
 
 
 
 
 
 

 . »سکرفایفا  «اکتیوبررسی اجمالی پروژه 

دوچرخھ سواری در  طرح مسیرھای و سواری طرح جامع دوچرخھ بی ترک و کردن س درحال بروزک رفای فشھرستان 
اغلب کھ   ، »ران خود «حمل و نقل فعال یعنی   .باشد می   » ActiveFairfax  سکرفایف«اکتیوشھرستان در طرح  سطح

،  گاری و چرخدار  صندلی، اسکوتر ردد باو ت سواری، دوچرخھ یرو پیادهشامل  واست  انسانی ی نیرو تردد با
نقشھ   وچشم انداز  یکطرح  این .باشد می  اھداف تفریحی  ، دویدن و سواری برای حمل و نقل وھمینطور راه پیمایی

 . است سکرفایشھرستان فسطح  در دلپذیر، مناسب و ایمن مسیرھایو   خیابانھاایجاد  برای  مسیر

 افکار خود را بھ اشتراک بگذارید! 

و   افکار ازما  ت، وبسیار مھم اس »سک رفایف اکتیو«توسعھ حمل و نقل   حبرای موفقیت طر مردمنظرات دن کروارد 
 . نید ک ک لیک ری ز تصویر یور  شروع بر  برای.  کنیماستقبال می شما  یھا ایده

 . کنیمی م  تشکر نظراتتاندن کروارد  برای شما  از

از  ،چگونھ در حال حاضر کھ بفھمیم موضوع را  اینتا  د یکن  ککم بھ ما  -  ما شرکت کنید عامدر نظرسنجی  •
و ایده ھای خود را در مورد آینده حمل و نقل فعال در شھرستان فیرفاکس بھ   کنید استفاده می حمل و نقل فعال 

 اینجا را کلیک کنید:  عام،برای شرکت در نظرسنجی   گذارید.باشتراک 

https://www.surveymonkey.com/r/ActiveFairfaxFarsi 

 نقاطی چھ  ھ درک  بگویید  ما بھ تا  کنید نقشھ استفاده   این از -عالمت گذاری کنید را  وانع + م قصد ھای کلیدیم •
  ری ز(بھ  کنید  شناسایی «تردد با تکاپو» دررا  مانعیھرگونھ  ھمچنینو  کنید  سواریا ی یرو پیاده ھستید  مایل

 ). کنید مراجعھ 
از  . کامل خیابان پیشنھاد دھید  توسعھ+  سواریدوچرخھ   مسیرھایمکان ھایی را برای مسیرھای جدید،  •

مسیر پیاده روی و دوچرخھ سواری از طرح جامع دوچرخھ  برنامھ ریزی شده این نقشھ برای مشاھده شبکھ
، را در شبکھ اتصال جدید ھرگونھ  شھرستان استفاده کنید. مسیرھای دوچرخھ سواریو طرح  ۲۰۱۴ سواری

 . (بھ زیر مراجعھ کنید) بگویید ما   بھ
 

 ھستند؟ چھ  »کامل خیابانھای«
 
این   .کند می ایجاد  و مکانھایی جذاب، امن و دلپذیرکند را تامین می ننند گاکھمھ استفاده  ھای ، نیاز»خیابانھای کامل« 

اظت شده فامکاناتی مانند پیاده روھای پھن، مسیرھای ح ایجاد کار با تطبیق زیرساخت ھا با نیازھای جامعھ از طریق 
،  عمومی یھنر طرحھای ، یی مانند درختان، روشنا  امکاناتی ایجاد  ھمچنینو  موازینگ کی، پارسواریخاص دوچرخھ  

 دارد. بستگی جامعھ  نیازھایو  محلھ ساختار بھ تسھیالت و  امکانات .باشد می  یابیریمسعالئم و 
 

 
 

 + نقشھ موانع مقصد ھای کلیدی
 

، و چھ  بگویید ما بھ س ک رفای شھرستان ف  سطحسواری در  اسکوتر یا اسکیت  ،از تجربھ خود در پیاده روی، دوچرخھ
یا   تشویقو تفریح،  ریلکسبرای ورزش یا   ،مورد نیازھای  بھ مکان  «تردد با تکاپو»از  ، عواملی ممکن است شما را

خود را در نقشھ پایین صفحھ    ایھ ایدهتوانید روشھای مختلفی است کھ شما می شده معلومات زیر خالصھ  دلسرد کند.
 بھ اشتراک بگذارید. دیگرانبا 
 

بھ     جھت رفتن سواریاسکیت یا  اسکوترمن می خواھم در آنجا پیاده روی، دوچرخھ،  • مکانھایی کھ  
 محل کار، مدرسھ، فروشگاه، پارک، کتابخانھ و غیره انجام دھم. 
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 ی ھا تقاطعو  سواریدوچرخھ  راھھای ، عدم وجود وسیلھ دیگرا اسکوتر ی، سواری دوچرخھ   برای• موانع 
 .غیره  و دوچرخھنگ کینبودن پار ، وبرانگیز چالش

بھ   نیاز اتصاالت حمل و نقل،  پیاده روی /  / دوچرخھ سواری محدودیت در  مسیر،دسترسی بھ در  • مانع 
 .غیرهو  ی افک روشنایی، عدم وجود نگھداریو  سرویس رسیدگی

  سطح ، عدم وجود گذرگاه، کیفیت پایینشبکھ مسیر یا رو پیاده  در شکافو  خرابی ، پیاده رویدر مانع • 
 رو و غیره. پیاده

دوچرخھ سواری / پیاده روی /    یت درمحدود ، بھ ایستگاھھای اتوبوس و قطار دسترسی در  • مانع 
بھ پارکینگ    دسترسیایستگاه اتوبوس، روشنایی خیابان،  بھپیاده  عابر عبور مکان حمل و نقل،  تاتصاال

 دوچرخھ در ایستگاه اتوبوس و غیره.
 

 را دنبال کنید:  سادهاین  اقدامات 
 

  .شوید   متمرکز محلھ یا منطقھ مورد عالقھ خود  روی .1
 را در نقشھ انتخاب کنید.  »Leave a comment بگذارید   کامنت  یک«دکمھ سبز  ،برای شروع .2
 اختیاری خود پر کنید. تصویررا با نظر و  »pop-up«پنجره  .3
 .بدھید را خودتان  پاسخ  یا بیان کنید را  موافقت خود  کامنت ھا در مورد سایر   .4
 . نید ک تکرار خواھید میھ کھرچند بار   .5

ان عالمت سئوال در گوشھ باال سمت راست  کی، روی آ»دستورالعمل  مرور  pop-up« از پنجره  دوبارهبرای بازدید 
 کلیک کنید. 

 + نقشھ موانع، اینجا را کلیک کنید:  کلیدی مقصد ھای برای دسترسی بھ 

ehttps://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5
a062c4704a60820abf5a8595d 

 
 » کامل خیابان«+ نقشھ توسعھ   سواریدوچرخھ   راھھایمسیرھای جدید، 

جھت   ،یدوچرخھ سوارھای ریجامع مس  و ر یھ فراگکشب  ک یجاد یا یبرا ارکس درحال ک رفای شھرستان ف ۱۹۷۰دھھ  از
مناطق  ابانھا دریردن خک  بروز ،نطوریو ھم دوچرخھبا ا  ی بصورت پیادهشھرستان  ھمھ جای بھ  ی ل دسترسیتسھ

پیاده بوده  ین عابربیشتر نصب  نیمکت برای راحتی  اده روھا، و یپ ییجذاب، روشنا  یجاد محوطھ سازیبا ا  یتجار
 است.

باشد و روشھای مختلفی را کھ  ی شده  فعلی م یزی شبکھ حمل و نقل فعال برنامھ ر  شدهخالصھ   ،اطالعات زیر
 در پایین این صفحھ نشان دھید، برجستھ می کند.  ضمیمھنقشھ روی خود را در   نظراتتوانید می 

 شبکھ حمل و نقل فعال برنامھ ریزی شده فعلی: 

و  ۲۰۱۴این نقشھ  نشان دھنده شبکھ پیاده روی و دوچرخھ سواری برنامھ ریزی شده از طرح جامع دوچرخھ سواری 
باشد و این شبکھ برنامھ ریزی شده و  ی م رسانی اطالع ا ھدفبفقط   ،۲۰۱۸در سال  در سطح شھرستان  برنامھ مسیرھا

مرحلھ بعد طرح حمل و نقل فعال   خواھد شد و در یبررس نقل  شده در مرحلھ بعدی برنامھ حمل و امکانات منظور 
ً  شد.خواھد س بروز  کرفا یف فوتی را بھ عنوان  ۵، پیاده روھای  و جامع  ر یداشتھ باشید کھ برنامھ فراگ نظر در لطفا

 کند.این شھرستان پیشنھاد می  جاده ھای حداقل تسھیالت در دو طرف تمام 

جاد خطوط مشخص  ی دوچرخھ سواری خیابانی با ا  ری مس  - ھاابانی خ شده در  یزیدوچرخھ برنامھ ر  ھای ریمس• 
توسط مردم و اتومبیلھا   یکھ می توانند براحت یکم جمعیت مناطق ایھخیاباندر امتداد خیابانھا یا با بھره گیری از 

https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c4704a60820abf5a8595d
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 سطحگر وسایل نقلیھ کوچک کمک می کنند تا در ییا د  سوار شوند، بھ افراد دوچرخھ، اسکوتر استفاده ھمزمان
 شھرستان حرکت کنند. 

  ک یھستند کھ از تراف  بتونی یا   آسفالت و پھن ھا رمسیاین  – بتونییا  آسفالت برنامھ ریزی شده  ھای مسیر• 
در طبیعت یا   اسکیت یا اسکوترباشند و مکانی امن و راحت برای پیاده روی، دوچرخھ سواری یا تردد ی م مستقل

 را فراھم می کنند. اھجادھنار ک در

برای پیاده روی و دوچرخھ  کھ  ھستند  سطح نرم با  یمسیرھای  – سطح نرمبا   برنامھ ریزی شدهھای ریمس• 
 .ھستند باشند) بسیار مناسب   ھ مجاز ک  ییجاھا سواری کوھستان (در

اند. در این  شده برجستھبر روی نقشھ مراکز فعالیت با رنگ آبی روشن  - Activity Centers  تجمع• مراکز 
 شود.  پیادهممکن است  مورد نیاز ییخیابان و روشنا در سطح یخاص امکاناتمناطق، 

 بھ اشتراک بگذارید!  »خیابانھای کامل« مسیرھای جدید و مورد ایده ھای خود را در 

ح داده یر توضیھ در زک، وجود دارد د یجد   ی رھایمسنوع درباره   شما گذاشتن نظرات کاشترا ی برا یاد یز ایھ وهیش
 شده است:

رنده خیابان بندی،  یاین می تواند دربرگ - اضافھ کنیدشبکھ را بھ برنامھ ریزی  »کامل خیابان« اتاصالح• 
 باشد.، نیمکت و غیره ینورپرداز

ھای  ررنده مسییتواند دربرگمی   - اضافھ کنیدشبکھ سر دوچرخھ سواری در خیابان را بھ برنامھ ریزی  ی• یک م
 باشد در محلھ می و خیابانھای مشترک  یاظت شده  دوچرخھ سوارفح ی رھا یمس ا یدوچرخھ سواری، 

رنده  یدربرگ این می تواند  - اضافھ کنید شبکھ  بھ برنامھ ریزی راه پیمایی برایرا نرم با سطح • یک مسیر 
 باشدمی دوچرخھ سواری کوھستان  و یار ک سوار مسیرھای طبیعی برای پیاده روی،

این می تواند  - اضافھ کنیدشبکھ استفاده مشترک بھ برنامھ ریزی  را برایسطح سخت   با • یک مسیر 
 باشد می / بتونی از طریق فضای سبز یا در امتداد جادھھا   آسفالترنده مسیرھای یدربرگ

 
 را دنبال کنید:  سادهاین اقدامات 

 
 .د یشو  ز کمحلھ یا منطقھ مورد عالقھ خود متمر روی .1
 را در نقشھ انتخاب کنید.  »Leave a comment د یامنت بگذارک  کی«دکمھ سبز  ،برای شروع .2
 ر اختیاری خود پر کنید.یرا با نظر و تصو »pop-up«پنجره  .3
 .بدھید  پاسخبھ آنھا  ا ی بیان کنید را  موافقت خود  ا کامنت ھدر مورد سایر   .4
 د. ینکرار کد تیخواھیھ م کھرچند بار   .5

 

ان عالمت سئوال در گوشھ باال سمت  کی، روی آ »دستورالعمل  مرور  pop-up«  برای بازدید دوباره از پنجره 
 کنید.راست کلیک  

، اینجا را کلیک  کامل»خیابان موارد تکمیلی «+ نقشھ مسیرھای جدید، راھھای دوچرخھ سواری برای دسترسی بھ 
 کنید:

https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5e
a062c4704a60820abf5a8595d 
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