سواره 1سازی مسیر درجه جدا -9-4ل کش
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 مسیرعرض  -4-3

دوطرفه  ومتر  5/1 حداقل برابر با، های ممتد(کشی)فاصله مرکز خط طرفهیک 1درجه  هایمسیرعرض 

در صورت زیاد بودن تقاضای سفر با دوچرخه و نیاز به وجود  .شوددر نظر گرفته میمتر  5/2 حداقل برابر با

 متر است. 0/2طرفه برابر با یک 1سواران، حداقل عرض مسیرهای درجه امکان سبقت برای دوچرخه

تا موانع کناری )از لبه مسیر دوچرخه رعایت حداقل فاصله جانبی  ،سوارانحفظ ایمنی دوچرخهبه منظور 

مشخصات هندسی و حداقل عرض  الزامی است. 1-4جدول مطابق با  ،(لبه مسیر کشی ممتدموانع تا مرکز خط

ارائه شده  11-4ل کشو  10-4ل کشکننده در بر اساس نوع جدا 1مسیرهای درجه  سازیز برای جدامورد نیا

 است.

 موانع کناری تا 1درجه مسیر  کشی لبهخط جانبیفاصله حداقل  -1-4جدول 

 )متر( حداقل فاصله نوع مانع

 1/0 جدول

 3/0 کانال روباز

 5/0 نظیر سیستم روشنایی، پایه تابلو، درخت و دیوار عمودیموانع 

 

 

 بدون قابلیت عبور های مرتفعکنندهمشخصات هندسی جدا -10-4ل کش

 

 

 ارتفاع دارای قابلیت عبورهای کم کنندهمشخصات هندسی جدا -11-4ل کش
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 دوطرفه 1ر درجه ییک خیابان دارای مس ینمونه مقطع عرض -12-4ل کش

 

 
 طرفهیک 1ر درجه ییک خیابان دارای مس ینمونه مقطع عرض -13-4ل کش
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 طولیشیب و  یب عرضیش -4-4

 2 آن برابر باثر کحداو درصد  1 برابر با یسطح یهاه آبیتخل یبرا مسیر دوچرخه یب عرضیحداقل ش

 .خواهد بودقوس  مرکزبه سمت مسیر  یب عرضیش های افقی،قوس. در محل استدرصد 

از شیب  ، شیب طولی مسیر دوچرخهقرار دارند معابر تمجاورکه در  1مسیرهای درجه  در معمول طوربه 

مجاز  یطول بیثر شکحداکه  شودباید توجه  1درجه  هایدر جانمایی مسیرولی کند. یت میتبعطولی معبر 

درصد  2 برابر با دوچرخه ریمس یب طولیه شکشود یشنهاد میپ یطوالن یرهای. در مساست درصد 5 برابر با

 .متر در نظر گرفته شودکا ی

 

 روسازی -4-5

)آسفالت  ین نظر، بتن آسفالتیآن آسان باشد. از ا ینگهدار ومسطح باید  1درجه  روسازی مسیرهای

 دهیوبک یپیک  ید بر رویباروسازی ، بودندوام باهموار و  ن صاف،یتأم یوسازی است. برارن نوع یگرم( بهتر

در  یمتر 5/2ش کخط کیه اگر کباشد  ایبه گونهد یبا روسازیسطح  .از مصالح مناسب قرار داده شود شده

متر یلیم 6از  یاهچ نقطیدر ه روسازیش و کن خطیبارتفاع ، اختالف گیردآن قرار  یمختلف رو یهاجهت

متر یلیم 13د از ی، عرض آن نبا)نظیر درز انبساط( ار وجود داردیش دوچرخه، ری. اگر در امتداد مسشتر نباشدیب

 .شودشتر یب

ل یشود که رانندگان وسایسبب م 1درجه  هایمسیرردن کمشخص  یو استفاده از رنگ برا روسازیر ییتغ

نگ، رت شود. اما استفاده از یشتر رعایدوچرخه ب یرهاینند و حق تقدم در مسکت کحر یشتریب یه با آگاهینقل

 یرهایود، مسشیه میشود. توص لغزندگی سطح مسیرد باعث ی، نبار مصالحیساو  یبتنآسفالت ، یآسفالت رنگ

ها، با روسازی یاربرک یها و ورودوچهکها، سبز رنگ و در محل تقاطع یبا روساز، یانیدوچرخه در مقاطع م

 د.نمتمایز شورنگ قرمز 
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 آشکارسازی مسیر -4-6

رسانی در خصوص و همچنین به منظور اطالع 1درجه در مسیرهای  الزم است برای حفظ ایمنی کاربران

ن برای توان از آبه شکل مناسبی آشکارسازی شوند. یکی از تجهیزاتی که می این مسیرها، وجود این تسهیالت

های ارتجاعی است. معموالً از استوانه استوانه ،کرداستفاده  سوارانو افزایش ایمنی دوچرخه مسیر آشکارسازی

 شود.استفاده می 1مسیرهای درجه کننده جداابتدا و انتهای  درارتجاعی 

توان از تغییر رنگ روسازی مسیر یا می در خصوص وجود مسیر دوچرخه،و هشدار رسانی برای اطالع

 هرخمسیرهای دوچ کشی. برای اطالعات بیشتر در زمینه عالئم و خطکردعالئم عمودی و افقی مناسب استفاده 

 مراجعه شود.در همین بخش « هاکشیعالئم و خط» فصلبه 

نقش مهمی در آشکارسازی آنها دارد. برای اطالعات  نیز تأمین روشنایی مناسب برای مسیرهای دوچرخه

 مراجعه شود.در همین بخش « روشنایی» فصلبیشتر در زمینه روشنایی مسیرهای دوچرخه به 
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 چند منظوره یرهایمس -5

 مانندری وموت غیر های سفرشیوهامکان استفاده انواع ه ک هستندتسهیالتی  ،رهای چند منظورهیمس

با این حال در صورت  د.نکنفراهم می به صورت مجزا را و اسکوتر اسکیت، دارصندلی چرخاده، یعابر پ ،دوچرخه

استفاده مشترک عابر پیاده و دوچرخه )یا اسکیت و اسکوتر( از مسیر چند منظوره، الزم است به علت تفاوت 

رفته گ این کاربران در نظرمجزایی برای  های عبور، کانالمسیرو به منظور افزایش ایمنی  آنهادر سرعت حرکت 

شود. الزم به ذکر است میبه کمک عالئم عمودی و افقی انجام ، تفکیک محل عبور عابران از سایر کاربران شود.

سواران در مسیرهای چند منظوره، که موضوع مورد اشاره در خصوص جداسازی محل عبور عابران از دوچرخه

یز ن کنند(روی حرکت می با سرعتی نزدیک به سرعت پیادهالًموعم)که  داربرای کاربران دارای صندلی چرخ

 قابل تعمیم است.

جدا  یه موتوریل نقلیوسا یکیتراف انیاز جر یکیزیباز و موانع ف یفضا کمکبه  مسیرهای چند منظوره

مسیرهای چند . دنقرار گیر مستقل از آنرو و یا و در مجاورت سواره معبرد در داخل پوسته نتوانو میشده 

 در امتداد یی نظیر پارک یاهادر راستایی مستقل از معابر شهری در محلبه صورت دوطرفه و  معموالًمنظوره، 

طراحی و ایجاد مسیرهای چند منظوره باید در تعامل با سایر مسیرهای د. شونایجاد میرودخانه و  ساحل

 یه موتوریل نقلیورود وسا رها،ین مسیدر ا .انجام شودسواری دوچرخه و به منظور تکمیل شبکه دوچرخه

بلکه  ،گیردسواران مورد توجه قرار نمیممنوع است. در طراحی مسیرهای چند منظوره، تنها نیاز دوچرخه

 .شودانجام  آن بر اساس نیاز تمامی کاربرانباید این مسیرها طراحی 

 

 مسیرعرض  -5-1

مسیرهای  از معموالً در هر طرف .استمتر  0/3مسیر چند منظوره دوطرفه برابر با  کی برایحداقل عرض 

ل کش) شودمتر در نظر گرفته می 5/0با عرض حداقل شانه روسازی نشده به عنوان قسمت  یکچند منظوره 

ایجاد به منظور  درصد( در مسیرهای چند منظوره و 30در صورت زیاد بودن سهم عابران پیاده )بیشتر از  .(5-1

 متر خواهد بود. 0/4سواران، حداقل عرض مسیر برابر با امکان سبقت برای دوچرخه
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 چند منظوره هایریمس یمقطع عرضنمونه  -1-5ل کش

 

 یعرضشیب و  یب طولیش -5-2

 شود که شیب عرضیدرصد بیشتر باشد. توصیه می 2نباید از  ی چند منظورهمسیرهادر شیب عرضی 

امکان  ،های سطحیآبآوری جمعتا عالوه بر پاسخگویی به نیازهای در نظر گرفته شود درصد  1 با برابر مسیر

در  های سطحیتخلیه آبمستقل از شرایط . شود نیز فراهم دارای معلولیتافراد  برای تردد راحت و ایمن

 های افقی باید به سمت مرکز قوس باشد.های مستقیم مسیر، شیب عرضی در قوسقسمت

در صورت وجود شد. شتر بایدرصد ب 2د از ینباطوالنی چند منظوره  هایمسیر معمول برای یب طولیش

 های طولیتوان از شیبدار میهای شیبمحدودیت و شرایط توپوگرافی خاص با رعایت محدودیت طول قسمت

مسیرهای طوالنی به منظور تردد راحت در  (.1-5جدول درصد نیز استفاده کرد ) 10درصد تا  2بیشتر از 

دارای شیب طولی برای مسیرهای ای و های دندهدرصد به دوچرخه 3دارای شیب طولی بیشتر از سرباالیی 

 .استهای الکتریکی نیاز درصد به دوچرخه 5بیشتر از 

دار مسیرهای چند منظوره، فضاهای نسبتاً مسطحی به توقف و های شیببین قسمت الزم است تا

زیر در طراحی این (. رعایت موارد 2-5ل کشاده اختصاص داده شود )یسواران و عابران پاستراحت دوچرخه

 فضاها ضروری است:

 فضای توقف در امتداد مسیر و فضای استراحت در خارج از راستای مسیر در نظر گرفته شود. -

 .باشددرصد  2شیب طولی و شیب عرضی در فضاهای توقف و استراحت حداکثر برابر با  -

 .باشد متر 5/1متر در  5/1ابعاد فضاهای توقف و استراحت حداقل برابر با  -

 قائم طراحی شود. مسیر با استفاده از قوس دارمحل اتصال فضای توقف به قسمت شیب -
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 چند منظوره یرهایدر مس داربیشهای قسمتت طول یمحدود –1-5جدول 

 طولی بیش
 )درصد(

 دارقسمت شیبثر طول کحدا
 )متر(

 - و کمتر 2

 1000 5تا  3

6 250 

7 120 

8 90 

9 60 

10 30 

 

 
 داراستراحت و توقف در مسیرهای چند منظوره شیب یفضاها -2-5ل کش
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 مسیر ایمنی -5-3

از  سواران،، به خصوص دوچرخهبه سبب تأمین ایمنی حرکت کاربرانچند منظوره  هایمسیر حاشیه

، (متر 2اختالف ارتفاع بیشتر از  یادرصد  30با شیب بیشتر از ) وجود شیروانیاهمیت باالیی برخوردار است. 

سواران تواند برای تردد دوچرخهمی های چند منظورهمسیر حاشیهدر  های بازکانالو  و طبیعی فیزیکی انعوم

موانع و خطرات ی چند منظوره با توجه به نوع مسیرها حاشیهسازی و عابران پیاده ناایمن باشد. برای ایمن

 د:ن، اقدامات زیر کاربرد داراحتمالی

 متر 5/1ایجاد شانه روسازی نشده با حداقل عرض  -

 لبه مسیرمتر تا  5/0با حداقل فاصله های طبیعی نظیر فضای سبز فشرده استفاده از حفاظ -

 متر تا لبه مسیر 5/0فاصله با حداقل های فیزیکی نظیر نرده استفاده از حفاظ -

 
 افزایش عرض شانه به منظور بهبود ایمنی مسیرهای چند منظوره -3-5ل کش

 

 
 به منظور بهبود ایمنی مسیرهای چند منظوره استفاده از نرده و حفاظ فیزیکی -4-5ل کش
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 سرعت طرح -5-4

 باید به موارد زیر توجه شود:برای مسیرهای چند منظوره در تعیین سرعت طرح 

با این سرعت، ن سوارازیرا دوچرخه ،لومتر بر ساعت دشوار استیک 10متر از ک با سرعت یسواردوچرخه -

 قادر به حفظ تعادل خود نیستند.

 راحت نیست. های کوتاه،، مگر در طوللومتر بر ساعتیک 20متر از ک با سرعت سواریدوچرخه -

 ،درصد( 2متر از ک طولی بیمسطح )ش یرهایسواران کم مهارت در مسبرای رعایت حال دوچرخه -

 .شوددر نظر گرفته میساعت  برلومتر یک 30 برابر با طرح تسرع

نند، سرعت طرح کیت مکحر یآرامبه واران سدوچرخه ایندارند  یمناسب یه روسازک مسیرهاییدر  -

 لومتر بر ساعت است.یک 25 برابر با یشنهادیپ

حرکت جهت در  یدباد شدامکان وزش ا ی باشدشتر یدرصد ب 6از  ینیب سرپاییه شکصورتی در  -

 شود.یه میلومتر بر ساعت توصیک 50برابر با، سرعت طرح وجود داشته باشد سواراندوچرخه

 

 د توقفیفاصله د -5-5

سکدر طول زمان عدر هنگام مواجهه با خطر سوار ه دوچرخهکاست  یافاصلهحداقل د توقف، یفاصله د

هدوچرخ یریالعمل و ترمزگسک، عالوه بر زمان عن فاصلهی. اتا متوقف شود ،ندکیم یط یریالعمل و ترمزگ

 یتگبسدوچرخه مسیر طولی ب یو ش یو سطح روساز هان چرخیطولی ب کاکب اصطیه، ضریبه سرعت اول سوار

 دارد.

 ییسرباال مسیرهایدر طولی موجود  بیمتناسب با سرعت و ش ،دوچرخه ید توقف برایحداقل فاصله د

با  هاجدولن یدر اد توقف موجود یمقادیر حداقل فاصله د. شودمی تعیین 2-5جدول  از طریق یینپایو سر

بر اساس رابطه زیر محاسبه  و 16/0 با برابر طولی کاکب اصطیه و ضریثان 5/2 برابر با العملسکزمان عفرض 

 شده است.
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S 1-5رابطه  =
𝑉

2

254(𝑓 ± 𝐺)
 +  

𝑉

4/1
 

S =  د توقف )متر(یفاصله دحداقل 

𝑉  = ساعت( بر)کیلومتر طرح سرعت 

f = پ(یدوچرخه ت یبرا 16/0)طولی  کاکب اصطیضر 

G طول(به ارتفاع  نسبت) طولی بی= ش 

 

 مسیرهای چند منظورهدر دوچرخه د توقف یحداقل فاصله د -2-5جدول 

 سرعت طرح
(km/hr) 

 شیب طولی
(%) 

15 20 25 30 35 40 45 50 

 98 82 68 56 44 34 25 17 صفر

1+ 16 24 33 43 54 66 80 94 

2+ 16 24 32 42 52 64 77 91 

3+ 16 23 31 41 51 62 75 88 

4+ 16 23 31 40 50 61 73 85 

5+ 15 22 30 39 48 59 71 83 

6+ 15 22 30 38 47 58 69 81 

7+ 15 22 29 37 46 56 67 79 

8+ 15 21 29 37 46 55 66 77 

9+ 15 21 28 36 45 54 65 76 

10+ 15 21 28 36 44 53 63 74 

1- 17 25 35 46 58 71 86 102 

2- 18 26 36 47 60 74 90 107 

3- 18 27 37 49 63 78 94 112 

4- 19 28 39 51 66 82 99 118 

5- 19 29 41 54 69 86 105 126 

6- 20 31 43 57 74 92 112 135 

7- 21 32 46 61 79 99 121 146 

8- 22 34 49 66 86 108 132 159 

9- 24 37 54 73 94 119 147 177 

10- 26 41 59 81 106 134 166 200 
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 د بازیفاصله د -5-6

سواران است که برای مشاهده، تحلیل و دوچرخهد یعاری از مانع مقابل دفاصله  د باز، حداقلیفاصله د

سوار در مدت زمان ه دوچرخهکاست  یکند. این فاصله، حداقل برابر با مسافتبه آنها کمک می گیریتصمیم

 (.3-5جدول )ند کیم یه طیثان 10

 چند منظوره یرهایسواران در مسهد باز برای دوچرخیحداقل فاصله د -3-5جدول 

 سرعت طرح
 لومتر بر ساعت(یک)

 د بازیحداقل فاصله د
 )متر(

20 55 

25 70 

30 85 

35 95 

40 110 

45 125 

50 140 

 

 محدب قوس قائم -5-7

و فاصله  طولی دو راستا بیبر اساس اختالف ش چند منظوره هایریحداقل طول قوس قائم محدب در مس

من ای ،قوس قائم محدب ،شودبه این ترتیب که در ابتدا فرض می .شودمیمحاسبه ها برای دوچرخهد توقف ید

قوس  ، طول2-5رابطه بوده و طول قوس از حداقل فاصله دید توقف بیشتر است. با این فرض اولیه و از طریق 

طه رابدست آمده از فاصله دید کمتر باشد، بهتر است از ه شود. در صورتی که طول بمحاسبه میقائم محدب 

 .سواران بهبود یابدبرای محاسبه طول قوس قائم محدب استفاده شود تا ایمنی دوچرخه 5-3

د موجب بر هم خوردن تعادل تواننیز میم نکر دوچرخه، اجسام با ارتفاع یمس ه درکبا توجه به آن 

ارتفاع چشم  یگذاری. با جاشودمی( برابر با صفر در نظر گرفته h2سوار شوند، ارتفاع جسم مانع )دوچرخه

ساده و  ،5-5رابطه و  4-5رابطه به صورت به ترتیب  3-5رابطه و  2-5رابطه متر،  5/1سوار برابر با دوچرخه

 اند.بازنویسی شده
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 2-5رابطه 
L =

A𝑆
2

100 (√2ℎ1 + √2ℎ2)

2
                    𝑆 ≤ 𝐿 

 

 3-5رابطه 
L = 2S - 

200 (√ℎ1 + √ℎ2)

2

A
               𝑆 > 𝐿 

 

L= )حداقل طول قوس قائم محدب )متر 

Aدرصد( ی طولی دو راستاهابیش ی= اختالف جبر( 

S= د توقف )متر(یفاصله د 

h1متر()سوار دوچرخهد ی= ارتفاع د 

h2متر( مانع = ارتفاع جسم( 

 

L 4-5رابطه  =
A𝑆

2

300
                        𝑆 ≤ 𝐿 

 5-5رابطه 
L = 2S - 

300

A
               𝑆 > 𝐿 

 

اساس حداقل  بر دوچرخه و چند منظوره یرهایمسدر قائم محدب  های، حداقل طول قوس4-5جدول در 

 های قائمالزم به ذکر است که طول قوس ارائه شده است.های طولی و اختالف جبری شیبد توقف یفاصله د

دهنده نشان 4-5جدول شود. مرز مشخص شده در متر در نظر گرفته نمی 1محدب در هیچ حالتی کمتر از 

 ن فاصله دید نسبت به طول قوس است.تر بودتر یا کوچکشرایط بزرگ
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 (متربر حسب ) طولی و اختالف شیب د توقفیقائم محدب بر اساس فاصله د هایحداقل طول قوس -4-5جدول 

 د توقفیفاصله د
 )متر(

 
 بیاختالف ش

 )درصد(

15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 50 

3 1 1 1 1 1 1 1 20 40 60 80 100 

4 1 1 1 1 1 5 25 45 65 85 108 133 

5 1 1 1 1 10 20 40 60 82 107 135 167 

6 1 1 1 10 20 30 50 72 98 128 162 200 

7 1 1 7 17 27 37 58 84 114 149 189 233 

8 1 3 13 23 33 43 67 96 131 171 216 267 

9 1 7 17 27 37 48 75 108 147 192 243 300 

10 1 10 20 30 41 53 83 120 163 213 270 333 

11 3 13 23 33 45 59 92 132 180 235 297 367 

12 5 15 25 36 49 64 100 144 196 256 324 400 

13 7 17 27 39 53 69 108 156 212 277 351 433 

14 9 19 29 42 57 75 117 168 229 299 378 467 

15 10 20 31 45 61 80 125 180 245 320 405 500 

16 11 21 33 48 65 85 133 192 261 341 432 533 

17 12 23 35 51 69 91 142 204 278 363 459 567 

18 13 24 38 54 74 96 150 216 294 384 486 600 

19 14 25 40 57 78 101 158 228 310 405 513 633 

20 15 27 42 60 82 107 167 240 327 427 540 667 

21 16 28 44 63 86 112 175 252 343 448 567 700 

22 17 29 46 66 90 117 183 264 359 469 594 733 

23 17 31 48 69 94 123 192 276 376 491 621 767 

24 18 32 50 72 98 128 200 288 392 512 648 800 

25 19 33 52 75 102 133 208 300 408 533 675 833 
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 قوس افقی -5-8

سواران چندان جذاب برای دوچرخه یم طوالنیمستق یرهایهم و مس متعدد و پشت سر های افقیقوس

ز ام در برخی یمال های افقی، قرار دادن قوسچند منظوره هایرو، رویکرد بهینه در طراحی مسیرست. از اینین

برای  یافق هاین شعاع قوسییتع یروش برا کند. دور را برطرف مییمس ینواختکیهای مسیر است که قسمت

وجود بربلندی اساس  بر یگریو داز راستای قائم روش بر مبنای انحراف دوچرخه  کیدوچرخه وجود دارد. 

 است. جانبی کاکو اصط در قوس افقی( یب عرضیش)

سهولت  تا با کندراستای قائم، خم میمناسب نسبت به  هیزاو کیسوار خود را با : دوچرخهروش اول

درجه در نظر  20، ه انحراف دوچرخهیثر زاوک. به طور معمول، حداکندت کحر ی افقیهادر قوس یشتریب

، حداقل شعاع 6-5رابطه  توان بر اساسی، مسرعت طرح ه انحراف دوچرخه ویبا توجه به زاو شود.یگرفته م

 دست آورد.ه دوچرخه ب هایریدر مس را یافق هایقوس

 
 

 6-5رابطه 
R =

0/0079𝑉2

tan 𝜃
 

R =افقی )متر( حداقل شعاع قوس 

𝑉 = ساعت(سرعت طرح )کیلومتر بر 

𝜃 =درجه( به راستای قائم نسبته انحراف دوچرخه یزاو( 

 

، مختلف یها، متناسب با سرعتچند منظوره هایریمس های افقی برایشعاع قوسحداقل  5-5جدول در 

که با سرعت  ییهادوچرخه یبرا بهتر استالبته  درجه( ارائه شده است. 20ه انحراف )یثر زاوکحدا با فرض

 .ه شوددر نظر گرفتمتر ک ،ه انحراف دوچرخهیر زاوانند، مقدکیساعت تردد مکیلومتر بر  20از کمتر 
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 دوچرخه هایریمسبرای  یافق هایحداقل شعاع قوس -5-5جدول 

 سرعت طرح
 لومتر بر ساعت(یک)

 افقی حداقل شعاع قوس
 )متر(

20 9 

25 14 

30 20 

35 27 

40 35 

50 54 

 

 اساس سرعت طرح و با فرض وجود دوچرخه بر هایریمسبرای  یافق های: حداقل شعاع قوسروش دوم

 د.شویم محاسبه 7-5رابطه  طریق از مسیر یدوچرخه و روساز یهان چرخیبجانبی  کاکو اصطبربلندی 

 

R 7-5رابطه  =
𝑉

2

127 (
𝑒

100
+ f)

 

R =متر( افقی حداقل شعاع قوس( 

𝑉 = بر ساعت(سرعت طرح )کیلومتر 

e =درصد( میزان بربلندی( 

f =جانبی کاکب اصطیضر 

 

 ا مرطوب بودن سطحی کو خش کی، جنس الستی، نوع روسازجانبی متناسب با سرعت کاکب اصطیضر

ه ک ییرهایمس یبرا جانبی کاکو اصط وجود بربلندیبر اساس  یر است. محاسبه شعاع قوس افقیمتغ یروساز

اربرد کند، کدرصد تردد  8 بیشتر از افقی دارای بربلندی یهاتواند با سرعت باال در قوسیسوار مدوچرخه

 دارد. یشتریب

 یاز برایشعاع مورد نحداقل متر از کدر مسیرهای چند منظوره  یافق هایه شعاع قوسک صورتیدر 

سواران در ی دادن به دوچرخهآگاه یبرا ییه از عالئم راهنماکلومتر بر ساعت باشد، الزم است یک 30سرعت 

 استفاده شود. مورد وجود قوس افقی در مسیر
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 های افقیفاصله موانع کناری در قوس -5-9

 یشود. برا انسوارد دوچرخهیمانع دتواند می یر، گاهیمس حاشیهموانع واقع در  ،تند های افقیقوسدر 

 ،8-5طه راببا مطابق  یافاصلهحداقل ، کناریانع وو مدوچرخه حرکت مسیر ن ید بی، بامناسب دیدفاصله ن یتأم

 .وجود داشته باشد 6-5جدول و  5-5ل کش

 

 

 یافق یهادر قوس دوچرخهحرکت ر یمساز  کناری فاصله موانع - 5-5ل کش

 

m 8-5رابطه  = R [1 − cos (
28/65 × S

R
)] 

S= د توقف )متر(یفاصله د 

R =(متر) دوچرخهحرکت ر یمس شعاع 

m=  متر(دوچرخه  حرکت از مسیر کناری انعوملبه فاصله حداقل( 
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 (بر حسب متر)افقی  یهاقوس دوچرخه درحرکت مسیر  از کناری انعوملبه فاصله حداقل  -6-5جدول 

 شعاع مسیر
 )متر(

 
 دیفاصله د

 )متر(

10 15 20 25 50 75 100 125 150 175 200 250 

10 2/1 8/0 6/0 5/0 3/0 2/0 1/0 - - - - - 

15 7/2 8/1 4/1 1/1 6/0 4/0 3/0 2/0 2/0 2/0 1/0 1/0 

20 6/4 2/3 4/2 0/2 0/1 7/0 5/0 4/0 3/0 3/0 3/0 2/0 

25 8/6 9/4 8/3 1/3 6/1 0/1 8/0 6/0 5/0 4/0 4/0 3/0 

30 3/9 9/6 4/5 4/4 2/2 5/1 1/1 9/0 7/0 6/0 6/0 5/0 

35 * 1/9 2/7 9/5 0/3 0/2 5/1 2/1 0/1 9/0 8/0 6/0 

40 * 0/11 2/9 6/7 9/3 7/2 0/2 6/1 3/1 1/1 0/1 8/0 

45 * 0/14 0/11 5/9 0/5 4/3 5/2 0/2 7/1 4/1 3/1 0/1 

50 * * 0/14 0/11 1/6 1/4 1/3 5/2 1/2 8/1 6/1 2/1 

55 * * 0/16 0/14 4/7 0/5 8/3 0/3 5/2 2/2 9/1 5/1 

60 * * 0/19 0/16 7/8 9/5 5/4 6/3 0/3 6/2 2/2 8/1 

65 * * * 0/18 0/10 9/6 2/5 2/4 5/3 0/3 6/2 1/2 

70 * * * 0/21 0/12 0/8 1/6 9/4 1/4 5/3 1/3 4/2 

75 * * * 0/23 0/13 2/9 0/7 6/5 7/4 0/4 5/3 8/2 

80 * * * * 0/15 0/10 9/7 3/6 3/5 6/4 0/4 2/3 

85 * * * * 0/17 0/12 9/8 2/7 0/6 1/5 5/4 6/3 

90 * * * * 0/19 0/13 0/10 0/8 7/6 8/5 0/5 0/4 

95 * * * * 0/21 0/15 0/11 9/8 5/7 4/6 6/5 5/4 

100 * * * * 0/23 0/16 0/12 0/10 3/8 1/7 2/6 0/5 

 به علت شعاع قوس زیاد و سرعت طرح کم، رعایت فاصله جانبی لزومی ندارد.«: -»
 طراحی قوس افقی با شعاع کم و سرعت طرح زیاد، غیر مجاز است.»*«: 
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 رگذریروگذر و ز -5-10

مزایای زیر را با سایر معابر،  چند منظوره هایمسیردر همسطح  غیر هایتقاطعبرای زیرگذر استفاده از 

 :دارد

عبور از سرباالیی  این انرژی، .آوردمیدست ه و انرژی ب گرفتهوچرخه در ورود به زیرگذر سرعت د -

 خواهد کرد.خروجی را آسان 

 از روگذر است. زیرگذر کمترمقدار تغییر ارتفاع در  -

 .کندمشکلی ایجاد نمی انسوارزیرگذر برای دوچرخهدر نقاط بادگیر، سرعت زیاد باد در  -

تر است. چون به صورت یک جسم خارجی به محیط از نظر زیبایی بصری محیط، زیرگذر مناسب -

 شود.تحمیل نمی

 شامل موارد زیر است: زیرگذر هایترین محدودیتعمده

 احساس عدم امنیت ایجاد -

 و عدم راحتی در فضای بستهاحساس گرفتگی ایجاد  -

 های سطحی و ایجاد آلودگیآوری آببروز اخالل در فرآیند جمع -

 ییت باالیر دوچرخه از اهمیمس یرگذرهایمناسب در ز ییروشنا، به منظور کاهش اثرات منفی زیرگذر

به  یه موتوریل نقلیسواران، وسادوچرخه رایاحساس خوب ب ایجاد برخوردار است تا ضمن افزایش امنیت و

 نند.کتردد  یشتریاط بیو با احت شدهسواران آگاه از حضور دوچرخه یراحت

 به منظورمتر  5/1به ارتفاع حداقل  ییهانرده ،الزم است، سوارانر تردد دوچرخهیمس ی واقع درهاپل برای

 ها درن میلهیفاصله ب .(6-5ل کش) در نظر گرفته شودآنها و جلوگیری از سقوط سواران دوچرخه یمنین ایتأم

در برخورد با نرده دچار سقوط و سانحه نشوند.  نسواراباشد تا دوچرخه کم یافکد به اندازه یبا ی پلهانرده

ها یلهمن یبخالی ه حداکثر فاصله کشود یه می، توصهامیلهن یان از بکودکن، برای اجتناب از افتادن یهمچن

ای باشد که در صورت توقف دوچرخه، به گونهباید ها متر در نظر گرفته شود. طراحی نردهیسانت 15 برابر با

تری قرار داده م 1/1تا  9/0در ارتفاع  هامیله، یک سطح عمود بر ین منظوره ابگیر نکند.  هامیلهدسته آن بین 

 شود.می
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 رهای چند منظورهیر مسذروگ یهاارتفاع نرده پل -6-5ل کش

 

قابل توجه باشد، الزم است تا از  ید وشد یبادها یمنطقه دارا کی ییوهواط آبیشرا در صورتی که

 .شودز استفاده ین نکزات بادشیتجه
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 دوچرخه یرهایمسدر تقاطع  -6

 ،هاتقاطع. در آینددوچرخه به حساب می یرهایمسانواع  حادثه در پرن نقاط یترمهمجمله از ها تقاطع

 هایتکا به هنگام حریدوچرخه را نداشته  عبورانتظار  ممکن است و عابران پیاده یه موتورینقل لیرانندگان وسا

 هایری، مسو عابران پیاده هاسواردوچرخه یمنیا یارتقا یدر راستا. نشوند هادوچرخهحضور متوجه  ،یگردش

 و عابران پیاده سوارانهدوچرخ ،یه موتوریل نقلیه وساکد نشو یطراح ید به نحویها بادوچرخه در محل تقاطع

 آگاه باشند. یکدیگراز حضور 

 

 دید مثلث -6-1

دوچرخهرو است. با سواره دید، یکی از عوامل اصلی در تعیین نحوه کنترل تقاطع مسیرهای دوچرخه فاصله

فاصله دید د. ننیببیکدیگر را  ورود به تقاطع قبل از، از فاصله مناسبد ند بتوانیباو راننده وسیله نقلیه سوار 

دهند یرا شکل م ناحیه مشخصیرو و مسیر دوچرخه در تقاطع، اضالع کافی در امتداد هر یک از خطوط سواره

 متقابل دیدبرای محدودکننده  از موانع عاریاید بشود. این ناحیه نام برده می« مثلث دید»که از آن به عنوان 

 .باشد

 ، فاصله دید توقفهاابانیخمثلث دید در تالقی مسیرهای دوچرخه و  تعیین به منظور 1-6ل کشمطابق با 

در نظر ( باید bدر امتداد مسیرهای دوچرخه )ها دوچرخهو فاصله دید توقف  (a) خیاباندر امتداد وسایل نقلیه 

 شود. گرفته

 
 روسواره دوچرخه بامسیر در محل تالقی د ید مثلث -1-6ل کش
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ضلع یک شوند، کنترل می« رعایت حق تقدم»هایی که با تابلوی های کنترل نشده یا تقاطعدر تقاطع

در امتداد مسیر ضلع دیگر این مثلث و  1-6رابطه با استفاده از ( a) ی خیابانروسوارهدر امتداد مثلث دید 

این حداقل مثلث دید با در صورت عدم امکان تأمین  شود.محاسبه می 2-6رابطه با استفاده از  (b) دوچرخه

 برای کنترل تقاطع استفاده شود. یییا چراغ راهنما« ایست»ها، باید از تابلوی فاصله

 

𝑎 1-6رابطه  = V𝑎  (
𝑆𝑏 + 𝑊𝑏 + L𝑏

Vb
) 

𝑎 متر( ابانیامتداد خ= فاصله دید در( 

V𝑎 لومتر بر ساعت(یکابان )یخ= سرعت طرح 

𝑆𝑏متر( کنندگان از مسیر دوچرخه= فاصله دید توقف برای استفاده( 

𝑊𝑏متر(دوچرخه  برای عبورتقاطع  = عرض( 

L𝑏متر( 8/1فرض برابر با  = طول دوچرخه )به صورت پیش 

V𝑏لومتر بر ساعت(یک) = سرعت طرح مسیر دوچرخه 

 

𝑏 2-6رابطه  = 0/278 Vb  (
278/0  (Ve − V𝑖)

𝑎𝑎
 +  

W𝑎+ L𝑎

278/0 × V𝑎

) 

𝑏  ر دوچرخه )متر(یمسامتداد = فاصله دید در 

V𝑏( یک= سرعت طرح مسیر دوچرخه)لومتر بر ساعت 

V𝑒 سرعت طرح( 6/0ورود وسایل نقلیه به تقاطع )به صورت پیش فرض برابر با = سرعت 

V𝑖 =ابان(ی)به صورت پیش فرض برابر با سرعت طرح خ اولیه شروع ترمزگیری سرعت 

𝑎𝑎 متر بر مجذور ثانیه( -5/1= شتاب کاهنده وسایل نقلیه )به صورت پیش فرض برابر با 

W𝑎 = متر( موتوری هیل نقلیاوسعرض تقاطع برای عبور( 

L𝑎متر(طرح  = طول وسیله نقلیه( 

V𝑎 لومتر بر ساعت(یک) ابانیخ= سرعت طرح 

 

 1-5رابطه  با ر مطابقیتوقف در هر مسد ید حداقل فاصله دیگر، بایدکی با دوچرخه یرهایمس تقاطعدر 

از  یکی، الزم است در نباشد پذیرامکانها دوچرخه یبرا یافکد یفاصله دتأمین ه ک یفراهم شود. در صورت

 نصب شود. «ستیا» یتابلو ،تقاطع هایجهت
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متر  5/7و رو ادهیپ درمتر  5/4 ابعاد اد بید مثلث دیز بایروها نادهیبا پ دوچرخه یرهایمس یدر محل تالق

سواران را مشاهده توانند دوچرخهیاده مین محدوده عابران پیدر ا. (2-6ل کش) شودتأمین در مسیر دوچرخه 

 مناسب داشته باشند. العملسکعرده و ک

 
 روادهیبا پ محل تالقی مسیر دوچرخهد در یمثلث د -2-6ل کش

 

 ییچراغ راهنما -6-2

با این است سه رنگ  یدارا، وسایل نقلیه موتوری یهمانند چراغ راهنما ،ژه دوچرخهیو یچراغ راهنما

از دوچرخه  یه موتوریل نقلیوسا هایتکحر کیکرد. تفیگیآن قرار م یهانماد دوچرخه در فانوس تفاوت که

 هیتوصر یدر موارد زست. ا هان چراغیا یاین مزایتردوچرخه در تقاطع از مهم رایبباالتر عبور  تیاولو ایجادو 

 :استفاده شود دوچرخه ویژه یهاشود از چراغیم

 عریضبر ااز عرض معدوچرخه  هایریمسعبور  -

 های گردشی دوچرخهحرکتمجزا برای فاز  کیاختصاص  -

 دارای مسیر دوچرخه دهیچیپوسیع و  یهاتقاطع -

 یه موتورینقل لیو وسا هادوچرخه بین متعددتصادفات  سوابقدارای  ناایمن یهاتقاطع -

 را ت و عبور از تقاطعک، حرنشکوا یبرا یافکد زمان یبا انسواردوچرخه، ییبا سبز شدن چراغ راهنما

 د.شویم محاسبه 3-6رابطه زمان عبور دوچرخه از تقاطع مطابق با  به این ترتیب د.نداشته باش
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T 3-6رابطه  = 𝑇𝑟𝑒+ 
𝑉

2𝑎
 +

(𝑊 + 𝐿)

V
 

T= ه(یزمان عبور دوچرخه از تقاطع )ثان 

Tre= ه(یثان 1)سوار نش دوچرخهکزمان وا 

V=  ه(ی)متر بر ثانسرعت دوچرخه 

𝑎 =(هیمتر بر مجذور ثان 5/0)دوچرخه  ش سرعتیشتاب افزا 

W= )عرض تقاطع )متر 

L = متر( 8/1)طول دوچرخه 

 

 انتظار یفضا -6-3

 و تداخل زیاد بوده یه موتوریل نقلیوساسایر ها و ه حجم تردد دوچرخهکدار و چراغ یاصل یهادر تقاطع

ار انتظفضایی برای  ،تقاطع و با توجه به شرایط طریق دو روش زیراز گردشی قابل توجه است،  هایتکحر

 شود.در نظر گرفته می هادوچرخه

 یروساز رییبا تغ که یه موتوریل نقلیوسا خط ایست، جلوتر از و قبل از آن گذرادهیبه موازات پ ینوار -1

سواران در زمان قرمز بودن چراغ در دوچرخه ،در این روش .(3-6ل کش) شودیم ایجادبه رنگ سبز 

حرکت خود را انجام  ،جلوتر از سایر وسایل نقلیه ،سبز شدن آن از فضای انتظار تجمع کرده و پس

 خواهند داد.

دش به حرکت گر به منظور انجامکه مسیر دوچرخه در سطح تقاطع  یا چپ فضایی در سمت راست -2

هدوچرخ ،(. در این روش4-6ل کش) شودایجاد می به رنگ سبز یر روسازییو با تغ هاچپ دوچرخه

ه در مرحلسوارانی که قصد انجام حرکت گردش به چپ از رویکرد شرقی به رویکرد جنوبی را دارند، 

توقف کرده و منتظر سبز شدن چراغ  ،در زمان سبز بودن چراغ رویکرد شرقی در فضای انتظاراول و 

ر از سواران، جلوتهپس از سبز شدن این چراغ و در مرحله دوم، دوچرخرویکرد جنوبی خواهند شد. 

 .سایر وسایل نقلیه، حرکت خود را تکمیل خواهند کرد
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 خط ایستگذر و قبل از ادهیبه موازات پ دارچراغ یهاانتظار دوچرخه در تقاطع یفضا ایجاد -3-6ل کش

 

 

 در سطح تقاطعدار چراغ یهاانتظار دوچرخه در تقاطع یایجاد فضا -4-6ل کش
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 2درجه  هایریمستقاطع در  -6-4

گردش به راست  یهاتکرد، حریگیرو قرار مدر سمت راست سواره 2 ر درجهیه معموالً مسک از آنجا

ر دوچرخه یمس ،هیل نقلیت گردش به راست وساکحر یبرا ولی شود.یانجام م یها در تقاطع به راحتدوچرخه

 یشکخط ،به این منظور، مشخص شود. (خالی متر فاصله 1کشی و متر خط 1) منقطع یشکله خطیبه وسد یبا

 (.5-6ل کش) گذر آغاز شودادهیاز پ قبل یمتر 60تا  15د از فاصله یر دوچرخه بایمنقطع مس

ها، بهتر است که از خط گردش به چپ مجزا در صورت زیاد بودن حجم تردد گردش به چپ دوچرخه

 (.6-6ل کشاستفاده شود )

 یهاها به صورت پیوسته در تقاطعت راستگرد دوچرخهکانجام حر یبرا یافک یدر صورت وجود فضا

 رد.کاستفاده  7-6ل کشدر  یشنهادیپ یتوان از الگوهایدار، مچراغ

( ییه همگرایدر صورتی که محل اتصال خروجی خط راستگرد با خطوط اصلی در یک تقاطع همسطح )ناح

منقطع مشخص شود تا  یشکر دوچرخه با خطیوتاه و سرعت کنترل شده باشد، بهتر است مسکدارای طول 

 (.8-6ل کشژه دوچرخه شود )یوارد خط و ،دهانه رابطسوار، بعد از دوچرخه

خه ر دوچریاد باشد، بهتر است مسیدارای طول، حجم تردد یا سرعت تردد ز ،ییه همگرایه ناحکدر صورتی 

 رابطدرجه، از عرض  90به  کینزد یاهیوتاه و با زاوکای سواران در فاصلهه دوچرخهکشود  یطوری طراح

 (.9-6ل کشنند )کراستگرد عبور 

 
 تقاطع نزدیکیدر  2ر درجه یمس یمختلف طراح یهاحالت -5-6ل کش
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 هاسیر مجزا برای گردش به چپ دوچرخهاختصاص م ای ازنمونه -6-6ل کش

 

 
 دارچراغ یهاها در تقاطعدوچرخهبرای  یراستگرد اختصاص یهاتکحر یطراح -7-6ل کش

 

 

 و کم سرعت ، کم حجموتاهک ییهمگرا یحوادوچرخه در ن هایریمساتصال  -8-6ل کش
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 پر سرعت یا، پر حجم لیطو ییهمگرا یاحودوچرخه در ن هایریمساتصال  -9-6ل کش

 

 1درجه  هایریمستقاطع در  -6-5

برای وسایل  فضای عقب نشینییک توان با ایجاد یم ،1دارای مسیر درجه های در محل تقاطع خیابان

سواران را کاهش شعاع و به تبع آن کاهش سرعت گردش، احتمال برخورد بین وسایل نقلیه و دوچرخه ،نقلیه

در  آنهاهایی، تخصیص اولویت باالتر عبور به سواران از چنین تقاطعزمه عبور ایمن دوچرخهکاهش داد. ال

عالوه بر  ،عبور وسایل نقلیه موتوری وطخط برایاست. ایجاد فضای عقب نشینی  مقایسه با سایر وسایل نقلیه

نیز مؤثر است. همچنین  یگردش هایحرکتانجام  برایبر بهبود دید رانندگان  سوارانافزایش راحتی دوچرخه

با ایجاد یک فضای توقف ممنوع در فاصله مشخصی از ورودی تقاطع، شرایط برای بهبود دید رانندگان وسایل 

 .(10-6ل کش) شودمین تسهیل اسوارنقلیه و دوچرخه

 

 خطوط عبور درایجاد عقب نشینی  از طریق تقاطع محل در 1مسیرهای درجه سازی نایم -10-6ل کش
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کیلومتر  15حداکثر باید ان در محل تقاطع، سرعت گردش وسایل نقلیه سوارخهبرای تأمین ایمنی دوچر

اکثر حد مسیر گردش وسایل نقلیهگوشه قوس این منظور الزم است شعاع  به. شوددر نظر گرفته بر ساعت 

 6 برابر بامتر و حداکثر  3 خطوط عبور حداقل برابر باعقب نشینی میزان متر باشد. همچنین باید  5 با برابر

انتظار ضای ، یک فشرایط دید رانندگان وسایل نقلیه متر در نظر گرفته شود. ایجاد عقب نشینی عالوه بر بهبود

 (.11-6ل کشکند )ان ایجاد میسوارخهبرای دوچر و صف

فاصله دید عاری از مانع برای رانندگان  افزایشان، سوارخهها برای دوچرسازی تقاطعیکی از الزامات ایمن

 میزانحداقل و  آمدگی جدولپیشان است. با در نظر گرفتن حداقل طول محدوده سوارخهوسایل نقلیه و دوچر

، حداقل فاصله دید عاری از مانع برای گردش ایمن وسایل متر 3و  6به ترتیب برابر با  وط عبورعقب نشینی خط

 (.11-6ل کشمتر خواهد بود ) 12 با ان برابرسوارخهرد با دوچرنقلیه و کاهش احتمال برخو

 

 

 1محل تقاطع مسیرهای درجه  مشخصات هندسی عقب نشینی خطوط عبور در -11-6ل کش

 

 جاعییا ارت موانع صلبتوان از در صورت کم بودن فضا در محل تقاطع برای ایجاد فضای عقب نشینی، می

و افزایش ایمنی نقلیه، ممانعت از انحراف آنها به خط دوچرخه سرعت گردش وسایل شعاع و به منظور کاهش 

)بین خط ایست و وسایل نقلیه  برای محدوده توقف ممنوعهایی، حداقل طول . در چنین تقاطعکرداستفاده 

 .(12-6ل کش)شود متر در نظر گرفته می 3 با برابرگذر تقاطع( کشی پیادهلبه خط
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 ض با استفاده از موانع ارتجاعیهای کم عرتقاطعدر محل  1ازی مسیرهای درجه سنایم -12-6ل کش

 

را قطع کند، بهترین راه برای افزایش بدون مسیر دوچرخه یک خیابان فرعی  ،1مسیر درجه که  صورتیدر 

هایی است که اولویت باالتر عبور دوچرخه را برای رانندگان وسایل ان، استفاده از المانسوارخهایمنی دوچر

 و خروجیگوشه تقاطع، سرعت گردش ورودی قوس توان با کاهش شعاع ند. همچنین مینکنقلیه مشخص می

هش داد. از سوی دیگر این کار سبب کاهش مسافت عبور عرضی دوچرخه، بهبود دید خیابان فرعی را کا

 (.13-6ل کششود )ان میسوارخهافزایش ایمنی دوچر ،رانندگان وسایل نقلیه و در نهایت

ض در عرتوان آن بخش از مسیر دوچرخه که ان، میسوارخهعبور دوچرباالتر برای اولویت  تعیین به منظور

ود. درصد اجرا ش 8تا  5به صورت برآمده اجرا کرد. الزم است این برآمدگی با شیب  قرار دارد راخیابان فرعی 

های برخورد جلویی، میانی و عقبی وسیله نقلیه طرح به مسائل مربوط به زاویهبرآمدگی باید در طراحی شیب 

در نظر  24به  1دوچرخه در محل تقاطع با خیابان فرعی،  مسیرشیب  که شودتوجه شود. پیشنهاد مینیز 

 گرفته شود.
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 فرعی بدون مسیر دوچرخه هایتقاطعمحل در  1مسیرهای درجه  یسازنایم -13-6ل کش

 

ای های شرح داده شده در باال و در شرایط وجود خط پارک حاشیهسازی روشدر صورت عدم امکان پیاده

 پایان ،تواند قبل از رسیدن به تقاطعمی 1رو، جداکننده فیزیکی مسیرهای درجه و سواره 1بین مسیر درجه 

 (.14-6ل کشتبدیل شود ) 2به مسیر درجه  1مسیر درجه در صورت نیاز، و  یافته

 
 در نزدیکی تقاطع 2به مسیر درجه  1تبدیل مسیر درجه مشخصات هندسی  -14-6ل کش
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 رعایت موارد زیر الزامی است: ،در محدوده تقاطع 2درجه  ریبه مس 1درجه  ریمس لیتبدصورت نیاز به در 

 متر قبل از تقاطع انجام شود. 30تبدیل وضعیت باید حداقل  -

 متر برای مسیر دوچرخه الزم است. 5/1برای تبدیل وضعیت، حداقل عرض  -

متر قبل از اتمام  10د حداقل ، بای1ای در سمت چپ مسیر درجه در صورت وجود پارک حاشیه -

 ای )با استفاده از موانع فیزیکی( ممنوع شود.شیهکننده فیزیکی، پارک حاجدا

ها، از تداخل با وسایل کشیسواران با استفاده از عالئم و خطاست قبل از تبدیل وضعیت، دوچرخه الزم -

 نقلیه آگاه شوند.

رو، تبدیل و اتصال باید راحت، ایمن و بدون و سواره 1در صورت وجود اختالف ارتفاع بین مسیر درجه  -

 درصد است. 12ستگی باشد. حداکثر شیب در طول تبدیل وضعیت برابر با شک

 

 تقاطع در مسیرهای چند منظوره -6-6

تواند در محل تقاطع یا در میانه قطعه ایجاد شود های شهری میتالقی مسیرهای چند منظوره و خیابان

، گذرهاگذر بوده و ضوابط طراحی پیادهمسیرهای چند منظوره باید در محل پیادهگذر عرضی  (.15-6ل کش)

 گذر و جزیره ایمنی به بخشطراحی پیاده زمینهرا داشته باشد. برای اطالعات بیشتر در  ها و جزایر ایمنیمیانه

 مراجعه شود.« پیادهمسیرهای »نامه، آیین دهم

 

 های شهریخیابانچند منظوره با  هایمسیر تالقی -15-6ل کش
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 هااده و دوچرخهیپ ان، توقف عابرافراد دارای معلولیت برای براههیش ید جهت طراحیره ایمنی بایعرض جز

اهش سرعت ک به منظور. در نظر گرفته شودمتر  0/2حداقل برابر با دار چرخ هاییو عبور راحت صندل

ره یجز زعبور ار یه مسکشود یه می، توصینسبت به وسایل نقلیه در عبور عرضو بهبود دید آنها  انسوارخهدوچر

 .(16-6ل کش)شود  طراحیبه صورت مورب 

ان سوارخهدوچر های عبورگذر، الزم است که کانالبودن حجم عبور عرضی دوچرخه از پیاده زیاددر صورت 

 ،خودن از وسیله سواران با پیاده شددوچرخهالزم است و عابران پیاده از یکدیگر جدا شود. در غیر این صورت 

 به صورت پیاده از عرض خیابان عبور کنند. ،پیش از عبور عرضی

 

 

 های شهریبا خیابان چند منظوره هایمسیرمحل تالقی در  یمنیره ایجز گذر وایجاد پیاده -16-6ل کش
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 رهای دوچرخهیدان در مسیم -6-7

رو از سطح سواره کمشتر صورتنار هم به کها در و دوچرخه یه موتوریل نقلیوسا ،یمحل یهادانیدر م

م ه حجک صورتیدر  .نخواهد کردر ییها تغل تردد دوچرخهیدان به دلیهندسه م ،ن حالتینند. در اکیاستفاده م

در  ،2درجه  هایریمس ی، مالحظات طراحباشد یمحل یهادانیشتر از میب در میدان هینقل لیو سرعت وسا

در این شکل،  شود.در نظر گرفته می 17-6ل کش با مطابق، یه موتوریل نقلیردن سرعت وساکمحدود  یراستا

متر قبل از ورودی میدان، تمام شده و ورودی میدان به کمک کاهش  20، حداقل 2کشی مسیر درجه خط

 15، حداقل 2د لبه مسیر درجه سازی شده است. به عالوه، خط ممت، آرام7به  1تر از های مالیمو لچکی عرض

 هان با تجربسوارخهورود دوچرشود تا امکان کشی منقطع می، تبدیل به خطاتمامقبل از  متر 60و حداکثر  متر

 روی میدان فراهم شود.به سواره

م تجربه، تردد کسواران ا وجود دوچرخهیدان یم یدگیچیسرعت طرح، پزیاد بودن ل یه به دلک یدر موارد

مسیر دوچرخه  یبراهه دوچرخه در انتهایش که شودیه میدان دشوار باشد، توصیروی مدر سواره دوچرخه

برای رو را امکان استفاده از پیاده ،در نظر گرفته شود. این شیبراهه یکش از شروع لچیو پ 2درجه 

 ان کم تجربه فراهم خواهد کرد.سوارخهدوچر

 
 دانیدر م 2درجه  هایمسیر یمشخصات طراح -17-6ل کش
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طراحی ها به صورت جدا شده در انواع میدان را 1مسیرهای درجه  تواندر صورت وجود فضای کافی می

 شوند.میروی میدان نبه صورت مشترک با سایر وسایل نقلیه وارد سوارهسواران کرد. در این صورت دوچرخه

ها، حرکت در میدان ارائه شده است. در این طراحی 1دو نمونه از طراحی مسیرهای درجه  18-6ل کشدر 

 د.وشمیها انجام گذرها یا در میدان اختصاصی دوچرخهها در محل تالقی پیادهگردشی دوچرخه

 
 دانیدر م 1درجه مسیرهای  یطراح ی ازهاینمونه -18-6ل کش
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 نگ دوچرخهیکپار -7

 خهاز دوچر ، تأثیر قابل توجهی بر ترغیب افراد به استفادههادوچرخه یمناسب برا کپار یجا کردنفراهم 

در  یعموم پارک یاز فضاها یسهم، هایاربرک ینگ دوچرخه برایکپار یسنج انکشود با امیه میتوص .دارد

 دوچرخه اختصاص داده شود.برای گ مناسب نیکبه پار کاربریهر 

 است: یر ضروریل زیدوچرخه به دالبرای نگ یکدر نظر گرفتن پار

 دوچرخه سرقتاز  ینگرانایجاد امنیت و عدم  -

 هاعدم انسداد مسیرهای پیاده یا سواره به دلیل پارک نامناسب دوچرخه -

 شهر یبصر هایییبایزو مخدوش شدن ها نامنظم دوچرخه کپارجلوگیری از  -

 د:ندر نظر گرفته شود یبازیر دوچرخه، موارد  یهانگیکو ساخت پار یدر طراح

 د.نه محافظت شویل نقلیقابل دسترس بوده و در مقابل وسا یبه راحتهای دوچرخه باید پارکینگ -

 نده باشند.یو آ یفعل یتقاضا ید پاسخگویدوچرخه با یهانگیکپار -

 باشند. نقاط مهم جاذب سفر به نسبتن فاصله یترکیان در نزدکاالمید حتیها بانگیکپار -

 .باشند مداومو نظارت و مراقبت  یافک ییروشنا ،ان قفل دوچرخهکامدارای د یها بانگیکپار -

 فضایی برای ایجاد پارکینگ دوچرخه نقل همگانی،وهای حملسوارها و پایانهالزم است در طراحی پارک

های و تقاطعی سیستمهای بزرگ در مجاورت ایستگاهکه  شودتوصیه میدر نظر گرفته شود. همچنین 

. برای اطالعات بیشتر در زمینه طراحی پارکینگ دوچرخه شوداحداث  پارکینگ دوچرخه ،نقل همگانیوحمل

 .مراجعه شود «نقل و کاربری زمینوحمل»نامه، نییآ نهمبه بخش سوارها در پارک

(. 1-7ل کشوجود دارد ) بندهادوچرخهفضای پارک، انواع مختلف برای توقف و قفل کردن دوچرخه در 

 یبرا یافک یبه طور همزمان فضا لکش Uبند دوچرخه کی است.« لکش U رهیگ» بندهان نوع دوچرخهیترجیرا

. استبندها شامل مارپیج، متحرک، ردیفی و مایل انواع دیگر دوچرخهکند. یدو دوچرخه را فراهم م کپار

 .کردها استفاده طرفه برای پارک دوچرخهطرفه و یکدومسقف های توان از پارکینگچنین میهم
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 بندهای انواع دوچرخهنمونه -1-7ل کش

 

 :(2-7ل کش) بندها رعایت فواصل زیر الزامی استدر طراحی فضای پارک دوچرخه و چیدمان دوچرخه

 متر 9/0بند موازی حداقل برابر با فاصله بین دو دوچرخه -

 متر 4/2بند حداقل برابر با فاصله بین دو ردیف دوچرخه -

 متر 6/0متر و در حالت موازی برابر با  9/0جدول در حالت عمودی برابر با  و بنددوچرخهفاصله بین  -

 متر 9/0متر و در حالت موازی برابر با  2/1دیوار در حالت عمودی برابر با  و بنددوچرخهفاصله بین  -

هر ا یو  یاهیحاش کپار یفضا 30هر  یتردد دوچرخه وجود دارد، الزم است به ازا یکه تقاضا یدر معابر

ها به دوچرخه هینقل لیوسا یاهیپارک حاش یفضا کی ،یشهر یهاابانیدر خ یاهیحاش کمتر خط پار 250

 یکرد(. در موارد جادیا توقفدوچرخه، محل  8 یتوان برایخودرو م کی کپار یاختصاص داده شود )در فضا

دوچرخه  نگیخه وجود دارد، پارکاستفاده از دوچر یاما تقاضا ست،یمجاز ن ایوجود ندارد  یاهیکه پارک حاش

 شود. یطراح ضیعر یروهاادهیپ یاز فضا یبا استفاده از اختصاص بخش دیبا
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 ینگ دوچرخهدر فضای پارکبندها دوچرخهنحوه چیدمان  -2-7ل کش

 

 
 ای خودرو به پارکینگ دوچرخهنحوه تبدیل یک فضای پارک حاشیه -3-7ل کش

 

 کپار یجا 1خودرو،  کپار یجا 20هر  ید به ازایبانیز ه یله نقلیوس 40تر از تیپر ظرف یهانگیکدر پار

 .ابدیاختصاص  دوچرخه( 8) هادوچرخه نگیبه پارک خودرو

 . در صورتشود طریق شیبراهه یا پلکان تأمین تواند ازطبقاتی دوچرخه می هاینگیکپارو خروج ورود 

در  .شوددرصد در نظر گرفته می 15شیبراهه حداکثر برابر با  یب طولی، ش(4-7ل کش)براهه یش استفاده از

، (5-7ل کش)پله دار در کنار راهشده باشد، ایجاد یک رابط شیب یان طراحکدسترسی به صورت پله کصورتی 

تنی های برابط .شوندتقسیم می یفلزو  یبتن به دو دستهاز لحاظ جنس  دارهای شیبالزامی خواهد بود. رابط

 هایدر شرایط بارندگی، لغزندگی کمی دارند. رابط و از استحکام باالیی برخوردارند شده،به صورت ثابت اجرا 

 هستند. یآورجمعقابل  لزومو در صورت  ییقابل نصب، جابجا یبه راحتدارای هزینه کمتر بوده و  یفلز
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 های طبقاتی دوچرخه از طریق شیبراههنمونه دسترسی پارکینگ -4-7ل کش

 

 
 دوچرخه مخصوص رابطو  های طبقاتی دوچرخه از طریق پلکاندسترسی پارکینگنمونه  -5-7ل کش
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اجرا  دوچرخه دارالزم است در هر دو سمت آن رابط شیب متر باشد، 2در صورتی که عرض پله بیشتر از 

له سمت پیک توان رابط را تنها در شود. با این حال در صورتی که حجم تردد عابر پیاده قابل توجه باشد، می

کمتر، اجرای  ومتر  2عرض  های دارای. برای پله(7-7ل کش) کردایجاد از لبه متر سانتی 20و با حداقل فاصله 

دار دوچرخه در حاشیه مسیر رابط شیب کردنکند. معموالً برای مشخص سمت پله کفایت مییک رابط در 

 شود.ابط از رنگ زرد استفاده میهای زرد و مشکی و برای شابلون دوچرخه در کف رپلکانی از رنگ

 

 دار دوچرخه در حاشیه مسیر پلکانیرابط شیبنمونه  -6-7ل کش

 

 

 پلکانی هایدر حاشیه مسیردوچرخه دار شیبرابط عرضی مقطع  -7-7ل کش
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 هاکشیطعالئم و خ -8

ه ک هاییکشیخطو د از عالئم یهستند و با یو رانندگ ییت مقررات راهنمایملزم به رعا سواراندوچرخه

مسیرهای  آشکارسازی ضمن ،هایشکو خط تابلوها نند. عالئم،کت یتبع ،ندرویار مکبه  کینترل ترافک یبرا

تقاطع . در دهندمی یهشدار و آگاه یموتوره یل نقلی، به رانندگان وساسوارانت دوچرخهیهدا دوچرخه و

 .مورد توجه قرار گیرد به صورت ویژه سوارانچرخهدو یمنیاتأمین  بایددوچرخه،  یرهایمس روها با انواعسواره

ترسیم (، 3درجه  هایها )مسیرو دوچرخهموتوری نقلیه  رو توسط وسایلسواره صورت استفاده مشترکدر 

 ،باالتر آنهااولویت  تعیین وها دوچرخهاز حضور به منظور آگاهی رانندگان نماد دوچرخه روی سطح روسازی، 

 .(1-8ل کش)الزامی است 

 

 3روسازی مسیرهای درجه سطح نحوه ترسیم نماد دوچرخه بر ابعاد و  -1-8ل کش

 

ه یل نقلیشود. وسایمشخص م یشکبا نوع خط 2درجه  هایاز مسیر یه موتورینقل لینحوه استفاده وسا

 ،ضرورت های منقطع، بنا بریشکخطاز  عبور ولینند، ک عبورممتد  یشکخطمحل اجازه ندارند از  یموتور

 ند:شویمنقطع مشخص م یشکبا خط 2درجه  هایهای زیر، مسیر. در حالتمجاز است

 ایپارک حاشیهخط  صورت وجوددر  -

 در نزدیکی تقاطعدر صورت وجود خط اختصاصی گردش به راست  -

 کناری ونقل همگانیهای حملمحدوده ایستگاهدر  -
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شود. یانجام م مترسانتی 15تا  10و با ضخامت  دیمعموالً با رنگ سف 2مسیر دوچرخه درجه  یشکخط

به  آنخارج از متر فاصله خالی و  5/0و  یشکمتر خط 5/0ها به صورت محدوده تقاطعمنقطع در  یشکخط

در خالف  2مسیر درجه ه ک خاصدر موارد . شودمی ترسیم خالی متر فاصله 0/3و  یشکخط متر 0/1صورت 

 از زرد رنگ ممتد خطدو  کمکر به ی، الزم است این مسباشدشده  یطراح یه موتوریل نقلیجهت تردد وسا

 (.2-8ل کششود ) جداجهت مقابل وسایل نقلیه  جریان

 
 دوچرخه خالف جهت هایکشی مسیرطنمونه خ -2-8ل کش

 

 مشخصمتر سانتی 15تا  10به ضخامت  کمک یک خط ممتد سفید رنگبه  1لبه مسیرهای درجه 

در نظر گرفته متر سانتی 20تا  10 برابر باجداکننده فیزیکی جدول یا این خط از لبه  مرکزشود. فاصله می

 (.3-8ل کش) شودمی

. در صورت طوالنی بودن مسیر یا مناسب ندارد یشکخطنیازی به طرفه کی 1محور مسیرهای درجه 

کشی مشخص دوطرفه را به کمک خط 1توان جهت حرکت در مسیرهای درجه نبودن دید و روشنایی، می

شود. می متر فاصله خالی انجام 0/3متر رنگ و  0/1با  منقطعنگ زرد و معموالً به صورت با ر یشککرد. این خط

سواران و خطرساز بودن انحراف به چپ آنها، از یک خط ممتد برای د دوچرخهیدر صورت محدود بودن د

برابر نیز  1شود. ضخامت خط محور مسیرهای درجه یاستفاده م 1جداسازی جهت حرکت در مسیرهای درجه 

 متر است.سانتی 15تا  10با 
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 طرفهکی 1درجه  هایکشی طولی در مسیرطجزئیات خ -3-8ل کش

 

توان از میبه همین دلیل  است.الزامی  اده و دوچرخه در مسیرهای چند منظورهیپ هایریردن مسکجدا 

 در یک مسیر دوطرفهدر چنین شرایطی برای عابران پیاده یک  .کرداستفاده سازی برای این جداکشی خط

فراهم متر(  5/2)حداقل  طرفه در سمت دیگردویک مسیر سواران نیز برای دوچرخهو  متر( 5/1)حداقل  سمت

 .خواهد بودمتر  0/4به این منظور حداقل عرض کل مسیر برابر با . شودمی

های جهت پیکانها و ها، نوشتهعالمتاز ه ک، بهتر است مسیرهای دوچرخهدر طولی  یشکعالوه بر خط

دو تیپ طراحی برای ترسیم نماد  (.7-8ل کش تا 4-8ل کش) سطح روسازی استفاده شود درنما با رنگ سفید 

 دارد. سطح روسازی معابر وجود دارد که انتخاب آنها بستگی به عرض مسیر دوچرخهروی دوچرخه بر 

 
 ی دوچرخهبر سطح روسازی مسیرهام شده یترس نماد دوچرخه ابعاد -4-8ل کش
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 دوچرخه یرهایمس بر سطح روسازینما  جهت هایانکیپترسیم ابعاد  -5-8ل کش

 

 
 ی دوچرخهان جهت نما و نماد دوچرخه بر سطح روسازی مسیرهاکیپ میجزئیات نحوه ترس -6-8ل کش
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 دوچرخه هایمسیرسطح روسازی  بر« آهسته»و « احتیاط» هاینوشتهنحوه ترسیم جزئیات  -7-8ل کش

 

 و 1درجه  هایریمس طول در ، دریچه و درخت، ستونهینظیر پا در صورت قرار گرفتن موانع فیزیکی

ه بوجود نداشته باشد باید  یموانع حذف چنینامکان اگر . شود، باید نسبت به حذف این موانع اقدام 2درجه 

کافی داده شود.  یان آگاهسوارخهبه دوچر ،ضمن منحرف کردن مسیر ،کشی مناسب در اطراف آنهاخط کمک

و حداقل طول لچکی مورد نیاز برای  8-8ل کش، مشابه با کشی انحراف مسیرهای دوچرخه در اطراف موانعخط

در میانه مسیر  فیزیکی مورد نظر مانع د. اگروشمیدر نظر گرفته  1-8رابطه مطابق با  ،تغییر مسیر دوچرخه

 خواهد بود. 9-8ل کش مشابه با ،مانع در محدودهکشی دوچرخه قرار داشته باشد، نحوه خط

 

L 1-8رابطه  = 0/62 × W × S 

L= متر( برای انحراف مسیر دوچرخه یکحداقل طول لچ( 

Wمتر( فیزیکی = عرض مانع( 

S= ( یکسرعت دوچرخه)لومتر بر ساعت 

 



 بخش یازدهم: مسیرهای دوچرخه
 

 

 

74 
 

 

 مسیر صورت وجود موانع فیزیکی در حاشیهانحراف مسیرهای دوچرخه در نحوه  –8-8ل کش

 

 

 مسیر نحوه انحراف مسیرهای دوچرخه در صورت وجود موانع فیزیکی در میانه -9-8ل کش

 

سواران را نشان کشی مسیرهای دوچرخه در سطح تقاطع، مسیر حرکت ایمن و مستقیم دوچرخهخط

موارد  شود.متر فاصله خالی استفاده می 0/1و  رنگمتر  0/1به صورت دهد. به این منظور از خطوط منقطع می

 کشی مسیر دوچرخه در سطح تقاطع به صورت زیر است:عمده کاربرد خط

 های پیچیده و عریض که ممکن است مسیر دوچرخه واضح نباشد.دار یا تقاطعچراغهای در تقاطع -

 2و درجه  1ها با مسیرهای درجه های دسترسی کاربریدر محل تالقی راه -

 2و درجه  1با مسیرهای درجه « ایست»و تابلوی « احتیاط»های دارای تابلوی در محل تالقی خیابان -

شود، نباید از این نوع خطکنترل می« احتیاط»یا « ایست»با تابلوهای در مواردی که مسیر دوچرخه 

 کشی در سطح تقاطع استفاده کرد.
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کشی مسیر دوچرخه در سطح تقاطع نمایش داده شده است. در برخی ای از خطنمونه 10-8ل کشدر  

 ترسیم شود. بر روی سطح روسازیموارد بهتر است عالوه بر استفاده از خطوط منقطع، نماد دوچرخه نیز 

 
 کشی مسیرهای دوچرخه در سطح یک تقاطعطنمونه خ -10-8ل کش

 

است. همچنین  متر 5/0 با ، حداقل برابرهای دوچرخهریتا لبه مس ینارک ینصب عالئم عمود یفاصله جانب

در نظر متر  4/2تا  1/2)ارتفاع آزاد لوله از زیر تابلو تا سطح زمین( در بازه  عالئم عمودیارتفاع نصب الزم است 

، حداقل ارتفاع آزاد یباالسر یدر تابلوها تفاع داشته باشد.رمتر ا 75/0تا  60/0عالمت نیز خود و  گرفته شده

ل و یتردد وسا به دلیل بروز مشکل در، در مسیرهای دوچرخه یباالسر یمتر باشد. نصب تابلوها 5/2باید 

 .شودتوصیه نمی یامداد وسایل ایو  یر و نگهداریمربوط به تعم تجهیزات

، دهایپعابر عبور دوچرخه و  مربوط به یانتظام یهااز تابلوچند منظوره در مسیرهای شود که یه میتوص

 (.11-8ل کشاستفاده شود )متری  800تا  400در فواصل 

 
 ند منظورهبرای مسیرهای چعابر پیاده دوچرخه و عبور  مربوط بهنمونه تابلوهای انتظامی  -11-8ل کش
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 یرساناطالع برایو  2 درجه و 1درجه  هایشروع مسیرش از یپ، «سوارخهعبور دوچر» یاخطار یتابلواز 

، «وعتوقف ممن»و « سوار مجازفقط عبور دوچرخه» یشود. تابلوهایاستفاده م یه موتوریل نقلیبه رانندگان وسا

. همچنین به دناربرد دارک 2درجه  هایه در مسیریل نقلیمجاز وسا ریغ یاهیحاش کاز پار یریبه منظور جلوگ

، استفاده از 2و درجه  1روی خیابان در صورت وجود مسیرهای درجه ممنوعیت تردد دوچرخه از سوارهدلیل 

 (.12-8ل کش) روی خیابان الزامی استدر سواره« ممنوع سواردوچرخه عبور»تابلوی 

 

 2درجه  و 1درجه  نمونه تابلوهای اخطاری و انتظامی برای مسیرهای -12-8ل کش

 

را رو سوارهچند منظوره با  هایمسیر تقاطع یتابلوهای الزم در طراحای از عالئم و ، نمونه 13-8ل کش

 ت.نترل شده اسک« ت حق تقدمیرعا» یمسیر چند منظوره و خیابان با تابلوتقاطع  ،دهد. در این مثالینشان م

 

 «ت حق تقدمیرعا» یبا استفاده از تابلو روبا سواره چند منظوره هاینترل تقاطع مسیرک نمونه -13-8ل کش
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 ییروشنا -9

و مشخصات مخاطرات بهتر درک  آشکارسازی مسیر، اعثتأمین روشنایی کافی در مسیرهای دوچرخه ب

عالوه بر کافی بودن روشنایی، میزان  د.شومیسواران دوچرخهایمنی و احساس امنیت  هندسی مسیر و افزایش

های شهری روی خیابانبرای مسیرهایی که در سواره یکنواختی آن و عدم ایجاد خیرگی چشم نیز اهمیت دارد.

موجب تأمین روشنایی مورد نیاز بوده و  کننده، کنترلروضوابط تأمین روشنایی برای سوارهاجرای قرار دارند، 

که امتداد مستقلی نسبت به  1. سیستم روشنایی برای مسیرهای درجه شودمیبرای مسیر دوچرخه نیز 

 شود.به صورت جداگانه طراحی و کنترل می ،روی خیابان دارندسواره

ع روشنایی مؤثر، تابو میزان  بوده وابسته به رنگ لباس کاربران ،در مسیرهای دوچرخه، میزان بازتاب نور

، قادر به تشخیص چهره افراد پیرامون خود های دوچرخهنیست. در صورتی که کاربران مسیرمسیر نوع روسازی 

کف مسیرهای دوچرخه از متری  7/1باشند، احساس آرامش خواهند داشت. از این رو، میزان روشنایی در ارتفاع 

 کمتر باشد. 1-9جدول های ذکر شده در نباید از حداقل

 مسیرهای دوچرخهانواع حداقل شدت روشنایی برای  -1-9جدول 

 روشنایی در کف مسیر نوع کاربری پیرامونی نوع مسیر
 )لوکس(

 رمت 7/1روشنایی در ارتفاع 
 )لوکس(

 2مسیر درجه 

 20 9 تجاری

 10 6 مختلط

 5 2 مسکونی

 5 5 هاهمه کاربری 1مسیر درجه 

 50 40 - زیرگذر

 

دی داشته تفاوت زیاسطح مسیر ر نقاط ینسبت به سانباید  ییروشنا چراغر یا شدت نور زی ییزان روشنایم

 ها،ور چراغنپخش ها و سیستم روشنایی، کیفیت حباب هایچراغبین  فاصلهارتفاع و  نظیرباشد. عوامل متعددی 

اصله فحداکثر  ،. به منظور ایجاد پوشش کافی در سطح مسیر دوچرخههستندبر میزان این اختالف تأثیرگذار 

 شود.روشنایی پیشنهاد می هایچراغمتر برای استقرار  30

ه یمتر توص 5دوچرخه برابر با  یهاریدر مسنصب چراغ  ی، ارتفاع مناسب براخیرگیز از یبه منظور پره

 .الزامی استدوچرخه  هایمسیرلبه تا  هاپایه چراغ بینمتر  5/0جانبی  حداقل فاصلهرعایت د. شویم
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 تحلیل سطح خدمت -10

روف ح کمکسطح خدمت به شود. یرد انواع تسهیالت استفاده مکل عملیتحل یاز مفهوم سطح خدمت برا

ت ین وضعیمعرف بدتر Fت و سطح خدمت ین وضعیمعرف بهتر Aشود. سطح خدمت یان میب Fتا  A یسیانگل

 است. التیتسه یردکعمل

« از سطح خدمت دوچرخهیامت»بر اساس  یابان شهریوه سفر دوچرخه در قطعات خیسطح خدمت ش

های شهری با استفاده از شاخصخیابان وه سفر دوچرخه در قطعات یاز سطح خدمت شیشود. امتین مییتع

ان ی، نرخ جردوچرخه یمشترک یا اختصاصر دوچرخه در تقاطع، عرض خط عبور یسرعت سفر دوچرخه، تأخ

از یشود. امتتعیین می اتصالنقاط  یو چگال یت روسازی، وضعموتوریه یل نقلی، سرعت وساموتوریه یل نقلیوسا

 دهد.یرا نشان مدوچرخه تسهیالت خدمات و اربران از ک یتیرضانازان ی، مبه نوعی سطح خدمت دوچرخه

نشان  1-10ل کشدر  یابان شهریوه سفر دوچرخه در قطعات خیل سطح خدمت شیروش تحل یهاگام

طح ن سییبه منظور تع 1-10جدول از سطح خدمت دوچرخه، از ین مقدار امتییداده شده است. پس از تع

 شود.یاستفاده م این شیوه سفرخدمت 

 زا جلد سوم از ن سطح خدمت شیوه سفر دوچرخه، به فصل هفدهمیینه تعیشتر در زمیاطالعات ب یبرا

 ، مراجعه شود.«الت منقطعیتسه»ت معابر، ین ظرفییتع یراهنما
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 یابان شهریدوچرخه در قطعات خ خدمت تسهیالتسطح ل یروش تحل -1-10ل کش

 

 یابان شهریدوچرخه در قطعات خ تسهیالتسطح خدمت  -1-10جدول 

 سطح خدمت انسوارخهاز نارضایتی دوچریامت

 A ا کمتری 00/2

 B 75/2تا  00/2

 C 50/3تا  75/2

 D 25/4تا  50/3

 E 00/5 تا 25/4

 F 00/5بیشتر از 

 



 بخش یازدهم: مسیرهای دوچرخه
 

 

 

80 
 

 منابع و مراجع

 یرهای: مس11بخش "های شهری، نامه طراحی راهآیین .(1375و شهرسازی، ) وزارت مسکن .1

 ."یسواردوچرخه

ـ  یمعابر شهر"، یت شهریریمد ی(. سلسله استانداردها1395) ،رانیاستاندارد ا یسازمان مل .2

 ."یسوارخهدوچر یرهایمس

ان یجلد سوم: جر"ت معابر، ین ظرفییتع یراهنما (.1398شهر تهران، ) یزیربرنامهو ز مطالعات کمر .3

 ."منقطع کیتراف

 ."یدوچرخه شهر ریمس یطراح یراهنما"(. 1399تهران، ) یشهردار یزیرمرکز مطالعات و برنامه .4

حمل ونقل پاک،  یهاستمیواحد توسعه س .(1398) ،تهران یشهردار کیونقل و ترافسازمان حمل .5

 ."دوچرخه در شهر تهران یرهایشبکه مس یو اجرا یمطالعه، طراح نامهوهیش"

و  یمبان ،یسوارخهدوچر التیتسه" .(1384) ،تهران یشهردار کیونقل و ترافسازمان حمل .6

 ."یبردارو بهره یطراح ،یزیربرنامه یفن یارهایمع

دستورالعمل عالئم ترافیکی افقی در معابر " .(1397شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، ) .7

 ."شهری

دستورالعمل عالئم ترافیکی عمودی در " .(1397شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، ) .8

 ."معابر شهری

9. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), 

(2012). “Guide for the Development of Bicycle Facilities”, 4th Edition, Washington, 

D.C. 

10. National Association of City Transportation Offices (NACTO), (2011). “Urban 

Bikeway Design Guide”, 1st Edition, New York. 

11. Transport for London, (2014). “London Cycling Design Standards”, London. 

12. Region of Peel, (2012). “Pedestrian and Bicycle Facility Design Guidance”, Ontario. 

13. Kennisplatform Crow, (2017). “Design Manual for Bicycle Traffic”. Netherlands. 

14. Washington State Department of Transportation (WSDOT), )2018(. “Design 

Manual”, Washington. 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

81 
 

15. California Department of Transportation (Caltrans), (2016). “Highway Design 

Manual (HDM)”, 6th Edition, California. 

16. Transportation Research Board (TRB), (2016). “Highway Capacity Manual (HCM)”, 

6th Edition, Washington D.C. 

17. Alta Planning & Design, “Bike Sharing/Public Bikes: An Overview of Programs, 

Vendors and Technologies”. 

18. Austroads Ltd, (2017). “Guide to Road Design Part 6A: Paths for Walking and 

Cycling”, Second Edition, Sydney. 

19. National Association of City Transportation Officials (NACTO), (2019). "Don’t Give 

Up at the Intersection: Designing All Ages and Abilities Bicycle Crossing", New 

York. 

 



 بخش یازدهم: مسیرهای دوچرخه
 

 

 

82 
 

 واژگان فارسی به انگلیسی

 Traffic Calming سازی ترافیکآرام

 Eye Height ارتفاع چشم ناظر

 Operating Height ارتفاع عملکردی

 Freeway آزادراه

 Bollard استوانه ارتجاعی

 Scooter اسکوتر

 Curvature انحنا یا قوس

 Bus Station اتوبوسایستگاه 

 Intersection Safety ایمنی تقاطع

 Expressway بزرگراه

 Long-Term Parking مدتپارکینگ بلند

 On-Street Parking ایپارکینگ حاشیه

 Short-Term Parking مدتپارکینگ کوتاه

 Parallel Parking پارکینگ موازی

 Diagonal Parking پارکینگ مورب

 Depressed گذرینیپا

 Topography پستی و بلندی زمین

 Bridge پل

 Horizontal Alignment افقی راستایپالن یا 

 Right-of-Way پوسته

 Sidewalk روپیاده

 Curb Extension آمدگی جدولپیش

 Cohesion پیوستگی

 Alignment Consistency پیوستگی مسیر

 Sign تابلو

 Yeild Sign «رعایت حق تقدم»تابلوی 

 Interchange تبادل

 Conflict های حرکتیتداخل

 Peak-Hour Traffic ترافیک ساعت اوج

  Bicycle Facilities تسهیالت دوچرخه

 Crash/ Accident تصادف

 Widening تعریض

 Reallocation تغییر موقعیت

 Intersection تقاطع

 Unsignalized Intersection تقاطع بدون چراغ

 Channelized intersection بندی شدهتقاطع جریان

 Signalized Intersection دارتقاطع چراغ

 At-Grade Intersection تقاطع همسطح

 Highway تندراه

 Urban Highway شهری تندراه

 Tunnel تونل

 Turnover جادور

 Raised Seprated جداسازی با اختالف ارتفاع

 Curb جدول

 Curb and Gutter آبروجدول 

 Concrete Curb جدول بتنی

 Attractiveness جذابیت

 Crossing Island جزیره ایمنی
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 Refuge Area دهندهجزیره پناه

های آوری و تخلیه آبجمع
 سطحی

Drainage 

 Traffic Signal چراغ راهنمایی

 Traffic Volume حجم ترافیک

 Bicycle Minimum Green حداقل زمان سبز دوچرخه
Time (BMG) 

 Suburban شهریحومه 

 Desire Lane خط تمایل

 Lane خط عبور

 Solid Line خط ممتد

 Dotted Line خط منقطع

 Bike Lane خط ویژه دوچرخه

 Marking کشیخط

 Contra-Flow خالف جهت

 Street خیابان

 Collector Street وپخش کنندهخیابان جمع

 Arterial Street خیابان شریانی

 Complete Street خیابان کامل

 Local Street خیابان محلی

 Grate دریچه

 Access دسترسی

 Handlebar دسته دوچرخه

 Bicycle دوچرخه

 E-Bike دوچرخه برقی

 Bike Locker/ Rack بنددوچرخه

 Bicyclist سوارهدوچرخ

 Experienced Bicyclist با تجربه سوارخهدوچر

 Casual/ Less Confident تجربهکم سوارخهدوچر
Bicyclist 

 Tow Way دوطرفه

 Ramp رابط

 Curb Ramp روپیاده رابط

 Comfort راحتی

 Driver راننده

 Outdoor روباز

 Indoor روبسته

 Pavement روسازی

 Lighting روشنایی

 Overpass روگذر

 Lean Angle زاویه انحراف

دوچرخه از زمان عبور 
 تقاطع

Bicycle Crossing Time 
(BCT) 

 Reaction Time العملزمان عکس

 Underpass زیرگذر

 Peak Hour ساعت اوج

 Uphill سرباالیی

 Downhill سرپایینی

 Velocity/ Speed سرعت

 Running Speed سرعت حرکت

 Design Speed سرعت طرح

 Speed Limit سرعت مجاز

 Speed Hump کاهسرعت

 Level of Service سطح خدمت
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 Utilitarian Trips سفرهای اجباری

 Recreational Trips سفرهای اختیاری

 Traveled Way روسواره

 Passenger Car سواری

 Shoulder شانه

 Acceleration Rate شتاب افزایش سرعت

 Decelaration Rate شتاب کاهش سرعت

 Curve Radius شعاع قوس

 Grade شیب طولی

 Cross Slope شیب عرضی

 Travel Modes های سفرشیوه

 Wheelchair دارصندلی چرخ

 Coefficient of Friction ضریب اصطکاک

 Capacity ظرفیت

 Intersection Capacity ظرفیت تقاطع

 Pedestrian عابر پیاده

 Bikelane Setback عقب نشینی خط دوچرخه

 Lateral Distance فاصله جانبی

 Sight Distance فاصله دید

 Clear Sight Distance فاصله دید باز

 Stopping Sight Distance فاصله دید توقف

 Clear Distance عاری از مانعفاصله 

 Rest Area فضای استراحت

 Bike Box فضای انتظار دوچرخه

 Bike Queue Area فضای صف دوچرخه

 Maneuvering Space فضای مانور

 Horizontal Curve قوس افقی

 Vertical Curve قوس قائم

 Roadside کناره معبر

 Access Control دسترسی کنترل

 Crossing گذر عرضی

 Edge لبه

 Taper لچکی

 Barrier/ Obstruction مانع

 Urban Furniture مبلمان شهری

 Sight Triangle مثلث دید

 No Stopping Zone ممنوعمحدوده توقف 

 Restriction محدودیت دسترسی

 Distance مسافت

 Independent مستقل

 Directness مسیر مستقیم بودن

 Recreational Route مسیر تفریحی

 Shared-Use-Path مسیر چند منظوره

  Bikeway مسیر دوچرخه

 Public Participation مشارکت مردمی

 Highway & Street معبر

 Landscape منظرسازی

 Mid-Block ایمیان قطعه

 Median میانه

 Roundabout میدان
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 Fence/ Railing نرده

 Buffered Lane نوار حائل

 Cross Section نیمرخ عرضی

 Merging همگرایی

 One Way طرفهکی
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 واژگان انگلیسی به فارسی

Acceleration Rate شتاب افزایش سرعت 

Access دسترسی 

Access Control دسترسی کنترل 

Alignment Consistency پیوستگی مسیر 

Arterial Street خیابان شریانی 

At-Grade Intersection تقاطع همسطح 

Attractiveness جذابیت 

Barrier/ Obstruction مانع 

Bicycle دوچرخه 

Bicycle Crossing Time 
(BCT) 

زمان عبور دوچرخه از 
 تقاطع

Bicycle Facilities  تسهیالت دوچرخه 

Bicycle Minimum Green 
Time (BMG) 

 حداقل زمان سبز دوچرخه

Bicyclist سوارخهدوچر 

Bike Box فضای انتظار دوچرخه 

Bike Lane  دوچرخهخط ویژه 

Bike Lane Setback عقب نشینی خط دوچرخه 

Bike Locker/ Rack بنددوچرخه 

Bike Queue Area فضای صف دوچرخه 

Bikeway  مسیر دوچرخه 

Bollard استوانه ارتجاعی 

Bridge پل 

Buffered Lane نوار حائل 

Bus Station ایستگاه اتوبوس 

Capacity ظرفیت 

Casual/ Less Confident 
Bicyclist 

 تجربهکم سوارخهدوچر

Channelized intersection بندی شدهتقاطع جریان 

Clear Distance  عاری از مانعفاصله 

Clear Sight Distance فاصله دید باز 

Coefficient of Friction ضریب اصطکاک 

Cohesion پیوستگی 

Collector Street وپخش کنندهخیابان جمع 

Comfort راحتی 

Complete Street خیابان کامل 

Concrete Curb جدول بتنی 

Conflict های حرکتیتداخل 

Contra-Flow خالف جهت 

Crash/ Accident تصادف 

Cross Section نیمرخ عرضی 

Cross Slope شیب عرضی 

Crossing گذر عرضی 

Crossing Island جزیره ایمنی 

Curb جدول 

Curb and Gutter جدول آبرو 

Curb Extension آمدگی جدولپیش 

Curb Ramp روپیاده رابط 

Curvature انحنا یا قوس 

Curve Radius شعاع قوس 

Decelaration Rate شتاب کاهش سرعت 
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Depressed گذرینیپا 

Design Speed سرعت طرح 

Desire Lane خط تمایل 

Diagonal Parking پارکینگ مورب 

Directness مسیر مستقیم بودن 

Distance مسافت 

Dotted Line خط منقطع 

Downhill سرپایینی 

Drainage 
های آوری و تخلیه آبجمع

 سطحی

Driver راننده 

E-Bike دوچرخه برقی 

Edge لبه 

Experienced Bicyclist سوار با تجربهدوچرخه 

Expressway بزرگراه 

Eye Height  ناظرارتفاع چشم 

Fence/ Railing نرده 

Freeway آزادراه 

Grade شیب طولی 

Grate دریچه 

Handlebar دسته دوچرخه 

Highway تندراه 

Highway & Street معبر 

Horizontal Alignment  افقی راستایپالن یا 

Horizontal Curve قوس افقی 

Independent مستقل 

Indoor روبسته 

Interchange تبادل 

Intersection تقاطع 

Intersection Capacity ظرفیت تقاطع 

Intersection Safety ایمنی تقاطع 

Landscape سازیمنظر 

Lane خط عبور 

Lateral Distance فاصله جانبی 

Lean Angle زاویه انحراف 

Level of Service سطح خدمت 

Lighting روشنایی 

Local Street خیابان محلی 

Long-Term Parking مدتپارکینگ بلند 

Maneuvering Space فضای مانور 

Marking کشیخط 

Median میانه 

Merging همگرایی 

Mid-Block ایمیان قطعه 

No Stopping Zone محدوده توقف ممنوع 

One Way طرفهیک 

On-Street Parking ایپارکینگ حاشیه 

Operating Height  عملکردیارتفاع 

Outdoor روباز 

Overpass روگذر 

Parallel Parking پارکینگ موازی 
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Passenger Car سواری 

Pavement روسازی 

Peak Hour ساعت اوج 

Peak-Hour Traffic ترافیک ساعت اوج 

Pedestrian عابر پیاده 

Public Participation مشارکت مردمی 

Raised Seprated ارتفاع جداسازی با اختالف 

Ramp رابط 

Reaction Time العملزمان عکس 

Reallocation تغییر موقعیت 

Recreational Route مسیر تفریحی 

Recreational Trips سفرهای اختیاری 

Refuge Area دهندهجزیره پناه 

Rest Area فضای استراحت 

Restriction محدودیت دسترسی 

Right-of-Way پوسته 

Roadside کناره معبر 

Roundabout میدان 

Rumble Strip نوار لرزاننده 

Running Speed سرعت حرکت 

Scooter اسکوتر 

Shared-Use-Path مسیر چند منظوره 

Short-Term Parking مدتپارکینگ کوتاه 

Shoulder شانه 

Sidewalk روپیاده 

Sight Distance فاصله دید 

Sight Triangle مثلث دید 

Sign تابلو 

Signalized Intersection دارتقاطع چراغ 

Solid Line خط ممتد 

Speed Hump کاهسرعت 

Speed Limit سرعت مجاز 

Stopping Sight Distance فاصله دید توقف 

Street خیابان 

Suburban هریحومه ش 

Taper لچکی 

Topography پستی و بلندی زمین 

Tow Way طرفهدو 

Traffic Calming سازی ترافیکآرام 

Traffic Signal چراغ راهنمایی 

Traffic Volume حجم ترافیک 

Travel Modes های سفرشیوه 

Traveled Way روسواره 

Tunnel تونل 

Turnover دورجا 

Underpass زیرگذر 

Unsignalized Intersection تقاطع بدون چراغ 

Uphill سرباالیی 

Urban Furniture مبلمان شهری 

Utilitarian Trips سفرهای اجباری 
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Velocity/ Speed سرعت 

Vertical Curve قوس قائم 

Wheelchair دارصندلی چرخ 

Widening تعریض 

Yeild Sign  رعایت حق تقدم»تابلوی» 

 

 






