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  مقدمه

قبل، به بررسي و شناخت وضع موجود و بررسي مطالعات باالدستي انجام شده نظير  هاي در گزارش
طرح جامع حمل و نقل، طرح تفصيلي، محدوده طرح ترافيك و مطالعات فاز يك دوچرخه  مطالعات

و ضوابط طراحي مسيرهاي  ها نامه ضمن اينكه اسناد باالدستي كشور و شهر شيراز و آئين. پرداخته شد
ل پايه تعداد و سهم سفرها براي سا. دوچرخه و قوانين و مقررات در ايران و جهان مورد بررسي قرار گرفتند

  . و هدف گذاري سال افق طرح ترسيم شده و برداشت مشخصات وضع موجود انجام گرديدند
و  "تحليل وضعيت و ارائه راهكارها و پيشنهادات"همچنين طي دو گزارش قبلي بخش سوم با عنوان 

ي ها و بازديدها ها، هماهنگي ، با توجه به بررسي"گزارش تكميلي شبكه پيشنهادي مسيرهاي دوچرخه"
ميداني انجام گرفته با نمايندگان مناطق نه گانه شهرداري و نظرات كارفرماي محترم، مسيرهاي نهايي 

   .ها ارائه گرديد طرح مسيرهاي دوچرخه و اولويت بندي اجراي آن
هاي اجرايي و دفترچه مشخصات فني احداث  اين بخش از گزارش در دو قسمت، نقشهدر ادامه روند قبل، 
و مقاطع  1:500هاي اجرايي مسيرها و شبكه دوچرخه در مقياس  نقشه. ه ارائه شده استمسيرهاي دوچرخ

احداث ارائه شده و در اين گزارش نيز مشخصات فني  A0شيت  20در  1:200ها در مقياس  عرضي خيابان
هاي اجرايي به  در نقشهمطرح شده  شبكه دوچرخه شيراز  طرحو راهكارهاي مختلف مسيرهاي دوچرخه 

  .اند يل بررسي و ارائه شدهتفص
عناوين شرح خدمات در بخش سوم، در بسياري از موارد به هم وابسته بوده و ارائه مجزاي با توجه به اينكه 

هاي اجرايي و دفترچه  مشتمل بر نقشه(اين بخش از گزارشلذا . ها چندان قابل استفاده نخواهد بود آن
شرح خدمات هايي از بخش سوم  كه هركدام بخش ، در قالب بندهاي زير انجام شده)مشخصات فني

  :اند مطالعات را به شرح ذيل در خود گنجانده
) براي مقاطع عرضي 1:200براي مسيرها و ديتايل ها و  1:500در مقياس ( هاي اجرايي نقشه -

  :شامل بندهاي
و  كيلومتراژ تاييد(مسيرهاي حركت دوچرخه بر اساس مطالعات مرحله اول  2طراحي فاز  -3-6
  )شده از سوي كارفرما تصويب
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و جزئيات ) ارائه شده است 1:500هاي  جهت نمايش بهتر جزئيات، در نقشه به( 1:2000مشاور در مقياس 
  1:200هندسي احداث مسير در مقياس 
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  .هاي با جذب سفر زياد الزاماً در نظر گرفته شده باشد مطالعات طرح ترافيك و يا ايستگاه
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  تحليل وضعيت موجود و ارائه راهكارها و پيشنهادات: بخش سوم -3

مسيرهاي دوچرخه شهر شيراز همراه با نوع و درجه  SBH-F3-15ي ال SBH-F3-01 هاي در نقشه
... ها و  عالئم افقي و خط نوشته، ها بندها، تابلوگذاري  دوچرخههاي دوچرخه،  محل ايستگاهمسيرها، 

در اين بخش مشخصات فني احداث مسيرهاي دوچرخه و راهكارهاي اجرايي . گرديد مشخص و ارائه
   .گردد ارائه مي مختلف

  كليات -1- 3

 فتعاري -1-1- 3

  .شودمشخص و عالمت گذاري ميها راهي است كه به عنوان مسير حركت دوچرخه :رخهچمسير دو

نقليه موتوري به طور مشترك از آن ها و وسايلرويي است كه دوچرخهسواره: مشترك رو هسوار
  .كننداستفاده مي

رو مشتركي است كه با تابلوهاي مخصوص به عنوان مسير دوچرخه  سواره :دوچرخه 3مسير درجه 
  .ها بدهنديستي اولويت را به دوچرخهنقليه باشود و در استفاده از آن وسايل مشخص مي

مشخص  كشي خطاست كه با  رو هقسمتي از سوار): خط ويژه دوچرخه(دوچرخه  2مسير درجه 

  .)1شكل (ها اختصاص داردشود و به عبور دوچرخهمي
راه مجزايي است كه به حركت  ):رو، راه دوچرخه دوچرخه(مسير درجه يك دوچرخه 

و گاهي در امتدادي مستقل قرار  رو همسير درجه يك، گاهي در امتداد سوار. ها اختصاص دارد دوچرخه
  ).2شكل (دارد

در . باشددوچرخه مي 3و  2، 1اي از مسيرهاي درجه عبارت از مجموعه :سواري شبكه دوچرخه
ده و همه نقاط شهر را به هم ارتباط دهد، شبكه به صورت پيوسته بو سواري دوچرخهصورتي كه شبكه 

  .دهدرا تشكيل مي سواري دوچرخهكامل 
  



 

  

 "6" صفحه      شهر شيراز مطالعات جامع سيستم دوچرخه سواري كالن

  

ونقل و ترافيك  سازمان حمل
تحليل وضعيت موجود و ارائه : سوم بخش گزارش  :شماره و عنوان گزارش  شهرداري شيراز

  راهكارها و پيشنهادات

  
  91دي ماه    SHB-RP-303-01  :فايلنام 

 

 

  
  دوچرخه 2نمايي از مسير درجه . 1شكل 

  
 دوچرخه 1مسير درجه . 2شكل 

  سواران نيازهاي اصلي دوچرخه -1-2- 3

اين نيازها به . نيز توجه ويژه شودسواران  دوچرخهي اصلي بايد به نيازها سواري دوچرخهيق وجهت تش
  :شرح زير است

شامل اعمال مقررات راهنمايي و رانندگي و كاهش احتمال برخورد با  ايمني مسير؛ -

  .نقليه موتوري وسايل
هاي حمل و نقل عمومي، فراهم  شامل تكميل شبكه، اتصال به ايستگاه پيوستگي مسير؛ -

 .خهبودن پاركينگ دوچر
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سازي مناسب مسيرهاي دوچرخه؛ عبور مناسب از  شامل سرعت و كف آسان بودن مسير؛ -

 .و كوتاهي مسير رو هعرض سوار

ف و منظره هايي كه شامل زيباسازي محيط اطراف دوچرخه، تغيير محيط اطرا زيبايي مسير؛ -

 .گيردسوار قرار مي در ديد دوچرخه

  .سازي، وضعيت آب و هوا و وضعيت روشنايي فشامل صاف و محكم بودن ك راحتي مسير؛ -

  
  مسير دوچرخه، زيبا و مناسب. 3شكل 

  مزاياي استفاده از دوچرخه -1-3- 3

براي مثال مترو داراي . استفاده از هر سيستم حمل و نقلي نقاط ضعف و قوت خود را دارد
رفيت كم اما انعطاف پذيري بااليي پذيري كم اما ظرفيت بااليي است و دوچرخه، داراي ظ انعطاف

براي افزايش سهم يك مد حمل و نقل، . كند است و امكان حمل ونقل درب به درب را فراهم مي
كه بدين منظور نياز به دانستن نقاط قوت و ضعف . نياز به افزايش مطلوبيت آن وجود دارد

  .وجود داردسيستم دوچرخه و دوچرخه همگاني و توجه به اجزاي آن 
نياز مبرمي به  ،چرخه نوعي سيستم حمل و نقلي است كه براي رسيدن به اهداف طرح جامعدو

از تجارب نسبتاً . هاي موفق و ناموفق بسياري از اين سيستم وجود دارد نمونه. دارد فرهنگ سازي
شهرداري تهران اشاره نمود كه  8توان به طرح پايلوت دوچرخه همگاني منطقه  موفق آن مي

توان به اولين  هاي ناموفق آن نيز مي از طرح. رشد سفرهاي روزانه دوچرخه را داراست روند رو به
هاي كارگر و كشاورز اشاره كرد كه براي تردد  تجارب اين سيستم در شهر تهران در خيابان

. گرديد آوري سيستم جمعاين  مدتياز دانشجويان مسيرهاي ويژه دوچرخه اجرا شده بود اما بعد 
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اي طراحي  با حذف پارك حاشيهها  باند كندرو ماشيناز كه ويژه خيابان كارگر   خطبراي نمونه 
 نگرفتندرنظر اي و كاهش عرض خيابان،  شيب زياد، حذف پارك حاشيه مشكالتي نظيرشده بود 

هاي  فضاي مناسب براي سوار و پياده شدن مسافران تاكسي و حتي ناديده گرفتن ايستگاه
ر نهايت با د كه دوچرخه را داشتها از خط ويژه  تردد موتور سيكلت عدم برخورد با ،اتوبوس

  .عتراض كسبه، خطوط ويژه فوق توسط شهرداري حذف گرديدا
 نيز به و در بند بعدارائه شده رخه در معابر شهري استفاده از دوچي اي از مزايا خالصهدر ادامه 

 :توان به موارد زير اشاره نمود مياز مزاياي اين سيستم  .نقاط ضعف اين سيستم اشاره شده است

در سفرهاي كوتاه شهري، سرعت جابجايي با دوچرخه معموالً از سرعت جابجايي با اتومبيل  -
  .كمتر نيست و در اوقات شلوغ اين سرعت براي دوچرخه عمالً بيشتر است

 و به جاي بسيار كمتري براي) سواري 3/0تا  25/0(دوچرخه به جاي كمتري براي عبور  -
 .نياز دارد) سواري 0/ 1حدود (پاركينگ 

 .صرفه است و از نظر اقتصادي به هزينه تملك و نگهداري آن ناچيز است -

 )2/0تا  1/0( ها بسيار كمتر است هزينه احداث راه و پاركينگ براي دوچرخه -

 .كندهوا را آلوده نمي -

 .ها استتهديد كمتري براي ايمني پياده -

 .كند و با توسعه پايدار سازگار استرا مصرف نمي) سوخت فسيلي(ذير منابع تجديد ناپ -

  .كندبه سالمت افراد جامعه كمك مي -
  .تواند حمل و نقل درب به درب را تامين كند داراي انعطاف پذيري بااليي است و مي -
  .تواند داشته باشد هاي زياد مي تركيب خوبي با حمل و نقل عمومي براي مسافت -

  ف استفاده از دوچرخهنقاط ضع -1-4- 3

   ايمني كم معابر براي تردد دوچرخه -
 هاي پارك ناامني و سرقت دوچرخه در محل -

متعلق دانستن دوچرخه به افراد با جايگاه براي نمونه : هاي فرهنگي محدوديت ها و نگرش -
  در اذهان عمومي اجتماعي پايين
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ا به نوعي وسيله نقليه جنسيتي بانوان كه عمالً اين وسيله نقليه ر توسطعدم امكان استفاده   -
  .گذارد كند و حتي بر ميزان استفاده مردان نيز تاثير منفي مي تبديل مي

اغلب افراد ( پذيري كه مردم براي مثال حس آسيب :ها ها و سوء تفاهم پيش ذهنيت -
كنند منعكس كننده اطالعات  در خصوص دوچرخه سواري در شهرها بيان مي) سوار غيردوچرخه
، )2000(ژورنال پزشكي انگلستان هاي در حالي كه در تحليل. ها درباره سوانح است ضعيف آن

ميليون 3/5از حداقل . واري در معابر ناچيز هستندساذعان شده است كه خطرات ذاتي دوچرخه 
اين . بازند نفر در اثر سوانح رانندگي جان مي 10دوچرخه سوار دائمي در انگلستان، ساالنه تنها 

روند و كشته  سال است كه هر ساله زير ماشين مي 75نفر افراد زير  35ايسه با رقم قابل مق
 .شوند مي

هاي زياد مردم عموماً ترجيح به استفاده از ساير  در مسافت: هاي فيزيكي و مسافت محدوديت -
 .رندامدهاي حمل و نقل د

براي  .دوچرخه هستندگرما و سرماي بيش از حد از موانع استفاده از : شرايط اقليمي و جغرافيايي -
استفاده در زمستان آمار  از آمار استفاده از دوچرخه در فصل بهار در تهران بسيار بيشترمثال 
 .است

 هزينه اوليه براي خريد دوچرخه و استطاعت مالي -

استفاده از دوچرخه : و مداوم در بلند مدت هاي طوالني سواري ايجاد مشكالت جنسي در دوچرخه -
در بهتر است به صورت ممتد انجام نشود و  )كيلومتر 16حدود (مايل  10 هاي بيش از در طول

بايست از  همچنين مي. صل كوتاهي از دوچرخه پياده شده و مجددا به مسير ادامه داده شودفوا
 .هاي استاندارد استفاده شود زين

اي كاري ها و يا در هواي گرم كه از مطلوبيت آن براي سفره خستگي و تعريق بدن در سربااليي -
 .كاهد ابتداي روز مي
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  و قوانين هاي دوچرخه دوچرخه هاي الزم در ايستگاه - 2- 3

  هاي دوچرخه هاي الزم در ايستگاه نوع دوچرخه -2-1- 3

شود مانند  در حال حاضر انواع مختلف دوچرخه براي هر منظور و هر گروه سني و جنسي ساخته مي
  .هاي ويژه هاي ورزشي و دوچرخه دوچرخههاي حمل بار و جابجايي مسافر،  هاي شهري، دوچرخه دوچرخه

 هاي شهري دوچرخهدر معابر شهري شيراز، استفاده از %) 2كمتر از (با توجه به شيب كم موجود 
 6، 9هايي از مناطق  مانند قسمت(شايان ذكر است در آينده در بعضي از معابر . گردد پيشنهاد ميمعمولي 

از % 5هاي باالي  اي و در شيب هاي دنده از دوچرخهتوان  كه داراي شيب بيشتري هستند، مي) 5و 
ارايه  1جدول انواع دوچرخه مورد استفاده در شبكه معابر شهر در . هاي برقي نيز استفاده كرد دوچرخه

  .باشد ونقل شهري مورد استفاده مي تيپ دوچرخه در حمل 3بر اساس اين جدول، . شده است
 ونقل شهري و كاربردهاي آن بررسي انواع دوچرخه مورد استفاده در حمل. 1جدول 

 مسيرهاي مورد استفاده نوع دوچرخه رديف
  %2مسير داراي روسازي و يا كفسازي مطلوب با شيب طولي كمتر از   دوچرخه معمولي  1

  اي دوچرخه دنده  2
  %5يب تا ش) فاقد كفسازي و روسازي(مسيرهاي طبيعي

  %5-2هاي داراي روسازي و يا كفسازي با شيب طولي بين  مسير

  %5مسيرهاي با شيب طولي بيش از   دوچرخه موتوردار  3

  

ها  نوع دوچرخهاي براي كرايه اين  ضابطهاي و يا برقي، نياز به  هاي دنده به منظور استفاده از دوچرخه
اكه براي افراد مبتدي با توجه به سرعت باالي چر .سواري است به افرادي با مهارت مناسب در دوچرخه

ماه  6ها به افرادي كه حداقل در  براي مثال كرايه اين نوع دوچرخه. (ها ممكن است خطر آفرين باشد آن
كه نوعي تشويق به استفاده بيشتر  ...هاي خانه دوچرخه استفاده نموده باشند و يا  بار از دوچرخه 10اخير 

   ).نيز هست از دوچرخه
دوچرخه شهري براي تردد در ترافيك شهرها مناسب بوده و طبق قانون به تجهيزات ايمني خاصي 

 تجهيزات داراي بايد آئين نامه جديد راهنمايي و رانندگي، دوچرخه 77بر اساس ماده  .بايد مجهز باشند

 :باشد زير
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كافي  قدر به را آن جلوي متري 15 مسافت تا شب هنگام كه جلو در زرد يا سفيد چراغ يك -الف
 .سازد روشن

 .شود ديده متري 150 فاصله از شب هنگام در كه عقب در قرمز نور با چراغ يك -ب

نقليه  وسايل نور كه جلو در زرد رنگ به نورتاب يك همچنين و عقب در قرمز رنگ به نورتاب يك -پ
 .نمايد منعكس متري 20 فاصله از را جلو و سر پشت

صوتي  هاي زنگ از استفاده و نصب. شود شنيده متري 30 فاصله از آن يصدا كه بوق يا زنگ يك -ت
 .است ممنوعها  دوچرخه براي خطر بوق يا آژير يا

 .گردد متوقف مناسبي فاصله در دوچرخه آن گرفتن هنگام به كه ترمزي -ث

ت، بايست با توجه به كاهش شدت ضربه به سر در حوادث و تصادفا استفاده از كاله ايمني نيز مي
شايان ذكر . هاي شهري ارائه شده است اي از دوچرخهه نمونه) 4شكل (شكل در . توجه ويژه قرار گيرد

توجه به اهميت قوانين و مقررات در بند بعد اهم قوانين و مقررات موجود در كشور ارائه گرديده  است با
  . است

  
  هاي شهري نمونه دوچرخه. 4شكل 

  سواري قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در خصوص دوچرخه -2-2- 3

رود كه در آن  به شمار مي ونقل نامه راهنمايي و رانندگي به عنوان يكي از مقررات مبناي حمل آئين
ميزات، نحوه صدور هاي اجرايي، انواع عالئم و م ها و سازمان عابران پياده، دستگاه وظايف رانندگان،

  .گواهينامه و شرايط مربوط به رانندگي بر روي وسايل نقليه عمومي آمده است
 172و  171، 170، 169، 168، 167، 164، 77، 74در آيين نامه جديد راهنمايي و رانندگي در مواد 

  :شود ميدر ادامه به بررسي اين مواد قانوني پرداخته . به مبحث قوانين دوچرخه پرداخته شده است
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 تاييد موسسه مورد استاندارد اساس بر بايد دوچرخه و موتورسيكلت اختصاصي تجهيزات) 74 ماده 

 محيطي، استانداردهاي زيست هاي آلودگي عدم نظر از و بوده ايران صنعتي و تحقيقات استاندارد

 .باشند نموده رعايت را زيست محيط عالي حفاظت شوراي مصوب

  گرفتمورد بررسي قرار  2-3ات دوچرخه است كه دربند مربوط به تجهيز) 77ماده. 

 مجهز ايمني كاله به بايد موتوردار دوچرخه و موتورسيكلت نوع هر سرنشينان و رانندگان )164 ماده 

 .نمايند استفاده آن از حركت طول در و باشند

 جمعيـت،  دحـام از ميـان  در و رو هپياد از سوار دوچرخه و موتورگازي موتورسيكلت، عبور) 167 ماده 

 .است ممنوع شلوغ و نقاط بازار

 اشياي و نامتعارف بار رانندگي هنگام ندارند حق سواران دوچرخه و سواران موتورسيكلت )168 ماده 

 از آنان هاي دست برداشتن نيازمند كه دهند انجام اعمالي يا نمايشي حركت يا حمل كنند، ديگري

 .باشد فرمان روي

 است ممنوع ها راه بودن لغزنده هنگام دوچرخه و موتورگازي كلت،موتورسي راندن) 169 ماده. 

  است ممنوع زين فاقد دوچرخه با رانندگي) 170ماده. 

  اسـتاندارد  اضافي زين آنكه مگر است، ممنوع دوچرخه روي اشخاص سواركردن دوتركه )171ماده 

 .باشد كار داشته اين براي

 مكلفندسواران  دوچرخه )172 ماده: 

 كه اي نقليه وسايل از گذشتن براي و نمايند عبور راه راست طرف از كامل طور به حركت امهنگ -الف

 .آورند عمل به را احتياط نهايت اند، كرده راه توقف كنار در

 معبـر  آنكـه  مگـر  كننـد،  حركـت  رديف يك در بايد سواران، دوچرخه تعداد بودن زياد صورت در - ب

 و عبـور  ويـژه  معبر بيرون ندارند حق صورت اين در. باشد هشد داده اختصاص ها براي آن اي ويژه

  .نمايند مرور
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سيون نها و كنوا سيون عبور و مرور در جادهنقانون الحاق ايران به كنوا -2-3- 3

  )26/11/54مصوب (ها  مربوط به عالئم راه

عبور و مقررات و  ها شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي ايجاد هماهنگي در عالئم راه 
با شركت نمايندگان كشورهاي  در كميته كشورهاي عضو در وين كنفرانسي 1968در سال ،المللي مرور بين

 عالئم  ها و ديگري درباره عبور و مرور در راه عضو تشكيل داد كه در نتيجه دو كنوانسيون يكي راجع به
  .به تصويب رسيده است 26/11/54اريخ كه قانون الحاق ايران به اين دو كنوانسيون درت .ها تهيه گرديد راه

هيچ طرف تاكيد شده كه  در اين الحاقيه در ماده سوم كه مربوط به تعهدات كشورهاي متعاهد است 
   .دنگواهينامه رانندگي را الزامي بدان المللي متعاهد نبايد براي رانندگان دوچرخه در ترافيك بين

بوده و بر مبناي آن جزئيات زير  سواران دوچرخه ماده بيست و هفتم مربوط به مقررات مخصوص براي
  :آور است در خصوص توسعه دوچرخه دركشور قابل اجرا و توجه به آن الزام

هاي متعاهد و يا  سيون طرفناين كنوا) رو و راه موقعيت در قسمت سواره( 10ماده  3رغم بند  علي
 . پهلو حركت كنند و يا بيشتر پهلوبه 2تعداد سواران به  ه دهند دوچرخهزتوانند اجا واحدهاي تابعه آنها مي

سواران نبايستي بدون در دست گرفتن فرمان دوچرخه و يا حداقل يك طرف آن دوچرخه را  دوچرخه
برانند و يا اجازه دهند كه توسط وسيله نقليه ديگري كشيده شوند و نيز بايستي اشيائي كه مانع راندن آنها 

گان به وجود آورد با خود حمل يا به دنبال كشيده و يا به جلو فشار بشود و يا خطري براي ساير رانند
 .دهند

هاي متعاهد و يا  معذلك طرح. گازي ممنوع است سوار و رانندگان چرخ حمل مسافر توسط دوچرخه
مثالً حمل مسافر در مواردي كه . نسبت به اين مقررات استثنائاتي قائل شوند توانند واحدهاي تابعه آنها مي

 .نقليه داراي زين باشد لوساي

ها  تابعه آن هاي متعاهد و يا واحدهاي طرف ،در نقاطي كه محل عبور دوچرخه وجود داشته باشد
چنانچه  در همين شرايط. سازند رو ممنوع سواره سواران را از استفاده از بقيه قسمت توانند دوچرخه مي

از   نموده و استفاده استفاده رو هكه از راه دوچرخ دهند توانند به رانندگان چرخ گازي اجازه صالح بدانند مي
  .ممنوع سازند ها رو را براي آن بقيه سواره
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  ضوابط طرح مسيرها و شبكه دوچرخه -3- 3

  در انواع راههاي شهري  استفاده دوچرخه -3-1- 3

  .شدبامي 2جدول شهري مطابق  هاي ها و خيابان شبكه راه درضوابط استفاده از دوچرخه 
  

  رهنمودهايي براي تعيين نوع مسير دوچرخه به تفكيك معابر مختلف. 2جدول 

  نوع راه
  

  نوع مسير دوچرخه
رو سواره

 مشترك
  1مسير درجه   2مسير درجه   3مسير درجه 

  مناسب  ممنوع  ممنوع  ممنوع  1شرياني درجه 

  2شرياني درجه 
  )در ساعت  كيلومتر( 50≥% 85سرعت  
  )كيلومتر در ساعت ( 50<% 85سرعت  

  
  توصيه نميشود
  توصيه نميشود

  
  ممنوع
  مجاز

  
  ممنوع
  مناسب

  
  مناسب
  مطلوب

  محلي         
  مسكوني - هاي تجاري كاربري   
  هاي مسكوني كاربري   

  
  مجاز
  مجاز

  
  مناسب
  مناسب

  
  مناسب

  شود ميتوصيه ن

  
  مطلوب
  مطلوب

  ، مسيرهاي دوچرخه، وزارت مسكن و شهرسازي11اههاي شهري، بخش آئين نامه طراحي ر :منبع 
  

  :در اين رابطه در خصوص انواع معابر شهري موارد ذيل ذكر گرديده است
  

  )آزادراه و بزرگراه(ي شرياني درجه يك هاراه -

همچنين نبايد مسير . كند ترددشرياني درجه يك  هاي راه رو هه هيچ وجه نبايد از سواردوچرخه  ب
 1درجه  توان مسيرايجاد نمود و فقط مي هااين راهكنار را در ) خط ويژه دوچرخه(دوچرخه  2ه درج

داد، به طوري كه مسير دوچرخه كامالً از ترافيك  شرياني درجه يك قرار دوچرخه را در امتداد راههاي
ه ممنوع آزادراه راه، مسير دوچرخه بايد خارج از محدوددالزم به ذكر اينكه در آزا. موتوري مجزا باشد

  .يابد استقرار
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  )خياباني اصلي شهري( ي شرياني درجه دو هاراه -

 دو وجود داشته باشد، دوچرخه يا درجه يك اگر در امتداد راه، مسير، سواري دوچرخهدر مقررات 
درصد  85در راههاي شرياني درجه دو، اگر سرعت . باشدنمي رو همجاز به استفاده مشترك از سوار

در غير اين صورت . كيلومتر در ساعت يا بيشتر باشد مسير دوچرخه بايد درجه يك باشد 50نقليه  وسايل
  .نيز استفاده كرد 2توان از مسير درجه مي

  

 اي از مسير دوچرخه مجاور خيابان اصلي نمونه. 5شكل 

  ي محليهاخيابان -

هاي  دوچرخه ضروري نيست، ليكن گاهي، درخيابان 2و  1هاي محلي معموالً مسير درجه در خيابان
ها  دوچرخه، 2و  1در صورت نبود مسير درجه . الزم است 2محلي مهم واقع در مراكز تجاري، مسير درجه 

توان به عنوان مسير درجه ها را مي اين خيابان. كنندها به طور مشترك استفاده مي اين خيابان رو هاز سوار
  .نيز مشخص ساخت 3

  

  ]3[رح شبكه دوچرخهط -3-2- 3

در . يك پيش نياز براي طراحي مسيرهاي دوچرخه، داشتن نگاه كالن به محدوده مورد مطالعه است
  . گردد مي طرح شبكه دوچرخه موقعيت و نوع مسيرهاي دوچرخه بر روي شبكه معابر شهري مشخص

احت و هدف از طراحي شبكه دوچرخه تامين مسيرهاي پيوسته، ايمن، زيبا، ربه طور كل  
  .در تمام سفرهاي داخل يا خارج مناطق ساخته شده استسواران  دوچرخهالمقدور مستقيم براي  حتي
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هاي مجزا تشكيل نشده باشد، مبادي و مقاصد مهم را به شبكه بايد پيوسته باشد يعني از بخش
جذابيت و تنوع ترين زمان سفر انتخاب شود، داراي  يكديگر متصل كند، مسيرهاي آن با رعايت اصل كوتاه

  .وت مناسب بوده و همچنين از ايمني كافي برخوردار باشداي متفبدن سواران با قدرتباشد و براي دوچرخه
مسيرهاي اصلي . شوندبندي مي مسيرهاي شبكه دوچرخه به دو گروه اصلي و فرعي طبقه همچنين

  .رسي را برعهده دارندارتباط دهنده مبادي و مقاصد مهم هستند و مسيرهاي فرعي نقش تامين دست
  

  مسيرهاي اصلي دوچرخه  -3-3-2-1

متر از يكديگر فاصله  1000تا  500مسيرهاي اصلي شبكه در مناطق شهري بين  ه كهشدتوصيه 
  .داشته باشند

هاي  هاي اصلي، به موازات آنها و يا در شبكه خيابان توانند در امتداد خياباناينگونه مسيرها مي
رو يا در سطح توان با طرح هندسي مستقل، در پيادهيرهاي اصلي را ميمس. دسترسي قرار داشته باشند

  .طراحي نمود معابر روسواره
بنابراين از شبكه . مسيرهاي اصلي بايد حداقل برخورد را با ديگر عناصر ترافيك داشته باشند

استفاده  سواري دوچرخهمسيرهاي اصلي  در توان با توجه به موارد زيرهاي دسترسي محلي فقط مي خيابان
  :كرد

 گاهي نباشد مكان بازي كودكان يا داراي عملكرد توقف ،خيابان دسترسي محلي. 

 ورود و خروج به اين مسير از ساير مسيرها به سادگي ممكن باشد. 

 باشد و غيرايمن هدايت دوچرخه از عرض خيابانهاي اصلي نبايد پرپيچ و خم. 

  وجود نياوردهبسواران  دوچرخهتوقف خودروها مشكلي براي. 

 راحتي مسير، سرعت سفر مناسب با داشتن (سواران مناسب باشد  براي دوچرخه هااين مسير

 )حق تقدم يا تاخير كم، روسازي مناسب

  روشنايي و ديد كافي(مالحظات مربوط به امنيت اجتماعي در آنها رعايت شده باشد( 

 تابلوهاي جهت نما در آنها نصب شده باشد. 
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گذرد بيشتر از تعداد هاي دسترسي محلي مي چرخه در مسيري كه از خياباناگر حجم عبور دو
نقليه موتوري باشد بايد در محل تقاطع ها به آنها حق تقدم داد و با ساخت و ساز مناسب، سرعت وسايل

ممكن است نصب چراغ راهنما در محل تقاطع مسير دوچرخه با خيابانهاي پرتردد . خودروها را كاهش داد
  .داشته باشد ضرورت

در مسيرهاي اصلي استفاده ] شود مي كه در ادامه توضيح داده[از روش هدايت مشترك  معموالً
شود مگر اينكه سرعت حركت خودروها و تعداد آنها كم باشد يا به وسيله تمهيداتي بتوان سرعت  نمي

ي اصلي با سرعت و حجم رو در خيابانهابدين جهت استفاده مشترك از سطح سواره. خودروها را كاهش داد
  .شودزياد براي مسيرهاي اصلي دوچرخه توصيه نمي

  

  مسيرهاي فرعي شبكه  -3-3-2-2

شود ه ميتري نسبت به مسيرهاي اصلي درنظر گرفتيينبراي مسيرهاي فرعي استاندارد پا معموالٌ
اينگونه . شداي داشته باسواران زياد بوده يا مالحظات ايمني آنها اهميت ويژهمگر اينكه تعداد دوچرخه

متر  500تا  200ها بين نكنند و فاصله آدر جهت تكميل شبكه مسيرهاي اصلي عمل مي معموالًمسيرها 
  . توصيه شده است

گيرد و اغلب از جداسازي ترافيك در مسيرهاي فرعي فقط با توجه به مالحظات ايمني صورت مي
رو ر هر صورت استفاده مشترك از سطح سوارهد. گيردرو استفاده مشترك صورت ميادهيرو يا پسطح سواره

  .مستلزم سرعت و تعداد كم خودروها است

به دست آمد الزم است هر يك از  سواري دوچرخهپس از اين كه خطوط كلي دوچرخه و شبكه 
 رو همسايلي از قبيل موقعيت مسير در مقاطع عرضي معبر سوار. مسيرهاي دوچرخه بررسي و طراحي گردد

در  رو يا پياده رو ، درجة جداشدگي آن از تسهيالت سواره)دو طرفه يا يكطرفه بودن(عملكرد آن  ،رو يا پياده
  .گردد مي اين قسمت بررسي
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   طراحي مسيرهاي دوچرخه - 4- 3

هاي روش. باشد ميطراحي مسير دوچرخه به معني تعيين چگونگي هدايت دوچرخه در مقطع معابر 
  :]3[ سواران عبارتند از كلي هدايت دوچرخه

 روهدايت مشترك در سواره -

 روپيادههدايت مشترك در  -

 هدايت مستقل در خط دوچرخه -

 هدايت مشترك در خط حمايتي دوچرخه -

 هدايت مشترك در خط اتوبوس -

  راهرو يا دوچرخههدايت در دوچرخه -

  چرخهاي از هدايت مشترك دوچرخه در خط حمايتي دو نمونه. 6شكل 

  

در طرفين يك خيابان با توجه به نوع و  جهت ايجاد مسير دوچرخه هاي مختلف استفاده از روش
را فقط در يك  سواري دوچرخهتوان تسهيالت در صورت محدوديت فضا مي. شيب آن امكان پذير است

اين وجود  با. سواران به صورت يك طرفه است البته حالت معمول تردد دوچرخه .طرف خيابان ايجاد نمود
هاي استثنايي در خطوط دوچرخه راه و در حالترو يا دوچرخهدر شرايط زير بايد تردد دوطرفه در دوچرخه

  :مورد توجه قرار گيرد
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 .عبور ايمن از عرض خيابان غيرممكن باشد -

 .سواران فقط در يك طرف خيابان متمركز باشند مقصدهاي مهم دوچرخه -

  اي از هدايت مشترك دوچرخه در خط اتوبوس نمونه.  7شكل 

و  ها تقاطعشرط اساسي براي ايجاد مسير دوچرخه، وجود فضاي كافي و خصوصا ايمني تردد در محل 
اگر تردد وسايل نقليه موتوري در . هاي مجاور و همچنين در ابتدا و انتهاي مسير استدر ورودي كاربري

در جهت مخالف فقط در صورتي مجاز است كه سواران  دوچرخهشد تردد يك خيابان به صورت يك طرفه با
در اين حالت جداسازي مسير دوچرخه با استفاده از . مسير مجزا براي دوچرخه وجود داشته باشد

  .شود مي مورب، نوار حائل و مانند آن، توصيه كشي خطدوگانه،  كشي خط
  

  مسير دوچرخه در خيابانهاي اصلي -1- 4- 3

در اين رابطه بايستي . مسيرهاي دوچرخه در خيابان هاي اصلي شهري است رحعمده ترين بخش، ط
  :به نكات زير توجه گردد

   انتخاب روش هدايت مناسب -3-4-1-1

سواران هرچه حجم جريان وسايل نقليه و سرعت خودروها بيشتر باشد جداسازي حركت دوچرخه
وسايل نقليه سنگين باعث انتخاب  باالي به همين ترتيب وجود درصد نسبتاً. كندضرورت بيشتري پيدا مي

  .شودسواران ميمسيرهاي مجزا براي دوچرخه
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فاصله (شوند هايي كه مسيرهاي دوچرخه به دفعات توسط خيابان هاي دسترسي قطع ميدر خيابان
هستند، ...) مانند پمپ بنزين و (هاي جانبي پرتردد  ، يا داراي كاربري)متر 150تا  100تقاطع ها بين 

  .نسبت به خط دوچرخه ارجحيت دارد رو هوچرخايجاد د
هاي پرتردد زياد نباشد، احداث خط ها زياد باشد و تعداد كاربريبرعكس درصورتي كه فاصله تقاطع 

  .اولويت دارد رو هدوچرخه بر دوچرخ
توان سواران كم دوچرخه. توجه داشت نيز سواران در انتخاب روش هدايت بايد به تركيب دوچرخه

نيز بايد براي  ها تقاطعدر محل . روها از ايمني بيشتري برخوردار هستنددوچرخهدر ) و سالمندانكودكان (
  .آنها سطوح انتظار ايمن و همچنين امكان گردش به چپ غير مستقيم فراهم گردد

  

  رو ترافيك مشترك در سواره - 3-4-1-2

بود كه سرعت تردد  رو فقط در صورتي همراه با ايمني كافي خواهدسواران در سوارهتردد دوچرخه
كيلومتر  40درصدي وسايل نقليه تا حد كمتر از  85كاهش دادن سرعت  معموالً. خودروها نسبتا كم باشد

رو يا تغيير مسير به عنوان مثال ايجاد برآمدگي در سطح سواره(در ساعت مستلزم اقدامات فيزيكي 
. رعت و اعمال مقررات مربوطه استهمراه با اقدامات كنترلي از قبيل محدود كردن حداكثر س) حركت

توان با اقدامات كيلومتر در ساعت را مي 50تا  40درصدي وسايل نقليه در حد  85كاهش سرعت 
  .نيز صورت داد) هاي راهنمايي متواليهماهنگ سازي چراغ(مديريتي ترافيك 

ايـد بـا   هـاي حاشـيه اي نيـز ب   مخاطرات احتمالي ناشي از توقف و حركت خودروها در پاركينـگ 
  .احداث تسهيالت مقتضي و يا تغيير مقررات پاركينگ به حداقل ممكن كاهش داده و يا حذف شود

  

  رو همراه با خط حمايتي دوچرخهترافيك مشترك در سواره -3-4-1-3

سواران در  رو است كه براي تردد دوچرخهاي واقع در كناره سوارهخط حمايتي دوچرخه سطح ويژه
خطوط . توانند از آن عبور كنند مي موتوري فقط در مواقع اضطراري نظر گرفته شده و وسايل نقليه

هاي دوخطه و در شرايطي كه فضاي كافي براي دوچرخه وجود نداشته حمايتي دوچرخه معموالٌ در خيابان
  .شوندحجم عبور وسايل نقليه باشد، ايجاد مي% 5و درصد وسايل نقليه سنگين كمتر از 
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هاي با بنابراين خيابان. كندملكرد خطوط حمايتي ايجاد اختالل مياي خودروها در عتوقف حاشيه
  .حجم پاركينگ باال براي ايجاد خط حمايتي مناسب نيستند

روي باقيمانده بايد عرض سواره. متر است 25/1متر و حداقل  60/1عرض خط حمايتي ترجيحاً
بنابراين براي ايجاد خط حمايتي . شودمتر باشد تا امكان عبور همزمان دو وسيله نقليه تامين  5/4حداقل 

  . متر باشد 0/7 – 5/8رو حداقل بايد عرض سواره
و به فاصله يك متر از ساير خطوط متمايز  به طول يك متر منقطع كشي خطبوسيله خطوط حمايتي 

خط . وسط مجاز نيست كشي خطمتر كمتر باشد  50/5رو از چناچه باقيمانده عرض سواره. شوندمي
  .توان با ترسيم نماد دوچرخه بر روي آن مشخص نمود مي راحمايتي 

  

  يابي خط دوچرخه در مقطع خيابان مكان -3-4-1-4

  :يابي خط دوچرخه وجود دارد هاي زير براي مكانگزينه
 اي خط دوچرخه بدون پاركينگ حاشيه -

 ايخط دوچرخه در سمت چپ پاركينگ حاشيه -

 ايخط دوچرخه در سمت راست پاركينگ حاشيه -

اي اي هنگامي ممكن است كه ممنوعيت پاركينگ حاشيهاد خط دوچرخه بدون پاركينگ حاشيهايج
اي حالت خط دوچرخه در سمت چپ پاركينگ حاشيه. اي كافي تامين گرددو پاركينگ غير حاشيه اعمال

  .اي استهاي با پاركينگ حاشيهمعمول در خيابان
 :گيرداي مورد توجه قرار ميينگ حاشيهدر شرايط زير نيز خط دوچرخه در سمت راست پارك

اي، به علت حجم و سرعت زياد خودروها يا به علت فراواني ورود و خروج از پاركينگ حاشيه -
 .رو نيز وجود نداشته باشدجداسازي ترافيك دوچرخه و خودرو الزم بوده ولي امكان ايجاد دوچرخه

در . رو باشدتر از ايجاد دوچرخه از پياده مناسببه علت حجم زياد عابرين پياده، جداسازي دوچرخه  -
هاي مجاور بايد ديد متقابل كافي بين رانندگان و و همچنين در محل ورودي كاربري ها تقاطعمحدوده 
به عالوه بايد به كمك وسايلي از توقف غير مجاز خودروها روي خط دوچرخه . تامين شودسواران  دوچرخه

  .جلوگيري به عمل آيد
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ولي در شرايطي كه خط دوچرخه در سمت . شودخط دوچرخه به صورت يك طرفه طراحي مي اصوالً
در اين صورت . اي قرار داشته باشد استثنائاٌ تردد دو طرفه نيز امكان پذير استراست پاركينگ حاشيه

  .متر است 50/2برابر) شود مي متر فاصله حائل نيز 5/0و  كشي خطكه شامل (حداقل عرض 
  

  طرفهمخالف در خيابان يكخط دوچرخه  -3-4-1-5

  :هاي يك طرفه بايد با توجه به نكات زير صورت گيردايجاد خط دوچرخه در خالف جهت خيابان

 ي و خط عبوري خودروها ايجاد شود زيرا بـه دليـل   ا خط دوچرخه نبايد بين پاركينگ حاشيه

عبـوري   مجبور به انحـراف از مسـير و ورود بـه خـط    سواران  دوچرخهورود و خروج خودروها، 

 . شوند مي جهت مقابل

  متر است كـه   2) يا ساير تجهيزات كشي خطبدون احتساب عرض (عرض معمول اين خطوط

 .سازداز يكديگر را فراهم ميسواران  دوچرخهامكان سبقت گيري 

چنانچه حجم و سرعت خودروها زياد باشد بايد جداسازي خط دوچرخه مخالف از خط عبوري 
  .دوگانه يا نوار حائل صورت گيرد كشي خطبوسيله خودروها 

  

  مسير دوچرخه در خطوط ويژه اتوبوس -3-4-1-6

ويژه اتوبوس را، به هر حال، مورد هاي  سواران خطالمللي نشان داده كه دوچرخه بين تجارب ملي و
  . ساده و عملي نيست معموالًدهند و جلوگيري از اين امر استفاده قرار مي

يراز با توجه به عرض كم مسيرهاي خطوط ويژه و تردد در طرح مسيرهاي انجام شده در شهر ش
هيچ  ها همراه است، ها و اتوبوس هاي متناوب تاكسي ها در اين خطوط كه همراه با توقف و حركت تاكسي

هاي توسعه آينده به اين  اما شايد بتوان در طرح. اي در خطوط ويژه پيشنهاد نگرديده است مسير دوچرخه
  .موضوع توجه بيشتري نمود

شوند، محل مناسبي براي قرار مسيرهاي اتوبوسي كه توسط مانع فيزيكي از بقيه ترافيك مجزا مي
ها، قرار دادن خط ويژه دوچرخه در  به علت سرعت زيادتر اتوبوس. باشنددادن خطوط ويژه دوچرخه مي

ها، با  اتوبوسدر هر حال، بايد حد خط ويژه دوچرخه در داخل قسمت اختصاصي . روها مجاز نيستاتوبوس
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جهت مسير دوچرخه ممكن است موافق يا مخالف جهت حركت . سفيد مقطع مشخص شود كشي خط
اندازه و نحوة قرارگيري مسيرهاي ويژه دوچرخه در  9شكل و 8شكل . ها بوده و يا دو طرفه باشد اتوبوس

  .ارائه شده استبوس داخل مسيرهاي ويژه اتو
ها و  به اين ترتيب، احتمال برخورد اتوبوس .رو، ايستگاه اتوبوس را دور بزندشود كه دوچرخه مي توصيه

شدن،  و مسافران اتوبوس، در حال پياده و سوار هايابد ولي احتمال برخورد دوچرخه مي كاهشها  دوچرخه
متر فاصله  5/0و لبه سايبان حداقل  رو هيد بين دوچرخاگر ايستگاه داراي سايبان است، با. يابدافزايش مي

  .نشودها  دوچرخه، تا بدنة سايبان مانع ديد گذاشته شود
 

  
  ابعاد خطوط دوچرخه در خط ويژه يكطرفه اتوبوس. 8شكل 
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  هااستفاده دوچرخهابعاد خط ويژه دوطرفه اتوبوس با در نظرگرفتن . 9شكل 

  

  اتوبوس  خط دوچرخه در محدوده ايستگاه -3-4-1-7

رو، بايد خط دوچرخه قبل از ايستگاه ختم شود  هاي اتوبوس واقع در سطح سواره در محدوده ايستگاه
در هنگام توقف اتوبوس در ايستگاه، دوچرخه سواران يا وارد ) 10شكل (و بالفاصله بعد از آن ادامه يابد 

تبديل خط دوچرخه به دوچرخه رو در . مانند سر اتوبوس منتظر مي شوند و يا پشت  جريان خودروها مي
اتوبوس در  10ها بيش از  گيرد تعداد توقف اتوبوس مجاورت ايستگاه اتوبوس، هنگامي مورد توجه قرار مي

  ).11شكل (گيري خودروها و دوچرخه ها از اتوبوس در محل ايستگاه ممنوع باشد يا سبقتساعت بوده و 
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  انقطاع خط دوچرخه در محدوده ايستگاه اتوبوس. 10شكل 

  
  )ابعاد به متر(اه اتوبوس رو در محدوده ايستگ دوچرخهدوچرخه به تبديل خط . 11شكل 

هاي اتوبوس اولويت اول، با توجه به درجه مسيرها، عرض معابر و حجم تردد  در محدوده ايستگاه
هاي اتوبوس همانند  مسير دوچرخه سواري در محل ايستگاهكشي يا جداكننده فيزيكي  خطها،  اتوبوس
  .منقطع مي گردد 10شكل 
حداقل عرض بايست  ميرو به ايستگاه اتوبوس،  هنگام رسيدن دوچرخهروها،  ورد دوچرخهاما در م 
متر و حداقل عرض الزم براي ايجاد سرپناه مسافران در مقابل عوامل  1.5نياز براي فضاي انتظار   مورد

اشد، تداوم جنانچه ايستگاه اتوبوس در سطح سواره رو واقع شده ب. متر در نظر گرفت 2.5را نامساعد جوي، 
  ).12شكل (رو در كنار ايستگاه بالمانع است مسير دوچرخه
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  گاه اتوبوس بدون عقب نشينييسترو از پشت سطح انتظار مسافران در ا دوچرخه عبور. 12شكل 

رو در كنار ايستگاه، درصورتي  هرو قرار داشته باشد تداوم مسير دوچرخ اگر ايستگاه در خارج سواره
در شرايط . امكان پذير است كه  فضاي كافي براي تردد عابرين پياده و مسافران اتوبوس وجود داشته باشد

شكل (رو را تبديل به خط دوچرخه نمود  توان در محدوده ايستگاه اتوبوس دوچرخه محدوديت فضا، مي
13.(  

  

  
  رو به خط دوچرخه در محدوده ايستگاه عقب نشسته تبديل دوچرخه. 13شكل 

 

  رو ورودي و خروجي دوچرخه -3-4-1-8

سواران بتوانند به راحتي  اي طراحي و اجرا شود كه دوچرخه رو بايد به گونه ورودي و خروجي دوچرخه
  )14شكل .(و با ايمني كافي وارد يا خارج شوند

 

 
 رو دهانه ورودي دوچرخه جزئيات. 14شكل 



 

  

 "27" صفحه      شهر شيراز مطالعات جامع سيستم دوچرخه سواري كالن

  

ونقل و ترافيك  سازمان حمل
تحليل وضعيت موجود و ارائه : سوم بخش گزارش  :شماره و عنوان گزارش  شهرداري شيراز

  راهكارها و پيشنهادات

  
  91دي ماه    SHB-RP-303-01  :فايلنام 

 

 

  نحوه عبور دوچرخه در محل سرعت گيرها - 3-4-1-9

عرض جاي  .دفته شودر نظر گر ها جاي عبور جداگانهها بايد براي عبور دوچرخهسرعت گير محل در
كند و عرض بيشتر ا تهديد ميرسواران  دوچرخهعرض كمتر ايمني و راحتي (شود متر توصيه مي 5/1عبور 
هاي محلي، در صورت ناچاري اين در خيابان). كه وسايل نقليه موتوري از آن استفاده كنند شودمي موجب

  .كمتر باشدمتر  9/0متر گرفت؛ ولي در هيچ حالتي نبايد از  5/1توان كمتر از عرض را مي
  

  دوچرخه  2در مسيرهاي درجهسواران  دوچرخهبا  ايتداخل پارك حاشيه - 3-4-1-10

سواران گذرنده از خط ويژه دوچرخه، مخصوصاً در جاهايي  اي وسايل نقليه با دوچرخهپارك حاشيه
كه تقاضاي پارك زياد بوده و تعداد مانور وسايل نقليه ناشي از ورود و خروج از فضاي پارك قابل توجه 

ه خصوص در صورت عدم وجود اي، بدر اين مناطق، ممنوع كردن پاركينگ حاشيه. باشد، در تداخل است
بنابراين، خط . كندهاي غير مجاز وسايل نقليه به طور كامل جلوگيري نمي پاركينگهاي عمومي، از توقف

دوچرخه استفاده  1ويژه كارايي مطلوب نداشته و در اين موارد بايستي در صورت امكان از مسيرهاي درجه 
  .كرد

اي، بايد بين خط پاركينگ و خط ويژه دوچرخه در ساير موارد، در صورت ضرورت پارك حاشيه
همچنين بايد اين . مشخص كنند كشي خطمتر در نظر گرفته و آن را با  75/0حاشية حايلي به عرض 

به اين ترتيب . حاشيه، براي ايستگاههاي اتوبوس و محلهاي بارگيري و باراندازي نيز در نظر گرفته شود
 مالحظه 15شكل و خط ويژه دوچرخه به صورتي كه در اي حداقل عرض مناسب براي پارك حاشيه

  .باشد مي متر 4شود برابر  مي
  

  

كشي و نحوه خط. 15شكل 
هـاي الزم بـراي    حداقل عـرض 

وضعيت خط دوچرخه در كنـار  
 خط پارك حاشيه اي
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  هاي دسترسيمسير دوچرخه در خيابان - 2- 4- 3

. باشد مي رو ههاي دسترسي به صورت مشترك در سطح سوار سواران در خيابان ايت دوچرخهمعموالً هد
به . مستلزم كاهش سرعت خودروها است )و عابرين پياده(سواران  سازي تردد دوچرخه به همين دليل ايمن

نگفرش به عنوان مثال س(توان از موانع فيزيكي هاي دسترسي مي منظور كاهش سرعت خودروها در خيابان
محدوديت سرعت، (و در صورت نياز وضع مقررات مقتضي ) و غيره رو هبرجسته، انحراف مسير سوار

  .استفاده نمود) ممنوعيت يا محدوديت تردد خودروها و غيره
طراحي اين . هاي يكطرفه، نيمه مسدود و بن بست باشد شبكه دسترسي ممكن است شامل خيابان

در ميان موانعي كه . پذير گردد المقدور تردد دوچرخه در آنها امكان حتي باشد كه نحويگونه معابر بايد به 
اند بايد راه عبور ايمن براي دوچرخه در نظر گرفته  هاي متقاطع ايجاد شدهبه منظور انسداد برخي حركت

  .شود

  
  اي از تقاطع نيمه مسدودنمونه. 16شكل 

در اين صورت . هاي نيمه مسدود بايد راه عبوري دوچرخه در كنار يا وسط موانع ايجاد شوددر كوچه
  .نصب گردد) و عابرين پياده(سواران  دوچرخهبايد تابلوهاي مناسب براي نمايش امكان عبور 

هاي حلهاي يكطرفه و راه سواران بايد امكان عبور جهت مخالف خيابان براي بهبود تردد دوچرخه
وضع مقررات و طرح تسهيالت الزم بايد هماهنگ با ساير مناطق شهر و با توجه به . بررسي گردد مقتضي
نوع و درجه مسيرهاي  SHB01هاي انجام گرفته، در نقشه  مطابق بررسي .هاي محلي صورت گيردويژگي

و پس از در وضع موجود مقطع عرضي معابر واقع در محدوده مطالعه . پيشنهادي دوچرخه ارائه شده است
  .ارائه شده است SHB-F3-SEC5الي  SHB-F3-SEC1هاي  در نقشهاجراي طرح پيشنهادي، 
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  ، درجه بندي مسيرهاي دوچرخه SHB01نقشه 
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  :موارد زير قابل توجه استمسيرهاي فاز دو و مسيرهاي موجود دوچرخه در رابطه با طرح 
هاي متعدد در رفوژ  بان و وجود بريدگيدر خيابان كريم خان زند با توجه به عرض زياد اين خيا -1

لذا خط دوچرخه از رفوژ مياني . سواران از رفوژ مياني وجود ندارد مياني آن ايمني الزم براي تردد دوچرخه
  .درنظر گرفته نشده است

در مورد نحوه استفاده از مسيرهاي ويژه دوچرخه ساخته شده در وضع موجود، مانند مسيرهاي  -2
هاي جاذب  با توجه به طول كم، عدم وجود كاربري) 5منطقه(، بلوار محراب)9منطقه (نرودويژه دوچرخه ميا

گردد كه با  لذا پيشنهاد مي. باشند توانند كاربري تفريحي و ورزشي داشته مي ها مي اين مكان... سفر و 
ها و  ا طرحهاي دوچرخه سواري فعال در شهر شيراز و ب ها و  باشگاه NGOتوجه به نظرات و پيشنهادات 

اين امر مستلزم وجود پيشنهاداتي . ها اقدام گردد ايده هاي بخش خصوصي نسبت به فعال سازي اين مكان
  .جامع براي تبديل اطراف اين مناطق به محيط تفريحي مناسب است

هاي حاشيه  هاي برق، گاز، مخابرات، نيمكت اي ارائه شده با توجه به وجود باكسه در طرح -3
 80رو و با رعايت فاصله  زند در پيادهخانو ساير عوارض موجود، خطوط دوچرخه در خيابان كريمروها  پياده

سانتيمتري از لبه باغچه در نظر گرفته شده بود كه در مقاطع عرضي خيابان كريم خان زند مشاهده 
ل شهر شيراز، اما با توجه به نظر سازمان، معاونت و مشاور حمل ونق) K7الي  K1 مقاطع عرضي .(گردد مي

  .اين خطوط به سواره رو منتقل شد كه در اين مقاطع نيز عوارض بسيار كمتري وجود دارد
هاي مختلف  هاي حمل و نقل، در آينده با راه اندازي ايستگاه با توجه به نياز به يكپارچگي سيستم -4

وجود دارد تا با افزايش هاي آن  هاي دوچرخه همگاني در نزديكي ايستگاه قطار شهري، نياز به نصب خانه
  . هاي درون شهري افزايش يابد هاي حمل و نقل، سرعت و انعطاف پذيري جابجاي يكپارچكي سيستم
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 ها، نقاط اتصال مسير دوچرخه ، گذرگاهها تقاطعهندسي تيپ  طرح -3- 4- 3

، معموالً رانندگان وسايل نفليه موتوري و دوچرخه سواران، نسبت به حركات يكديگر ها تقاطعدر  
دهد، در  مي سواران احساس ايمنيشوند و در شرايطي كه مسيرهاي ويژه دوچرخه به دوچرخهردرگم ميس

به وجود سواران  دوچرخه، اين ايمني وجود نداشته و مشكالتي را در عمل جهت تردد ها تقاطعمحل 
، ها تقاطعدر محل ها، بهتر است مسيرهاي دوچرخه را  در اين رابطه، از نظر بهبود ايمني دوچرخه. آورد مي

  .ران و رانندگان وسايل نقليه موتوري، از حضور هم آگاه باشنداكه دوچرخه سو شودبه نحوي طراحي 
 رو هبه طور مشترك از سوار ها تقاطعها در محل بنابراين بهتر است وسايل نقليه موتوري و دوچرخه 

ها، انجام حركت ه طور كل براي دوچرخهب. از يكديگر جدا شود كشي خطها با  استفاده كرده و يا مسير آن
همچنين . باشد و اين گردش معموالً نيازي به مسير مجزا نداردايمن مي و آسان ،گرد راست

ليكن مشكل اصلي در . توانند حركت مستقيم را با وسايل نقليه موتوري انجام دهندسواران مي دوچرخه
ها بايد از داخل جريان  اين كار، دوچرخه باشد كه براي، انجام حركت گردش به چپ ميها تقاطع
  .برسانندمحل مورد نظر نقليه موتوري بگذرند تا خود را به  وسايل
ادامه يابد، وسايل نقليه موتوري براي  كه خط ويژه دوچرخه در محل تقاطع همچنين در صورتي 

ها از مسير عبور دوچرخهگردش به راست بايد از داخل مسير دوچرخه بگذرند كه اين امر بسيار آسانتر از 
خود دارند، اما  باشد، چرا كه وسايل نقليه موتوري، كنترل بهتري بر روي سرعتوسايل نقليه موتوري مي

  .هاي كم، تعادل خود را حفظ كنند توانند در سرعت نميها  دوچرخه
 مخصوص دوچرخه در محل تقاطع را به صورت كشي خطمعموالً در راهي كه حق تقدم دارد، 

  . دهند مي چين در محدوده تقاطع، ادامه خط
  :دنباشي چراغدار حاالت زير محتمل ميها تقاطعدر 

 بايد به عرض خط در محل تقاطع اضافه ) رو همسير دوچرخه مشترك با سوار(  3در مسيرهاي درجه

ابطه در اين ر. ها و وسايل نقليه موتوري فاصله كافي و ايمن از يكديگر داشته باشندشده تا دوچرخه

حداقل مطلوب، (متر  25/3سواران، حداقل عرض خطوط مستقيم برابر جهت رعايت حال دوچرخه

 .توصيه شده است )متر 25/3حداقل مطلوب، (متر  3و حداقل عرض خطوط گردش به چپ ) 5/3
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  قطع  ها تقاطعتوان در محدوده را مي) رو همسير مجزاي دوچرخه در سطح سوار( 2مسيرهاي درجه

شكل  ها را مطابقتوان حركت دوچرخهكه محدوديت فضا نباشد مي در صورتي. يا ادامه دادكرده و 

 :توان استفاده كرد ي زير نيز ميها ها، از شيوه تنظيم گردش به چپ براي. جريان بندي نمود 17

شكل (صوص گردش به چپ ها، در سمت راست خط مخدر نظر گرفتن خط گردش به چپ براي دوچرخه -
17(  

  ي با چراغ راهنما، در حالت بدون محدوديت جاها تقاطعجريان بندي ترافيك در  .17شكل 

 ، به طوري كه)18شكل (ها در پشت خط ايستدر نظر گرفتن جاي انتظار براي گردش به چپ -
 خواهند گردش به چپ كنند، از خط مخصوص خود خارج شده، در اين محلهايي كه ميدوچرخه

در اين حالت فضاي . كنندايستند و با سبز شدن چراغ، قبل از ساير وسايل نقليه حركت مي مي
  .نمودها را بايد با عالمت مخصوص دوچرخه مشخص ايستادن دوچرخه

 
  ي با چراغ راهنماها تقاطعدر ها  دوچرخههاي مختلف فراهم ساختن جاي انتظار براي شيوه. 18شكل 
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 )19شكل . (در نظر گرفتن جاي انتظار در فاصله بين پياده گذر و مسير حركت ترافيك موتوري -

 
  ي با چراغ راهنماها تقاطعها در  هاي چپگرد دوچرخه سه الگو براي فراهم ساختن جاي انتظار حركت. 19شكل 

  

 گرد و  هاي مختلفي جهت انجام حركات راست در مسيرهاي درجه يك، نيز روش

مسيرها، غالباً  سواران در اين گرد دوچرخه طوري كه حركات راست گرد وجود دارد به چپ

 .دنباشبدون برخورد با وسايل نقليه و با حداكثر ايمني قابل عبور مي

  
هاي واقع در  در ميدان. باشدها نيز، از ديگر موارد داراي اهميت مي ميدان عبور مسيرهاي دوچرخه از

نمايند وليكن مشترك استفاده  رو هها و ترافيك موتوري از سوار هاي محلي، بهتر است كه دوچرخه خيابان
بهتر است مسير با توجه به سرعت بيشتر وسايل نقليه، هاي موجود در تقاطع راههاي شرياني،  در ميدان

  )20شكل ( .دوچرخه از جريان ترافيك موتوري جدا شود
سواران  وچرخهبا توجه به سرعت كم تردد وسائل نقليه در ميادين موجود در شهر شيراز، مسير تردد د

  .رو در نظر گرفته شده است مشترك با سواره
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  در تقاطع معابر شرياني اي از طرز عبور مسيرهاي دوچرخه از ميداننمونه. 20شكل 

  : نمود ان به دو روش زير هدايتتو مي سواران را ، دوچرخهها تقاطعبه طور كل در 
از طريق خط گردش به چپ سواران  دوچرخههدايت مستقيم، كه در آن حركت گردش به چپ  -الف

روند هدايت . گيردمي ، انجامرو هخودروها و يا در خطوط ويژه گردش به چپ دوچرخه در سطح سوار
روش ديگر، . ودمتوان به وسيله چراغ دهليز دوچرخه تسهيل ن مي به خط گردش به چپ راسواران  دوچرخه

اي است كه دوچرخه سوار  به گونهسواران  دوچرخهيض سطح انتظار مانگونه كه قبالً نيز ذكر شد، تعره
بتواند در زمان چراغ قرمز از مقابل وسايل نقليه عبور كرده و در خط مورد نظر جلوي صف خودروها قرار 

  .گيرد
ت راست خودروها از تقاطع عبور سمدر هدايت غير مستقيم، كه در آن دوچرخه سواران، نخست  -ب

توان از سطوح  مي دهند كه در اين روشكرده و سپس در جهت خيابان متالقي، حركت خود را انجام مي
 .ويژه و در صورت نياز از چراغ ويژه دوچرخه نيز استفاده نمود

مقابل را  سواران بتوانند خود را با ايمني كافي در خط گردش به چپ قرارداده و جريان اگر دوچرخه
اين روش عموماً در خيابانهايي . باشدقطع كنند شرايط براي هدايت مستقيم گردش به چپ آنها مهيا مي
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ضوابط زير نيز بايستي عالوه بر آن . امكان پذير است رو هشود كه در آنها هدايت مشترك در سوار مي اجرا
  :مورد توجه قرار گيرد

 1200دايت مستقيم فقط در حجم ترافيك ورودي ي چراغدار بايد اجراي روش هها تقاطعدر  -

نبايد بيش از دو خط عبوري را قطع سواران  دوچرخهخودرو در ساعت صورت گيرد و در هر حال 

  .نمايند

شوند مي قدم كنترلهايي كه بدون چراغ راهنمايي و به وسيله تابلوي رعايت حق ت در ورودي -

خودرو در  800حداكثر حجم ترافيك ورودي توانند فقط يك خط عبوري با  ميسواران  دوچرخه

 .ساعت را قطع نمايند

 .هاي بدون چراغ راهنما و تابلوي رعايت حق تقدم، هدايت مستقيم بالمانع است در ورودي -

گيرد كه هدايت مستقيم سواران چپگرد در صورتي مورد توجه قرار مي هدايت غير مستقيم دوچرخه
در اين حالت امكان گردش به چپ غير مستقيم . امكان پذير نباشد آنها به كمك چراغ راهنما يا بدون آن

 رو هواقع در خط دوچرخه يا در سطح سوارسواران  دوچرخهبايد به وسيله تابلو به نحو متقضي به آگاهي 
  )21شكل . (برسد

  
  ان گردش به چپ غير مستقيم دوچرخهي هدايتي براي جريهايتابلو نمونه. 21شكل 

 انجام 22شكل  معموالً از طريق دهليزهاي دوچرخه مطابق ها تقاطعها در سطح هدايت دوچرخه
هاي مختلف تقاطع، دهليزهاي تردد دوچرخه معموالً در امتداد مسير ويژه  شود به طوري كه در قسمت مي

  . گرددانجام ميسواران  دوچرخهمه يافته و حركات مختلف گردشي دوچرخه در سطح تقاطع ادا
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دوچرخه كه  هاياي از دهليز نمونه. 22شكل 
هاي چپگرد در محل دوچرخه ،نخستگام در 

هاي اوليه توقف كرده و سپس از طريق چراغ
هاي شوند، جريانيك خط دوچرخه هدايت مي

د نتوان قيم دوچرخه ميگردش به راست و مست
  .بدون توقف تا چراغ اصلي تقاطع پيش روند

  

  ها سواران در محل تقاطعنمونه هايي از هدايت دوچرخه. 23شكل 

  ها تقاطعسواران در محل از هدايت دوچرخه ديگر نمونه هايي. 24شكل 
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  نمونه اي از كاهش احتمال برخورد در اثر انحراف مسير دوچرخه. 25شكل 

  .هاي طولي و عرضي دوچرخه در يك تقاطع ارائه شده است نمونه خط كشي 26شكل در 

  
  هاي طولي و عرضي دوچرخه در يك تقاطع كشي نمونه خط. 26شكل 
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هاي  عبور دوچرخه در محل تقاطعات و كاربريمسير ي اجرائ جزئيات - 4- 4- 3
  مسكوني و تجاري

در مسيرهاي درجه يك ... ها و  هاي مسكوني و تجاري، دسترسي در محل تقاطعات، ورودي كاربري
اجرايي اين اجزا با  جزئياتدر اين بخش . دوچرخه نياز به وجود بازشوهايي در مسير دوچرخه وجود دارد

  .شود مورد نياز ارائه ميرعايت نكات ايمني 
  .ها ارائه شده است رو در محل ورودي كاربري نحوه عبور مسير دوچرخه از پياده 27شكل در 

  
  ها نحوه عبور مسير دوچرخه در محل ورودي كاربري. 27شكل  

  
 .ور مسير دوطرفه و يكطرفه دوچرخه در محل تقاطعات نشان داده شده استنحوه عب، 28شكل در 

هاي مسير درجه يك  متري تقاطع، جدا كننده 10شود، در تقاطعات، از فاصله  همانطور كه مشاهده مي
تا امكان انجام حركات گردشي مناسب را براي ساير وسايل نقليه ايجاد نموده و . شود دوچرخه حذف مي

  . خه سوار نيز ديد مناسب نسبت به وسايل نقليه اطراف تقاطع داشته باشدهمچنين دوچر
  

 نرده جدا كننده
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  يك طرفه و دوطرفه از محل تقاطع ،1نحوه عبور مسير دوچرخه درجه . 28شكل 
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ها را از  جدا كنندهتوان  ها، مي ها و يا كاربري كوچهورودي دوچرخه از درجه يك هنگام عبور مسير 
  )29شكل . (حذف نمود كوچه متري  3صله حداقلفا

  

  
  وچه يا كاربريكيك طرفه و دوطرفه از ورودي  1نحوه عبور مسير دوچرخه درجه . 29شكل 
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  تيپ آن هاي ه طرحئهاي دوچرخه و اراپاركينگو  هاي دوچرخه خانه  - 5- 3

  ويژه دوچرخه هاي خه و پاركينگهاي دوچر خانهيابي مكان -5-1- 3

. است سواري دوچرخهها از نكات مهم جهت تشويق فراهم ساختن جاي پارك مناسب براي دوچرخه
هاي دوچرخه در نقاط  در طرح دوچرخه همگاني ارائه شده براي شهر شيراز، سعي شده است تا خانه

ند نوع ايستگاه حمل و نقل همگاني، جمعيتي داراي تقاضاي باال مانند تقاطعات اصلي، محل چند تجمع چ
هاي عمومي اطراف محدوده پيشنهادي طرح ترافيك و  ابتداي محدوده پيشنهادي طرح ترافيك، پاركينگ

معروف به آژانس (هاي دوچرخه موجود متر و در نظر گرفتن خانه 400الي  350با دسترسي كمتر از ... 
هاي اداري، آموزشي، تفريحي از  چرخه در كاربرياما تامين پاركينگ مناسب دو. لحاظ گردد) دوچرخه

  .ديگر نكات مهم در طرح توسعه دوچرخه سواري شهر شيراز است
  ]:2[در نظر گرفتن پاركينگ دوچرخه به داليل زير ضروري است 

  .اي كه به جايي قفل نشده، آسان استربوده شدن دوچرخه -

 .فاده كنندشود كه از دوچرخه كمتر استنگراني ربوده شدن باعث مي -

شود كه دوچرخة خوب نخرند و به اين دليل كمتر از نگراني ربوده شدن باعث مي -

 .دوچرخه استفاده شود

ها را براي پارك رو هها جاي خاصي در نظر نگيرند، پياداگر براي پارك كردن دوچرخه -

 .كنندها سد ميكردن دوچرخه

 .زندمحيط لطمه ميها به زيبايي بصري پارك كردن بي نظم و ترتيب دوچرخه -

  
  

  اي از پاركينگ دوچرخه نيمه محفوظ نمونه. 30شكل 
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. هاي عمومي بايد پاركينگ دوچرخه، در محل مناسب، در نظرگرفته شود بنابراين، براي كلية كاربري
اده شود، بر حسب جامع، مساحتي را كه بايد به پاركينگ دوچرخه اختصاص د  شود كه در طرحتوصيه مي

  . ها تعيين كنند سطح زير بناي انواع كاربري
به طور كل  .باشد مي  هاي مختلف شبكه معابر داراي اهميت همچنين ايجاد پاركينگ در قسمت

  ]:2[پاركينگ دوچرخه بايد داراي خصوصيات اصلي زير باشد
  .نزديك بناي مورد نظر باشد -

 .اشته باشدسواران امنيت دها و دوچرخهبراي دوچرخه -

 .تا حدودي از باران و برف و تابش آفتاب در امان باشد -

 .با بناي مورد نظر و محيط آن هماهنگ باشد -

 .هزينه احداث آن كم باشد -

 .گيرند، مبلغ آن كم باشداگر حق پاركينگ مي -

در مقررات : كند ميارائه هاي خصوصي ضوابط زير را  نامه مسيرهاي دوچرخه براي پاركينگ آيين 
به عنوان . ري، بايد مساحت پاركينگ دوچرخه را برحسب مساحت زيربنا و نوع كاربري تعيين كنندشه

درصد مساحت زيربنا  2تا  1متر مربع، و همچنين از  5شود كه اين مساحت از  مي رهنمون، توصيه
عرض فضاي . كمتر نباشد) برحسب وضعيت استفاده از دوچرخه در شهر و منطقه شهري مورد نظر(
  .]2[متر كمتر باشد 10/2متر، و ارتفاع آن نبايد از  80/1ركينگ نبايد از پا

. باشد مي پاركينگ هاي خصوصي كه داخل كاربري هاي شهري هستند خارج از گستره اين مطالعات
 نظر به. گيرد مد نظر است مي در اين مطالعات پاركينگ هاي عمومي كه در اختيار كليه شهروندان قرار

جام شده در استانداردهاي مختلف و تجربيات بسياري از شهرهاي مهم صاحب تسهيالت هاي انبررسي
يابي براي پاركينگ مكان) و بسياري از شهرهاي ديگر [7]2ورمونت[4] 1ويسكانسين(مناسب براي دوچرخه 

دوچرخه به صورت يك روند تحليلي عددي و يا با كمك مدل هاي شبيه سازي حمل و نقلي سابقه نداشته 
هاي كارشناسي انجام گرفته است، كه گزيده آنها در زير  اين مهم در همه موارد با استفاده از توصيه. ستا

                                                 
1 Wisconsin 
٢ Vermont 
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شود در بردارنده كليه جوانب امر از قبيل خصوصيات اين نوع  ميارائه مواردي كه . گرددميارائه 
  .باشدنقليه و استفاده كننده از آن و فضاهاي مورد نياز پاركينگ مي وسيله
. باشند نميهاي دوچرخه به آساني قابل كنترل موتوري، پاركينگ نقليه هاي وسايلرخالف پاركينگب

از آنها استفاده نكرده و دوچرخه خود را سواران  دوچرخههاي دوچرخه مناسب نباشد اگر مكانيابي پاركينگ
بانها، تابلوهاي راهنمايي هاي كنار خيابان، تيركهاي روشنايي خيابه نزديك ترين وسيله مناسب نظير نرده

به طوركلي پاركينگ هاي دوچرخه بايد در كليه . هاي پاركومتر قفل خواهند نمودو رانندگي و يا ميله
. ، ايستگاههاي اصلي حمل و نقل عمومي و مكانهاي عمومي احداث گردندسواري دوچرخهمبادي و مقاصد 

روي از محل پاركينگ تا مقصد مربوطه را ادهمايل هستند تا حداقل مسافت پيسواران  دوچرخهبعالوه، 
به سواران  دوچرخههاي دوچرخه بايد متناسب با ميزان تمايل بنابراين مكانيابي پاركينگ. داشته باشند

به عنوان يك برآورد . شود مي روي بوده كه بر اساس مدت زمان اقامت دوچرخه سوار در مقصد تعيينپياده
متر و براي پاركينگ  150تا  100روي را براي پاركينگ درازمدت پياده حداكثر مسافتتوان تقريبي مي
   ]3[.متر يا كمتر در نظر گرفت 25كوتاه مدت 

هاي كوتاه، نزديك بودن  اما، براي توقف. هاي طوالني، بهتر است پاركينگ سرپوشيده باشد براي توقف
راي انتخاب نوع فضاي پاركينگ رهنمودهايي ب ،)2( در جدول. به مقصد نهايي اهميت بيشتري دارد

  ].2[هاي مختلف داده شده است دوچرخه در كاربري
در يك منطقه وجود چند پاركينگ كوچك دوچرخه، مناسب تر و  ،به عنوان يك اصل كلي طراحي

هاي شلوغ و پر  ها در خيابانبعالوه، ايجاد محل پارك دوچرخه. مؤثرتر از وجود يك پاركينگ بزرگ است
سيار بهتر از خيابانهاي خلوت و كم تردد است و پاركينگ هاي دراز مدت، بهتر است در رفت و آمد ب

نزديكي محل نگهباني ادارات يا كارخانجات يا باجه فروش بليط وسايل حمل و نقل عمومي قرار گيرند تا 
  ]3[.وجود داشته باشدها  دوچرخهامكان مراقبت تمام وقت از 

  :گيرد ركينگ هاي دوچرخه سه مورد مد نظر قرار ميبه اين ترتيب براي مكان يابي پا
  نظير سازمان ها و مراكز دولتي كه تعداد زيادي مراجعه كننده دارند و مراكز (كاربري هاي مهم

 )خريد

 و براي ) متر 150تا  100(روي براي پاركينگ دراز مدت  در نظر داشتن حداكثر فاصله پياده

  )متر 25(پاركينگ كوتاه مدت 
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  ]2[نوع مناسب پاركينگ دوچرخه براي كاربريهاي مختلف .3جدول 

  نوع پاركينگ دوچرخه نوع كاربري
  دربسته، بدون نگهبان، با تعدادي گيره در فضاي سرباز  مسكوني

  آموزشي
  درباز و سرپوشيده: براي دانش آموزان و دانشجويان 

  در بسته و بدون نگهبان: براي كاركنان 
  درباز و سرباز  ختمانهاي عموميسا

  درباز، سرپوشيده يا سرباز  ايستگاههاي اتوبوس و مترو
  در بسته با نگهبان  پايانه هاي اتوبوس

  درباز و سرباز  هاي شهريمراكز مهم فعاليت
  درباز و سرباز  بازارچه محله

  درباز و سرباز  مراكز گردشي و تفريحي
  سربازدرباز و   نمايشگاه، كتابخانه، مسجد

  

 هاي حمل و نقل همگاني و تقاطع هاي اصلي محدوده مطالعاتي كه  نقاط تبادل سفر نظير پايانه

البته با وجود اهميت اين مورد بايد قبول . گيردها در اين نقاط صورت ميبسياري از جابجايي

ه سفر اي نيست ك فرهنگي در زمينه استفاده از دوچرخه به گونه -كرد كه هنوز شرايط اجتماعي

روزانه تعداد زيادي از افراد براي رسيدن به . دوچرخه، يكي از پاره سفرهاي يك سفر روزانه باشد

كنند ولي عمدتاً  مي استفاده... مقصد خود از تركيبي از تاكسي، مسافركش و اتوبوس و 

حاضر نيستند دوچرخه خود را در يك نقطه از شهر پارك كرده، آن را ترك و سواران  دوچرخه

راي رسيدن به مقصد نهايي خود از وسيله نقليه ديگري استفاده كنند و چنانچه فاصله بين ب

بنابراين در نظر گرفتن . كنند نميمبدا و مقصد زياد باشد، افراد اصال از دوچرخه استفاده 

پاركينگ دوچرخه تنها در نقاط مهم شهر كه كانون حمل و نقل شهر هستند، سودمند و قابل 

 .سواران و استفاده بيشتر از دوچرخه گرددتواند منجر به تشويق دوچرخهمي بود واجرا خواهد 
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  و مسير دوچرخه رو هنمايي از ايجاد پاركينگ دوچرخه در فضاي بين سوار .31شكل 

شهر مطالعه در هاي دوچرخه در سطح محدوده پاركينگها و  خانهيابي  بر اين اساس اقدام به مكان
   .ارائه شده است SHB-F3-15الي  SHB-F3-01 هاي نقشهشده است كه موقعيت آنها در شيراز 
  

  دوچرخه هاي پاركينگ ها و خانه ارائه طرح هاي تيپ -5-2- 3

 سواري دوچرخهاي جهت تشويق هاي مناسب دوچرخه از اهميت ويژه پاركينگها و  خانهايجاد 
تر از پاركينگ وسايل نقليه  تر و كم هزينهمراتب سادههاي دوچرخه به  احداث پاركينگ. برخوردار است

  ]3.[گيرد مي دوچرخه جاي 12تا  8موتوري  موتوري است و در فضاي پاركينگ يك وسيله نقليه
، با توجه به حجم تقاضا، دو )هاي دوچرخه آژانس(هاي دوچرخه موجود در شهر شيراز، عالوه بر خانه

هاي  هاي ارائه شده، خانه در نقشه .دوچرخه پيشنهاد شده است 60و  40هاي  نوع خانه دوچرخه با ظرفيت
روي تا  ، فاصله پيادهضمن در نظر گرفتن نقاط مهم توليد و جذب سفراي قرار دارند كه  گونه دوچرخه به

 700تا  500هاي دوچرخه حدود  لذا فواصل خانه. متر باشد 350اي كمتر از  هر نقطه ازهاي دوچرخه  خانه
اي لحاظ شده است كه خود منجر به ترافيك و يا  هاي دوچرخه به گونه خانه  ضمناً محل. متر است

  .ها نگردد مزاحمت براي مردم در اطراف كاربري
 40خانه دوچرخه با ظرفيت  10دوچرخه، 60خانه دوچرخه با ظرفيت  13در اولويت اجرايي اول، 

هاي دوچرخه و همچنين كرايه  مين امنيت خانهبا توجه به تا .دوچرخه و چهار آژانس دوچرخه قرار دارند
هاي دوچرخه در طول زمان كاري  تواند براي آقايان صورت گيرد، خانه دوچرخه كه در حال حاضر فقط مي
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استقرار و محل  هلذا هر خانه دوچرخه داراي دو بخش پاركينگ دوچرخ. خود، نياز به يك نفر اپراتور دارد
بانوان فراهم نيست، از  برايه در شرايط موجود امكان كرايه دوچرخه با توجه به اينك( .اپراتور است

  .) توان استفاده نمود هاي اتوماتيك كرايه دوچرخه نمي سيستم
با توجه به حجم كمتر تقاضا در ابتداي طرح و همچنين امكان وجود تقاضاي باال براي بعضي 

و با ظرفيت خود در نظر گرفته شوند % 50اراي هاي دوچرخه در ابتدا د گردد، خانه ها پيشنهاد مي ايستگاه
  .هاي دوچرخه وارد شوند هاي بيشتري خريداري شده و به خانه افزايش تقاضا دوچرخه

دوچرخه و جانمايي فضاهاي داخلي آن ارائه شده  60و  40هاي دوچرخه با ظرفيت  ابعاد خانه 32شكل در 
  .است

 

  
  دوچرخه 60و  40 تهاي دوچرخه با ظرفي خانه . 32شكل 

  

 دوچرخه 60 خانه دوچرخه با ظرفيت) الف

 دوچرخه40خانه دوچرخه با ظرفيت)ب
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  : شوند مي تسهيالت پاركينگ دوچرخه به دو گروه تقسيم
هايي كه در آنها دوچرخه در برابر شرايط آب و هوايي، سرقت و خرابكاري  ها و يا اتاقكقفسه -1

  .محفوظ است
  .كنند مي  دوچرخه كه بدنه و چرخ را به آن قفل گيره - 2 

هاي دوچرخه مرسوم ترين نوع پاركينگ در اغلب كشورها بوده است و مناسب ترين شيوه براي  گيره
هايي كه طراحي شده است در  چندين نوع گيره از ميان شكل] 3.[رود مي هاي كوتاه مدت به شمار توقف

شكل است كه هم بدنه اصلي و هم  U  گيره،  ترين نوع گيره مناسب. نمايش داده شده است 33شكل 
 34شكل  مشخصات يك نوع معمول و مناسب اين نوع گيره در. توان به آن وصل كرد مي ها را چرخ

  .گردد مي مشاهده

  
 ]7[دوچرخه  نمايش چند نوع گيره.  33شكل 
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 ]9[شكل دوچرخه  Uطرح تيپ گيره . 34شكل 

  
همان طور كه از . ه شده استئچهار تيپ مناسب براي تسهيالت پاركينگ دوچرخه ارا 35شكل در 

توان پاركينگ دوچرخه را  مي ،شود، در صورتي كه محدوديت فضا وجود داشته باشد مي اين شكل مالحظه
هاي  توان از حالت گيره مي ها نيز براي كاهش حداقل فاصله عرضي گيره. دار نيز ايجاد نمود به صورت زاويه

  .غير هم تراز استفاده نمود
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 ]3[طرح هاي تيپ تسهيالت پاركينگ دوچرخه . 35شكل 

ردشي و اگر تسهيالت پاركينگ دوچرخه در اتاقك محفوظ گردد بايد به خاطر تامين حركات گ
ها از يكديگر حداقل  ها و گيره اي انجام گردد كه ديواره جابجايي در داخل اتاقك، طرح پاركينگ به گونه

  .شده است را داشته باشندارائه  36شكل اي را كه در  فاصله
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  ]4[و فضاهاي الزم در آن  تيپ اتاقك پاركينگ دوچرخه و حداقل فواصل. 36شكل 
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مسيرهاي مورد نياز ايمني ي و تعيين وسايل كنترل ترافيك و يشناسا -6- 3
  ]2[ دوچرخه

سواري و شناسايي مسيرهاي دوچرخه به تفكيك انواع مسيرهاي درجه پس از طرح شبكه دوچرخه
 يبه طور كل. باشد مي و تابلوگذاري داراي اهميت كشي خطيك، دو و سه، تأمين ايمني مسيرها از طريق 

عالئم افقي و عمودي موجب تنظيم حركت دوچرخه سواران، هدايت آنها به مسيرهاي تعيين شده و آگاه 
حجم تردد به شايان ذكر است با توجه  .گردد ميسواران  دوچرخههاي برخورد با  كردن رانندگان از موقعيت

  .ر ضروري نيستدار در هيچ يك از معابر شه كم دوچرخه، استفاده از پل رمپ
  :گردد مي و تابلوگذاري مسيرهاي دوچرخه ذكر كشي خطدر اين رابطه در ادامه ضوابط 

  مسيرهاي دوچرخه كشي خطضوابط  - 1- 6- 3

 كشي خط. كشي ها و عالئم افقي بايستي به رنگ سفيد انجام پذيرددر مسيرهاي دوچرخه، كليه خط
مثالً در مسيرهاي طوالني و در (اح الزم بداند روهاي يكطرفه الزم نبوده و در صورتي كه طرمحور دوچرخه

كرد  كشي خطتوان  مي روهاي دوطرفه رامحور دوچرخه) مواردي كه روشنايي و يا ديد كافي وجود ندارد
متر و طول فاصله هاي  3/0طول قسمتهاي پر، . شود مي كه با رنگ سفيد و به صورت خط چين انجام

د، محدود است و انحراف به خط مقابل ممكن است خطر ساز در قسمتهايي كه دي. متر است 7/2خالي 
 متر 3/0متر و فاصله هاي خالي را  7/2كنند و طول قسمتهاي پر را  مي باشد، به ترتيب عكس عمل

  .گيرند مي

  
  .)شود ها سفيد استفاده مي ط كشيخسفيد براي در ايران از رنگ : توجه( مسير دوطرفه دوچرخه كشي خطي از ياه نمونه. 37شكل 
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. گيرد مي طولي مسيرهاي دوچرخه به دو صورت ممتد و منقطع و يا تركيبي از آنها انجام كشي خط
خط سفيد ممتد، جداكننده جريانهاي ترافيكي مخالف يا هم جهت است كه عبور يا انحراف از روي اين 

. شود مي از باشد از خطوط طولي منقطع استفادهدر مواردي كه عبور يا انحراف، مج. باشد نميخط، مجاز 
  .باشد مي كشي طولي، نشانه درجه و شدت محدوديت عبورخط ضخامت
هاي عرضي نيز عمدتاً به رنگ سفيد بوده و در مورد مسيرهاي دوچرخه شامل خط ايست،  كشي خط

جباري خط ايست نشان دهنده محل توقف ا. باشدحق تقدم عبور و گذرگاه عرضي دوچرخه مي
در مسيرهاي مشترك با وسايل نقليه موتوري است كه به صورت توپر و به رنگ سفيد و به سواران  دوچرخه
متر جلوتر از خط  3تا  1سواران  دوچرخهمعموالً خط ايست . شود مي سانتيمتر ترسيم 50الي  30ضخامت 

طع و متشكل از مربع خط رعايت حق تقدم به صورت منق. شود مي ايست وسايل نقليه موتوري كشيده
گذرگاه عرضي دوچرخه نيز  كشي خط. سانتيمتر است 25سانتيتر و با فواصل مياني  50تا 30هايي به ابعاد 

 سانتيمتر 25سانتيمتر و با فواصل مياني  50سانتيمتر، به طول  12به صورت منقطع و به ضخامت حداقل 
  .باشد مي

 سانتيمتر و 15ترافيك موتوري به ضخامت كشي طولي در حد فاصل مسير ويژه دوچرخه و خط
. باشدسانتيمتر مي 10طولي در حد فاصل مسير ويژه دوچرخه و خط پاركينگ به ضخامت  كشي خط
متر فاصله و در محدوده  3متر پر و  1به صورت  ها تقاطعطولي مقطع در خارج از محدوده  كشي خط

  .گيرد مي متر فاصله انجام 1و  كشي خطمتر  1به صورت  ها تقاطع
سفيد به  كشي خطهمچنين اگر مانع خطرسازي در مسير خط ويژه دوچرخه باشد، بايد آن را با 

طول لچكي بايد حداقل . كند، مشخص ساختسانتيمتر كه به صورت لچكي مانع را رد مي 15ضخامت 
  .برابر عرض انحراف آن باشد 15

براي مشخص ساختن مسير ويژه ) انند آنها، گل ميخ و مدكمه(همچنين استفاده از عالئم برجسته 
  .باشددوچرخه، مجاز نمي

آئين نامه آمريكا  در. باشداستفاده از نماد، جهت مشخص ساختن مسير دوچرخه داراي اهميت مي
)MUTCD ( رسم عالمت لوزي بر روي خطوط دوچرخه، به مفهوم اختصاصي بودن استفاده از مسير براي

و در ابتداي شروع خط  ها تقاطعن نماد به رنگ سفيد و بالفاصله پس از ترسيم اي. استسواران  دوچرخه
عبوري دوچرخه به منظور آگاه نمودن رانندگان ساير وسايل نقليه از وجود محدوديت در استفاده از مسير 
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دستورالعمل آلمان، استفاده از نماد دوچرخه را به جاي نماد لوزي توصيه نموده . شوددوچرخه انجام مي
موظف به عبور از آنها هستند سواران  دوچرخهكه در نقاط مخاطره آميز نظير خطوط و مسيرهايي كه  است

  .شود، استفاده ميها تقاطعدر محدوده سواران  دوچرخهو يا در خطوط حمايتي و يا به منظور هدايت 

  
  جراي نماد، پيكان و عالمت لوزي در مسير دوچرخها )1( شكل

ستفاده از نماد دوچرخه به همراه پيكان جهت نما به منظور تعيين در اين رابطه، اين مشاور نيز ا
الزم به ذكر اينكه . باشدمي 38شكل جهت مسير دوچرخه را توصيه نموده است كه ابعاد آن مطابق 

دوچرخه  و در شروع مسيرهاي) درصد 45بيش از (هاي تند  نماد دوچرخه، در محل تغيير جهت استفاده از
باشد، بين آن  ه دو نماد دوچرخه از هم بيش از يكصد متركه فاصل همچنين در صورتي. باشد مي االزم االجر

   .شوددو نيز عالمت دوچرخه ترسيم مي

ست كه اندازه شايان ذكر ا .ارائه شده است 39شكل  در دوچرخه در كف مسير نيز نماد هاي  شابلون
بايد نصف اندازه پيكان مورد استفاده براي  MUTCDنمادها و پيكان مورد استفاده طبق دستورالعمل 
  . متر باشد 2.5وسايل نقليه موتوري و طبق دستورالعمل آلمان، 



 

  

 "54" صفحه      شهر شيراز مطالعات جامع سيستم دوچرخه سواري كالن

  

ونقل و ترافيك  سازمان حمل
تحليل وضعيت موجود و ارائه : سوم بخش گزارش  :شماره و عنوان گزارش  شهرداري شيراز

  راهكارها و پيشنهادات

  
  91دي ماه    SHB-RP-303-01  :فايلنام 

 

 

    
  نماد دوچرخه و پيكان جهت نما فاصلهمشخصات و . 38شكل 

  

  
  شابلون نماد دوچرخه در كف مسير. 39شكل 

نسبت به ساير وسايل نقليه ها  دوچرخهرنگ آميزي مسيرهاي دوچرخه به منظور تاكيد بر حق تقدم 
بر اساس ضوابط آلمان، براي رنگ آميزي نقاط تداخل ترافيك با مسيرها و خطوط دوچرخه . رود مي به كار

به عالوه هنگام انتخاب رنگ، . شود مي از رنگ قرمز استفادهسواران  دوچرخهو به منظور ايمن سازي تردد 
بايد نوع، جنس، دوام و هزينه نگهداري آن نيز مورد ارزيابي قرار گرفته و حداقل اصطكاك الزم بين چرخ و 

  . سطح رويه مسير تأمين شود

. م را فراهم آوردتوان با پخش و غلطك زدن ماسه كوارتزي، ميزان اصطالك الز مي در اين ارتباط،
  . توان با ماسه رنگي مخلوط كرده و مجدداً پخش نمود مي همچنين آسفالت سطح رويه موجود را
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  رنگ آميزي مسير دوچرخه. 40شكل 

هاي عرضي  به طور كل رنگ آميزي گذرگاه دوچرخه بايد به ندرت صورت گيرد و فقط در گذرگاه
بسيار حائز اهميت بوده و سواران  دوچرخهطرفه يا دوطرفه كه ايمني  هاي يك هدوچرخه يا دوچرخه را

با اين وجود از نظر مقررات . خودروها ملزم به رعايت حق تقدم هستند، از رنگ آميزي قرمز استفاده شود
راهنمايي و رانندگي، تفاوت رنگ بين مسيرها و خطوط عبوري معناي خاصي نداشته و كاربرد آن صرفاً 

 .رودراي جلب توجه بيشتر است لذا رنگ آميزي، جايگزيني براي تابلوهاي راهنمايي به شمار نميب
آميزي يا تغيير كف سازي كف مسيرهاي دوچرخه به دليل هزينه اقتصادي و تاثير منفي اجتماعي  رنگ

  .شود توصيه نمي

  تابلوگذاري مسيرهاي دوچرخه - 2- 6- 3

هاي طراحي مسير، به تابلوگذاري صحيح آن نيز هبر جنب عملكرد مناسب مسيرهاي دوچرخه عالوه
بر اين . ن بايد بر حسب ضوابط مربوطه صورت گيردآانتخاب نوع تابلو، محل نصب و ابعاد . بستگي دارد

  . شونداساس تابلوهاي راهنمايي دوچرخه به سه گروه ذيل طبقه بندي مي

  تابلوهاي انتظامي -

 تابلوهاي هشدار دهنده -

 )اخباري( تابلوهاي اطالعاتي -
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كاربرد تابلوهاي انتظامي و هشداردهنده بايد در حداقل ميزان ممكن صورت گيرد و در صورت  
در مقابل، استفاده فراوان و مناسب از تابلوهاي . استفاده بيش از حد از كارايي آنها كاسته خواهد شد

  .كندكمك ميسواران  دوچرخهاطالعاتي، به هدايت بهتر 

عالوه بر دوچرخه، براي وسايل نقليه موتوري و عابرين پياده نيز كاربرد دارند،  در نصب تابلوهايي كه
سواران  دوچرخهنصب تابلوهايي كه صرفاً براي . بايد ضوابط مربوط به وسايل نقليه يا عابرين رعايت شود

  .شودانجام مي 41شكل  كاربرد دارند بر اساس

  

 ]5[تابلوها در كنار مسير دوچرخه استقرار نحوه .41شكل 

متر باشد تا عالوه بر راحتي عبور  5/2ارتفاع تابلوهاي باالسري تا سطح مسير دوچرخه بايد حداقل 
دوچرخه سواران، وسايل نقليه مربوط به تعمير و نگهداري مسير دوچرخه نيز بتوانند از زير آنها عبور 

  .نمايند
استاندارد تابلوهاي راهنمايي و رانندگي كه توسط موسسه استاندارد تهيه شده است ابعاد  بر اساس

درصد يا  85اين جدول ابعاد تابلوها را با توجه به سرعت . گردد مي تعيين 4جدول تابلوها با توجه به 
  .نمايد مي سرعت مجاز معبر تعيين
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 درصد 85ابعاد تابلوها بر اساس شكل و سرعت  .4جدول  

  درصد 85سرعت 
  ابعاد تابلو به سانتيمتر

  ضلع مستطيل  ضلع مربع  ضلع مثلث  قطر دايره

  60×45  45  60  45  كيلومتر 40تا سرعت 

  75 × 60  60  75  60  كيلومتر 75تا  40از سرعت 

  90×75  75  90  75  كيلومتر 100تا  75از سرعت 

  90×120  90  120  90  كيلومتر 100ر از سرعت باالت

 

بعالوه در . نمايش يافته است 42شكل ترين نوع تابلوهاي معرفي مسير دوچرخه در  همچنين ساده
  .اندانواع و ابعاد تابلوهاي مختلف مورد استفاده در مسيرهاي دوچرخه ارائه شده  43شكل 

  تابلوي مسير دوچرخه. 42شكل 
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  تابلوهاي مورد استفاده در مسيرهاي دوچرخه انواع. 43شكل 
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  ها تقاطع درطرح چراغ گذاري و اصالح زمان بندي  - 3- 6- 3

ير وسايل نقليه مورد توجه قرار گرفته و در بايد همانند سا ها تقاطعسواران در ايمني تردد دوچرخه
نصب چراغ راهنمايي دوچرخه بايد با . هاي مشترك يا ويژه استفادده شودصورت نياز براي آنها از چراغ

با توجه به مشخصات تسهيالت . توجه به ضوابط نصب چراغ راهنمايي ساير وسايل نقليه صورت گيرد
يت مشابهي، بكار گرفته شود تا ميزان وضوح دستورات راهنمايي دوچرخه در تقاطع، بايد همواره روش هدا

هاي دوچرخه، سه حالت اصلي براي  بر اساس نوع هدايت و موقعيت گذرگاه. و رعايت آنها افزايش پيدا كند
گرد با اقدامات اضافي از قبيل  سواران چپاستفاده از چراغ وجود دارد كه خصوصاً بايد براي دوچرخه

  .وگذاري تكميل شودو تابل كشي خط
  
  
  

نمونه اي از يك تقاطع چراغ دار با مسير . 44شكل 
  دوچرخه

  
  
  

  چراغ راهنماي مشترك دوچرخه با وسايل نقليه موتوري - 3-6-3-1

 به طور مشترك استفاده رو هو وسايل نقليه موتوري از سطح سوارسواران  دوچرخهدر حالتي كه 
هايي كه رو هدر مورد خط دوچرخه يا دوچرخ. چراغ راهنمايي مشترك نصب شودكنند، بايد براي آنها  مي

با خيابان همتراز شده باشد، الزم  رو هگذرگاه عرضي آنها همجوار تقاطع بوده و سطح آنها از انتهاي پياد
در اينگونه موارد ) 45شكل (است خط ايست دوچرخه جلوتر از خط ايست وسايل نقليه موتوري قرار گيرد 

نسبت به وسايل نقليه سواران  دوچرخهتري براي  بندي چراغ، زمان تخليه طوالني براي محاسبه زمان
رمز شدن چراغ، معادل يك ثانيه و قبعد از سواران  دوچرخهزمان واگذر . شودموتوري در نظر گرفته مي
  .شود مي متر بر ثانيه منظور 4سرعت تخليه آنها، معادل 
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  جزئيات خط ايست و نحوه نصب چراغ راهنما براي خط عبوري دوچرخه. 45شكل 

  

  چراغ راهنماي مشترك دوچرخه با عابر پياده -3-6-3-2

هاي عرضي دوچرخه و عابر پياده در كنار يكديگر و  رود كه گذرگاه مي اين نوع چراغ در مواردي بكار
ملزم به تبعيت از چراغ راهنماي سواران  دوچرخهدر اين موارد . باشندبه فاصله كمي از تقاطع واقع شده 

بعلت كم بودن سرعت تخليه عابرين در مقايسه با دوچرخه سواران، معموالً در . عابرپياده خواهد بود
مجبور به تحمل زمان انتظار طوالني هستند كه اغلب سواران  دوچرخههايي كه طول آنها زياد است،  گذرگاه
  .گردد مي اخشنودي آنانموجب ن

درصورتي كه از چراغ راهنمايي مشترك عابر و دوچرخه استفاده شود بايد سطح مسير دوچرخه تا 
  .باقي مانده و قبل از شروع گذرگاه پياده، همسطح خيابان نشود رو ههمتراز پياد رو هسوار جدول

اي تركيبي دوچرخه و عابر در سواران، استفاده از نماده براي نمايش چراغ مشترك عابرين و دوچرخه
  )46شكل .(شود مي فانوس چراغ توصيه

هاي چراغدار مشترك عابرين و دوچرخه سواران، بايد پايه چراغ راهنما در فصل مشترك  در گذرگاه
چرخه سوار اين چراغ داراي دو عدسي بوده كه نماد تركيبي دو. گذرگاه پياده و گذرگاه دوچرخه نصب شود

بر روي آنها نقش بسته است و بهتر است در مجاورت خط ايست ) 46شكل (و عابر پياده همانند شكل 
به طور كلي ضوابط نصب و . نصب شود تا رانندگان در فاصله بيشتري نسبت به گذرگاه توقف نمايند
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ابع شرايط عابرين پياده بوده كه در مباحث مربوطه به هاي مشترك دوچرخه با عابر، ت شرايط استقرار چراغ
  .بيان شده است) سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 144نشريه (ي رو هپياد

  
  
  
  
  
  
  

  هاي راهنما نمادهاي تركيبي دوچرخه و عابرپياده در چراغ. 46شكل 

  چراغ راهنماي ويژه دوچرخه سواران -3-6-3-3

رود كه مدت زمان تخليه تقاطع براي  مي هنگامي بكارسواران  دوچرخهويژه چراغ راهنمايي 
سواران  دوچرخهطوالني بوده و بر اساس مالحظات ايمني و ظرفيت، الزم باشد زمان سبز سواران  دوچرخه

داراي خط عبوري سواران  دوچرخهچه نعالوه بر اين، چنا. زودتر از زمان سبز وسايل نقليه موتوري آغاز شود
بوده و به طور مجزا بطرف ديگر تقاطع هدايت شوند، نياز به استفاده از چراغ جداگانه  رو هويژه در كنار سوار

  .وجود دارد
توان براي مسيرهاي دوچرخه يا خطوط دوچرخه با حركت مستقيم  مي اصوالً اين روش كنترل را فقط

سواران در ميان خطوط دوچرخهيا گردش به راست بكار برد زيرا متوقف نمودن حركت گردش به چپ 
عبور مستقيم و خط گردش به چپ وسايل نقليه موتوري، غير قابل قبول است و در اين حالت بايد براي 

هنگامي . سواران، امكان گردش به چپ را به صورت غير مستقيم فراهم كرد جريان گردش به چپ دوچرخه
 ها گردد، توصيه نآمياني موجب اتالف وقت  از روي جزيرهسواران  دوچرخهكه هدايت مشترك عابرين و 

  .شود گذرگاه دوچرخه را از پياده تفكيك و براي آنان چراغ ويژه نصب نمود مي
داراي سه عدسي است كه بر روي سواران  دوچرخهعمل آلمان، چراغ راهنماي ويژه لبر اساس دستورا

  )47شكل .(شود مي هر عدسي، يك نماد دوچرخه روشن بر روي زمينه تيره نشان داده
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  هاي راهنما اي از نمادهاي دوچرخه در چراغنمونه. 47شكل 

چنانچه عالئم اين چراغ راهنما فقط براي جهت مشخصي باشد، الزم است در هر سه عدسي عالوه بر 
در صورتي كه چراغ راهنما داراي عدسي هاي تيره با . نماد دوچرخه، پيكان جهت نما نيز نشان داده شود

، بايد از نماد دوچرخه روشن بر روي زمينه تيره استفاده كرد و يا )ميليمتر 110مثالً قطر (قطر كمتر باشد 
نماد دوچرخه در عدسي نبايد بر روي . تابلو دوچرخه را در باالي چراغ راهنماي ويژه دوچرخه نصب نمود

بكار رود و در صورت لزوم، بايد فقط از عالمت پيكان عالوه بر نماد دوچرخه بر روي هاي روشن  زمينه
  .ها استفاده كرد عدسي

جهت سواران  دوچرخهدر مواقعي كه جريان وسايل نقليه چپگرد در تقاطع، نتواند تشخيص دهد كه 
بمنظور توجه شوند، الزم است مقابل به صورت مختلط با جريانهاي گردش به چپ خروجي هدايت مي

با نماد و يا بدون نماد (دادن نسبت به خطرات احتمالي، از چراغ راهنماي تك عدسي زرد چشك زن 
اين چراغ چشمك زن بايد حتي در زمان تخليه نيز كار كند و فقط كاربرد نماد . استفاده شود) دوچرخه

  )48شكل .(تيره دوچرخه سوار روي زمينه روشن زرد رنگ مجاز است
  

استفاده از نماد دوچرخه بر روي عدسي چراغ هشدار . 48شكل 
  دهنده زرد چشمك زن
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و وسايل نقليه موتوري نسبتاً زياد باشد سواران  دوچرخهاگر طول مسير تخليه چراغ راهنماي مشترك 
ن اتوان براي دوچرخه سوار مي بندي قرار گيرد، ي زمانمبناسواران  دوچرخهناچار، زمان واگذار و تخليه  هو ب

  .اي استفاده نمود از چراغ راهنماي جداگانه
توصيه شده است كه با بكارگيري يك مسير ويژه موسوم به دهليز دوچرخه، از تداخل ميان  همچنين

فاده از دهليز است. عمل آيد ههاي گردشي ساير وسايل نقليه جلوگيري ب با جريانسواران  دوچرخهحركت 
متري از تقاطع چراغدار اقدام به نصب چراغ  30دوچرخه، منوط به آن است كه نتوان در فاصله حداقل 

  )49شكل .(راهنماي اضافي نمود
  
  
  

  نحوه استفاده از دهليز دوچرخه در تقاطع. 49شكل 

  
  
  
  

توان از چراغ هاي راهنمايي سازگار با  ميسواران  دوچرخهكاهش تاخير  به منظور افزايش ايمني و
دوچرخه را بايد قبل از خط ايست و در محل ورودي خط دوچرخه يا  شناسگرهاي. ترافيك استفاده نمود

بايد شناسگرها به صورت مايل در سطح مسير ها  دوچرخهبراي بهبود شناسايي . نصب نمود رو هدوچرخ
  .تكمه هاي درخواست زمان سبز بايد در مكان مناسبي نصب گردند. ارگيرندعبور دوچرخه قر

نكته حائز اهميت آن است كه چراغ راهنما نبايد هيچ خطري براي عناصر ترافيكي داشته و يا مانعي 
و حداقل فاصله از  رو هدين جهت، الزم است كه حداقل ارتفاع از سطح سوارب. بر سر راه حركت آنها باشد

متر از  20/2و  رو همتر از سطح پياد 10/2بدين ترتيب، چراغ راهنما بايد حداقل . رعايت گردد رو هاركنار سو
 105در ارتفاع سواران  دوچرخههاي درخواست عابرين يا سطح مسير دوچرخه ارتفاع داشته و دگمه

بندي  مانادامه روش مناسب ز در .يا مسير دوچرخه نصب گردند رو هسانتيمتري از سطح مسير پياد
  . استنمايي براي عبور ايمن دوچرخه ارائه شده ههاي را چراغ
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 مصالح مصرفي در مسيرها و خطوط دوچرخه -4- 6- 3

  سازي نوع مصالح و كف -3-6-4-1

هاي اقتصادي آن و  سازي مسيرهاي دوچرخه و يا رنگ آميزي آنها با توجه به هزينه تغيير نوع كف
ي پيشنهاد شده در سطح معابر شيراز نيز داراي مسيرها. بازخوردهاي منفي اجتماعي قابل توصيه نيست

لذا مسيرهاي . سطح اصطكاكي مناسب براي تردد دوچرخه سواران هستند و نيازي به تغيير ندارند
اما الزم است . گيرد آميزي كف مسير انجام مي هاي موجود و بدون رنگ سازي دوچرخه با استفاده از كف

  .آيد انجام گيرد ادامه مي كشي معابر همانطور كه در تابلوها و خط

 ها جدا كننده -3-6-4-2

هاي زير  رو به شيوه رو واقع است، جداكردن فيزيكي آن از سواره كه در امتداد سواره 1مسير درجه 
  :قابل انجام است
 حاشيه -

 رو رو و سواره اختالف ارتفاع دوچرخه -

 جدول -

 انواع نرده و ديواره -

هاي جديد عرض  در توسعه. شود رو گذاشته مي هرو و سوار حاشيه، نوار حائلي است كه بين دوچرخه
هاي پر، فراهم ساختن چنين عرضي براي حاشيه عملي  در بافت. شود يه ميصمتر تو 3تا  1/5حاشيه بين 

اما تامين همين حداقل هم در . متر باشد 1/5در اين موارد بايد سعي نمود كه عرض حاشيه، حداقل. نيست
رو در نظر  رو و سواره اي بين دوچرخه توان حاشيه محدوديت جا نمي گاهي به علت. همه جا مقدور نيست

  .گرفت
 وها از آن به عنوان جاي درر رو همسطح بگيرند تا دوچرخه بهتر است اين حاشيه را با دوچرخه

  . دهد سواران احساس ايمني و راحتي بيشتري را مي به عالوه حاشيه همسطح، به دوچرخه. استفاده كنند
گيرند و عرض براي ايجاد حاشيه كافي نيست، از  رو را از سطح سواره موجود مي وچرخههنگامي كه د

جدول بايد در تاريكي نيز به سادگي . توان استفاده كرد مي به عنوان جدا كننده فيزيكييا انواع نرده جدول 
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سهولت و سرعت با توجه به  .آميزي نمود ديده شود بنابراين بايد آن را با سيمان سفيد ساخت و يا رنگ
اي از نرده حفاظ آهني پيشنهادي براي مسيرهاي  نمونه 50شكل در . شود اجرا، استفاده از نرده توصيه مي

  .درجه يك دوچرخه ارائه شده است

  
  جزئيات نرده و حفاظ آهني در مسيرهاي درجه يك. 50شكل 

  هاي سطحي روسازي و تخليه آب -3-6-4-3

آسفالت (از اين نظر بتن آسفالتي. رو بايد صاف و هموار بوده، نگهداري آن آسان باشد رويه دوچرخه
امين صافي، همواري و دوام كافي، رويه را بايد بر روي پي تبراي . بهترين نوع رويه است) گرم

  ).قشر اساس(اي از مصالح مناسب قرار دهند شده كوبيده
سانتيمتر و در جهت عمود بر  2رو در امتداد مسير از  ناگهاني در كف دوچرخه حداكثر اختالف ارتفاع

  .سانتيمتر بيشتر نباشد 1آن از 
  .ميليمتر بيشتر باشد 12وجود دارد، عرض آن نبايد از ) مثالً درز انبساط(اگر در امتداد مسير، شيار

شيب  هها بهتر است ك يچدر محل پ. طرفه نياز است درصد يك 2براي تخليه آب بارش، شيب عرضي 
  .عرضي به سمت لبه داخلي قوس افقي باشد

   .ها ايمن باشد بايد براي عبور دوچرخهدريچه تخليه آب 

  خط كشي و تابلو -3-6-4-4

خط كشي محور با رنگ سفيد و به  .روهاي يكطرفه الزم نيست خط كشي كردن محور دوچرخه
متر  2/7هاي خالي  متر و طول فاصله0/3هاي پر  طول قسمت. شود انجام مييا خط ممتد صورت خط چين 

توان به  هايي كه ديد محدود است و انحراف به خط مقابل ممكن است خطرساز باشد، مي در قسمت. است



 

  

 "66" صفحه      شهر شيراز مطالعات جامع سيستم دوچرخه سواري كالن

  

ونقل و ترافيك  سازمان حمل
تحليل وضعيت موجود و ارائه : سوم بخش گزارش  :شماره و عنوان گزارش  شهرداري شيراز

  راهكارها و پيشنهادات

  
  91دي ماه    SHB-RP-303-01  :فايلنام 

 

 

 .متر در نظر گرفت 0/3ها را  متر و فاصله 2/7هاي پر را  يعني طول قسمت. ترتيب عكس عمل نمود
  .شود توصيه مي استفاده از خط كشي گرم به جهت دوام و ديد بهتر
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