
و ترافیک شهرداری تهرانحمل ونقلسازمان 
مردمیمشارکت هایمعاونت آموزش و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پیشگفتار

 تهگذشهای یکی از نیازهای اولیه انسان از دیرباز مطرح بوده است. در دهه عنوانبهونقل و جابجایی حمل

و خودروسازی، توسعه شبکه معابر و استفاده از خودروهای  سازیراه ازجملهو با پیشرفت صنایع مختلف 

است. این موضوع موجب بروز مشکالت متعدد نظیر  یافتهافزایششخصی برای جابجایی در سطح شهرها 

 ناشی از ترافیک و ... شده است. از تأخیر، تراکم ترافیک و تحرکیکمناشی از آن،  هایبیماریآلودگی هوا، 

بسیاری در زمینه کاهش استفاده از خودروهای شخصی و ارتقای  هایتالش های اخیر،در سال همین رو

رای ونقل پاک بهای حملسیستم کارگیریبهاست. تعریف و  شدهانجامدی کیفیت زندگی شهری و شهرون

سواری عالوه بر اینکه روی و دوچرخهاستفاده از پیادهاست.  شدهانجامسفرهای شهری در همین راستا 

 درنتیجهموجب کاهش استفاده شهروندان از خودروهای شخصی و  ،تواند به سالمتی افراد کمک کندمی

ای که باید بر آن تأکید شود لزوم تغییر رویکرد و نگرش نکتهترافیک و آلودگی هوا خواهد شد. کاهش تراکم 

روی یک روش و سواری و پیادهونقل پاک شهری است؛ دوچرخهمدیران شهری و شهروندان به مقوله حمل

 ا استفاده از اینتوانند بخشی از نیازهای روزانه خود را بطریقه انجام سفرهای شهری است و شهروندان می

ها، های موردنیاز برای این روشونقل پاک مرتفع سازند. البته بدیهی است تأمین زیرساختدو سیستم حمل

سواران و عابران پیاده، ازجمله وظایف اصلی مدیران شهری خصوص توجه به موضوع ایمنی دوچرخهبه

شده است. پاک برای شهروندان پرداختهونقل های حملآید. در این گزارش به معرفی شیوهحساب میبه

شده است. در هر یک از فصول سعی ساالن آماده و ارائهمطالب برای سه گروه کودکان، نوجوانان و بزرگ

شده است به فراخور نیازهای هر رده سنی از شهروندان، مطالب مرتبط با موضوع مطرح شود و شهروندان 

انجام سفرهای روزانه خود شوند. امید است با انجام اقدامات  ونقل پاک برایتشویق به استفاده از حمل

ونقل پاک، موجب کمتر شدن مشکالت ناشی مستمر و انگیزشی شهرداری تهران در خصوص ترویج حمل

 از ترافیک و استفاده از خودروهای شخصی در سطح شهر تهران باشیم. 
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  سفر -1

 

 ها       سالم سالم بچه

 های زیبا        ای غنچه

 ایم براتون        آورده

 ونمداستانی از شهر

 ریم به مهدکودک        صبح می من و مامان هر روز

 این کارمون اسمش هست سفر به مهد کودک

 های شاد و خندان       گل ،های زیباای بچه

 تهران یکه باشه تو ییریم به هر کجاسفر یعنی اینکه ما می

 هر کی داره یه کاری برای انجام اون      

 باید بره خیابون        

 ای هستبا هر وسیله

 دوچرخه یا با مترو ،با ماشین پیاده یا

 ریم به مهدکودک      می

 ن اج با مامان پیاده خوشحال و شاد و خندان
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رم مهدکودک. من و مامانی الهامه. من هر روز با مامانم میها. اسم من سالم بچه

گه این کار ما اسمش ریم. مامانم میفاصله بین خونه تا مهدکودک رو پیاده می

  هست.سفر شهری 
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 وسایل سفر )مترو( -2

 

  هست ایمترو وسیله

 رو  ماهابره میکه 

 از این ور تا به اون ور    

 هیچ نداره ترافیک    

 کلی داره مسافر، 

 مسافراش زیادن 

 

 ره تند و زود   مترو می

 نمیکنه اصال دود    

 رسونه به مقصد آدما رو خیلی زود می
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ها ونکنند. مثالً وقتی که امامان و بابای من برای رفتن به بعضی از سفرهاشون از مترو استفاده می

شیم گه وقتی سوار مترو میکنند. بابای من میخوان به بازار برن از مترو استفاده میبرای خرید می

 گهره. مامان من میقرمز و آلودگی ندارسیم. تازه مترو زیرزمین هست و ترافیک و چراغزودتر می

 تره. تره و هم توی گرمای تابستون خنکشن. مترو هم ارزونها سوار مترو میخیلی از آدم
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 وسایل سفر )اتوبوس( -3

 

 از قدیما تا حاال اتوبوس بوده با ما       

 بره آدما رو از این ور و از اون ور می

 بابای من همیشه برای رفتن به کار 

 شه اتوبوس    سوار می

 تا پاک باشه شهرمون      

 آلودگی نباشه 

 تا خوب باشه حالمون
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ر از شه. ایستگاه اتوبوس یکم باالتبابای من هر روز صبح برای رفتن به سرِ کار سوار اتوبوس می

گه من می یسه تا اتوبوس بیاد و سوارش کنه. باباخونه ماست. بابای من توی ایستگاه منتظر وای می

ها توی شهر بوده. حتی بابابزرگ منم برای اینکه بره سرِ کار، سوار اتوبوس از خیلی وقت پیش

شه تا هوای شهرمون کمتر کثیف شده. آخه اتوبوس خیلی برای شهر خوبه و باعث میاتوبوس می

 تر بره سرِ کار. باشه، ترافیک نباشه و بابا راحت
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 وسایل سفر )ماشین( -4

 

 بابام داره یک ماشین برای خانواده

 ریم به سفر      با اون می

 سفرهای جورواجور به این ور و به اون ور

 گه نباید سوار ماشین بشیم بابام می

 مسیرهای کوتاه رو

 گه که باید مامان می

 مون ببندیم ما کمربند               برای ایمنی

 صاف بشینیم اون عقب، 

 تا برسیم به مقصد 

 باز نکنیم کمربند. 
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ن موها این ماشین ما است. من و بابا و داداشی برای رفتن به پارک و شهربازی سوار ماشینبچه

مون ینها از ماشکنیم. بیشتر آخر هفتهمون برای سفرهای داخل شهر استفاده نمیشیم. ما از ماشینمی

ربند شیم کمشیم. ما وقتی سوار ماشین میمیبرای رفتن به طبیعت و کوه و جنگل سوار ماشین 

 بندیم.مون رو میایمنی
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 وسایل سفر )دوچرخه( -5

 
 دوچرخه هست خیلی خوب  

 سالمتی میاره 

 دود         چونکه دیگه نداره هیچ آلودگی و

 داداش من همیشه 

 با چرخ میره مدرسه 

 دونید بچه ها جون می

 اگر که ما همیشه سوار بشیم دوچرخه   

 پاک و تمیز میمونه شهر رنگارنگمون
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شه خیلی خوشحاله. داداش ره مدرسه. اون وقتی سوار دوچرخه میها داداش من با دوچرخه میبچه 

شه و از کنه. آروم سوار دوچرخه میهمیشه کاله ایمنی سرش می بازی، ره دوچرخهوقتی می من

ها من و بابا و مامان هم ها جمعهها، بعضی وقتکنه. راستی بچهسواری استفاده میمسیرهای دوچرخه

گه خانم معلم بهشون گفته گذره. داداشم میبازی. خیلی بهمون خوش میریم دوچرخهبا داداشم می

  ی از وسایل سفر شهری پاک هست. یعنی دود و آلودگی نداره. سواری یککه دوچرخه
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 روی(وسایل سفر )پیاده -6

 
 ن عبور و کرده آسون     وخط کشی خیاب

 یادت باشه همیشه عبور کنی تو از اون       

 شه با احتیاط و آروم      چونکه ماشین رد می

 خوب ببین تو      وچراغ 

 سبز میگه خب بفرما وقته رفتنه حاال        

 قرمز میگه جات بمون 

 ماشین رد میشه حاال       

 و دیدیچراغ سبز 

 رد میشی از خط کشی  

 تو خیلی با احتیاط    
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شون یا ها همیشه باید با بابا یا مامانگه بچهیک وسیله سفر پاک دیگه، پیاده روی هست. داداشم می

ون. اون ره بیرتر از خیابون رد شوند. بابای من برای انجام بعضی از کارهاش پیاده مییک نفر بزرگ

 گه وقتی یه جای نزدیک کار دارم بهتره که پیاده برم و برگردم.  می
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 بازی و نقاشی -7

 ها توی شکل زیر وسایل سفر پاک رو رنگ کنید. بچه
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  به خونه برسه؟ اون رو پررنگ کنید.ها می تونه ها به نظر شما داداش من از کدوم یکی از راهبچه

  



و ترافیک شهرداری تهرانحمل ونقلسازمان 
مردمیمشارکت هایمعاونت آموزش و 



 

 ونقل پاک شهریهای حملشناخت سیستم
 B-020-101کد مدرک؛ 

 01شماره بازنگری؛ 

 12/00/1018تاریخ بازنگری؛ 

 
 تهران شهرداری  رتاکیف و ونقلحمل سازمان

 مردمی اهیمشارکت و آموزش معاونت

 66از  13صفحه   

 

 معرفی مفهوم سفر -2-1

گویی به نیازهای خود در سطح شهر، بین شهرها و یا کشورهای مختلف جابجا ها برای پاسخانسان

 و مقصد با وسایل نقلیه مختلف، اهداف مبدأکنند. منظور از سفر جابجایی بین شوند و اقدام به سفر میمی

شهری یک سفر  های مختلف و از مسیرهای مختلف است. باید توجه شود هر جابجاییمختلف، در زمان

شود حتی اگر این سفر شود. برای مثال رفتن از منزل تا مغازه و تهیه نان یک سفر محسوب میحساب می

این سفر منزل، مقصد این سفر مغازه و هدف سفر خرید بوده است. وسیله  مبدأپیاده انجام شود.  صورتبه

ندان برای رفع مایحتاج روزانه خود در سطح (. بنابراین شهرو1-2روی بوده است )شکل نقلیه این سفر پیاده

شوند. بعضی از این سفرها نظیر سفرهای کاری و تحصیلی اجباری است؛ کنند و جابجا میشهر سفر می

و در زمان مشخصی انجام شود. بعضی سفرهای دیگر نظیر سفرهای تفریحی و خرید  هرروزیعنی الزم است 

ر را آن سف یطورکلبهسفر را به زمان دیگری موکول کرد و یا  توان آناست؛ یعنی می یراجباریغسفرهای 

 حذف کرد یا تغییر داد.

 

 

 ای از سفرهای شهرینمونه -1-2شکل 
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شوند. اهداف مختلف های مختلفی در سطح شهر جابجا میروز با هدفشهروندان در طول مدت شبانه -1فعالیت 

 شهروندان از سفرهای شهری را نام ببرید.

 شود؟از این سفرها در چه زمانی انجام می مهرکدا

 

 سفرهای اعضای خانواده خود در یک روز معمولی را در دفتر خود یادداشت و گزارش کنید.  -2فعالیت 

ها از انجام هر یک از کنند؟ هدف آنهای شهر سفر میهر یک از اعضای خانواده شما در یک روز فرضی، به کدام قسمت

شود و چقدر ها در چه زمانی انجام میدهند؟ سفر آنای انجام میها سفر خود را با چه وسیلهآنسفرهای خود چیست؟ 

 کشد؟طول می

 

 شهری ونقلحمل هایسیستممعرفی انواع  -2-2

شود. معموالً به وسایل برای انجام سفرها )جابجایی در سطح شهرها، از وسایل مختلفی استفاده می

های شود. برای سیستمونقل شهری گفته میهای حملبرای سفرهای شهری سیستم مورداستفادهمختلف 

 ونقل همگانی بههای حملاز یک دیدگاه، سیستم های مختلفی وجود دارد.بندیونقل شهری، تقسیمحمل

 ؛ همگانی، شبه همگانی، شخصیشوندگروه تقسیم میسه 

شود که عموم شهروندان فارغ از اینکه ته میونقلی گفونقل همگانی به وسایل حملهای حملسیستم

ها استفاده کنند. معموالً برای استفاده از این وسایل الزم است کرایه توانند از آنمالک آن باشند یا خیر، می

پرداخت شود. مترو، اتوبوس )معمولی، خط ویژه و اتوبوس تندرو(، قطار سبک شهری، مونوریل و تراموا 

نقل وهای حملای از سیستم( نمونه2-2)ونقل همگانی شهری هستند. در شکل ترین وسایل حملرایج

 شهری همگانی آورده شده است. 
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 ونقل همگانی شهریهای حملای از سیستمنمونه -2-2شکل 
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ونقل همگانی هستند و معموالً عموم های حملهای شبه همگانی دارای ظرفیت کمتر از سیستمسیستم

، ها برای جابجا شدن در سطح شهر استفاده کنند. انواع تاکسیتوانند از آناخت کرایه میشهروندان با پرد

نترنتی های تلفنی و ایهایی از این سیستم هستند. الزم به ذکر است تاکسیآژانس و مسافربر شخصی مثال

انی همگهای شبهاست یکی از انواع سیستم داکردهیپها گسترش زیادی های اخیر استفاده از آنکه در سال

 همگانی آورده شده است. ونقل شهری شبههای حملای از سیستم( نمونه3-2هستند. در شکل )

 

 همگانی شهریونقل شبههای حملای از سیستمنمونه -3-2شکل 

خصوصی در اختیار یک یا چند  صورتبهشود که هایی گفته میونقل شخصی به سیستموسایل حمل

نفر از اعضای خانواده است و عموم شهروندان امکان استفاده از این وسایل را نخواهند داشت. تنها مالک 

وسیله نقلیه شخصی یا افرادی که مالک بخواهد امکان استفاده از وسیله نقلیه را خواهند داشت. خودروی 

ونقل شخصی رایج در شهرها هستند. در های حملیستمس ازجملهروی شخصی، موتور، دوچرخه و پیاده

 ونقل همگانی شخصی آورده شده است.ای از وسایل حمل( نمونه4-2شکل )
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 ونقل شخصی شهریهای حملای از سیستمنمونه -4-2شکل 

   

 شما در خانواده خود، چه وسایل نقلیه شخصی دارید؟ -3فعالیت 

 کنند؟ونقل استفاده میهای حملاز انواع سیستم یککداماعضای خانواده شما برای انجام سفرهای خود معموالً از 

 ت؟اس شدهیمعرفهایی است که در این قسمت از سیستم یککدامونقل شهری سیستم حمل ینترمناسببه نظر شما 
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 ونقل پاکهای حملسیستممعرفی  -2-3

تعداد باالی سفرهای شهری و رشد و توسعه استفاده از خودروهای شخصی موجب شده است مشکالت 

ناشی از تراکم و شلوغی ترافیک و ...  یرهایتأخشهرهای دنیا به وجود بیاید. آلودگی هوا، متعددی در کالن

ی در کاهش شهرهای دنیا سعمواردی از این مشکالت هستند. به همین دلیل مدیریت شهری در کالن

 ونقل پاک یکی از راهکارهایهای حملاند. توسعه سیستممعضالت ناشی از ترافیک و سفرهای شهری داشته

های جابجایی است که ونقل پاک، آن گروه از سیستمهای حملاصلی در این زمینه است. منظور از سیستم

سواری دو روی و دوچرخهد. پیادهنکند شهروندان را در سطح شهر بدون ایجاد آلودگی هوا جابجا نتوانمی

 تسیزطیمحها عالوه بر آلوده نکردن این سیستم یهردوونقل پاک هستند. های حملجزء اصلی سیستم

ستفاده ا شدهانجامدر سالمت افراد جامعه دارند. البته باید در نظر داشت مطابق تعاریف  ییبسزاشهری، نقش 

تواند حرکت می هم های هیبریدیخت پاک نظیر مترو و اتوبوسونقل همگانی با سوهای حملاز سیستم

ی اجزا عنوانبهسواری روی و دوچرخههرچند معموالً دو سیستم پیاده ونقل پایدار تلقی شودبه سمت حمل

ترین موضوعات در زمینه . در این قسمت به معرفی مهمشوندونقل پاک در نظر گرفته میاصلی حمل

 شود. ه میونقل پاک پرداختحمل

 رویپیاده -2-3-1

یک وسیله ارزان و در دسترس همگان در فضا  عنوانبهانسان و  ییجابجاترین شکل قدیمی یروادهیپ

 هاترساخیز. با توجه به توسعه و بهبود کنیممی رویپیاده. همه ما در ساعاتی از روز و شب شودیمشناخته 

و نیازهای آن در چند دهه اخیر، پرداختن به مباحث  رویو توجه دوباره شهرهای جهان به موضوع پیاده

ونقل شهری بسیار حائز اهمیت است. شهرها روها و شهرهای پیاده در نظام حملروی، پیادهمرتبط با پیاده

در جهت کاهش سوخت فسیلی، بهبود سالمت جسمی و روانی انسان،  یطیمحستیزبه دلیل ارتقاء کیفیت 

اجتماعی میان شهروندان، بهبود کیفیات اجتماعی و فرهنگی زندگی در شهر و کمک افزایش روابط متقابل 

شهری و ... به حرکت عابر پیاده وابسته هستند. بازگشت و رویکرد مجدد به  یهاطیمحبه انسانی کردن 

نظر به  ریناپذاجتنابضرورتی  "عابر پیاده  " در مراکز شهری و از دیدگاه خصوصاًسرزندگی فضاهای شهری 

بخشی از همه سفرهای  .ونقلی است که در هر سفری وجود داردروی تنها سیستم حمل. پیادهرسدمی
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شود. حتی اگر با ماشین شخصی خود سفر کنیم مسافت دسترسی تا پیاده انجام می صورتبهشهری 

فرهای قل در سیک سیستم مست عنوانبهتوان روی میاز پیادهپیاده طی کنیم.  صورتبهپارکینگ را باید 

های مکمل سایر سیستم عنوانبهتواند روی میکوتاه استفاده کرد. در سفرهای متوسط و طوالنی، پیاده

 سواری و یا مترو و اتوبوس، عمل کند.ونقل، نظیر دوچرخهحمل

رین بهت رویپیادهاز طرفی باید در نظر داشت ترین شیوه جابجایی شهری است. روی ارزاندر عمل پیاده

 دامتناسب انزیادی در بهبود روند زندگی و داشتن  ریتأثورزش برای تمامی سنین است که  نیترسادهو 

شود و هم فرد کارهای روزانه هم ورزش انجام می ،پیاده صورتبهبنابراین با انجام سفرهای روزانه افراد دارد. 

 از: اندعبارتروی ترین مزایای پیادهمهم .دهدخود را انجام می

 لذت ببرد. وهواآبتواند از مناظر اطراف و روی میفرد در صورت پیاده -

 .و ساده است گانیرا یروادهیپ -

 .شودروی باعث بهبود سطح قند خون در بدن میپیاده -

 شود.می مزمن پشت بدن یدردهابهبود روی موجب پیاده -

 .روی مساوی است با بهبود حافظه و دوری از خستگی ذهنیپیاده -

 شود.فرد می باال بردن خالقیتروی موجب پیاده -

 روی ارتباط مستقیم با کاهش وزن دارد. پیاده -

 مثبت در جلوگیری از پوکی استخوان دارد.  ریتأثروی پیاده -

 رودررو وجود دارد. صورتبهو اعضای خانواده  هایهمشهرروی امکان ارتباط با سایر در پیاده -

 شود. روی موجب آرامش خاطر و تقویت حافظه میپیاده -

 روی عرضی نیاز است. ایجادروی طولی و تسهیالت پیادهروی به دو نوع تسهیالت پیادهبرای انجام پیاده

بران پیاده از اهمیت زیادی برخوردار است. این پیوستگی هم به شبکه تردد پیوستگی در تسهیالت تردد عا

 ونقل نظیر مترو، اتوبوسهای حملشود و هم امکان ارتباط و اتصال با سایر سیستمعابران پیاده مربوط می

 شود. و ... را شامل می
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آورند. معموالً ا فراهم میروی طولی، امکان جابجایی عابران پیاده در طول خیابان رتسهیالت پیاده

باید توجه کنید شود. روها ممکن میجابجایی طولی عابران پیاده در سطح شهرها با استفاده از پیاده

روها کودکان و خردساالن و یا روها محل عبور همه شهروندان است. ممکن است در طول پیادهپیاده

های نابجا نیست. ی دویدن، بازی کردن و یا شوخیروها جاسالمندان در حال عبور باشند. بنابراین پیاده

روها فقط برای ورود و تردد عابرین پیاده هستند روها محل عبور خودروها و یا موتور هم نیست. پیادهپیاده

( نشان 5-2روها در شکل )ای از پیادهشهری انجام شود. نمونه شدهفیتعرها باید در فضاهای و سایر فعالیت

  است. شدهداده

 

 روهاای از پیادهنمونه -5-2شکل 

 آورد. این تسهیالتتسهیالت حرکت عرضی عابران پیاده، امکان عبور عابران از عرض خیابان را فراهم می

سطح، استفاده از پل عابر منظور از گذرگاه غیر همسطح باشد. سطح و یا غیر همهم صورتبهممکن است 

حالت برای عبور از عرض خیابان استفاده از پل و یا زیرگذر است. به ترین پیاده و یا زیرگذر است. ایمن

( 6-2ها است. در شکل )همین خاطر، اولین توصیه برای گذر عرضی از خیابان استفاده از این نوع گذرگاه

 است.  شدهدادههای عابر پیاده در شهر نشان ای از پلنمونه
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 رای گذر عرضی از معبرهای عابر پیاده بای از پلنمونه -6-2شکل 

اگر در محلی قرار دارید که برای عبور از عرض خیابان، پل و یا زیرگذر عابر پیاده وجود ندارد باید سعی 

سطح عابران پیاده های عرضی همگذرگاهعبور کنید.  شدهیطراح سطحهمهای ها و گذرگاهکنید از محل

ها ممکن است در محل تقاطع و یا در فاصله بین کشی. این خطشوندکشی مشخص میمعموالً با خط

ترین حالت برای عبور گذر از عرض معبر در محل تقاطع دارای چراغ راهنمایی، ایمنها واقع باشند. تقاطع

که چراغ عابر پیاده سبز باشد، خودروها اجازه  یدرزمان چراکهسطح عابرین پیاده از عرض خیابان است. هم

در شکل اهند داشت و گذر عرضی عابرین از خیابان بدون برخورد با خودروها انجام خواهد شد. حرکت نخو

در این حالت )تقاطع دارای چراغ راهنمایی است.  شدهدادهکشی عابر پیاده در محل تقاطع نشان ( خط2-7)

وجود  هد شد.شود اجرا خوایک کانال که با دو خط سفید ممتد مشخص می صورتبهکشی خطدار(، زمان

 شود. می یرساناطالع( به رانندگان 8-2کشی عابر پیاده به کمک تابلوهایی مطابق شکل )خط

اگر در نزدیکی محل عبور شما از عرض خیابان، پل عابر پیاده و تقاطع دارای چراغ راهنمایی وجود 

ها با جزایر ایمنی سازی شده بگردید. این گذرگاهسطح ایمنهای همنداشت باید به دنبال گذرگاه

این  ( هستند.9-2و دارای چراغ هشدار برای رانندگان و تابلوهای عابر پیاده مطابق شکل ) اندشدهساخته

 پناه ایمن عابر پیاده معروف هستند. ها معموالً به نام جاننوع گذرگاه

 



 

 ونقل پاک شهریهای حملشناخت سیستم
 B-020-101کد مدرک؛ 

 01شماره بازنگری؛ 

 12/00/1018تاریخ بازنگری؛ 

 
 تهران شهرداری  رتاکیف و ونقلحمل سازمان

 مردمی اهیمشارکت و آموزش معاونت

 66از  26صفحه   

 

 

 دارکشی گذر عرضی عابر پیاده در تقاطع دارای چراغ راهنمایی زمانخط -7-2شکل 

 

 تابلوی گذرگاه عابر پیاده -8-2شکل 
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 پناه ایمن عابر پیادهجان -9-2شکل 

ر کشی عابخطیک از تسهیالت فوق وجود نداشت باید از اگر برای گذر عرضی از خیابان هیچ تیدرنها

تابلوی ی شود، دارامینردبانی اجرا  صورتبهکشی عابر بین تقاطعی بین تقاطعی استفاده کنید. خطپیاده 

در شکل  .باشدعابر پیاده است و در بعضی مواقع ممکن است چراغ هشدار برای رانندگان هم وجود داشته

  های نردبانی آورده شده است. کشیای از خط( نمونه2-11)

 

 دار یا در فاصله بین دو تقاطعکشی گذر عرضی عابر پیاده تقاطع فاقد چراغ راهنمایی زمانخط -11-2شکل  
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ل و یا االمکان از پعابر پیاده باید در نظر داشته باشند این است که حتی عنوانبهای که شهروندان کتهن

زیرگذر عابر پیاده برای عبور از عرض خیابان استفاده کنند. اگر در مکانی پل و یا زیرگذر عابر پیاده وجود 

تمام  هکیدرصورتخیابان استفاده کنند. کشی عابر پیاده برای گذر عرضی از از گذرگاه و خط حتماًنداشت 

 توان انتظار داشت رانندگان در هنگامکشی استفاده کنند میعابرین پیاده برای عبور از عرض خیابان از خط

رین عاب کهیدرحالکشی عابر پیاده، سرعت خود را کم کنند و با احتیاط از روی آن عبور کنند. عبور از خط

و ایمن شده نداشته  شدهیطراحهای رض خیابان عبور کنند و توجهی به محلای از عپیاده از هر نقطه

( فلوچارت 11-2در شکل )دهند. کشی عابر پیاده را از دست میباشند، رانندگان هم حساسیت خود به خط

 نحوه عبور از خیابان برای عابرین پیاده آورده شده است. 

 

 یابانفلوچارت نحوه عبور ایمن از عرض خ -11-2شکل 
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 کنید؟شما در مسیر خانه تا مدرسه از عرض خیابان عبور می -4فعالیت 

 کنید؟ هایی برای رسیدن به مدرسه عبور میاز چه گذرگاه

 کنید ذکر کنید. هایی که در راه مدرسه از آن عبور میتعداد هر نوع از گذرگاه

 

 سواریدوچرخه -2-3-2

قرار  مورداستفادهونقلی مهم یک وسیله حمل عنوانبه و از زمان قاجار دوچرخه در ابتدای ورود به ایران

و نبود ایمنی الزم  1351در اوایل دهه  خودروی سواریگرفت. در ادامه و با رشد سریع افزایش تعداد می

های اخیر و با اما در سالیک وسیله نقلیه کاهش یافت.  عنوانبه، اهمیت دوچرخه سوارانبرای دوچرخه

...،  تردد و ریتأخونقل خودروهای شخصی نظیر آلودگی هوا، تراکم ترافیک، الت متعدد ناشی از حملمشک

است.  شدهمطرحونقلی یک سیستم ارزان و پاک حمل عنوانبهسواری بار دیگر استفاده از دوچرخه

ای تواند در سفرهونقلی است و میهای پاک و مناسب حملروی یکی از سیستمپیاده مانندبهسواری دوچرخه

 یک سیستم عنوانبهتواند در سفرهای با طول کوتاه سواری میقرار بگیرد. دوچرخه مورداستفادهشهری 

های مکمل در ترکیب با سایر سیستم صورتبهباشد و در سفرهای طوالنی  موردتوجهونقل مستقل حمل

وچرخه مزایایی به شرح زیر برای فرد ونقل، نظیر مترو و اتوبوس به کار گرفته شود. استفاده از دحمل

 به همراه خواهد داشت: سواردوچرخه

 سواری یک ورزش مفرح است.دوچرخه -

قیمت دوچرخه نسبت به موتور و خودروی سواری بسیار کمتر است و فرد با هزینه کمتری نسبت  -

 تواند در سطح شهر جابجا شود. ها میبه این سیستم

 سوار شود. در بدن فرد دوچرخه یسوز یچربه تواند منجر بسواری میدوچرخه -

 شود. می کنندهاستفادهسواری منجر به ساخت عضله و ماهیچه برای فرد دوچرخه -

 شود. سواری موجب کاهش استرس و فشارهای عصبی میدوچرخه -

 شود. تر فرد میسواری موجب خواب بهتر و عمیقدوچرخه -
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 سوار را بهبود بخشد. تواند عملکرد فرد دوچرخهسواری میدوچرخه -

 ها دارد.مستقیم در حفظ سالمت ریه ریتأثسواری دوچرخه -

سواری یک راه مناسب برای کاهش کلسترول بد خون و افزایش کلسترول خوب خون دوچرخه -

 است. 

 .تواند منجر به کاهش دیابت و کنترل فشار خون شودسواری میدوچرخه -

 مثبت دارد.  ریتأثاستفاده از دوچرخه در عملکرد مغز  -

ناشی از رشد و توسعه استفاده از خودروهای شخصی موجب  شدهاشارهاین مزایا در کنار مشکالت متعدد 

 موردتوجههای اخیر ونقلی در سالیک سیستم پاک حمل عنوانبهسواری شده است استفاده از دوچرخه

 قرار گیرد.

ها سازی شده برای تردد دوچرخهسواری الزم است از مسیرهای مناسب و ایمنچرخهبرای انجام دو

 است: شدهفیدوچرخه تعر یرهایعنوان مسبه ریدوچرخه سه نوع مس یرهایمس یدر طراحاستفاده کنیم. 

صورت فیزیکی از سایر ، راه دوچرخه(: مسیر دوچرخه کامالً بهرودوچرخه) 1مسیر درجه  -

نقل مجزا شده است و فقط به عبور دوچرخه اختصاص دارد. این راه گاهی در وهای حملسیستم

ای از این مسیرها ( نمونه12-2باشد. در شکل )رو و گاهی در امتدادی مستقل میامتداد سواره

 است.  شدهدادهنشان 

رو رو که با عالئم افقی و عمودی از سوارهقسمتی از سواره: )خط ویژه دوچرخه( 2مسیر درجه  -

ای از این مسیرها نشان ( نمونه13-2گردد و به عبور دوچرخه اختصاص دارد. در شکل )منفک می

 است.  شدهداده

دوچرخه استفاده  یرهایعنوان مسبه ژهیو یکه با عالئم عمود یمشترک یروسواره: 3درجه  ریمس -

یعنی در  ها بدهند.را به دوچرخه تیاولو دیبا یموتور هینقل لیو در استفاده از آن وسا شودیم

اشتراکی با سایر خودروها،  صورتبههای فرعی و خلوت، بدون ایجاد مسیر و خط ویژه مجزا، خیابان

 است.  شدهدادهای از این مسیرها نشان ( نمونه14-2سواری کرد. در شکل )اقدام به دوچرخه
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 یکدرجهمسیر دوچرخه  -12-2شکل 

 

 

 دودرجهمسیر دوچرخه  -13-2شکل 
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 مسیر دوچرخه درجه سه -14-2شکل 

 

توان شود و یا میسواری در شهرها یا با استفاده از دوچرخه شخصی انجام میباید توجه داشت دوچرخه

های اشتراکی به این های اشتراکی برای جابجایی در سطح شهر استفاده کرد. نحوه کار دوچرخهاز دوچرخه

انند دوچرخه را از ایستگاه توهایی دارند. شهروندان میها در سطح شهر ایستگاهشکل است که این دوچرخه

های تحویل بگیرند و پس از رسیدن به مقصد خود، دوچرخه را تحویل ایستگاه مقصد دهند. البته در روش

روز دوچرخه اشتراکی دیگر نیازی به تحویل دوچرخه اشتراکی به ایستگاه نیست و با توجه به جدید و به

 که خواست ییهرجاتواند دوچرخه را در شهروند میاست،  شدهنصبیابی که روی دوچرخه سیستم موقعیت

ربردی افزار کاهای دوچرخه اشتراکی الزم است شهروندان اپلیکیشن و نرمرها کند. برای استفاده از سیستم

سواری اشتراکی را روی تلفن همراه خود نصب کنند و در آن عضو شوند و یا این کار را از سیستم دوچرخه

 .طریق سایت انجام دهند
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 ای در شهر تهران فعال است؟دانید در وضع موجود چه سیستم اشتراکی دوچرخهآیا می -5فعالیت 

 های آن را بررسی کنید. وارد سایت این سیستم شوید و شرایط عضویت و استفاده از دوچرخه

 

ر سواران قشدوچرخهاستفاده از دوچرخه در معابر شهری نیازمند توجه به مسائل مرتبط با ایمنی است. 

سواران به موضوع ایمنی تردد بدون محافظت جریان ترافیک هستند. به همین دلیل الزم است هم دوچرخه

ظر ها را در نخود توجه کنند و هم سایر کاربران خیابان نظیر رانندگان وسایل نقلیه باید ایمنی تردد آن

 های زیر انجام شود:سواری ایمن الزم است گامبگیرند. برای انجام دوچرخه

 سواریتمرینات کششی قبل از دوچرخه -

 استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب -

 انجام تنظیمات الزم -

 کنترل صحت کارکرد دوچرخه -

 سواریرعایت ایمنی در حین دوچرخه -

سوار با انجام حرکات کششی و گرم کردن، بدن خود را آماده انجام در اولین گام الزم است دوچرخه

توان از سواری یک ورزش است با انجام این حرکات میاری کند. با توجه به اینکه دوچرخهسودوچرخه

 های احتمالی پیشگیری کرد.دیدگیصدمات و آسیب

ن تریسوار به استفاده از تجهیزات ایمنی توجه کافی را داشته باشد. مهمدر گام دوم الزم است دوچرخه

سواری الزامی است. است و استفاده از آن برای هر دوچرخه سواری کاله ایمنیتجهیزات ایمنی دوچرخه

تواند موجب افزایش ایمنی تردد بند، میالبته استفاده از سایر تجهیزات ایمنی نظیر زانوبند و آرنج

 سوار در سطح معابر شهری شود. دوچرخه

ظیم تنه مناسب برای استفاده از دوچرخه انجام شود. تن ازیموردندر گام سوم الزم است تنظیمات 

تواند انجام شود و راحتی و ایمنی سفر با دوچرخه را ها در این قسمت میدوچرخه، زین، فرمان و چرخ

 تنظیم کند. 
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در گام چهارم صحت اجزای مختلف دوچرخه نظیر ترمزها، تنظیم باد دوچرخه و فرمان دوچرخه کنترل 

 شود. می

ترین موارد سواری مدنظر قرار گیرد. مهمن دوچرخهدر گام پنجم باید مسائل ایمنی در حی تیدرنها

 از: عبارت استایمنی که باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد 

 و دو دوچرخه تا حد امکان کیدرجهکنترل مسیر حرکت و استفاده از مسیرهای  -

 حرکت از سمت راست مسیر -

 یکیتراف یتوجه به عالئم و تابلوها -

 حرکت تیوضع ریینسبت به تغ یعبور هینقل لیوسا یسازآگاه -

 کامل اطیبااحتها عبور از تقاطع -

 سواری آورده شده است. های اصلی جهت انجام دوچرخه( فلوچارت گام15-2در شکل )
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 سواری ایمنهای اصلی جهت انجام دوچرخهگام -15-2شکل 



 

 ونقل پاک شهریهای حملشناخت سیستم
 B-020-101کد مدرک؛ 

 01شماره بازنگری؛ 

 12/00/1018تاریخ بازنگری؛ 

 
 تهران شهرداری  رتاکیف و ونقلحمل سازمان

 مردمی اهیمشارکت و آموزش معاونت

 66از  06صفحه   

 

 پایان دوره سؤاالت -2-4

 مفهوم سفر شهری چیست؟ -

 را نام ببرید.ونقل های حملانواع سیستم -

 ونقل پاک چیست؟منظور از حمل -

 روی را نام ببرید.ترین مزایای پیادهمهم -

 منظور از تردد طولی و عرضی عابر پیاده چیست؟ -

 رو را توضیح دهید.ترین اصول استفاده از پیادهمهم -

 ترین اصولی که در گذر عرضی عابر پیاده باید در نظر گرفته شود را نام ببرید.مهم -

 مسیرهای دوچرخه را نام ببرید. انواع -

 شود؟می یریکارگبهدوچرخه اشتراکی چیست و چگونه در شهر  -

 ترین اصول استفاده از دوچرخه در شهر چیست؟مهم -

 سواری را نام ببرید.ترین مزایای دوچرخهمهم -

 شود را نام ببرید.ونقل که در همه سفرها وجود دارد و از آن استفاده میتنها سیستم حمل -

 

 

 

  



و ترافیک شهرداری تهرانحمل ونقلسازمان 
مردمیمشارکت هایمعاونت آموزش و 
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 معرفی مفهوم سفر -3-1

گویی به نیازهای خود در سطح شهر، بین شهرها و یا کشورهای مختلف جابجا ها برای پاسخانسان

 و مقصد با وسایل نقلیه مختلف، اهداف مبدأکنند. منظور از سفر جابجایی بین شوند و اقدام به سفر میمی

های مختلف و از مسیرهای مختلف است. باید توجه شود هر جابجایی شهری یک سفر مختلف، در زمان

شود حتی اگر این سفر شود. برای مثال رفتن از منزل تا مغازه و تهیه نان یک سفر محسوب میحساب می

، مقصد این سفر مغازه و هدف سفر خرید بوده است. وسیله این سفر منزل مبدأپیاده انجام شود.  صورتبه

(. بنابراین شهروندان برای رفع مایحتاج روزانه خود در سطح 1-3روی بوده است )شکل نقلیه این سفر پیاده

شوند. بعضی از این سفرها نظیر سفرهای کاری و تحصیلی اجباری است؛ کنند و جابجا میشهر سفر می

و در زمان مشخصی انجام شود. بعضی سفرهای دیگر نظیر سفرهای تفریحی و خرید  زهررویعنی الزم است 

ر را آن سف یطورکلبهتوان آن سفر را به زمان دیگری موکول کرد و یا است؛ یعنی می یراجباریغسفرهای 

 حذف کرد یا تغییر داد.

 

 

 ای از سفرهای شهرینمونه -1-3شکل 
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 سفرهای اعضای خانواده خود در یک روز معمولی را در دفتر خود یادداشت و گزارش کنید.  -1فعالیت 

ها از انجام هر یک از کنند؟ هدف آنهای شهر سفر میهر یک از اعضای خانواده شما در یک روز فرضی، به کدام قسمت

شود و چقدر ها در چه زمانی انجام میدهند؟ سفر آنای انجام میها سفر خود را با چه وسیلهسفرهای خود چیست؟ آن

 کشد؟طول می

 

 شهری ونقلحمل هایسیستممعرفی انواع  -3-2

شود. معموالً به وسایل برای انجام سفرها )جابجایی در سطح شهرها، از وسایل مختلفی استفاده می

های سیستمشود. برای ونقل شهری گفته میهای حملبرای سفرهای شهری سیستم مورداستفادهمختلف 

ونقل همگانی به های حملهای مختلفی وجود دارد. از یک دیدگاه، سیستمبندیونقل شهری، تقسیمحمل

 شوند؛ همگانی، شبه همگانی، شخصیسه گروه تقسیم می

شود که عموم شهروندان فارغ از اینکه ونقلی گفته میونقل همگانی به وسایل حملهای حملسیستم

ها استفاده کنند. معموالً برای استفاده از این وسایل الزم است کرایه توانند از آنر، میمالک آن باشند یا خی

پرداخت شود. مترو، اتوبوس )معمولی، خط ویژه و اتوبوس تندرو(، قطار سبک شهری، مونوریل و تراموا 

نقل وملهای حای از سیستم( نمونه2-3ونقل همگانی شهری هستند. در شکل )ترین وسایل حملرایج

 شهری همگانی آورده شده است. 

ونقل همگانی هستند و معموالً عموم های حملهای شبه همگانی دارای ظرفیت کمتر از سیستمسیستم

، ها برای جابجا شدن در سطح شهر استفاده کنند. انواع تاکسیتوانند از آنشهروندان با پرداخت کرایه می

نترنتی های تلفنی و ایاین سیستم هستند. الزم به ذکر است تاکسی هایی ازآژانس و مسافربر شخصی مثال

انی همگهای شبهاست یکی از انواع سیستم داکردهیپها گسترش زیادی های اخیر استفاده از آنکه در سال

 همگانی آورده شده است. ونقل شهری شبههای حملای از سیستم( نمونه3-3هستند. در شکل )
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 ونقل همگانی شهریهای حملای از سیستمنمونه -2-3شکل 
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 همگانی شهریونقل شبههای حملای از سیستمنمونه -3-3شکل 

 

خصوصی در اختیار یک یا چند  صورتبهشود که هایی گفته میونقل شخصی به سیستموسایل حمل

نفر از اعضای خانواده است و عموم شهروندان امکان استفاده از این وسایل را نخواهند داشت. تنها مالک 

وسیله نقلیه شخصی یا افرادی که مالک بخواهد امکان استفاده از وسیله نقلیه را خواهند داشت. خودروی 

ونقل شخصی رایج در شهرها هستند. در های حملیستمس ازجملهروی شخصی، موتور، دوچرخه و پیاده

 ونقل همگانی شخصی آورده شده است.ای از وسایل حمل( نمونه4-3شکل )
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 ونقل شخصی شهریهای حملای از سیستمنمونه -4-3شکل 

  

 

 شما در خانواده خود، چه وسایل نقلیه شخصی دارید؟ -2فعالیت 

 کنند؟ونقل استفاده میهای حملاز انواع سیستم یککدامرهای خود معموالً از اعضای خانواده شما برای انجام سف

 ست؟ا شدهیمعرفهایی است که در این قسمت از سیستم یککدامونقل شهری سیستم حمل ینترمناسببه نظر شما 
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 ونقل پاکهای حملمعرفی سیستم -3-3

ونقل و حمل یتقاضا تیریبه سمت مد ایدن یشهرهادر کالن یشهر تیریمد کردیرو ریاخ یهادر سال

موضوع  نیاست و تمرکز اکثر شهرها به ا داکردهیپ شیگرا یونقل شهرپاک حمل یهاستمیتوسعه س

از  دهنشده استفا یزیراست که در اثر توسعه برنامه یامر مشکالت متعدد نیا لیمعطوف شده است. دل

 نیاست. امروزه ا جادشدهیا ن،یشیپ یطوالن انیو پرداختن به توسعه آن در سال یشخص یسوار یخودروها

و توسعه  یونقل شخصحمل ستمیدر س دیو فراهم آوردن عرضه جد جادیشده است که اثابت هیفرض

 دنیرس جهیدرنتو  دیجد یو جذب تقاضا دیموجب تول یمدت کوتاه یو روگذرها ط رگذرهایز ها،ابانیخ

ها گراهها و بزرتوسعه و ساخت آزادراه نی. بنابراشودیم جادشدهیا التیاشباع و فوق اشباع در تسه طیبه شرا

بر توسعه  یشهر رانیشده و تمرکز مدو خاص متوقف یمگر در نقاط گلوگاه سطحهم ریغ یهاو تقاطع

اده از و استف ادهیپ ونقلدوچرخه، حمل شبکهبر، انبوه یونقل همگانحمل ریونقل نظپاک حمل یهاستمیس

 کرده است عیرا تسر دهیپد نیکه ا یاز موضوعات گرید یکیپاک قرارگرفته است.  یهایها و انرژسوخت

است که در  ییاز کشورها یکیاست. کشور ما  یاگلخانه یگازها دیو موضوع تول نیزم شیبحث گرما

ارزان  داشتن منابع اریموضوع در اخت نیا لیاز دال یکیقرار دارد.  ایدندر  یاگاز گلخانه دیتول ییباال یهارده

( 1-3است. در جدول ) یرانیو سکونت شهروندان ا یصنعت یو سبک زندگ یلیفس یهاو فراوان سوخت

 621 دیبا تول رانیفهرست ا نیآورده شده است. در ا یاگلخانه یگازها دکنندهیتول یفهرست کشورها

 دیولکشور، سرانه ت تیرده نهم جدول قرارگرفته است. با توجه به جمعدر سال در  یاانهتن گاز گلخ ونیلیم

و  نیدر کشور چ یاگاز گلخانه یدیمعادل سرانه تول باًیاست که تقر 7.9هر نفر  یبه ازا یاگلخانه یگازها

شهروندان  یهاییونقل و جابجااز صنعت حمل یناش یاگلخانه یگازها نیاز ا یاروپا است. بخش هیاتحاد

در نقاط مختلف  ریاخ یهاونقل در سالاز حمل یکربن ناش دیاکسید دی( رشد تول5-3است. در شکل )

در  ریاخ یهاسال یونقل طدر اثر حمل یاگلخانه یگازها شیدهنده افزاآورده شده است که نشان ایدن

هان ج تیرشد جمع کندیم تریرانموضوع را بح نیکه ا یگریاز موارد د یکیاست.  ایمختلف دن یهاقسمت

 زانیجهان و رشد م تیرشد جمع (7-3و ) (6-3) یهااست در شکل نیشهرنش تیرشد جمع طورنیو هم

 یآت یهاسال یدر جهان ط ینیشهرنش شیدهنده افزاآورده شده است که نشان 215تا سال  ینیشهرنش

 شود: یدر کنار هم بررس ریبه شرح ز یقیموضوع الزم است حقا لیتکم یاست. برا
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 .است شده برابر 2.5 جهان جمعیت 1951 سال از -

 برابر شده است. 4جمعیت شهرنشین  1951سال از  -

 برابر شده است. 8، تولید ناخالص ملی 1951از سال  -

 برابر شده است. 3، سرانه تولید ناخالص ملی 1951از سال  -

 برابر شده است. 21، تجارت جهانی 1951از سال  -

 شود. همه این موارد منجر به افزایش تقاضا برای سفرهای شهری می -

ونقل شخصی و خودروهای شهرهای ایران بر توسعه حملها تمرکز مدیریت شهری در کالنسال -

 سواری بوده است.

 نتیجه این نگرش: توسعه شهرها برمبنای اولویت به خودروها بوده است. -

سطح  بندان درخودروها: تأخیر/تراکم ترافیک، شلوغی و راه نتیجه توسعه شهرها برمبنای اولویت به -

های ریوی و مرگ -های قلبیمعابر، آلودگی هوا، مشکالت عصبی و روانی شهروندان، بیماری

 خاموش بوده است. 

ونقل ای جز تغییر نگرش مدیریت شهری نیست: توسعه پایدار شهرها و توسعه حملبنابراین چاره -

ونقل پیاده و دوچرخه، ایجاد ونقل همگانی و انبوه بر پاک، توسعه حملپاک و سبز شامل حمل

 محدودیت و کاهش مطلوبیت استفاده از خودروی شخصی
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 ایدن یاگلخانه یگازها دکنندهیتول یفهرست کشورها -1-3جدول 
 

انتشار به ازای  سرانه

 هر نفر

 انتشار ساالنه

 )میلیون تن(
 رتبه نام کشور

 انتشار سرانه

 ازای هر نفربه 

انتشار ساالنه 

 )میلیون تن(
 رتبه نام کشور

 1 چین 11591 7.6 7 آلمان 771 9.3

 2 امریکا 5331 16.5 8 مکزیک 661 3.7

 3421 6.7 9 ایران 621 7.9
اتحادیه 

 اروپا
3 

 4 هند 2341 1.8 11 کره جنوبی 611 12.3

 5 روسیه 1771 12.4 11 کانادا 571 15.9

 6 ژاپن 1281 11.1 12 اندونزی 451 1.8

 

 

 ونقلحمل از ناشیکربن  اکسیدید تولید رشد -5-3شکل 

 

 2115-1961 طی جهان جمعیت رشد -6-3شکل 
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 شهرنشین جمعیت و جهان جمعیت نرخ بینییشپ -7-3شکل 

 

بر اساس این شکل، اولویت توسعه محور )سبز( آورده شده است. ونقل انسان( هرم حمل8-3در شکل )

سواری دومین سیستم دارای اولویت در شهرهای روی باشد. دوچرخهدر شهرهای امروزی باید بر مبنای پیاده

های دارای اولویت هستند که در صورت ونقل همگانی یکی دیگر از سیستمهای حملامروزی است. سیستم

در حرکت به سمت توسعه پایدار داشته باشند. چهارمین  یرمؤثتوانند نقش های پاک میاستفاده از سوخت

ونقل، تاکسی است. خودروهای اشتراکی و خودروی شخصی آخرین های حملاولویت برای توسعه سیستم

بر این اساس و در ادامه در ابتدا موضوع های توسعه خواهند داشت. برای طرح یگذارهیسرمااولویت را در 

 شوند. ونقل پاک تشریح میدو جزء اصلی حمل عنوانبهسواری روی و سپس دوچرخهپیاده
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 ونقل سبزهرم حمل -8-3شکل 

 رویپیاده -3-3-1

یک وسیله ارزان و در دسترس همگان در فضا  عنوانبهانسان و  ییجابجاترین شکل قدیمی یروادهیپ

 هاترساخیز. با توجه به توسعه و بهبود کنیممی رویپیاده. همه ما در ساعاتی از روز و شب شودیمشناخته 

و نیازهای آن در چند دهه اخیر، پرداختن به مباحث  رویو توجه دوباره شهرهای جهان به موضوع پیاده

ونقل شهری بسیار حائز اهمیت است. شهرها روها و شهرهای پیاده در نظام حملروی، پیادهمرتبط با پیاده

در جهت کاهش سوخت فسیلی، بهبود سالمت جسمی و روانی انسان،  یطیمحستیزبه دلیل ارتقاء کیفیت 

افزایش روابط متقابل اجتماعی میان شهروندان، بهبود کیفیات اجتماعی و فرهنگی زندگی در شهر و کمک 

شهری و ... به حرکت عابر پیاده وابسته هستند. بازگشت و رویکرد مجدد به  یهاطیمحبه انسانی کردن 

به نظر  ریناپذاجتنابضرورتی  "عابر پیاده  " در مراکز شهری و از دیدگاه خصوصاًشهری  سرزندگی فضاهای

بخشی از همه سفرهای  .ونقلی است که در هر سفری وجود داردروی تنها سیستم حمل. پیادهرسدمی

شود. حتی اگر با ماشین شخصی خود سفر کنیم مسافت دسترسی تا پیاده انجام می صورتبهشهری 

ی یک سیستم مستقل در سفرها عنوانبهتوان روی میپیاده طی کنیم. از پیاده صورتبهکینگ را باید پار

های مکمل سایر سیستم عنوانبهتواند روی میکوتاه استفاده کرد. در سفرهای متوسط و طوالنی، پیاده
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 سواری و یا مترو و اتوبوس، عمل کند.ونقل، نظیر دوچرخهحمل

رین بهت رویپیادهاز طرفی باید در نظر داشت ترین شیوه جابجایی شهری است. ی ارزانرودر عمل پیاده

 دامتناسب انزیادی در بهبود روند زندگی و داشتن  ریتأثورزش برای تمامی سنین است که  نیترسادهو 

شود و هم فرد کارهای روزانه پیاده، هم ورزش انجام می صورتبهبنابراین با انجام سفرهای روزانه افراد دارد. 

 از: اندعبارتروی ترین مزایای پیادهمهم .دهدخود را انجام می

 لذت ببرد. وهواآبتواند از مناظر اطراف و روی میفرد در صورت پیاده -

 .و ساده است گانیرا یروادهیپ -

 .شودروی باعث بهبود سطح قند خون در بدن میپیاده -

 شود.می مزمن پشت بدن یدردهابهبود روی موجب پیاده -

 .ستگی ذهنیروی مساوی است با بهبود حافظه و دوری از خپیاده -

 شود.فرد می باال بردن خالقیتروی موجب پیاده -

 روی ارتباط مستقیم با کاهش وزن دارد. پیاده -

 مثبت در جلوگیری از پوکی استخوان دارد.  ریتأثروی پیاده -

 رودررو وجود دارد. صورتبهو اعضای خانواده  هایهمشهرروی امکان ارتباط با سایر در پیاده -

 شود. روی موجب آرامش خاطر و تقویت حافظه میپیاده -

 روی عرضی نیاز است. ایجادروی طولی و تسهیالت پیادهروی به دو نوع تسهیالت پیادهبرای انجام پیاده

پیوستگی در تسهیالت تردد عابران پیاده از اهمیت زیادی برخوردار است. این پیوستگی هم به شبکه تردد 

 ونقل نظیر مترو، اتوبوسهای حملشود و هم امکان ارتباط و اتصال با سایر سیستممی عابران پیاده مربوط

 شود. و ... را شامل می

آورند. معموالً روی طولی، امکان جابجایی عابران پیاده در طول خیابان را فراهم میتسهیالت پیاده

شود. باید توجه کنید ا ممکن میروهجابجایی طولی عابران پیاده در سطح شهرها با استفاده از پیاده

روها کودکان و خردساالن و یا روها محل عبور همه شهروندان است. ممکن است در طول پیادهپیاده

های نابجا نیست. روها جای دویدن، بازی کردن و یا شوخیسالمندان در حال عبور باشند. بنابراین پیاده

روها فقط برای ورود و تردد عابرین پیاده هستند یست. پیادهروها محل عبور خودروها و یا موتور هم نپیاده

http://namnak.com/تناسب-اندام-در-8-هفته.p107
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( نشان 9-3روها در شکل )ای از پیادهشهری انجام شود. نمونه شدهفیتعرها باید در فضاهای و سایر فعالیت

 است.  شدهداده

 

 روهاای از پیادهنمونه -9-3شکل 

 

 آورد. این تسهیالتز عرض خیابان را فراهم میتسهیالت حرکت عرضی عابران پیاده، امکان عبور عابران ا

سطح، استفاده از پل عابر سطح باشد. منظور از گذرگاه غیر همسطح و یا غیر همهم صورتبهممکن است 

ترین حالت برای عبور از عرض خیابان استفاده از پل و یا زیرگذر است. به پیاده و یا زیرگذر است. ایمن

( 11-3ها است. در شکل )رای گذر عرضی از خیابان استفاده از این نوع گذرگاههمین خاطر، اولین توصیه ب

 است.  شدهدادههای عابر پیاده در شهر نشان ای از پلنمونه
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 های عابر پیاده برای گذر عرضی از معبرای از پلنمونه -11-3شکل 

 

ذر عابر پیاده وجود ندارد باید سعی اگر در محلی قرار دارید که برای عبور از عرض خیابان، پل و یا زیرگ

سطح عابران پیاده های عرضی همعبور کنید. گذرگاه شدهیطراح سطحهمهای ها و گذرگاهکنید از محل

ها ممکن است در محل تقاطع و یا در فاصله بین کشیشوند. این خطکشی مشخص میمعموالً با خط

ترین حالت برای عبور تقاطع دارای چراغ راهنمایی، ایمنها واقع باشند. گذر از عرض معبر در محل تقاطع

که چراغ عابر پیاده سبز باشد، خودروها اجازه  یدرزمان چراکهسطح عابرین پیاده از عرض خیابان است. هم

حرکت نخواهند داشت و گذر عرضی عابرین از خیابان بدون برخورد با خودروها انجام خواهد شد. در شکل 

است. در این حالت )تقاطع دارای چراغ  شدهدادهکشی عابر پیاده در محل تقاطع نشان ( خط3-11)

شود اجرا خواهد یک کانال که با دو خط سفید ممتد مشخص می صورتبهکشی دار(، خطراهنمایی زمان

 شود. می یرساناطالع( به رانندگان 11-3کشی عابر پیاده به کمک تابلوهایی مطابق شکل )شد. وجود خط

اگر در نزدیکی محل عبور شما از عرض خیابان، پل عابر پیاده و تقاطع دارای چراغ راهنمایی وجود 

ها با جزایر ایمنی سازی شده بگردید. این گذرگاهسطح ایمنهای همنداشت باید به دنبال گذرگاه

( هستند. این 12-3مطابق شکل )و دارای چراغ هشدار برای رانندگان و تابلوهای عابر پیاده  اندشدهساخته

 پناه ایمن عابر پیاده معروف هستند. ها معموالً به نام جاننوع گذرگاه
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 دارکشی گذر عرضی عابر پیاده در تقاطع دارای چراغ راهنمایی زمانخط -11-3شکل 
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 پناه ایمن عابر پیادهجان -12-3شکل 

 

ر کشی عابیک از تسهیالت فوق وجود نداشت باید از خطاگر برای گذر عرضی از خیابان هیچ تیدرنها

ی تابلوی شود، دارانردبانی اجرا می صورتبهکشی عابر بین تقاطعی پیاده بین تقاطعی استفاده کنید. خط

باشد. در شکل عابر پیاده است و در بعضی مواقع ممکن است چراغ هشدار برای رانندگان هم وجود داشته

 های نردبانی آورده شده است.  کشیای از خط( نمونه3-13)
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 دار یا در فاصله بین دو تقاطعکشی گذر عرضی عابر پیاده تقاطع فاقد چراغ راهنمایی زمانخط -13-3شکل  
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ل و یا االمکان از پعابر پیاده باید در نظر داشته باشند این است که حتی عنوانبهای که شهروندان نکته

زیرگذر عابر پیاده برای عبور از عرض خیابان استفاده کنند. اگر در مکانی پل و یا زیرگذر عابر پیاده وجود 

تمام  هکیدرصورتکشی عابر پیاده برای گذر عرضی از خیابان استفاده کنند. از گذرگاه و خط حتماًنداشت 

 توان انتظار داشت رانندگان در هنگامکشی استفاده کنند میعابرین پیاده برای عبور از عرض خیابان از خط

ین عابر کهیدرحالاز روی آن عبور کنند.  اطیبااحتکشی عابر پیاده، سرعت خود را کم کنند و عبور از خط

و ایمن شده نداشته  شدهیطراحهای به محلای از عرض خیابان عبور کنند و توجهی پیاده از هر نقطه

( فلوچارت 14-3دهند. در شکل )کشی عابر پیاده را از دست میباشند، رانندگان هم حساسیت خود به خط

 نحوه عبور از خیابان برای عابرین پیاده آورده شده است. 

 

 فلوچارت نحوه عبور ایمن از عرض خیابان -14-3شکل 

 

 پیاده انجام شود تهیه کنید. صورتبهتوانند فرهای روزانه خودتان که میاز س فهرستی -3فعالیت 

 پیاده انجام دهید. صورتبهبرای شروع حداقل یکی از سفرهای روزانه خود را 
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 سواریدوچرخه -3-3-2

قرار  مورداستفادهونقلی مهم یک وسیله حمل عنوانبه و از زمان قاجار دوچرخه در ابتدای ورود به ایران

و نبود ایمنی الزم  1351در اوایل دهه  خودروی سواریگرفت. در ادامه و با رشد سریع افزایش تعداد می

های اخیر و با اما در سالیک وسیله نقلیه کاهش یافت.  عنوانبه، اهمیت دوچرخه سوارانبرای دوچرخه

...،  تردد و ریتأخاکم ترافیک، ونقل خودروهای شخصی نظیر آلودگی هوا، ترمشکالت متعدد ناشی از حمل

است.  شدهمطرحونقلی یک سیستم ارزان و پاک حمل عنوانبهسواری بار دیگر استفاده از دوچرخه

ای تواند در سفرهونقلی است و میهای پاک و مناسب حملروی یکی از سیستمپیاده مانندبهسواری دوچرخه

 یک سیستم عنوانبهتواند در سفرهای با طول کوتاه یسواری مقرار بگیرد. دوچرخه مورداستفادهشهری 

های مکمل در ترکیب با سایر سیستم صورتبهباشد و در سفرهای طوالنی  موردتوجهونقل مستقل حمل

ونقل، نظیر مترو و اتوبوس به کار گرفته شود. استفاده از دوچرخه مزایایی به شرح زیر برای فرد حمل

 داشت: به همراه خواهد سواردوچرخه

 سواری یک ورزش مفرح است.دوچرخه -

قیمت دوچرخه نسبت به موتور و خودروی سواری بسیار کمتر است و فرد با هزینه کمتری نسبت  -

 تواند در سطح شهر جابجا شود. ها میبه این سیستم

 سوار شود. در بدن فرد دوچرخه یسوز یچربتواند منجر به سواری میدوچرخه -

 شود. می کنندهاستفادهه ساخت عضله و ماهیچه برای فرد سواری منجر بدوچرخه -

 شود. سواری موجب کاهش استرس و فشارهای عصبی میدوچرخه -

 شود. تر فرد میسواری موجب خواب بهتر و عمیقدوچرخه -

 سوار را بهبود بخشد. تواند عملکرد فرد دوچرخهسواری میدوچرخه -

 ها دارد.ریه مستقیم در حفظ سالمت ریتأثسواری دوچرخه -

سواری یک راه مناسب برای کاهش کلسترول بد خون و افزایش کلسترول خوب خون دوچرخه -

 است. 

 تواند منجر به کاهش دیابت و کنترل فشار خون شود.سواری میدوچرخه -

 مثبت دارد.  ریتأثاستفاده از دوچرخه در عملکرد مغز  -
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ز رشد و توسعه استفاده از خودروهای شخصی موجب ناشی ا شدهاشارهاین مزایا در کنار مشکالت متعدد 

 موردتوجههای اخیر ونقلی در سالیک سیستم پاک حمل عنوانبهسواری شده است استفاده از دوچرخه

بر موضوع توسعه  یتوجهقابل یگذارهیسرما، افتهیتوسعهبه همین منظور در کشورهای  قرار گیرد.

است. در ادامه گزارش مختصری از شهرهای پیشرو در زمینه توسعه دوچرخه  شدهانجامسواری دوچرخه

 از: اندعبارتدار دوچرخه در دنیا دوست برتر شهر 11 شدهانجامهای بر اساس بررسیآورده شده است. 

 کپنهاگن )دانمارک( .1

 اوترخت )هلند( .2

  آمستردام )هلند( .3

 استراسبورگ )فرانسه( .4

 مالمو )سوئد( .5

 بوردو )فرانسه( .6

 آنتورپ )بلژیک( .7

 لیوبالنا )اسلوونی( .8

 توکیو )ژاپن( .9

 برلین )آلمان( .11

انجام  یسواردوچرخههای گذاری کالنی در زمینه توسعه زیرساختبرده سرمایههر یک از شهرهای نام

سازی اند. همچنین فرهنگها و زیرگذرهای ویژه دوچرخه در سطح شهر ایجاد کردهاند و مسیرها، پلداده

و تشویق مردم به استفاده از دوچرخه در انجام سفرهای روزمره خود یکی دیگر از اقداماتی است که در این 

است که  جاافتادهدر بین شهروندان است. الزم به ذکر است در این شهرها این تفکر  شدهانجامشهرها 

هزینه در انجام سفرهای شهری است و مردم در شرایط مختلف های خوب و کمیکی از روش یسواردوچرخه

میلیون دالر در  151کنند. برای مثال در شهر کپنهاگن جوی از این وسیله برای سفرهای خود استفاده می

پل جدید مخصوص عابران پیاده و  16ست، شده ا یسواردوچرخهطی دهه اخیر صرف توسعه 

 (. 15-3کنند )شکل از دوچرخه استفاده می هرروزاز شهروندان  %62است و  شدهساخته سواراندوچرخه
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 در کپنهاگن دانمارک یسواردوچرخه تیاز وضع یریتصو -15-3شکل 

 

خوبی در زمینه تسهیالت  یگذارهیسرماهای اخیر اوترخت شهری کوچک است که در سال

داشته است و توانسته جایگاه شهر آمستردام در رتبه دوم را از آن خود کند. در این شهر  یسواردوچرخه

برای ساخت جایگاه  یزیربرنامهاست و  کارشده یخوببهدر زمینه توسعه فضاهای پارکینگ دوچرخه هم 

خیابان مخصوص  نیتریطوالن. در این شهر است شدهانجام 2121جایگاه پارک دوچرخه تا سال 33111

دار دوچرخه آمستردام (. سومین شهر دوست16-3است )شکل  شدهیطراحمایل  3.7دوچرخه به طول 

داشته  یموتور ریغ ونقلحمل التیتوسعه تسه نهیدر زم یروند رو به رشد ریدر دهه اخهلند است که 

 2117در سال  35111به  2117در سال  8111شهر از  نیدر ا مورداستفاده یتعداد اسکوترهاو  است

شهر طرفدار  نی، استراسبورگ، با اختالف اولهادهه یبرا(. شهر استراسبورگ 17-3)شکل  است افتهیشیافزا

خود را به  سرعتبهبوردو و نانت  س،یپار یشهرها ریاخ یهادر سال. دوچرخه در فرانسه بوده است

روزانه شهروندان  یاز سفرها %16شهر فرانسه است که  نیاستراسبورگ اول. کنندیم کیاستراسبورگ نزد
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 یاند و براافتهی یادیتوسعه ز یااجاره یهاشهر دوچرخه نیدر ا. شودیدر آن با استفاده از دوچرخه انجام م

 (. 18-3)شکل  شودیپرداخت م ارانهی یاستفاده از دوچرخه بار

 

 هلند در اوترخت یسواردوچرخه تیاز وضع یریتصو -16-3شکل 

   

 در آمستردام هلند یسواردوچرخهتصویری از وضعیت  -17-3شکل 
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 در استراسبورگ فرانسه یسواردوچرخهتصویری از وضعیت  -18-3شکل 

 تریجد یشهر ونقلحمل ستمیس کی عنوانبهاستفاده از دوچرخه  یتمرکز شهر مالمو برا 2115از سال 

. کندیم جیرا ترو نیبدون ماش یکه زندگ انددادهرا توسعه  Cykelhuset هاآنمدت  نیا در. شده است

مالمو  .کندیم جیو مسافران ترو هاستیتور یرا برا یسواردوچرخهاستفاده از  Bicycle Hotel نیهمچن

  .(19-3)شکل  بار در سطح شهر گسترش دهد عیتوز نهیرا در زم یتالش دارد استفاده از دوچرخه اشتراک

   

 در مالمو سوئد یسواردوچرخهتصویری از وضعیت  -19-3شکل 

 

سواری در کشورهای های اخیر توسعه دوچرخههای باال اشاره شد در سالطور که در مثالهمان

ای هحلیکی از راه عنوانبهسواری ، با شتاب بیشتری همراه شده است و از سیستم دوچرخهافتهیتوسعه

شود. در ادامه ضوابط و جزئیات ل مسائل و مشکالت ناشی از ترافیک و آلودگی هوا استفاده میقطعی ح

 شود.سواری ایمن تشریح میدوچرخه
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ها سازی شده برای تردد دوچرخهسواری الزم است از مسیرهای مناسب و ایمنبرای انجام دوچرخه

 است: شدهفیدوچرخه تعر یرهایعنوان مسبه ریدوچرخه سه نوع مس یرهایمس یدر طراحاستفاده کنیم. 

صورت فیزیکی از سایر ، راه دوچرخه(: مسیر دوچرخه کامالً بهرودوچرخه) 1مسیر درجه  -

ونقل مجزا شده است و فقط به عبور دوچرخه اختصاص دارد. این راه گاهی در های حملسیستم

ای از این مسیرها ( نمونه21-3) باشد. در شکلرو و گاهی در امتدادی مستقل میامتداد سواره

 است.  شدهدادهنشان 

رو رو که با عالئم افقی و عمودی از سوارهقسمتی از سواره: )خط ویژه دوچرخه( 2مسیر درجه  -

ای از این مسیرها نشان ( نمونه21-3گردد و به عبور دوچرخه اختصاص دارد. در شکل )منفک می

 است.  شدهداده

دوچرخه استفاده  یرهایعنوان مسبه ژهیو یکه با عالئم عمود یمشترک یورسواره: 3درجه  ریمس -

یعنی در  ها بدهند.را به دوچرخه تیاولو دیبا یموتور هینقل لیو در استفاده از آن وسا شودیم

اشتراکی با سایر خودروها،  صورتبههای فرعی و خلوت، بدون ایجاد مسیر و خط ویژه مجزا، خیابان

 است.  شدهدادهای از این مسیرها نشان ( نمونه22-3سواری کرد. در شکل )اقدام به دوچرخه

 

 یکدرجهمسیر دوچرخه  -21-3شکل 
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 دودرجهمسیر دوچرخه  -21-3شکل 

 

 مسیر دوچرخه درجه سه -22-3شکل 
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توان شود و یا میاده از دوچرخه شخصی انجام میسواری در شهرها یا با استفباید توجه داشت دوچرخه

های اشتراکی به این های اشتراکی برای جابجایی در سطح شهر استفاده کرد. نحوه کار دوچرخهاز دوچرخه

توانند دوچرخه را از ایستگاه هایی دارند. شهروندان میها در سطح شهر ایستگاهشکل است که این دوچرخه

های رسیدن به مقصد خود، دوچرخه را تحویل ایستگاه مقصد دهند. البته در روشتحویل بگیرند و پس از 

روز دوچرخه اشتراکی دیگر نیازی به تحویل دوچرخه اشتراکی به ایستگاه نیست و با توجه به جدید و به

 که خواست ییهرجاتواند دوچرخه را در است، شهروند می شدهنصبیابی که روی دوچرخه سیستم موقعیت

ربردی افزار کاهای دوچرخه اشتراکی الزم است شهروندان اپلیکیشن و نرما کند. برای استفاده از سیستمره

سواری اشتراکی را روی تلفن همراه خود نصب کنند و در آن عضو شوند و یا این کار را از سیستم دوچرخه

وبی است و با استقبال خ افتهیهتوسعهایی که اخیراً در شهر تهران یکی از سیستم طریق سایت انجام دهند.

تواند آن را دود است. در این سیستم، شهروند پس از استفاده از دوچرخه میهمراه بوده است سیستم بی

در هر جای شهر رها کند تا شهروند بعدی از آن استفاده کند و یا در انتهای روز، اپراتور شرکت، دوچرخه 

های کاربر دوچرخه به ایستگاهین نوع استفاده از دوچرخه، وابستگی آوری و به ایستگاه منتقل کند. ارا جمع

تواند با سهولت بیشتری از سیستم دوچرخه اشتراکی استفاده کند. در کند و کاربر میدوچرخه را کمتر می

 های این سیستم در شهر تهران آورده شده است. ( تصویری از یکی از ایستگاه23-3شکل )

 

 دوددوچرخه اشتراکی بیایستگاه  -23-3شکل 

ر سواران قشاستفاده از دوچرخه در معابر شهری نیازمند توجه به مسائل مرتبط با ایمنی است. دوچرخه
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سواران به موضوع ایمنی تردد بدون محافظت جریان ترافیک هستند. به همین دلیل الزم است هم دوچرخه

ظر ها را در نن وسایل نقلیه باید ایمنی تردد آنخود توجه کنند و هم سایر کاربران خیابان نظیر رانندگا

 های زیر انجام شود:سواری ایمن الزم است گامبگیرند. برای انجام دوچرخه

 سواریتمرینات کششی قبل از دوچرخه -

 استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب -

 انجام تنظیمات الزم -

 کنترل صحت کارکرد دوچرخه -

 سواریرعایت ایمنی در حین دوچرخه -

سوار با انجام حرکات کششی و گرم کردن، بدن خود را آماده انجام اولین گام الزم است دوچرخه در

توان از سواری یک ورزش است با انجام این حرکات میسواری کند. با توجه به اینکه دوچرخهدوچرخه

 های احتمالی پیشگیری کرد.دیدگیصدمات و آسیب

ن تریاستفاده از تجهیزات ایمنی توجه کافی را داشته باشد. مهمسوار به در گام دوم الزم است دوچرخه

سواری الزامی است. سواری کاله ایمنی است و استفاده از آن برای هر دوچرخهتجهیزات ایمنی دوچرخه

تواند موجب افزایش ایمنی تردد بند، میالبته استفاده از سایر تجهیزات ایمنی نظیر زانوبند و آرنج

 ر سطح معابر شهری شود. سوار ددوچرخه

برای استفاده از دوچرخه انجام شود. تنظیم تنه مناسب  ازیموردندر گام سوم الزم است تنظیمات 

تواند انجام شود و راحتی و ایمنی سفر با دوچرخه را ها در این قسمت میدوچرخه، زین، فرمان و چرخ

 تنظیم کند. 

رمزها، تنظیم باد دوچرخه و فرمان دوچرخه کنترل در گام چهارم صحت اجزای مختلف دوچرخه نظیر ت

 شود. می

ترین موارد سواری مدنظر قرار گیرد. مهمدر گام پنجم باید مسائل ایمنی در حین دوچرخه تیدرنها

 از: عبارت استایمنی که باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد 

 تا حد امکان و دو دوچرخه کیدرجهکنترل مسیر حرکت و استفاده از مسیرهای  -

 حرکت از سمت راست مسیر -
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 یکیتراف یتوجه به عالئم و تابلوها -

 حرکت تیوضع ریینسبت به تغ یعبور هینقل لیوسا یسازآگاه -

 کامل اطیبااحتها عبور از تقاطع -

 سواری آورده شده است. های اصلی جهت انجام دوچرخه( فلوچارت گام24-3در شکل )

 

 پیاده انجام شود تهیه کنید. با دوچرخهتوانند از سفرهای روزانه خودتان که می یفهرست -4فعالیت 

 های دوچرخه اطراف محل سکونت و محل کار خود را شناسایی کنید.مسیرهای دوچرخه و خانه

 های دوچرخه اشتراکی نزدیک محل سکونت و یا کار خود عضو شوید.در یکی از سیستم

 ها( را با دوچرخه سفر کنید. شنبهترجیحاً سهبرای شروع، یک روز در هفته )
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 سواری ایمنهای اصلی جهت انجام دوچرخهگام -24-3شکل 
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 پایان دوره سؤاالت -3-4

 کنند؟شهروندان چرا در سطح شهر سفر می -

 مفهوم سفر شهری چیست؟ -

 ونقل را نام ببرید.های حملانواع سیستم -

 ونقل پاک چیست؟منظور از حمل -

 ونقل شهری را نام ببرید.ترین مشکالت ناشی از حملمهم -

 نقش شهروندان در ایمنی تردد کودکان چیست؟ -

 ونقل پاک چیست؟های حملضرورت توسعه سیستم -

 روی را نام ببرید.ترین مزایای پیادهمهم -

 منظور از تردد طولی و عرضی عابر پیاده چیست؟ -

 یح دهید.رو را توضترین اصول استفاده از پیادهمهم -

 عرضی عابر پیاده باید در نظر گرفته شود را نام ببرید. درگذرترین اصولی که مهم -

 انواع مسیرهای دوچرخه را نام ببرید. -

 شود؟می یریکارگبهدوچرخه اشتراکی چیست و چگونه در شهر  -

 ترین اصول استفاده از دوچرخه در شهر چیست؟مهم -

 برید.سواری را نام بترین مزایای دوچرخهمهم -

 شود را نام ببرید.ونقل که در همه سفرها وجود دارد و از آن استفاده میتنها سیستم حمل -

 

 



و ترافیک شهرداری تهرانحمل ونقلسازمان 
مردمیمشارکت هایمعاونت آموزش و 


