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الف

 31استاندارد ملي ايران شمارۀ ...... : ...
 

 د 

 استانداردتدوين  يون فنیسیمك
 «مسیرهاي دوچرخه سواري -معابر شهري »

 
   :هرئیسهیات 

 حسيني، مازيار
 (دكتری مهندسي عمران)
 

 ناصر، اماني
 مديريت( كارشناس ارشد)
 

 

 

 محل اشتغاليا  /سمت و 
 معاون حم  و نق  و ترافيك شهرداری تهران

 
 

شهرداری و امور شورای توسعه شهری  ،ريزیمعاون برنامه
 تهران
 

 دبیر:
 صدر، فرهاد

 )كارشناس ارشد مديريت اجرايي(

 
 ارزيابي عملکرد و بهبود مديريت شهرداری تهرانمدير ك  

 
 )اسامي به ترتيب حرو  الفبا( اعضا:

 آثاری اردكاني، میسن
 ريزی حم  و نق (برنامه -)كارشناس ارشد مهندسي عمران

 
 حنا اسرافيلي،

 (ريزی حم  و نق برنامه -كارشناس ارشد مهندسي عمران)
 

 اكبری، رو  اهلل
 كارشناس ارشد حقوق()كارشناس ترافيك و 

 
 اميرآبادی، میمد

 )كارشناس ارشد مديريت صنعتي(
 

 تشکری هاشمي، سيدجعفر
 )كارشناس ارشد مهندسي صنايع(

 
 جعفرپور، امير

 )دكتری مديريت راهبردی حم  و نق (
 

 حسيني كلشتری، نقي
 )كارشناس مديريت دولتي(

 
 خادمي، امير 

 )كارشناس ارشد مديريت دولتي(

 
 

 كارشناس رسمي دادگستری در امور مهندسي ترافيك
 
 

 رهروان عمرانمهندسين مشاور كارشناس ارشد ترافيك، 
 
 

 كارشناس پايه يك تصادفاص
 
 

 ريزی ورييس كنتر  پروژه و ارزيابي عملکرد اداره ك  برنامه
 شهرداری تهران توسعه شهری معاونت حم  و نق  و ترافيك

 
 شهردار تهرانمعاون 

 
 

مدير ك  حم  و نق  و ترافيك سازمان شهرداری ها و 
 دهياری های كشور

 
معاون اداره ك  ارزيابي عملکرد و بهبود مديريت شهرداری 

 تهران
 

رييس اداره استانداردسازی فرايندهای اداره ك  ارزيابي 
 شهرداری تهران عملکرد و بهبود مديريت
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ب

 31استاندارد ملي ايران شمارۀ ...... : ...
 

 ه 

 
 شيداخطيبي، 

 افزار(نرم –)كارشناس مهندسي كامپيوتر 
 

 رنجبريان، مسعود
 (ارشد مديريت اجرايي)كارشناس 

 
 سنگي، الهام

 (ی)كارشناس ارشد شهرساز
 

 شرقي، عبدالعلي
 )دكتری مهندسي عمران(

 
 صبوری ديلمي، صفا

 )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
 

 الهعبدی، صفي
 مهندسي و مديريت ساخت()كارشناس ارشد مهندسي عمران، 

 
 سيد ابراهيمعبدالمنافي، 

 ()دكتری حم  و نق 
 

 عطايي، رامين
 )كارشناس حم  و نق  و ترافيك(

 
 فربيز، فرزين

 حم  و نق (برنامه ريزی  -)كارشناس ارشد مهندسي عمران
 

                                                                                                                            فغاني، علي
 برنامه ريزی حم  و نق ( -)كارشناس ارشد مهندسي عمران

 
 مينا قنبری گركاني،

 (برنامه ريزی حم  و نق  -كارشناس ارشد مهندسي عمران)
 

 حسين قهرماني،
 (راه و ترابری -دكترای مهندسي عمران)
 
 

 
و توسعه شهری معاونت حم   ريزیكارشناس اداره ك  برنامه

 و نق  و ترافيك شهرداری تهران
 

ريزی و توسعه شهری معاونت حم  و نق  و مدير ك  برنامه
 شهرداری تهران ترافيك

 
اداره ك  ارزيابي عملکرد و های اداره بهبود سيستم رييس

 شهرداری تهران بهبود مديريت
 

 عضو هياص علمي دانشگاه شهيد بهشتي
 
 

ك  ارزيابي عملکرد و بهبود مديريت شهرداری  معاون اداره
 تهران
 

معاونت حم  و نق   معاون اداره ك  مهندسي و ايمني ترافيك
 و ترافيك شهرداری تهران

 
كارشناس دفتر حم  و نق  عمومي و ترافيك شهری سازمان 

 شهرداری ها و دهياری های كشور
 

 ترافيكمعاونت حم  و نق  و  رييس اداره ايمني ترافيك
 شهرداری تهران

 
معاونت حم  و نق  و ترافيك شهرداری  ترافيككارشناس 

 تهران
 

 شهرداری تهران مديرك  مهندسي و ايمني ترافيك
 
 

 رهروان عمرانمهندسين مشاور كارشناس ارشد ترافيك، 
 
 

 عضو هياص علمي دانشگاه علم و صنعت
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ج

 31استاندارد ملي ايران شمارۀ ...... : ...
 

 و 

 گلبابايي، امين
 راه و ترابری( -)كارشناس ارشد مهندسي عمران

 
 

 مصطفوی، سيدرضا
 )دكترای مديريت و برنامه ريزی فرهنگي( 

 
 نوروزی، آرش

 ريزی حم  و نق (برنامه -)كارشناس ارشد مهندسي عمران
 

 :ويراستار
 

 شرقي، عبدالعلي
 مهندسي عمران()دكتری 

 شهرداری كارشناس اداره ك  ارزيابي عملکرد و بهبود مديريت
 تهران
 
 

ی مقام معاونت برنامه ريزی، توسعه شهری و امور شورا قائم
 شهرداری تهران

 
 رهروان عمرانمهندسين مشاور  و مجری طر ، معاون فني

 
 
 
 

 عضو هياص علمي دانشگاه شهيد بهشتي
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استاندارد »معابر شهري- مسيرهای دوچرخه سواری« كه پيش نویس آن دركميسيون هاي مربوط توسط معاونت برنامه ریزی، 
توسعه شهری و امور شورا و معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران تهيه و تدوین شده و در بيست و سومين اجالس كميته 
ملي استاندارد حمل و نقل مورخ 95/5/17 مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک مادۀ 3 قانون اصالح قوانين 

و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملي ایران منتشر مي شود. 
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينۀ صنایع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ایران 
در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل این استانداردها ارایه شود، هنگام تجدید نظر در 
كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد. 

منبع و ماخذي كه براي تهيۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

1- ضوابط فنی طراحی، عالئم و تجهيزات مسيرهای دوچرخه، مالک عمل، جلد سوم، معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيک 
شهرداری تهران، زمستان 1391

2- Guide for Development of Bicycle Facilities, AASHTO, 4th Edition, 2012

پیش گفتار

د
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حفظ یک پارچگی و ایمنی مسيرهای دوچرخه سواری در شهرها مستلزم رعایت نكته های فنی طراحی این 
با مسایل مختلفی روبرو  از آن جا كه در طراحی مسيرهای دوچرخه حسب مورد، طراح  باشد.  مسيرها می 
است، در این استاندارد به تشریح ضوابط فنی، ترافيكی و سایر ضوابط مرتبط با تسهيالت دوچرخه سواری 

پرداخته شده است.
به دليل آسيب پذیر بودن دوچرخه و قرارگيری در معرض مخاطرات گوناگون، كه از بدون حفاظ بودن این 
وسيله و همچنين مدل ایستایی آن نشات می گيرد، مسایل مرتبط با ایمنی در این زمينه بسيار پراهميت است 
كه با رعایت ضوابط گفته شده در این استاندارد، ایمنی دوچرخه سواران در مسيرهای دوچرخه سواری افزوده 

و از مخاطرات موجود در تردد دوچرخه كاسته می گردد. 
در بخش نخست به ضوابط و معيارهای فنی مسيرهای دوچرخه پرداخته می شود كه عبارتند از: 

- تقسيم بندی مسيرهای دوچرخه سواری؛
- اندازه های استاندارد فضای حركت دوچرخه سواران؛

- دوچرخه و خطوط اتوبوس؛
- شيب طولی؛

- شيب عرضی؛
- انتخاب درجه مسير دوچرخه؛

- روسازی مناسب.
در این استاندارد پس از تعریف انواع مسيرهای دوچرخه موجود، به مسایلی از قبيل ابعاد و اندازه  دوچرخه و 
مسيرهای دوچرخه در شهرها، حداكثر شيب طولی مجاز برای دوچرخه، حداقل و حداكثر شيب عرضی و ... 

پرداخته می شود. در گام دوم به بررسی ضوابط ترافيكی این مسيرها مبادرت می گردد كه عبارتند از:
- سرعت طرح،

- فواصل دید باز و دید توقف،
- حداقل شعاع قوس مسيرهای دوچرخه،

- تقاطعات،
- رمپ های دسترسی؛

- ظرفيت مسيرهای دوچرخه.
همچنين در این بخش به مواردی چون حداكثر سرعت طرح به تفكيک درجه مسير، اندازه فواصل دید، حداقل 
شعاع قوس در مسيرهای با راستای مستقل از سواره رو، شيوه ورود دوچرخه به تقاطع و ... پرداخته می شود. 
در گام آخر ضوابط تسهيالت مرتبط با مسيرهای دوچرخه سواری مورد بررسی قرار می گيرد كه این تسهيالت 

مقدمه

ه
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عبارتند از:
  - عالیم افقی؛

  - عالیم عمودی؛
  - ارتفاع نرده های روی پل؛

  - دریچه های فاضالب؛
  - روشنایی؛

  - پاركينگ دوچرخه.

عالیم افقی شامل شيوه ترسيم خط كشی های مسير دوچرخه و ابعاد آن، شيوه ترسيم نمادهای مورد استفاده در 
این مسيرها و نوع و رنگ مورد استفاده در مسيرهای دوچرخه می باشد. عالیم عمودی شامل تابلوهای انتظامی 
و اخطاری و نحوه  استقرار آن ها به همراه ابعاد تابلو، شيوه ایمن سازی دریچه های فاضالب در امتداد مسيرهای 

دوچرخه و ... نيز مورد بررسی قرار می گيرد. 
یادآور می گردد اهميت موضوع ایمنی در تسهيالت دوچرخه سواری تا حدی است كه افزایش مخاطرات می تواند 
شخص را از استفاده از دوچرخه باز  دارد و یا دست كم مردد نماید. لذا طراحی تسهيالت دوچرخه سواری باید بر 
اساس معيارهای گفته شده در این استاندارد صورت گيرد تا دوچرخه سواران هر چه بيشتر در مسيرهای دوچرخه 

سواری احساس امنيت و راحتی كنند. 

و
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معابر شهری - مسیرهای دوچرخه سواری

1     هدف  و دامنه كاربرد
هدف از تدوین این استاندارد ارایه  مشخصات براي طراحی مسيرهای دوچرخه سواری است. این استاندارد براي 

مسيرهای دوچرخه سواری در معابر شهري كاربرد دارد.

2     مراجع الزامي
مدارک الزامي زیر حاوي مقرراتي است كه در متن این استاندارد ملي به آن ها ارجاع داده شده است.  بدین ترتيب 

آن مقررات جزیي از این استاندارد ملي محسوب مي شود.
در صورتي كه به مدركي با ذكر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه ها و تجدیدنظرهاي بعدي آن موردنظر 
نيست. در مورد مداركي كه بدون ذكر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و 

اصالحيه هاي بعدي آن ها موردنظر است.

استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامي است:

2-1 آیين نامه راهنمایي و رانندگي مصوب هيأت وزیران، 1384
2-2 مالک عمل ضوابط فنی طراحی، عالئم و تجهيزات مسيرهای دوچرخه، معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيک 

شهرداری تهران، زمستان 1391
2-3 تسهيالت دوچرخه سواری، مبانی و معيارهای فنی برنامه ریزی، طراحی و بهره برداری، سازمان حمل و نقل 

و ترافيک ، 1384
2-4 آیين نامه طراحی راه های شهری، بخش 11، راهنمای برنامه ریزی و طرح مسيرهای دوچرخه، وزارت مسكن 

و شهرسازی 1375
2-5  معابر شهری- تابلوهای انتظامی، استاندارد 19794، سازمان ملی استاندارد، 1394

2-6 ملزومات مهندسی ترافيک، عالئم عمودی ثابت – قسمت 2: ویژگی ها و مشخصات فنی، استاندارد
1391 ،14815-2 

2-7 طرح جامع دوچرخه شهر تهران، شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک تهران، 1391
2-8 دوچرخه ها- الزامات ایمنی برای دوچرخه ها، استاندارد 19951، سازمان ملی استاندارد، 11394 

1 بخش های مرتبط با دوچرخه برای افراد بالغ
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2-9 Manual on Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highway (MUTCD), 
U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration, 2009 Edition
2-10 Guide for Development of Bicycle Facilities, 4th Edition, AASHTO, 2012
2-11 Guide for the Development of Bicycle Facilities, AASHTO 1999
2-12 Revising the AASHTO Guide for the Development of Bicycle Facilities, Final  
Report, NCHRP 2010
2-13 Collection of Cycle Concepts, Cycling Embassy of Denmark, 2012
2-14 London Cycling Design Standards, Mayor of London, 2014
2-15 NACTO, Urban Bikeway Design Guide, 2014 Edition
2-16 Separated Bike Lane Planning and Designing Guide, FHWA, 2015
2-17 Cycle Infrastracture Design, Department for Transport, Local Transport Note 
2008 ,08/2

3     اصطالحات و تعاريف
در این استاندارد، اصطالحات با تعاریف زیر به كار مي رود:

 1-3
دوچرخه

 Bicycle
وسيله  نقليه دارای دو چرخ پشت سرهم كه عمدتا بوسيله  نيروی پای دوچرخه سوار به جلو رانده می شود.

2-3
دوچرخه سوار

Bicycle Rider
فردی است كه مسئول هدایت، كنترل و توليد نيروی محركه جهت جابجایی دوچرخه است.

3-3
خط دوچرخه

Bicycle Lane
 بخشی از سواره رو كه با خط كشی و نصب تابلو به عبور دوچرخه اختصاص یافته باشد. استفاده سایر وسایل نقليه 

موتوری از این سطح ممنوع است.
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4-3
مسیر دوچرخه

Bicycle Path
راهی كه به عنوان مسير حركت دوچرخه ها مشخص و عالمت گذاری می شود.

5-3
سواره رو

Roadway
بخشی از مقطع عرضی خيابان كه برای استفاده وسایل نقليه اختصاص یافته و شامل خطوط عبوری اصلی و كمكی 

و پاركينگ حاشيه ای است.

6-3
شبکه دوچرخه سواری

Bike Network
مجموعه ای از انواع مسيرهای دوچرخه سواری در یک منطقه كه تردد ایمن، پيوسته و راحت دوچرخه سواران را 

تامين می كند.

7-3
وسايل كنترل ترافیک دوچرخه

Bicycle Traffic Control Devices
كليه تابلوها، چراغ های راهنمایی، خط كشی ها و لوازمی كه از سوی مراجع ذی صالح به منظور تنظيم، هشدار یا 

راهنمایی تردد دوچرخه سواران در تسهيالت دوچرخه سواری نصب می شوند. 

8-3
خط ويژه

Exclusive Lane
خط ویژه مسيری است كه به وسيله خط كشی یا رنگ متفاوت از خطوط دیگر و یا عالیم یا موانعی از بقيه مسيرها 

متمایز گردیده و برای عبور و مرور یک یا چند نوع وسيله خاص اختصاص دارد.
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9-3
پاركینگ دوچرخه

Bicycle Parking
عبارت از هرگونه تسهيالت توقف دوچرخه در یک وضعيت پایدار است.

10-3
سرعت 85 درصدی

85th Percentile Speed
سرعتی كه 85 درصد از وسایل نقليه با سرعتی كوچک تر یا مساوی آن تردد می نمایند. این سرعت عموماً   به 

عنوان سرعت مجاز نيز شناخته می شود.

11-3
سرعت طرح

Design Speed
بيشترین سرعت ایمنی است كه با توجه به شرایط جاده و جزئيات طراحی می توان به دست آورد. 

12-3
توان حداكثر

Maximum Power
معياری كه طاقت جسمی دوچرخه سواران را می سنجد و بيشترین توانی است كه دوچرخه سوار می تواند  به طور 

یكنواخت، ظرف مدت 4 دقيقه با نيروی عضالنی خود توليد كند.

 13-3
فاصله ديد باز

Clear Sight Distance
بهتر است دوچرخه سواران بتوانند فضای جلوی خود را از فاصله  دورتری ببينند تا احساس گرفتگی نكنند. فاصله  
دیدی را كه برای این منظور الزم است، فاصله دید باز می نامند. این فاصله برابر مسافتی است كه دوچرخه سوار 

در طی مدت )10– 8( ثانيه طی می كند.
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4     مباني قانوني و حقوقي
مبانی قانونی این استاندارد مطابق مقررات ملی می باشد. در پيوست الف، مبانی قانونی و حقوقی مرتبط با موضوع 

این استاندارد در آیين نامه راهنمایی و رانندگی ارائه شده است. 

5     معیارها و اصول طراحي تسهیالت دوچرخه
ایمن  و  راحت  تردد  امكان  برقراري  منظور  به  اطالق مي شود كه  عناصري  به مجموعه  تسهيالت دوچرخه سواري 
دوچرخه سواران طراحي و اجرا مي شوند. توجه به این عوامل در طراحي مسير دوچرخه مي تواند در افزایش تمایل 
افراد به استفاده از دوچرخه تاثير مستقيم داشته باشد. معيارهاي موجود در ارتباط با طراحي تسهيالت دوچرخه 

شامل موارد زیر مي باشد:
5-1   ايمني

این معيار یكي از اركان طراحي مسيرهاي دوچرخه است. مهمترین عامل ایجاد مخاطرات براي دوچرخه سواران 
برخورد آن ها با سایر وسایل نقليه است. با این وجود در برخي شرایط، افزایش سطح ایمني از طریق جداسازي یا 
انحراف دوچرخه سواران از معابر پر تردد فقط به قيمت چشم پوشي از سایر معيارها به عنوان مثال، مستقيم بودن 
مسير یا هزینه امكان پذیر خواهد بود. برخي پارامترها مانند تعداد تصادف های دوچرخه یا حجم و سرعت ترافيک 

در امتداد یک مسير مي تواند به عنوان شاخص ایمني به كار آیند.
5-2   پیوستگي

حفظ تداوم حركت، مهمترین نياز دوچرخه سواري است؛ براي ایجاد پيوستگي در یک شبكه باید نقاط ناپيوستگي 
شناسایي  شود.

5-3   كوتاهي
از مهمترین تمایالت دوچرخه سواران است. معموالً دوچرخه سواران  تا یک مقصد یكي  انتخاب كوتاه ترین مسير 
بندرت بيش از 10 درصد اضافه مسير را مي پذیرند؛ حتي اگر مسير كوتاه تر، داراي شرایط ترافيكي مخاطره آميزتري 

باشد.
5-4   دسترسي

شبكه دوچرخه باید دسترسي مناسب به كليه مقاصد اصلي را تامين كند. این اصل تابعي از كوتاهي و پيوستگي است، 
ولي مستلزم تامين تسهيالت خاص براي سفرهاي دوچرخه است؛ از جمله این تسهيالت مي توان به پاركينگ هایي با 
موقعيت مناسب و امنيت كافي و امكانات الزم براي تعویض وسيله جابجایي در سفرهاي تركيبي دوچرخه با حمل 

و نقل عمومي اشاره نمود.
5-5   وضوح

شبكه دوچرخه باید عاري از پيچيدگي غيرضروري بوده و به راحتي قابل درک باشد. این اصل به  ویژه در مورد طرح 
تقاطع ها صادق است و عالیم مبهم مي تواند منجر به بروز تصادفات گردد.



6

معابر شهری -  مسیرهای دوچرخه سواری          
T e h r a n  M u n i c i p a l i t y

5-6   امنیت
دوچرخه سواران باید در هنگام استفاده از شبكه نسبت به جان و مال خود احساس امنيت داشته باشند. این اصل 

ایجاب مي كند كه كليه عناصر شبكه در محل هاي امن واقع گردند.
5-7   شیب مناسب

طول و تندي شيب ها در انتخاب مسير دوچرخه سواران موثر است. تركيب استاندارد شيب ها با طول ها و تندي هاي 
مختلف قابل قبول براي یک دوچرخه سوار معمولی باید مشخص گردد.

5-8   روسازي مسیر
چرخ هاي دوچرخه ها مخصوصاً مدل هاي سبک وزن به شدت نسبت به ناهمواري حساس هستند و در اثر روسازي 

ضعيف و نامناسب آسيب مي بينند.
5-9   جاذبه و تمايل

چنانچه محيط اطراف مسيرهاي دوچرخه جاذب و جالب باشد، تمایل به دوچرخه سواري افزایش مي یابد. اگرچه این 
اصل براي دوچرخه سواران تفریحي اهميت دارد، ولي ممكن است براي استفاده كنندگان منظم و روزانه از دوچرخه 

اولویت چنداني نداشته باشد.
6     ضوابط فنی طراحی مسیرهای دوچرخه 

6-1   تقسیم بندی مسیرهای دوچرخه
در طراحی مسيرهای دوچرخه سه نوع مسير به عنوان مسيرهای دوچرخه تعریف شده است:

6-1-1 مسير درجه 3
سواره روی مشتركی كه با عالیم عمودی ویژه به عنوان مسير دوچرخه استفاده می شود و در استفاده از آن وسایل 

نقليه موتوری باید اولویت را به دوچرخه ها بدهند.
6-1-2 مسير درجه 2 )خط ویژه دوچرخه(

 قسمتی از سواره رو كه با عالیم افقی و عمودی از سواره رو منفک می گردد و به عبور دوچرخه اختصاص دارد.
6-1-3 مسير درجه 1 )دوچرخه رو،  راه دوچرخه(

راه كاماًل مجزا به صورت فيزیكی كه فقط به عبور دوچرخه اختصاص دارد. این راه گاهی در امتداد سواره رو و گاهی 
در امتدادی مستقل می باشد. 
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6-2   اندازه های استاندارد فضای حركت دوچرخه سواران
عرض مفيد مسيرهای درجه 2 و درجه 1 یک طرفه دوچرخه نباید كمتر از 1/2متر باشد. پيشنهاد می شود درصورت 
امكان برای رفاه بيشتر دوچرخه سواران و همچنين امكان سبقت گيری، عرض مسير 2متر در نظر گرفته شود. در 
صورتی كه مسير درجه 2 در مجاورت خط پارک حاشيه ای قرار داشته باشد باید نوار حایلی به عرض دست كم 
0/75متر بين خط پاركينگ و مسير ویژه دوچرخه درنظر گرفته شود تا مانع از ایجاد اثرات بازكردن درب خودرو 
در هنگام سوار و پياده شدن، به روی دوچرخه سواران گردد. در صورتی كه مسير دوچرخه به صورت دوطرفه باشد، 
حداقل عرض مسير دوطرفه برابر 2/5متر خواهد بود، اما پيشنهاد می شود برای راحتی دوچرخه سواران این مقدار 

به 3متر افزایش یابد.
در شكل 1، ابعاد دوچرخه استاندارد و در شكل 2، نوار حایل بين خط پارک حاشيه ای و مسير درجه 2 دوچرخه 

ارائه شده است.

چشم

شکل 1- ابعاد دوچرخه استاندارد

دسته دوچرخه

حداقل فيزیكی

حداقل عملكردی

عملكرد ترجيحی

0/75 m

1/2 m

1/5 m
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شکل 2- نوار حايل بین خط پارک حاشیه ای و مسیر درجه 2 دوچرخه

در جدول 1 عرض پيشنهادی مسيرهای دوچرخه دوطرفه براساس حجم تردد ساعتی نشان داده شده است.

جدول 1- عرض پیشنهادی مسیر دوچرخه دوطرفه

در مسيرهای درجه یک كه با موانع فيزیكی از سطح سواره رو جدا شده اند، عرض مفيد مسير باید به اندازه ای كه 
در جدول 2 گفته شده از عرض مفيد مورد نظر بيشتر در نظر گرفته شود. 

جدول 2- حداقل  فاصله آزاد بین مانع واقع در كنار مسیر و لبه مسیر درجه 1

0.75  m 
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6-2-1   دوچرخه و خطوط ویژه اتوبوس
در صورت استفاده دوچرخه ها از مسير ویژه اتوبوس، باید شرایط ایمنی الزم را فراهم نمود. خطوط عبوری كه به 
طور مشترک توسط دوچرخه سواران و اتوبوس ها مورد استفاده قرار می گيرد باید عرضی معادل )0/25±4/50(متر 

داشته باشند، تا امكان سبقت گيری ایمن اتوبوس ها از دوچرخه سواران فراهم شود. 
خط دوچرخه را فقط در صورتی می توان در مسير اتوبوس رو احداث كردكه در ساعت اوج حجم تردد دوچرخه 
بيش از 50 دوچرخه و حجم اتوبوس بيش از 6 دستگاه نباشد. در این صورت و در شرایطی كه هر دو شرط فوق 

احصا گردد، مسير یک طرفه اتوبوس، باید مطابق شكل 3 احداث گردد.

شکل 3- اندازه خط ويژه اتوبوس يک طرفه با در نظر گرفتن استفاده دوچرخه

در صورتيكه خط ویژه اتوبوس به صورت دوطرفه عمل كند، باید مسير دوچرخه مطابق شكل 4 باشد.

3.0 3.01.5

6.0

1.5

5.0

2.0
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شکل 4- اندازه خط ويژه اتوبوس دوطرفه با در نظر گرفتن استفاده دوچرخه

6-3     شیب طولی مسیر
از آن جا كه دوچرخه سواران به شيب طولی حساس هستند، مسيرهای دوچرخه در شرایط عادی باید شيبی كمتر 
از %2 داشته باشند. در شيب های %2 و كمتر استفاده از هر نوع دوچرخه ای )حتی دوچرخه-های ساده( در مسير 

ممكن است.
چنانچه شيب مسير بيش از %2 باشد )%3 تا %5 درصد در هر مسافتی( و یا در شيب های %5 و تندتر با حداكثر طول 

مسافت شيب دار مطابق جدول 3، باید از دوچرخه های دنده ای در مسير استفاده نمود.

ابعاد بر حسب متر

1.5 3.0
9.0

3.0 1.5

3.25 3.25 2.0

8.5
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جدول 3- محدوديت طول شیب در  مسیرهای دوچرخه

در صورتی كه شيب مسير بيش از %10 باشد و یا مسافت شيب مورد نظر بيشتر از موارد گفته شده در جدول 3 
باشد، چنانچه نياز به احداث مسير دوچرخه باشد، باید از دوچرخه های الكتریكی درمسير مذكور استفاده نمود. 

همچنين باید توجه شود درصورتی كه نتوان از وجود شيب اجتناب كرد، شيب ابتدای مسير باید نسبت به انتهای 
آن بيشتر درنظر گرفته شود. باید توجه داشت در طراحی مسيرهای دوچرخه، از طرح مسيرهایی با شيب طولی 

كمتر از %0/5 به دليل عدم امكان تخليه آب های سطحی اجتناب گردد.

6-4     شیب عرضی
كمينه شيب عرضی كه برای تخليه آب های سطحی و بارش تعيين می شود، باید %1 باشد. شيب در یک جهت به  
منظور جلوگيری از ایجاد حالتی دماغه  مانند در وسط مسير و تسهيل در ساخت سطح مسير و زهكشی ترجيح 
داده می شود. حداكثر شيب عرضی نباید از %3 بيشتر باشد. در محل پيچ ها، بهتر است شيب عرضی به سمت 

داخل قوس باشد.

6-5     انتخاب درجه مسیر دوچرخه
از مسيرهای       توان  فقط می  بنابراین  كنند.  استفاده  رو  از سواره  نباید  ها  راه های شریانی درجه 1 دوچرخه  در 

درجه 1 برای طراحی مسيرهای دوچرخه استفاده كرد.
در راه های شریانی درجه 2 اگر سرعت %85 وسایل نقليه در زمان های غير اوج بيش از 50 كيلومتر بر ساعت 
باشد، مسيرهای درجه 2 و 3 ممنوع بوده؛ اما اگر این سرعت كمتر از 50 كيلومتر بر ساعت باشد و حجم تردد 
روزانه قابل توجه نباشد، امكان استفاده از مسير درجه 2 وجود دارد. در این قبيل راه ها به طور كلی مسيرهای 

درجه 1 پيشنهاد می شود. 
در خيابان های محلی نيازی به احداث مسير درجه 1 نيست و می توان حسب مورد از مسيرهای درجه 3 یا 2 
استفاده كرد؛ اما در خيابان هایی كه مراكز تجاری مهم در آن ها واقع شده باید از مسير درجه 2 استفاده نمود. در 

جدول 4 خالصه این ضوابط ارائه شده است.
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جدول 4- تعیین نوع مسیرهای دوچرخه

6-6     روسازی مناسب مسیرهای دوچرخه
با توجه به حساسيت دوچرخه ها نسبت به وجود ناهمواری در روسازی مسير، بتن آسفالتی)آسفالت گرم( به عنوان 
روسازی مسيرهای دوچرخه پيشنهاد می شود چرا كه صاف و هموار بوده و نگهداری آن آسان است. همچنين جهت 

تامين هرچه بيشتر صافی و دوام، رویه باید بر روی پی كوبيده شده از مصالح مناسب قرار گيرد.
اگر در امتداد مسير، شيار )درز انبساط( وجود داشته باشد، عرض آن باید حداكثر 12ميلی متر باشد. 

7     ضوابط ترافیکی طراحی مسیرهای دوچرخه
7-1   سرعت طرح

از                           كمتر  های  سرعت  در  ها  دوچرخه  حركت  است.  یكی  دوچرخه  مسيرهای  مجاز  سرعت  و  طرح  سرعت 
20  كيلومتر بر ساعت راحت نيست. جز در قسمت های كوتاهی از مسير، سرعت طرح نباید از 20 كيلومتر بر ساعت 
كمتر باشد. به  منظور رعایت حال دوچرخه سواران كم مهارت، سرعت بيش از 30 كيلومتر بر ساعت نيز توصيه نمی 
شود. سرعت طرح مسيرهای درجه 1 و 2، برابر با 30 كيلومتر بر ساعت و در مسيرهای درجه 3 برابر با 25 كيلومتر 

بر ساعت تعيين می شود. 
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7-2     فاصله ديد باز و فاصله ديد توقف
در مسيرهای مستقل دوچرخه سواری اگر فاصله دید كمتر از فاصله دید باز باشد، مسير دوچرخه بسته و گرفته به 

نظر می آید. فاصله دید باز بر اساس سرعت طرح در جدول 5 تعيين شده است.

جدول 5- فاصله ديد باز برای مسیرهای دارای امتداد مستقل

حداقل فاصله دید توقف، فاصله ای است كه دوچرخه سوار در طول زمان عكس العمل و ترمز گيری می پيماید. 
حداقل فاصله دید توقف بر اساس سرعت های مختلف در جدول 6 داده شده است.

 جدول 6- حداقل فاصله ديد توقف برای مسیرهای دوچرخه

7-3     حداقل شعاع قوس مسیرهای دوچرخه
برای دوچرخه سواران عبور از مسيرهای با پيچ و خم مالیم مطلوب تر از مسيرهای صاف است. اما باید حداقل 

شعاع قوسی برای این پيچ و خم ها تعریف شود. حداقل شعاع قوس مسيرهای دوچرخه باید طبق جدول 7 باشد.

جدول 7- حداقل شعاع قوس مسیرهای دوچرخه

شایان ذكر است مسيرهای دوچرخه ای كه در امتداد سواره رو و یا به  موازات آن احداث شده اند، به دليل این كه 
شعاع گردش خودروی طرح همواره بزرگ تر از شعاع گردش مورد نياز دوچرخه است؛ بنابراین در این موارد نيازی 
به بررسی شعاع گردش مسير دوچرخه وجود ندارد و حداقل شعاع قوس ارائه شده در جدول 7، صرفا برای مسيرهای 

مستقل دوچرخه سواری مورد استفاده قرار می گيرد.
تردد             ساده  های  دوچرخه  فقط  دوچرخه،  مسير  در  اگر  شود  می  پيشنهاد  ها  قوس  داخلی  شعاع  طراحی  برای 
می كنند، شعاع داخلی قوس ها برابر 1متر و اگر احتمال تردد دوچرخه های دونفره نيز از مسير وجود دارد، شعاع 

داخلی دست كم 2/25متر درنظر گرفته شود. 
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7-4     تقاطع
برای ورود دوچرخه سواران به تقاطع باید برخی موارد مدنظر قرار گيرد. به منظور حفظ دید مناسب دوچرخه سواران 
در مسيرهای دوچرخه باید در حریم تقاطع مندرج در آیين نامه راهنمایی و رانندگی، پارک حاشيه ای ممنوع گردد. 
همچنين هرگونه مانع در كناره راه كه زاویه دید را كاهش می دهد تا فاصله 5 متری از لبه سواره رو باید حذف گردد.

در عبور از تقاطعات باید دوچرخه مطابق مسير حركت عابر پياده )به صورت مسيرهای عمود بر هم( و نه مانند وسایل 
نقليه )با شعاع( گردش نماید. در تقاطع های بزرگی كه تردد دوچرخه سواران با مشكالتی همراه است، می توان از 

عالیم و خط كشی مطابق شكل 5 در راستای تسهيل تردد دوچرخه سواران استفاده كرد.

شکل 5- نمونه هايی از خط كشی مسیر دوچرخه در محدوده فیزيکی تقاطع

اگر مسير درجه 2 و درجه 1 كه در سطح سواره رو قرار دارد به تقاطع زمان داری كه یكی از شرایط زیر را دارا باشد 
برخورد نماید، باید از باكس دوچرخه به منظور افزایش ایمنی دوچرخه سواران استفاده كرد:

الف- در تقاطعات اصلی كه حجم تردد دوچرخه سواران یا وسایل نقليه زیاد باشد،
ب - تداخل حركات گردش به راست یا چپ  بين وسایل نقليه و دوچرخه سواران وجود دارد،



15

معابر شهری -  مسیرهای دوچرخه سواری          
T e h r a n  M u n i c i p a l i t y

ج - بعد از تقاطع، مسير دوچرخه از سمت راست به سمت چپ خيابان )یا بالعكس( منتقل می شود.
باكس دوچرخه، نواری است به موازات نوار عبور عابر پياده كه پشت آن و جلوتر از محل توقف وسایل نقليه قرار   

می گيرد. این نوار به رنگ سبز مطابق شكل 6 ترسيم می گردد.

شکل 6- شیوه ترسیم باكس دوچرخه در تقاطع های زمان دار

عرض خط  ایست دوچرخه )30 تا 50( سانتی متر  درنظر گرفته  شود. جهت مشخص نمودن نزدیک شدن به 
تقاطع ها، خط كشی كناری مسيرهای دوچرخه از فاصله 50 متری باید به صورت منقطع )خطوط هشدار( و به 

فاصله  1متر پر و 1مترخالی ترسيم گردد. 

7-5     رمپ های دسترسی
در مسيرهای دوچرخه سواری درجه 1 و 2 كه سمت راست سواره رو قرار دارند، ممكن است وسایل نقليه موتوری 
برای دسترسی به برخی مراكز  و یا گردش به راست، نياز به عبور و قطع كردن مسير دوچرخه داشته باشند. در 
باید از فاصله  مناسبی به  صورتی كه دسترسی به مركز و یا معبری دارای تردد قابل توجه باشد، در این حالت 
افقی صورت می  با عالیم  این آگاهی عموماً  شوید.  نزدیک می  به محل تداخلی  دوچرخه سواران هشدار داد كه 
گيرد. در این موارد جهت افزایش دید رانندگان و دوچرخه سواران، در صورتی كه مسير دوچرخه در مجاورت خط 
پاركينگ حاشيه ای قرار گرفته، باید پارک حاشيه ای از 10 متری قبل از رمپ دسترسی ممنوع شود. در صورتی كه 
سطح مسير دوچرخه به رنگ سبز باشد، در محل تداخل باید از خط كشی و رنگ منقطع در سطح مسير دوچرخه 
استفاده شود و اگر سطح مسير رنگی نباشد، باید سطح محدوده  تداخلی را رنگ كرد )به رنگ سبز(. همچنين خط 
ممتد جداكننده مسير دوچرخه از سواره رو در این محدوده باید به صورت منقطع اجرا شود. تشخيص قابل توجه 
بودن تردد و نيازسنجی ترسيم عالیم افقی گفته شده، برعهده  كارشناس ترافيک یا طراح مسير است. در شكل 7  

شيوه ترسيم عالیم افقی در ورودی محل تداخل های مهم درمسيرهای دوچرخه ارائه شده است.
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شکل 7- شیوه ترسیم عاليم افقی در ورودی محل تداخل های مهم درمسیرهای دوچرخه

همان طور كه در شكل 7 مشاهده می شود در صورتی كه كل مسير دوچرخه رنگ آميزی شده باشد باید در محل 
تداخل، خط كشی منقطع به طول 1 متر پر و 3 متر خالی طراحی گردد.

7-6     ظرفیت مسیرهای دوچرخه 
ظرفيت مسيرهای دوچرخه سواری به دو صورت محاسبه می شود. در صورتی كه مسير مورد نظر درجه 1 با راستایی 
مستقل از سواره رو و یک طرفه، با عرض دست كم 2/5متر، و همچنين فقط به عبور دوچرخه اختصاص داشته باشد، 

ظرفيت مسير با استفاده از جدول 8 تعيين می گردد. 
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جدول 8-  ظرفیت آزادراه دوچرخه با عرض حداقل 2/5متر

در غير این صورت و چنانچه هر یک از شرایط در جدول 8 برقرار نگردید، باید ظرفيت معبر را بر اساس جدول 9 
محاسبه نمود. 

جدول 9-  ظرفیت طراحی مسیرهای عادی دوچرخه

7-7     چراغ های راهنمايی ويژه دوچرخه
چراغ های راهنمایی مختص مسير دوچرخه، باعث افزایش ایمنی دوچرخه سواران می شود. این چراغ ها دارای سه 
رنگ مانند چراغ راهنمایی معمولی است، اما نماد دوچرخه در فانوس های آن قرار می گيرد. تفكيک حركات وسایل 

نقليه موتوری از دوچرخه و ایجاد حق تقدم عبور به دوچرخه در تقاطع از مهمترین مزایای این چراغ ها هستند. 
توصيه می شود در موارد زیر از چراغ های مخصوص دوچرخه سواران استفاده گردد:

- در جایی كه یک مسير مستقل دوچرخه یا یک مسير با چندین كاربر باید از عرض معبر عبور كند. به ویژه در 
شرایطی كه زمان عبور دوچرخه سواران تفاوت فاحشی با عابران پياده دارد؛

- برای تقسيم زمان بندی یک تقاطع كه حركات عمده دوچرخه با حركت اصلی وسایل نقليه در طول یک فاز 
تداخل داشته باشند؛

- در تقاطع هایی كه یک مسير درجه 1 در ادامه به یک مسير درجه 2 متصل می شود، به ویژه اگر حركات گردشی 
قابل توجه باشد؛
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- در تقاطع هایی كه مسير دوچرخه در خالف جهت جریان ترافيک احداث شده و در تقاطع هيچ گونه چراغ راهنمایی 
وجود ندارد یا وجود یک چراغ راهنمایی معمولی باعث سردرگمی و اشتباه وسایل نقليه می شود؛

- برای اختصاص یک فاز مختص دوچرخه در تقاطع هایی كه حركات گردشی دوچرخه سواران قابل توجه است؛
- برای اجازه قانونی به دوچرخه سواران برای ورود به تقاطع در زمان فاز مربوط به عابر پياده )این مورد ممكن است 

در برخی شهرها مناسب نباشد(؛
- در تقاطع های پيچيده ای كه ممكن است بدون چراغ راهنمایی مخصوص دوچرخه سواران، ادامه مسير به راحتی 

قابل فهم نباشد ؛
- در تقاطع هایی با تعداد تصادف  قابل توجه ميان دوچرخه و وسایل نقليه موتوری؛ و
- در تقاطع هایی كه نزدیک مدارس )ابتدایی تا دبيرستان و حتی دانشگاه( قرار دارد.

8     ضوابط مرتبط با تسهیالت دوچرخه سواری
8-1   عاليم افقی

اصوال مسيرهای دوچرخه یک طرفه نياز به خط كشی محور مسير ندارند؛ اما به ویژه در مسيرهای درجه 2 نياز است 
تا دو سمت مسير، با خط كشی از سطح سواره رو مشخص گردد. به طور كلی عرض خط كشی جدا كننده مسير 
دوچرخه از ترافيک موتوری 15سانتی متر و از پارک حاشيه ای یا جدول كنار معبر 10 سانتی متر و به رنگ سفيد 
می باشد. همچنين در مسيرهای دوچرخه دوطرفه، جهت جداسازی جهات حركت باید خط محوری زرد رنگ در 
وسط مسير ترسيم گردد. خط مذكور در قطعاتی كه امكان سبقت گيری و عبور از روی آن وجود دارد به صورت 
منقطع و 1متر پر و 3متر خالی و در قطعاتی كه امكان سبقت گيری به دليل محدودیت دید و غيره، وجود ندارد، به 

صورت ممتد می باشد. در شكل 8 جزیيات ترسيم خط محوری مسيرهای دوطرفه دوچرخه نشان داده شده است.
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شکل 8- شیوه خط كشی خط محوری در مسیرهای دوچرخه دوطرفه

اگر بنا به دالیلی از قبيل پيوستگی شبكه، مسير دوچرخه درجه 2 می بایست مخالف جهت تردد یک خيابان یک 
طرفه طراحی شود، باید مسير دوچرخه ای كه مخالف جهت جریان ترافيک عبوری در خيابان است با خط كشی دوبل 

زرد رنگ با عرض 15سانتی متر )هر خط( مطابق شكل 9 متمایز گردد.

شکل 9- مسیر دوچرخه درجه 2 مخالف جهت جريان در خیابان يک طرفه

كليه  نمادها و زمين نوشته های مسير دوچرخه باید به رنگ سفيد باشد )حتی در مسيرهای دوطرفه(. 
نماد دوچرخه در سه اندازه قابل ترسيم است كه در شكل 10 اندازه های استاندارد این نماد نشان داده شده است.

اجازه  كه  قطعاتی  در  منقطع  خطوط 

عبور داده می شود

خطوط ممتد در قطعاتی كه اجازه عبور 

داده نشده است

3m

1m
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شکل 10- استاندارد نحوه ترسیم نمادهای دوچرخه 

همچنين پيكان جهت نمای حركتی نيز كه بعد از نماد دوچرخه ترسيم می شود، باید به اندازه ارتفاع نماد دوچرخه 
نسبت به عالمت مذكور فاصله داشته باشد. در شكل 11 نمونه ای از تركيب استفاده از پيكان و نماد دوچرخه نشان 

داده شده است.
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شکل 11- نمونه ای از استفاده از نماد دوچرخه و پیکان

برای استفاده از پيكان جهت نما باید توجه شود كه ابعاد آن كوچک تر از ابعاد مورد استفاده برای وسایل نقليه 
موتوری است. ابعاد و اندازه  مورد نياز جهت ترسيم پيكان در شكل 12 نشان داده شده است.

شکل 12- ابعاد پیکان جهت نما در مسیرهای دوچرخه )ابعاد به سانتی متر(
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از آن جا كه رنگ آميزی سطح مسير باعث می شود رانندگان سایر وسایل نقليه موتوری بيشتر به رعایت حق تقدم 
در مسيرهای دوچرخه احترام بگذارند، در مسيرهای درجه 2 پيشنهاد می شود از رنگ آميزی كف مسير به رنگ 
سبز استفاده شود. رنگ مورد استفاده نباید باعث افزایش ُسرخوردن دوچرخه سواران شود و به هيچ عنوان نباید از      

رنگ های دوجزئی1 برای رنگ كردن كف مسير استفاده نمود.
باید در ابتدای مسير و بعد از تقاطعات به روی سطح مسير ویژه، بالفاصله بعد از تقاطع با راه های شریانی و همچنين 
در محل تغيير جهت های تند )بيشتر از 45 درجه( نماد دوچرخه ترسيم شود. اگر با رعایت ضوابط فوق فاصله دو 

عالمت دوچرخه از هم بيش از یک كيلومتر باشد، باید بين آن دو، یک نماد دوچرخه ترسيم گردد.
یا سایر موانعی كه برای تردد دوچرخه ها  یا اصالح دریچه های فاضالب  در صورتی كه در مسير دوچرخه حذف 
نامناسب است، ميسر نباشد، باید توسط خط كشی زرد )در صورت وجود مانع در ميانه مسير( و یا توسط خط كشی 
سفيدرنگ )در صورت وجود مانع در لبه مسير(، دوچرخه سوارن را از وجود مانع آگاه نمایند. در شكل 13 شيوه 

ترسيم خط كشی پيرامون موانع در مسير دوچرخه نشان داده شده است.

1 یكی از انواع رنگ های ترافيكی كه غالباً بروی سطوحی كه در معرض تنش های شدید می باشند، مورد استفاده قرار می گيرد.

 L = 0.62 * W.S با استفاده از فرمول L توضيح: در صورتی كه مانع هم سطح مسير باشد، طول
 L محاسبه  شود. فواصل W و در صورتی كه مانع برجسته باشد، باید 0/3متر اضافی در اندازه

و W به متر وS  سرعت تردد دوچرخه در مسير و با واحد كيلومتر بر ساعت است.

شکل 13- خط كشی پیرامون موانع در مسیر دوچرخه

3 m ./3 m

خط زرد رنگ ميانی به 
مانع ميانیعرض خط محوری

خط ممتد سفيد رنگ به عرض 10-15 سانتيمتر
مانع یا دریچه كناری

جهت حركت دوچرخه
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خط كشی خط ایست در تقاطع های چراغ دار به صورت توپر، سفيد رنگ و با ضخامت )30 تا 50(سانتی متر ترسيم 
شود. خط ایست دوچرخه سواران )1 تا 3( متر جلوتر از خط ایست وسایل نقليه موتوری كشيده شود.

8-2     عاليم عمودی
برای نصب عالیم عمودی كناری در مسيرهای دوچرخه، باید فاصله آزاد تابلو تا لبه مسير، دست كم 0/9متر و 
حداكثر 1/8متر بوده و در تابلوهای باالسری فاصله عمودی دست كم 2/4متر باشد. ارتفاع تابلوهای كناری باید 
بين 1/2 تا 1/5متر باشد. در مورد مسيرهای با استفاده مشترک باید ارتفاع تابلو بر اساس كاربری مسير در نظر 
گرفته شود. به طور مثال در مسيرهایی كه اسب سواران هم از آن استفاده می كنند، باید ارتفاع بيشتری در نظر 
گرفت. همچنين باید در هنگام نصب تابلوهای باالسری، وسایل و دستگاه های مربوط به تعمير و نگهداری مسير و 

یا وسایل امدادی را نيز درنظر گرفت. 
در مورد مسيرهای درجه 1 مستقل باید از تابلوی خاص كه سمت تردد هر یک از كاربران را نشان می دهد، استفاده 
كرد، تا آن ها را در استفاده از سطح مورد نظر و عدم تداخل با یكدیگر راهنمایی نماید. نمونه  این تابلوها در شكل 
14 آمده است؛ بهتر است این تابلوها همراه با خط كشی مكمل سفيدرنگ ممتد در مسير، برای تفكيک بيشتر 

حركت ها تكميل گردد.

 شکل 14- عاليم جداكننده مسیرهای مشترک دوچرخه

در مسيرهای خارج از سواره رو باید تابلوی مسير دوچرخه هر )400 تا 800( متر برای تاكيد در طول مسير نصب 
شود. در مورد سایر عالیم عمودی به كار گرفته شده برای مسيرهای دوچرخه، می توان به عالیم زیر اشاره نمود. 

شکل 15- ساير عاليم عمودی مورد استفاده در مسیرهای دوچرخه
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در مورد تابلوی اخطاری »به چراغ راهنما نزدیک می شوید« باید توجه داشت كه در شرایطی كه سرعت حركت كمتر 
از50 كيلومتر بر ساعت باشد- كه در مسيرهای دوچرخه چنين است- فاصله دید الزم برای دید به موقع چراغ 65 

متر است كه برای نصب تابلوی مذكور باید مدنظر قرار گيرد.
با توجه به این كه سرعت مجاز و طرح در مسيرهای دوچرخه یكی است، ابعاد تابلوها تا سرعت 40 كيلومتر بر ساعت 

در تابلوهای دایره ای و مثلثی 45سانتی متر و در تابلوی ایست 60 سانتی متر تعيين شده است.
جهت توالی تابلوهای راهنمایی مسيرهای دوچرخه به عنوان یک قاعده  كلی فواصل500 متری در معابر شهری به 
همراه مسيرهای گردشی و تقاطع ها پيشنهاد شده است. تابلوها باید طوری نصب گردند كه  دوچرخه سواران را به 
موقع از مخاطرات احتمالی آگاه سازد و یا اطالع رسانی كافی در مورد مسير ارایه نماید؛ اما تعداد آن ها نباید بدون 
دليل زیاد گردد. استفاده زیاد از حد تابلوها نه تنها باعث موثرتر واقع شدن تابلوها  نخواهد شد، بلكه از تاثير آن ها 
به ویژه در مورد تابلوهای انتظامی و تابلوهای خطر خواهد كاست. از این رو باید سعی گردد از تابلوها به تعداد مورد 

نياز واقعی استفاده شود. 

8-3     ارتفاع نرده روی پل
در پل هایی كه مسير تردد دوچرخه سواران است، باید موانع و نرده هایی به ارتفاع حداقل 1/2متر جهت تامين ایمنی 
دوچرخه سواران احداث گردد. اگر شرایط آب و هوایی یک منطقه دارای بادهای با شدت قابل توجه باشد، باید از 

تجهيزات بادشكن نيز استفاده نمود. 

شکل 16- ارتفاع نرده پل های مسیر دوچرخه
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8-4     دريچه های فاضالب
باید دریچه هاي تخليه آب براي عبور دوچرخه ها ایمن باشند. اغلب دریچه هاي موجود در كف خيابان ها )دریچه هاي 
فروافتادگي            یا  برآمدگي  ایجاد  باعث  كه  اند  شده  گذاشته  كار  ناهموار  طور  به  بازدید(  دریچه هاي  و  آب  تخليه 
می شود. چنين وضعيتي براي دوچرخه خطرناک است. دوچرخه ها براي گریز از این موانع، مسير خود را به طور 
ناگهاني تغيير مي دهند كه ممكن است با وسيله نقليه برخورد  كنند و یا تعادل خود را از دست  دهند. همچنين اگر 
طرح دریچه نامناسب باشد، چرخ دوچرخه ممكن است به داخل شكاف هاي موازي آن بيفتد و دوچرخه سوار تعادل 
خود را از دست دهد. شكل 17 طرح مناسب دریچه را نشان مي دهد. اگر نتوان جهت دریچه فاضالب را عمود بر 
مسير تردد دوچرخه قرار داد، باید با جوش دادن ميله هاي فوالدي با حداكثر فاصله مركز به مركز 10سانتي متر و 
عمود بر جهت دریچه، از گير افتادن چرخ دوچرخه در دریچه فاضالب جلوگيري كرد. از نصب دریچه های مایل در 
مسير دوچرخه باید پرهيز كرد. ناهمواری های اطراف دریچه ها نيز باید ترميم گردد به طوری كه حداكثر اختالف 

ارتفاع دریچه و سطح مسير باید 15ميلی متر باشد.

شکل 17- طرح مناسب دريچه تخلیه آب با توجه به جهت حركت
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8-5     روشنايی مسیرهای دوچرخه
به دليل نور كم چراغ های دوچرخه، تامين روشنایی مسيرهای دوچرخه به ویژه در تونل ها اهميت زیادی دارد. در 

تونل ها نياز است تا روشنایی به صورت 24ساعته تامين گردد. 
داشتن روشنایی مناسب از الزامات مسيرهای دوچرخه است و باید به صورتی باشد كه احساس امنيت و آرامش را به 
عابران پياده و دوچرخه سواران القا نماید. این شرط در صورتی احصا می گردد كه دوچرخه سوار قادر به تشخيص 
چهره اشخاصی كه از نزدیک ایشان می گذرند، باشد. حداقل شدت روشنایی در ارتفاع 1/7متری و كف مسيرهای 

پياده و دوچرخه باید مطابق جدول 10 باشد.

ميزان روشنایی یا شدت نور در سطح مسير نباید در زیر تير روشنایی نسبت به سایر نقاط بين دو تير تفاوت فاحشی 
داشته باشد. به منظور پرهيز از چشم زدگی، ارتفاع مناسب برای نصب چراغ در مسيرهای دوچرخه، 5 متر توصيه 

می گردد.

جدول 10-  حداقل شدت روشنايی در مسیرهای دوچرخه
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8-6     پاركینگ دوچرخه
پاركينگ های دوچرخه به دو نوع كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم می شود. پاركينگ های كوتاه مدت برای توقف های 
كمتر از 2 ساعت مورد استفاده قرار می گيرد و به نام دوچرخه بند شناخته می شود و پاركينگ های بلند مدت 
برای توقف های بيش از 2 ساعت می باشد كه »خانه های دوچرخه« نمونه ای از آن محسوب می گردد. عموماً 
پاركينگ های كوتاه مدت در محيط باز و با دوچرخه بند بوده اما پاركينگ های بلند مدت دارای سرپناه و نگهبانی 

بوده و در محيط بسته قرار می گيرد. 
به عنوان یک اصل كلي، وجود چند پاركينگ كوچک دوچرخه، مناسب تر و موثرتر از یک پاركينگ بزرگ است. 
توصيه می شود محل پارک دوچرخه ها در خيابان هاي شلوغ و پر رفت و آمد قرار گيرد. دوچرخه بندها بهتر است 
در نزدیكي محل نگهباني ادارات یا كارخانجات یا باجه فروش بليت وسایل حمل ونقل عمومي قرارگيرند تا امكان 

مراقبت بيشتر از دوچرخه ها وجود داشته باشد.
درطراحی و ساخت پاركينگ های دوچرخه موارد زیر باید مدنظر قرار گيرد: 

-  تطابق با هدف، پاركينگ ها باید پاسخگوی تقاضای فعلی و آینده باشند.
نزدیک ترین                                                      در  االمكان  حتی  و  دسترس  قابل  و  راحت  مناسب،  باید  پاركينگ ها  مكان،  بودن  مناسب   -

فاصله ممكن از مقصد باشند.
-  امن و با دید مناسب، پاركينگ ها باید امكان قفل نمودن دوچرخه را داشته باشند، به عالوه از روشنایی كافی و 

نظارت و مراقبت مناسب نيز برخوردار باشند.
انواع مختلف دوچرخه بند به عنوان یكی از پاركينگ های كوتاه مدت قابل استفاده است كه رایج ترین آن دوچرخه 
بندهای U شكل است. در پاركينگ های U شكل كه یكی از رایج ترین نوع دوچرخه بندها است، باید حداقل فاصله 

هر دوچرخه بند مطابق شكل 18  باشد.

شکل 18- حداقل فاصله استاندارد بین دوچرخه بندها

 75 cm 75 cm
)حداقل( )حداقل(
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احداث پاركينگ هاي دوچرخه به مراتب ساده تر وكم هزینه تر از پاركينگ وسایل نقليه موتوري است. در فضاي 
پاركينگ یک خودرو مي توان )8 تا 12( دوچرخه را جاي داد. احداث پاركينگ دوچرخه سبب مي شود دوچرخه سواران 
از رها كردن دوچرخه خود در هر مكان دیگری كه موجب مزاحمت شده و آلودگی منظر شهری ایجاد می نماید، 
بپرهيزند. در صورتی كه یک فضای پارک حاشيه ای خودرو به دوچرخه اختصاص داده شود، باید الگوی شكل 19 

رعایت گردد. 

شکل 19- ابعاد الزم برای احداث پاركینگ كوتاه مدت دوچرخه در فضای پارک حاشیه ای

اگر فضاي توقف دوچرخه در پياده رو قرار دارد، باید حداقل عرض مفيد 1/5متری پس از پاركينگ نيز در پياده رو 
جهت تردد عابران پياده، باقي بماند.

دوچرخه سوار باید بتواند بدنه و دست كم یكی از چرخ ها را مهار كند. 
در طراحی شبكه های دوچرخه سواری باید به این مساله توجه كرد كه معموالً دوچرخه سواران به مسيرهای 

ميان بر عالقه داشته و از مسيرهایی كه راه آن ها را طوالنی می كند، دوری می جویند.

6-6/7
تيرک های عمودی

مطلوب 0/9
حداقل 0/6

./9
2/1-2/7./9
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8-7     دوچرخه بر
توصيه می شود برای اتوبوس هایی كه در كالن شهرها تردد می كنند و در مجاورت مسير دوچرخه قرار دارند و یا  
در صورت الزام مطالعات ترافيكی در راستای حفظ پيوستگی مسيرهای دوچرخه، از دوچرخه بر استفاده شود. نصب 
این وسيله باید همراه با رعایت كامل جوانب ایمنی و اطمينان از قابليت دیده شدن دوچرخه بر توسط سایر وسایل 
نقليه به ویژه در شب باشد. بهتر است درصورت نصب دوچرخه بر روی وسایل نقليه همگانی، طول دوچرخه از عرض 

خودرو ی حمل كننده كمتر باشد )شكل 20 را ببينيد(.

شکل 20- نمونه ای از نصب دوچرخه بر در جلوی اتوبوس
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پیوست الف
)اطالعاتی(

مواد قانونی آيین نامه راهنمايي و رانندگي مصوب هیأت وزيران، 1384 
 مرتبط با دوچرخه و دوچرخه سواری

الف-1   مطابق ماده 2 آیين نامه مذكور هر وسيله نقليه موتوري و غيرموتوري و یدک متصل كه در راه ها حركت 
مي كند و همچنين وسایل نقليه موتوري ویژه كشاورزي، صنعتي و عمراني باید داراي شماره باشند. رانندگي با وسایل 
نقليه اي كه شماره یا پالک نداشته یا داراي شماره و یا پالک غيرمجاز باشند، ممنوع است، مگر این كه پيش تر مجوز 
حركت از راهنمایي و رانندگي دریافت كرده و همراه داشته باشند. ماموران راهنمایي و رانندگي و پليس راه از تردد 

خودروهاي متخلف از این ماده، تا انجام شماره گذاري جلوگيري به عمل خواهند آورد.
باید  كيفيت  و  ایمني  نظر  از  وارداتي  و  داخل  ساخت  دوچرخه هاي  و  موتورسيكلت ها  و  خودروها   -1 یادآوری 
محيطي،  زیست  آلودگي هاي  نظر  از  عالوه  به  و  باشند  دارا  را  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  مصوب  استانداردهاي 

استانداردهاي مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زیست را رعایت نموده باشند.
یادآوری 2 - تشخيص انواع وسایل نقليه غيرموتوري كه باید شماره گذاري شوند با راهنمایي و رانندگي است، مگر در 

مواردي كه قانون خاصي وجود داشته باشد.

الف-2   طبق ماده 74، تجهيزات اختصاصي موتورسيكلت و دوچرخه باید براساس استاندارد مورد تایيد سازمان ملی 
استاندارد ایران بوده و از نظر عدم آلودگي هاي زیست محيطي، استانداردهاي مصوب شوراي عالي حفاظت محيط 

زیست را رعایت نموده باشند.

الف-3   طبق ماده 77، دوچرخه باید داراي تجهيزات زیر باشد:
- یک چراغ سفيد یا زرد در جلو كه هنگام شب تا مسافت 15 متري جلوي آن را به قدر كافي روشن  سازد.

- یک چراغ با نور قرمز در عقب كه در هنگام شب از فاصله 150 متري دیده شود.
- یک نورتاب به رنگ قرمز در عقب و همچنين یک نورتاب به رنگ زرد در جلو كه نور وسایل نقليه پشت سر و جلو 

را از فاصله 20متري منعكس نماید.
- یک زنگ یا بوق كه صداي آن از فاصله 30 متري شنيده شود. نصب و استفاده از زنگ هاي صوتي یا آژیر یا بوق 

خطر براي دوچرخه ها ممنوع است.
- ترمزي كه به هنگام گرفتن آن دوچرخه در فاصله مناسبي متوقف گردد.
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نقليه غير  نقليه موتوري كه چراغ راهنما نداشته و همچنين وسایل  طبق ماده 109، رانندگان وسایل  الف-4   
موتوري و موتورسيكلت ها و دوچرخه ها باید با دست به شرح زیر عالمت بدهند:

- براي گردش یا تغيير مسير به راست، دست چپ را به طرف باال نگهدارند.
- براي گردش یا تغيير مسير به چپ، دست چپ را به طور افقي نگهدارند.

- براي توقف، دست چپ را به طرف پایين نگهدارند.
-  براي كاستن سرعت، دست چپ را به طور افقي از باال به پایين به طور متناوب حركت دهند.

الف-5   طبق ماده 131، رانندگي با انواع دوچرخه هاي موتوردار در شب با سرعتي بيش از 40 كيلومتر در ساعت 
مجاز نيست، مگر این كه نور چراغ جلوي آن ها براي تشخيص اشياء و انسان از فاصله 100 متري كافي باشد كه 

در این صورت هم نمي توانند از حداكثر سرعت مقرر تجاوز نمایند.

الف-6   طبق ماده 164، رانندگان و سرنشينان هرنوع موتورسيكلت و دوچرخه موتوردار باید به كاله ایمني مجهز 
باشند و در طول حركت از آن استفاده نمایند.

                                                                                                                                                                  
الف-7 طبق ماده 167، عبور موتورسيكلت و موتورگازي و دوچرخه سوار از پياده رو و وسط دستجات، بازار و نقاط 

شلوغ ممنوع است.

الف-8   طبق ماده 168، موتورسيكلت  سواران و دوچرخه  سواران حق ندارند هنگام رانندگي بار نامتعارف و اشياي 
دیگري حمل كنند یا حركت نمایشي یا اعمالي انجام دهند كه نيازمند برداشتن دست هاي آنان از روي فرمان باشد.

الف-9   طبق ماده 169، راندن موتورسيكلت، موتورگازي و دوچرخه هنگام لغزنده بودن راه ها ممنوع است.

الف-10   طبق ماده 170، رانندگي با دوچرخه فاقد زین ممنوع است.

الف-11   طبق ماده 171، دوتركه سوار كردن اشخاص روي دوچرخه ممنوع است، مگر آن كه زین اضافي استاندارد 
براي این كار داشته باشد.
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الف-12   طبق ماده 172، دوچرخه سواران مكلفند:
- هنگام حركت به طور كامل از طرف راست راه عبور نمایند. براي گذشتن از وسایل  نقليه  اي كه در كنار راه توقف 

كرده اند حداكثر احتياط را به عمل آورند.
- در صورت زیاد بودن تعداد دوچرخه سواران، باید در یک ردیف حركت كنند، مگر آن كه معبر ویژه اي براي آن ها 
اختصاص داده شده باشد. در این صورت حق ندارند بيرون معبر ویژه، عبور و مرور نمایند و نيز نمي توانند از حداكثر 

سرعت مقرر تجاوز نمایند.
- طبق ماده 205، هيچ كس حق ندارد در حالي كه سوار دوچرخه یا كفش هاي چرخ دار یا سه چـرخه هاي بدون 
ركـاب مانند اسكـيت و اسكوتر یا خودرو هاي اسباب بازي است به وسایل نقليه در حال حركت تكيه نماید و آن ها 
را وسيله حركت خود یا حركت وسيله اي كه بر آن سوار است قرار دهد. تكيه نمودن و آویزان شدن اشخاص نيز به 

وسایل نقليه ممنوع است.
- طبق ماده 218، شهرداري ها موظف هستند پياده روهاي استاندارد، هموار و ایمن با در نظر گرفتن عبور سالخوردگان 
و معلوالن با صندلي چرخ دار و یا بدون آن، در حاشيه معابر شهري ایجاد كنند و با توجه به موقعيت جغرافيایي شهر، 

در محل هاي مناسب نيز مسير عبور دوچرخه سواران را تا حدامكان و به صورت جداگانه ایجاد نمایند.




