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 چکيده

 و یاجتماع اقتصادی، معضالت و مسایل کشورها، از بسیاری در شخصی اتومبیل کاربرد فزاینده روند اخیر، قرن نیم در

 هنمود ترسیم شهری جوامع برابر در را ای کننده نگران آینده روند، این ادامه و داشته پی در را فراوانی محیطی زیست

 نوانع به موتوری، غیر های شیوه سایر و عمومی نقل و حمل گسترش انتظار، قابل وضعیت این از ریپیشگی برای. است

 به یناکاف توجه و شخصی نقلیه وسایل از استفاده افزون روز افزایش. اند شده شناسایی بحران، این حل اساسی های راه

 ردیدهگ شهرها عرصه در محیطی زیست و رافیکیت های نابسامانی بروز و گیری شکل به منجر شهری نقل و حمل سامانه

 در حیطیم زیست آلودگی و صوتی آلودگی هوا، آلودگی تشدید موجب موتوری نقلیه وسایل از ناشی ترافیکی تراکم. است

 جمعی جابجایی های شیوه ترویج شرایط، این در. است شهروندان آرامش و سالمت سطح کاهش آن نتیجه و بوده شهرها

 برنامه از یکی اینرو از. گردد می تلقی شهری توسعه راهبرد به دستیابی در راهکاری ،(سوار دوچرخه ویژه به) یغیرموتور و

 شهری مرور و عبور و نقل و حمل سیستم به را آرامش توجهی قابل حد تا توان می آن صحیح و عملی اجرای با که هایی

 گارشن برای را الزم بستری مسئله این لذا باشد می( سواری رخهدوچ– روی پیاده) انسانگرا ونقل حمل توسعه. بازگرداند

 مسایل تحلیل و بررسی هدف با و تحلیلی -توصیفی روش با حاضر پژوهش اینرو از. است کرده فراهم حاضر پژوهش

 ایهرا برای الزم زمینه طریق این از تا بپردازد شهری نقل و حمل زیرسیستم یک عنوان به دوچرخه نقل و حمل سیستم

 ژوهش،پ پیشبرد منظور به و تحقیق این در همچنین. آید فراهم مشکالت این کردن مرتفع برای راهکارهایی و ها سیاست

 و پیاده های سیستم شامل غیرموتوری نقل و حمل های سیستم آنها، بندی طبقه و شهری نقل و حمل های سیستم

 تواراس( ایی کتابخانه)اسنادی نوع از آن مطالعات غالب که است گرفته شکل دوچرخه، از استفاده در موثر عوامل و دوچرخه

 نقل و ملح پایدار های سیستم کارگیری به که، نمود برآورد گونه این توان می پژوهش این نتایج به استناد با. است بوده

. دباش می تمشکال این از بخشی کاهش برای ناپذیر اجتناب ضرورتی کشورها اقتصاد در حیاتی عامل یک عنوان به

 دارای شهری درون نقل و حمل های گونه سایر با مقایسه در نقل و حمل وسیله یک عنوان به سواری دوچرخه همچنین

 گسترش شهری، امکانات به دسترسی در عدالت شهری، زیست محیط آلودگی عدم همچون فراوانی های مزیت و ها ویژگی

 همچنین. باشد می غیره و اجتماعی تعامل ایجاد شهری، ضاهایف به بخشی تحرک اجتماعی، و فردی نشاط و سالمت

 ایران در دوچرخه برای نیاز مورد ای زیرساخته و تسهیالت وجود عدم و اجتماعی و فردی فرهنگی، های محدودیت دارای

 .باشد می

 .راهکارها و مسایل دوچرخه، نقل و حمل سيستم شهري، نقل و حمل سيستم :يديکل واژگان
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 بابادي فرهادیان فرزاد

 اسالمی، آزاد دانشگاه راهبردی، مدیریت گرایش اجرایی، مدیریت ارشد، کارشناسی آموخته دانش

 . ایران مرکزی، تهران

 
 نام نویسنده مسئول:

 بابادي فرهادیان فرزاد

 انسانگرا؛ شهرهاي ترویج براي غيرموتوري نقل و حمل کارگيري به

 شهري درون نقل و حمل در دوچرخه از استفاده به نيل راستاي در
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 مقدمه
 شاید دوچرخه ویژه مسیرهای ایده. باشد می دوچرخه با نقل حمل محور، انسان و پایدار نقل و حمل های روش نزدیکترین از ییک

 اآمریک سواری دوچرخه هیئت توسط بار اولین همه، برای خیابان یا کامل خیابان. شد مطرح کامل های خیابان اصطالح قالب در بار اولین

 یدرس آمریکا کنگره تصویب به اینکه از بعد هوا و آب تغییرات قانون قالب در بعد به 9002 سال از که کامل های انخیاب ایده. شد برده بکار

 اتومبیل و دوچرخه پیاده، برای خیابان فضای از همزمان استفاده یا جداسازی کامل، های خیابان. درآمد اجرا به آمریکا شهرهای از بسیاری در

 رد طراحی هنگام در را ونقل حمل وسیله نوع یا و توانایی هر با سنی، هر در را کاربران همه راحتی و امنیت که هدد می صورت گونهای به را

 شکلی هر به پاها حرکتی قدرت از استفاده با که مکانیکی است ای وسیله دوچرخه. [1]نیندیشند اتومبیل سریع حرکت به تنها و نظرگیرند

 وارهدی روی بر و دیده هند و مصر چین، همچون کشورهایی در مسیح میالد از قبل شکل ترین ابتدایی رد وسیله این. است حرکت به قادر

 التین زبان در یونانی ریشه این بعدها و شده گرفته« KYKLOS» نام به یونانی کلمه از دوچرخه لفظ. است موجود آن از اشکالی نیز غارها

 عبارتی به و دایره مفهوم به« CYCLE» پسوند کلمه و دو عدد مفهوم به« BI» دپیشون کلمه گردید، تبدیل« BICYCLE» کلمه به

 کتحر به رانند می را آن که افرادی یا فرد قدرت وسیله به و دارد دوچرخ که شود می تعریف ای نقلیه وسیله عنوان به دوچرخه. است طوقه

 ملح سیستم شامل آن غیرموتوری قسمت. شود می تقسیم وتوریغیرم و موتوری بخش دو به نقل و حمل سیستم کلی طور به. آید می در

 در. پایدارشوند می شناخته نقل و حمل سیستم بعنوان انرژی، منابع مصرف و آلودگی تولید عدم دلیل به که است پیاده و دوچرخه نقل و

 تریبیش اهمیت پیاده، به نسبت جایی جابه بیشتر سرعت دلیل به دوچرخه نقل و حمل سیستم غیرموتوری، نقل و حمل مد دو این بین

 شافزای به رو آن واسطه به نیز نقل و حمل دیگر های شیوه برای تقاضا مختلف، کشورهای در شهرنشینی سریع رشد با حاضر درحال. دارد

 ای، انهگلخ ازهایگ تولید نظیرافزایش مشکالتی. شود می مشکالتی بروز باعث موتوری نقل و حمل وسایل از استفاده صورت این در. است

 دهش شهروندان برای بدنی فعالیت عدم و تحرکی ازکم ناشی های بیماری اخیر، های سال در و انرژی تجدیدناپذیر منابع حد از بیش مصرف

 از استفاده راستا همین در. است گردیده موتوری های زیرساخت به شهرها از توجهی قابل سطح اختصاص سبب امر این بعالوه. [2]است

 نقل و حمل سیستم در ای مالحظه قابل پیشرفت شاهد اخیر های سال طی در. دارد زیادی اهمیت دوچرخه، بویژه غیرموتوری های یستمس

 از یکی. تنیس پوشیده کسی بر امروزه زیست محیط به توجه اهمیت. است شده نیز محیطی زیست معضالت باعث پیشرفت این اما ایم، بوده

 های شیوه سایر کنار در روی پیاده و سواری دوچرخه از استفاده زیست، محیط با سازگار ونقل حمل برای ریزی مهبرنا در اساسی اقدامات

 شدن وارد سبب امر همین و گرفته پیش در را افزایشی روند بنزین مصرف و هوا آلودگی اخیر سالیان طی نیز ما کشور در. است نقل و حمل

 کاهش و سوخت مصرف توسعه،کاهش چهارم برنامه در دولت مهم اهداف از یکی که بطوری است، شده دولت و جامعه به هنگفتی های هزینه

 سایلو استفاده از ناشی مشکالت که همچنان باشد، سفر و تفریح از بخش فرح ای شیوه تواند می سواری دوچرخه. هواست های آالینده میزان

 آسیا ا،اروپ سرتاسر در درکشورهایی فزاینده شیوهای به دوچرخه از استفاده طرح راستا همین در. برساند حداقل به تواند می را موتوری نقلیه

 رینبهت. است گرفته قرار توجه مورد شهری نواحی در نقل و حمل برای مناسب جایگزینی بعنوان سواری دوچرخه به تشویق برای آمریکا و

 وسیله یک بعنوان دوچرخه فرد به منحصر مزایای به توجه با. است آلمان و دانمارک هلند، کشورهای اختیار در دوچرخه از استفاده جایگاه

 توسطم و کوتاه سفرهای در باصرفه و مفید سالم، نقلیه وسیله این از دنیا ازشهرهای بسیاری در حاضر درحال شهری، سفرهای در نقل و حمل

 دوجو به توجه با ما کشور شهرهای از بسیاری در حال این با. یردگ می قرار استفاده مورد خودروها برای جایگزین ای وسیله بعنوان شهری

 در. [3]گیرد نمی صورت چندانی توجه شهری، نقل و حمل از شیوه این به مناسب، محیطی شرایط و گذشته در سواری دوچرخه فرهنگ

 دوچرخه روی، پیاده بر تأکید وسعه،ت درحال کشورهای شهری ونقل حمل مشکالت حل برای شده پذیرفته جهانی راهبرد اخیر، های دهه

 زیست و انرژی بحران نفت، بهای افزایش با که 0290 سال از بعد. است بوده شهری ونقل حمل سامانه در عمومی ونقل حمل و سواری

 نوانع به دوچرخه از استفاده افزایش و شخصی خودرو از استفاده کاهش سوخت، مصررف در جویی صرفه موضوع آمد، وجود به محیطی

 ایران در. شد مطرح یافته توسعه کشورهای در دوچرخه از ایمن استفاده برای الزم تسهیالت ایجاد و شهری نقل حمل سامانه از بخشی

 وسعهت هنوز دوچرخه از استفاده فرهنگ است، آشکار کامال( کالنشهرها در ویژه به) موتوری نقل و حمل رویه بی گسترش تبعات باوجوداینکه

 نظورم به صحیح ریزی برنامه است، مشهود شهری نقل و حمل در امروزه که اصلی مشکل به توجه با. است داشته نیز کاهش حتی و نیافته

 مشکالت از بسیاری تواند می غالباً دیگر مناطق و شهرها فرعی و اصلی مسیرهای در نقل و حمل وسیله یک عنوان به دوچرخه از استفاده

 های وآمد رفت در واقعی آرامش مدت، بلند و مدت کوتاه ریزی برنامه با و دهد کاهش را شهری درون سنگین های ترافیک و تردد از ناشی

 قابل نکته. دهد کاهش توجهی قابل حد تا را فسیلی های سوخت از استفاده و هوا آلودگی همچنین. آورد ارمغان به انسان برای را شهری

 رد تواند می و نداشته هنگفت های گذاری سرمایه به نیاز شهرها سطح در سواری دوچرخه شگستر و دوچرخه از استفاده که است آن توجه

 یشهر مناطق در موتوری نقلیه وسایل تراکم از و قرارگرفته نقل و حمل سیستم خدمت در جامعه اجتماعی و اقتصادی شرایط با انطباق

 به فاضله مدینه... و هوا آلودگی سروصدا، اتومبیل، هیاهوی از مملو یشهرها دیگر امروز شهرسازی و شهر بر حاکم تفکرات در .[4]بکاهد
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 ایه شیوه از استفاده عالوه به اند قرارگرفته توجه مورد ها انسان جسمی و روانی های ویژگی با منطبق و آرام شهرهای بلکه روند، نمی شمار

 افیک ایمنی نبودن ازجمله دالیلی دیگر طرفی از اما شود می زانهرو ترافیک اوج ساعات در ترافیک کاهش موجب سفرها در فعال نقل و حمل

 هارائ و مشکالت و موانع بررسی به حاضر تحقیق در. شود می  سواری دوچرخه نظیر فعال نقل و حمل های شیوه از استفاده کاهش به منجر

 .شود می پرداخته ها شهر در( سواری دوچرخه) محور انسان ونقل حمل های راهکار

 

 تحقيق اهميت و ورتضر
 نظر در با راهبردهایی ارایه و شهرها موجود وضعیت بررسی کالن شهرها، پذیری جمعیت پتانسیل و شهرهای کشور جمعیت به توجه با

 حمل و نقل سیستم. می رسد نظر به ضـروری آن ترافیک  و پایدار نقل و حمل مدیریت و توسعه تامین و آینده رشد به پاسخ گویی گرفتن

 در غیررسمی مسافربرهای و تاکسی ها باالی سهم عمومی، حمل و نقل سهم بودن پایین همچون ای عمده محدودیت های ها از شهر ونیکن

 به صورت جابجایی برای معابر شبکه کیفیت و ساختار بودن نامناسب و غیرکاری و کاری سفرهای فاصله روزافزون افزایش شهروندان، جابجایی

 هوا، آلودگی افزایش توقفگاه، کمبود ترافیکی، ازدحام همچون عوارضی خود دنبال به که می برد رنج دوچرخه سواری از استفاده یا پیاده

 به پاسخ در که اقداماتی و سیاست ها. [5]است داشته دنبال به انرژی هدررفت و سوخت فزاینده مصرف شهروندان، تحرک سطح کاهش

 موفقیت با دیگر سوی از دوراندیشی و نگری جامع فقدان و یک سو از اجرا و برنامه ریزی در اهنگیناهم دلیل به عمدتا شده، اتخاذ مشکالت

 کاهش راستای در مهم موارد ازجمله اتومبیل جای به دوچرخه کردن وجایگزین دوچرخه سواری فرهنگ گسترش. اند بوده مواجه اندکی

 وترویج دوچرخه از استفاده. گیرد قرار دستگاه ها در اجتماعی ریزان وبرنامه نمسئوال جدی توجه مورد می باید که است هوا آلودگی میزان

 مهم کشورهای در که سال هاست درون شهری کوتاه سفرهای در زیست محیط آالینده یا خودروهای جایگزین بهترین به عنوان آن فرهنگ

 ازیس روان بزرگ شهرهای در ترافیک دوچرخه از استفاده نگفره ترویج با کشورها از برخی ومدل تجربه مطابق. است شده نهادینه صنعتی

 وبرخی یافته توسعه کشورهای بخصوص کشورها برخی در دوچرخه سواری اهمیت حاضر حال در است شده کاسته نیز هوا آلودگی واز شده

 در موثر وسیله به عنوان دوچرخه. اند داده قرار شهری حمل و نقل توسعه برنامه های صدر در را آن و شده شناخته یی آسیا یا کشورها از

می  ما دوران بخصوص دوران ها تمامی در انسانی مهم بسیار فعالیت های از یکی است. حمل و نقل مطرح ترافیک وکاهش وآمد رفت تسهیل

د. می کن بازی جغرافیا گاهی گره نقاط بین فضایی روابط در را ای عمده و نقش است اقتصادی ناپذیر  اجتناب مفهوم یک حمل و نقل. باشد

 اهمیت از شهری، حمل و نقل سیستم از افراد اکثریت استفاده و شهرها در کشورمان جمعیت چهارم سه از بیش سکونت دلیل به حمل و نقل

 تحت شهری منطقه هر کارایی و ساخت اندازه، بنابراین. [6]دارد پی در را انسان کاال و تحرک خدمات، و کاال مبادله. است برخوردار ایی ویژه

 های سیاست واخذ صحیح برنامه ریزی به توجه. می کنند حرکت آن وسیله به انسان ها و کاالها این که است حمل و نقلی سیستم تاثیر

 طرح یک اجرای که است واضع است ضروریات از پایداری ونقطه اهداف به رسیدن برای کار روند وادامه بهتر چه هر اجرای راستای در درست

 پاک هوای با شهری به سوی حرکت. بود خواهد آینده به سوی موجود وضع از حرکتی دقیق برنامه ریزی سایه  در مگر نمی شود وفقم

 رخهدوچ. دارد آن موفقیت در موثر و پنهان پیدا ابعاد به توجه نیازمند که است بزرگ گامی دوچرخه سواری سیستم اجرای به کم وترافیک

 و محلی هریش برنامه ریزی در دستاورد بهترین می تواند ایمن دوچرخه سواری بنابراین. است نقلیه وسیله ترین صرفه با انرژی مصرف نظر از

 است یافته افزایش و هلند آلمان دانمارک،: نظیر اروپایی کشورهای در معناداری به طور دوچرخه از استفاده گذشته دهه دو طول باشد. در

 ناچاری روی از نه افراد شهرها این در. است درصد 90 درصد دانمارک 09 آلمان درصد 30 هلند محلی رهایسف از دوچرخه سهم امروزه که

حمل  یستمس یک دارای باید مدرن شهر یک .کنند انتخاب خود سفرهای در را و با صرفه مفید نقلیه سالم، وسیله این خویش انتخاب به بلکه

 تمشکال جامع حمل و نقل سیستم یک. باشد آن مختلف مناطق مابین و ارتباط دسترسی تارتباطا ایجاد برای وگسترده کارآمد و نقل

 به ختنداپر ورتضر ترتیب بدینمی نماید.  رفع را...و ترافیک وحشی گونه های زیستگاه های سازی جدا صدا هوا آلودگی نظیر متعددی

 ییزربرنامه در یشهر نقلعمومی و حمل با ترکیبدر یشهر هوتاک یمسیرهاای بر هیژو به کپا ریموتو سیله غیرو یک انبه عنو چرخهدو

 .[3]شد هداخو ختهداپر آنبه پژوهش  یندر اکه  ستا ییاسز به همیتا دارای های کشورشهر وزمرا یشهر

 

 تحقيق افهدا

 تمشکال و نقلیه سایلو فیکاتر با یحد تا ریکشو هر و ستا نجها سراسر در رنمد و پیشرفته یها جامعه تمشکال از یکی فیکاتر

 شدیدتر تبامر به تر پیشرفته یشهرها در مسئله ینا و ستوبررو فیکاتر معضل با هم ما عزیز رکشو طبیعتاً. باشد می وبررو آن از ناشی

 تنها نه ها نهرایا یهدفمند از پس سوخت قیمت جدید یطاشر دجوو با ها رفیک شهاتر مختلف الیلد به که هستیم شاهد ،نمونه ایبر. ستا

 ایجرا و لتیدو یها نگاار و ها نمازسا مختلف بیراتد دجوو با یگرد فطر از. داد مهادا نهمچنا را دخو شدر به رو ندرو بلکه نیافت کاهش
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 ینا که سدر می نظر به ینابنابر .ردخو نمی چشم به فیکاتر کاهش از ریثاآ طبقاتی یها پل و ها تونل مانند مختلف هزینه پر یها حطر

 منتقل ییگرد هگلوگا در و ییگرد منطقه به فقط فیکاتر که دشو می همشاهد و شوند می بمحسو فیکاتر ایبر مسکن انعنو به ها حطر

 لحا در هاشهر سطح در که نقلیه سایلو از توجهی قابل حجم که شتدا رظهاا انتو می دهسا یگیررماآ و قتد کمی با همچنین. ستا هشد

 معضل که شتدا میدا انتو می د،شو کم سرنشین تک یها دروخو از دهستفاا فرهنگ چنانچه ینابربنا. هستند سرنشین تک ،هستند ددتر

 آن مطلوبیت و جایگزین روش به بستگی مشکل ینا نشد حل ودحد و حدد. شو حل ای یشهر رتصو به لبتها و توجهی قابل حد تا فیکاتر

 بمطلو جایگزینِ یها روش بهترین از یکی که سیدیمر نتیجه ینا به سیربر از پس ق،فو تمقدما به توجه با ینابنابر. دارد انبررکا هیدگاد از

 به نهایت در هشوپژ ینا الذ. باشد می همگانی نقل و حمل - چرخهدو ترکیبی سیستم از دهستفاا ،سرنشین تک یها دروخو ننندگارا ایبر

 خت.داپر دهاخو فیکاتر کاهش جهت سرنشین تک یها دروخو ایبر جایگزین شیرو ئهارا

 

 تحقيق يفرضيهها و تالاسو

 : هاالسو

 ؟چیست های کشورشهر در اریسو چرخهدوسیستم  توسعه ایبر مناسب یتژاسترا -

 د؟بگیر رتصو باید چه مبنایی چرخه بره دوژـیو تتسهیال یعزتو و ساختها یرز دیجاا -

 :فرضيهها

 .ندداربطهرا ریاسو چرخهدو توسعه سیستم با جیرخا و خلیدا ملاعو سدرمی بهنظر -

 سیله نقلیه عمومیو انبه عنو از آن دهستفاابه  انندوشهر تمایل انمیز و چرخهدو یهاه یستگاابه  انندوشهر سترسید انمیز بین -

 .د داردجوو داریمعنا وبطه مثبت را

 

 تحقيق پيشينه و سابقه

عات بسیاری صورت گرفته است که هر یک از آنها در خصوص رابطه با موضوع استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهری، مطال

به نوعی به نگرش و توجه به جایگاه دوچرخه در حمل و نقل درون شهری تاکید داشته اند که در ادامه به برخی از این پژوهش های ارزشمند 

 اشاره می شود؛

 الف( خارج کشور

 در ارزان و پرسرعت ایمن، وسیله ای آمریکا، در را دوچرخه عمومی حمل و نقل در دوچرخه به دسترسی پژوهشی در (،9009، 0)رپلگ

 شهروندان از بیشتر کانادایی شهروندان چرا که قراردادند مورد بررسی را موضوع این (،9009، 9بهلر و )پوچر .می داند کوتاه بافاصله سفرهایی

 دوچرخه زا آمریکایی ها از بیشتر برابر سه کانادایی ها مریکا،آ به نسبت کانادا سردتر هوای )با وجود می کنند استفاده دوچرخه از آمریکایی

 امن رایطش پایین، درآمد شهری، سفرهای کوتاه فاصله مختلط، کاربری شهری، باالی تراکم تحقیق، این نتایج اساس بر. می کنند( استفاده

 کانادایی ها بین دوچرخه از زیاد استفاده اصلی الیلد از آموزشی، برنامه های و دوچرخه سواری برای کافی زیرساخت های دوچرخه سواری،

 ،کشور دو این میان دوچرخه از استفاده میزان در تفاوت اصلی دلیل که است آمده مذکور، پژوهش در. است بوده آمریکاییان با مقایسه در

 شمار هب تفاوت ها این ذاتی دلیل منابع، به دسترسی یا و تاریخی فرهنگی، عوامل و است زمین کاربری و حمل و نقل سیاست های در تفاوت

 بر بامطالعه آمریکا، شهری فضاهای در دوچرخه از استفاده میزان تفاوت دالیل عنوان تحت پژوهشی در (،9003همکاران،  و )پوچر .نمی آید

 تفاوت های که رسیدند نتیجه ینا به دیویس( مادیسونو تورنتو، سیاتل، بوستون، سانفرانسیسکو، )نیویورک، شمالی آمریکای شهر هفت روی

 زیرساخت های و امنیت هوایی، و آب شرایط عمومی، حمل و نقل و ماشین از استفاده هزینه شهر، اندازه و تراکم عمومی، نگرش و فرهنگی

 فایده و هزینه نالیزآ به (،9002، 3)سالنزمایند .می آید شمار به شهرها این در دوچرخه از استفاده در عوامل مهم ترین از دوچرخه سواری

 کاهش ناامنی، کاهش شامل ارزیابی مورد فایده های و هزینه ارزیابی مورد پارامترهای. پرداخت نروژی شهر سه در دوچرخه سواری از ناشی

 و نماشی پارک هزینه کاهش ترافیک، کاهش سروصدا، و هوا آلودگی کاهش حمل و نقل، هزینه های کاهش درمانی، و بهداشتی هزینه های

هزینه  برابر 5 تا 2 از بیشتر دوچرخه سواری شبکه های توسعه از حاصل منافع که رسید نتیجه این به وی. بود فیزیکی سالمت سطح افزایش

 اجتماعی فواید درحالی که. است حمل و نقل گزینه های سایر در سرمایه گذاری از سودمندتر بخش این در سرمایه گذاری لذا. است آن های
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 افزایش لذا می شود، محسوب مانع یک شخصی خودرو از استفاده برای موجود آزادی و آسانی اما می شود حاصل دوچرخه سواری از فراوانی

 به تحمیل شده هزینه های کاهش برای راهی می تواند ترافیکی محدودیت های برخی اعمال و خودروها از استفاده و خرید برای مالیات

 ود تحقیق، این در آنها. پرداختند دوچرخه سواری و پیاده روی توسعه بر تأثیرگذار عوامل بررسی به (،9005ران، همکا و2 باشد. )هونر جامعه

 هیالتبه تس فراغتی، فعالیت به عنوان دوچرخه از استفاده داد نشان پژوهش یافته های. قراردادند مورد بررسی را پایین و باال درآمد دارای گروه

 گذارند،اثر مکان مبنا عوامل از بیش اقتصادی و اجتماعی شرایط دوچرخه سواری، میزان در و داشته بستگی سهیالتت این جذابیت و محیطی

 به (،9005همکاران، و5 اودهدسن )فن .است وابسته فعالیت ها این از افراد ادراک نوع به حمل و نقل گزینه به عنوان دوچرخه سواری اما

 رد دوچرخه راکبان ایمنی به مربوط مسائل و شرقی اروپای کشورهای به هلند از آن قاچاق و وچرخهد سرقت پدیده آسیب شناسی و بررسی

 روی دوچرخه سواری بر از استفاده الگوی روی بر دوچرخه سواری شهری الگوی عنوان با مقاله ای در (،9006، 6)بالتز .پرداخته اند هلند

 ،9002 سال سرشماری داده های از جمع آوری اطالعاتی با تحقیق این در. است کرده تحقیق هلند شهرهای در دوچرخه از استفاده الگوی

 شهری، جمعیت باالی تراکم مذکور، پژوهش نتایج اساس بر. کرد تحلیل شهری آمستردام نقطه 922 در کاری سفرهای در را دوچرخه سهم

 سفرهای در را دوچرخه باالی سهم با مرتبط اصلی عوامل ارمندان،ک و آموزان دانش و دانشجویان از باالیی نسبت وجود و معتدل آب و هوای

 ویژه مسیرهای ریاضی، محاسبات و آمار به واسطه دوچرخه و پیاده تردد برنامه ریزی اصول (،9002، 9الخور )کنف .می دهند تشکیل کاری

 ساید )الرسن .می داند مسیرها طراحی  و برنامه ریزی در مهم عاملی را، استانداردها رعایت و کرده طراحی را دوچرخه سواری و پیاده روی

 هدوچرخ با گردشگری برای فنالند کشور برکه ای مناطق در گردشگری انجام امکان سنجی و بررسی عنوان با مقاله ای در (،9002، 2رمن

 مشکالت و کم جمعیتی تراکم با منطقه ینا در سال از نیمی در فصلی عوامل منفی تأثیرات از حاکی پژوهش این از حاصل نتایج. پرداخته اند

 تسهیالت مکان انتخاب به (،9000، 2)ارتغرل .است داده ارائه آن برای مناسبی راهکارهای درنهایت نگارنده و دارد مانی شب برای کمپینگ

 یزن و مختلف ذهنی ارهایمعی مقابل در مختلف گزینه های رتبه بندی روش، این در. است پرداخته تاپسیس روش اساس بر دوچرخه سواری

 ریبض گزینه ها، ترکیب تعیین به منظور. است ارزیابی شده فازی اعداد به وسیله ارائه شده زبانی به وسیله متشیرهای معیارها تمام اوزان

 برای دهائه شار روش سرانجام. است تعریف شده فازی منفی ایدئال پاسخ و فازی مثبت ایدئال پاسخ تا مسافت محاسبه به وسیله نزدیکی

 با آشنایی عنوان با خود مقاله (، در9000همکاران،  و00 )ووگل .است گرفته شده کار به ترکیه در نساجی شرکت یک تسهیالت مکان انتخاب

 به هدوچرخ اشتراک سیستم های از را وسیعی عملیاتی داده های فعالیت الگوهای بررسی: داده کاوی از استفاده با دوچرخه اشتراک سیستم

 زیعتو در توازن عدم دوچرخه اشتراک سیستم های در مشاهده مشترک موضوع یک. کردند تحلیل دوچرخه فعالیت الگوهای منظور استنتاج

. کردند استفاده ایستگاه ها در دوچرخه فعالیت پیچیده الگوهای درباره بینشی آوردن دست به برای داده کاوی از آنها. است دوچرخه ها

 افتهساختاری فرایند. می شود منجر سیستم ساختار از بهتری درک به و می کنند آشکار توزیع دوچرخه ها در را توازن عدم فعالیت، الگوهای

 و00 )لین .می کند حمایت دوچرخه اشتراک سیستم های مدیریت و طراحی برای تصمیمات از بهره برداری و برنامه ریزی داده کاوی از

 موجودی درباره مالحظات کردن یکی  و دوچرخه اشتراک سیستم های برای استراتژیک طراحی مسئله هب خود مطالعه در (،9000همکاران، 

ته گرف نظر در کلیدی طراحی تصمیمات است شده فرمول بندی مرکز موجودی مکانیابی مدل یک به عنوان مسئله. کردند توجه دوچرخه

 ایمسیره انتخاب دوچرخه، ایستگاه های باریک بین مسیرهای ایجاد سیستم، رد دوچرخه مکان های ایستگاه های و تعداد: از عبارت اند شده

. شوند نگهداری دوچرخه ایستگاه های در باید که گذاشته شده اشتراک به دوچرخه های موجودی سطح و مقاصد، و مبادی بین کاربران

 ایستگاههای در اجارهای تقاضای برای دسترسی نرخ به وسیله دو هر کل )که هزینه های و خدمت سطوح به توجه با طراحی تصمیمات

 زا جامع دیدگاهی نیازمند سیستم این برای بهینه طراحی. است تشکیل شده است( شده اندازه گیری مقاصد و مبادی پوشش و اجارهای

 همچنین و دوچرخه یکبار مسیرهای و دوچرخه ایستگاه های تسهیالت هزینه های دوچرخه، موجودی هزینه های کاربران، سفر هزینه های

 یک نبنابرای و می کند، ایجاد واقعی اندازه در بهینه سازی مسئله برای دقیق راه حل برای مانعی مسئله پیچیدگی. می باشد خدمت سطوح

 تکاریاب حلراه  بود امکان پذیر سرشماری که مسئله آزمودن در. است ارائه شده بهینه به راه حل های نزدیک یافتن برای مؤثر ابتکاری روش

(، 9000، 09ریو و )گوتزک .است ایجاد شده پیشنهادی راه حل الگوریتم و مدل تشریح برای عددی مثال یک سرانجام. بود بهینه درصد دو با
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 ارهدرب نظرسنجی یک از حاصل دادهای از استفاده با. برشمارند را دوچرخه از استفاده بر تأثیرگذار عوامل تا داشتند نظر در خود پژوهش در

 که است داده نشان پژوهش از حاصل نتایج. شد داده توسعه دوچرخه سواری برای انتخاب مدل یک کشور سراسر در جابه جایی و تحرک

 یا و کار محل مدرسه، برای نه اما می دهد، افزایش تفریحی سفرهای مقاصد و خرید برای را دوچرخه سواری احتمال اجتماعی شبکه اثرات

 .است مهم مأموریتی سفرهای و خرید برای تنها زیرساخت های دوچرخه سواری که شد برده پی نیز مسئله این به این رب عالوه. مأموریت

 در (،9005همکاران،  و03 )پالومارس .است مستقل سیاست گذاری متشیر هر از زیادی حد تا دوچرخه با رفت وآمد می رسد نظر به درنهایت،

 فادهاست با را ایستگاه ها که کردند ارائه مسافرت ها برای بالقوه تقاضای فاصله ای توزیع محاسبه برای را GISبر  مبتنی روشی خود مطالعه

 نتایج. می کند تعریف ایستگاه ها برای را تقاضا مشخصات و کرده تعیین را ایستگاه ظرفیت مکانیابی می کند، تخصیص-مکانیابی مدل های از

 نکرد حداکثر و ظاهری مقاومت کردن حداقل: شده اند مقایسه معمولی تخصیص -مکانیابی سازی مدل رویکرد های اکثر با به دست آمده

 سرک در کمتری بهبود است افزایش یافته ایستگاه ها تعداد که همچنان: است مشاهده شده مورد دو هر در برگشت ها یافتن کاهش پوشش،

 استفاده رد را مهمی نقش نیز ارائه شده شبکه فاصله ای ساختار اینکه دلیل به. دارد وجود ایستگاه ها به دسترسی و داده شده پوشش جمعیت

انجام  اردد دسترسی ایستگاه یک که فعالیت هایی حجم محاسبه برای اضافی دسترسی تجزیه و تحلیل می کند، بازی دوچرخه از ایستگاه

 .شود حذف شده اند می تواند مجزا نسبی به طور که ایستگاه هایی تجزیه و تحلیل ها این با. است شده

 ب( داخل کشور

 همچنین در خصوص موضوع مورد بحث، مطالعات گرانقدری نیز در ایران انجام گرفته است که در ذیل به آنها اشاره می گردد؛

 یدوچرخه سوار مسیرهای ویژه ایجاد به وسیله شهری ترافیک حجم کاهش راهکار بررسی (، به0322همکاران، و الحسینی )خادم

 و ضاییف تحلیل روش های از ترکیبی مقاله، این در تحقیق روش بر حاکم کلی رویکرد. پرداخته اند شیراز شهر تاریخی بافت: موردی مطالعه

دوچرخه  افزایش تنها که می دهد نشان پژوهش این از حاصل نتیجه. است اسنادی به صورت داده ها جمع آوری روش و است رابطه ای تحلیل

 ترافیک کاهش این مهمی در نقش دوچرخه سواری ویژه مسیرهای چون هم دیگری عوامل بلکه نیست مؤثر ترافیک حجم اهشک در سواری

 پرداخته اصفهان شهر پایدار حمل و نقل سیستم در دوچرخه نقش بر جغرافیایی بررسی (، به0320 ملک آبادی، )مختاری .داشت خواهند

 تمسیس در آن نقش و دوچرخه همبستگی، ضرایب تحلیل و مشاهده مصاحبه، پرسشنامه، ابزارهایاز استفاده با پژوهش این در محقق. است

 نشان تحقیق نتایج. است داده قرار تجزیه و تحلیل و موردبررسی اصفهان شهر در ایستگاه 95 حدود جانمایی به توجه با پایدار حمل و نقل

 لیو دارد وجود معناداری رابطه حمل و نقل، وسیله به عنوان آن از استفاده میزان و دوچرخه ایستگاه های به بهتر دسترسی بین که می دهد

 اصفهان شهر در دوچرخه و نبوده کافی هنوز شده اندیشیده تمهیدات سایر و دوچرخه ویژه مسیرهای طراحی دوچرخه، ایستگاه های تعداد

 بار کاهش و شهری سفرهای انجام راستای در وسیله یک نوانمناسبی به ع جایگاه و است ورزشی ‐تفریحی وسیله یک به عنوان بیشتر

 الگوی تحلیل بر مبتنی دوچرخه حمل و نقل سیستم ایجاد امکان سنجی به (،0320 همکاران، و )افتخاری .است نیاورده دست به ترافیکی

 ها ویژگی بررسی به دوچرخه، حمل و نقل سیستم اجمالی معرفی ضمن مقاله این. پرداخته اند اصفهان( شهر: موردی )مطالعه سفر تقاضای

 هب موضوع از تحلیلی شناخت اساس بر و پرداخته مختلف زمانی دوره های در اصفهان شهر سفر تقاضای الگوی و حمل و نقل شاخص های و

 حمل و اصلی مورد یک به عنوان دوچرخه حمل و نقل سیستم زیرساخت های ایجاد و توسعه در کالنشهر این بالفعل و بالقوه ویژگی های

دوچرخه  مسیرهای طراحی و گزینی مکان معیارهای بررسی (، به0320فتحی،  و )تقوایی .می پردازد عمومی حمل و نقل برای گزینه ای و نقل

 و دیسناا روش به نیز اطالعات جمع آوری بوده، تحلیلی توصیفی، تحقیق این در پژوهش روش. پرداخته اند اصفهان شهر بر تأکید با سواری

 این در. است شده نتیجه گیری و بررسی موضوع، به مربوط طراحی معیارهای و اجرا شده طرح های به استناد با که انجام گرفته میدانی

 رب مؤثر عوامل و مکانی موقعیت به توجه با مختلف مناطق در دوچرخه مسیرهای برای مناسب و صحیح معیارهای انتخاب چگونگی پژوهش

 و گردد توجه طراحی کیفیت به هراندازه دوچرخه مسیرهای طراحی در که است به دست آمده نتیجه این و قرارگرفته مورد بررسی آن

حمل  امر در دوچرخه سواری گسترش درنتیجه و دوچرخه از استفاده شود گرفته نظر در دوچرخه سواری مسیرهای برای مناسب معیارهای

 سیارب عوامل از که استفاده کنندگان خاطر آرامش و امنیت می گردد، زیرا بیشتر مختلف افراد توسط فراغت اوقات گذران درون شهری، و نقل

 .است گرفته شده نظر در می باشد، مسیر طراحی در مهم

 

 ينظر مفاهيم و تعاریف

توجه  درمو شهرنشینی زدورانغادر آکه  ستا یشهر درون نقل و حمل یترین سیستم ها قدیمی از یکی اریسو چرخهدو سیستم

 هشد دیجاا محدودیت هایتوجه به  با وزهمرا .دنها به کاهش رو ده ازآنستفاا تومبیلاد اتعد یشافزا با و یجربه تد ماا گرفتار قر بشر اوانفر

                                                           
13 Palomares 
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 سیستم دکررکااز حاصل بنا مطلوی پیامد ها ارض وعو همچنین و هنبوا نقل و حملی سیستم ها زیسا دهپیا جهت زمال تمکاناا و منابعدر 

 درهزینه  کمو کسیله پاوین ا ،چرخهاز دو دهستفاا ایبر ای رهبادو یشاگر، شهرها کماپرتر و یمرکز یهسته هادر رینقل موتو و حمل یها

 .ستاگرفته  رتصوی شهر یجابجایی ها

 

  چرخهدو

 ینا. ستا مختلفی اعونا و دارای کند می حرکت پا تعضال وینیر که به کمک خچردو  دارای و سبک ستا ایسیله نقلیه و چرخهدو

 رتتجا و لشتغاایش افزا ی،شهر یفضا کمتر لغاـشا و مینز ارزشیش افزا ی،شگردگر یتوسعه فعالیت ها در رینکااقابل  غیر سیله نقشو

 ندش ارسو و رکازطرر، کازوسا ندامیتو که تقریباً هرکس ستا ده ایماشین سا ،چرخهدو تـگف انمیتو یگرد رتمیکند. به عبا یفاا محلی

 با ژینرف امصر نظراز چرخه دو. تهیه کنند را آن ننداجامعه بتواد فرا که غالبد میشو سبب آن نسبی دنبو ارزان. دگیرافر حتیرابه  را آن

 ژینرا با برابر فقط ،میکند فصر کیلومتر 200دل معا تقریباً مسافتی طی آن نندرا ایبر ننسااکه  ژی اینرا و ،ستاسیله نقلیه و صرفه ترین

 یمسافت هادن پیمو ایبر یگرد یسو از. ستا برابر درویک خو تولید ژینرا چرخه بادو یکصد ساخت ایبرزم الانرژی ست. الیتر بنزین  یک

نیز  شهر یفضا لشغاا نظراز. ستا نقلیه باالتر سایلوسایر  متوسط سرعت از چرخهدو متوسط غالباً سرعت(  کیلومتر 6 تا)  شهرها ه درکوتا

 انتو می حتیرابه  هشد گرفته نظردرو درخو یک توقف ایکه بر فضاییدر. کند می لشغااکمی  یفضا ،نقلیه سایلو سایر به چرخه نسبتدو

 .[6]داد یجا راچرخه دو 05 به یکدنز

 

 چرخهدو از دهستفاا و یشاپيد یخچهرتا

 با لیو ،گرفت ارقر نهمگا توجه ردمو تفریحی ای سیلهو انعنو به نقلیه سیلهو ینا نخست ،0269 لسا در چرخهدو اعخترا از پس

 دهپیا حرکت سرعت برابر چندین به را دیفر جایی به جا سرعت که ای نقلیه سیلهو به شیورز-تفریحی سیلهو از کم کم آن، یجیرتد تکامل

 ینا با ددتر ،چرخهدو ایرب قیبیر انعنو به تومبیلا یشاپید و بیستم نقر وعشر با شد. لمبد ها شهر سطح در مدآ و فتر ایبر د،بو هساندر

 در. دنمو تشدید را چرخهدو از دهستفاا دکور آن، با مرتبط یها ییزر برنامه و زیشهرسا منظا تغییر و شهرها شگستر و یافت کاهش سیلهو

 نقلیه هسیلو ینا به دمجد یشاگر موجب ،یگرد فطر از محیطی یستز مسائل به توجه و نجها در ژینرا و سوخت انبحر مسئله 0290 ههد

 یشهرها از ریبسیا در وزهمرا. بخشید سمیتر ی،شهر درون نقل و حمل سیستم از بخشی منزله به را چرخهدو با ددتر و شد ها شهر سطح در

 به بلکه ریناچا ظلحا به نه ادفرا و دمیگیر ارقر بیشتر توجه ردمو روز به روز ،نقل و حمل مهم سیستم یک انبعنو چرخهدو با ددتر ن،جها

 یشهر هکوتا یسفرها در که دنشو شموافر نکته ینوا میکنند بنتخاا نگوناگو یموقعیتها در را صرفه با و مفید نقلیه سیلهو ینا د،خو بتخانا

 .[5]ستا بیشتر ریموتو نقلیه سایلو یگرد سرعت از چرخهدو متوسط سرعت معموالً ،کیلومتر 2 ودحد مساحت تا

 

 آن سير تحول و شهري وندر حمل و نقل نظام در دوچرخه جایگاه

 کاملت با ولی گرفت قرار همگان توجه مورد تفریحی وسیله ای عنوان به نقلیه وسیله این نخست ،0269 سال در دوچرخه اختراع از پس

 یادهپ حرکت سرعت برابر چندین به را فردی جابجایی سرعت که نقلی های وسیله به ورزشی_تفریحی وسیله ای از کم کم آن، تدریجی

 اب تردد دوچرخه، برای رقیبی عنوان به اتومبیل پیدایش و بیستم قرن آغاز با. شد مبدل شهرها سطح در رفت و آمد برای بوده، ساندهر

 دهه رد سرانجام. کرد تشدید را آن از استفاده نوگرایانه، نگرش های با مطابق کاربری ها، نظام تغییر و شهرها گسترش یافت، کاهش دوچرخه

 گرایش موجب دیگر طرف از زیست محیطی مسائل به توجه و سو یک از اروپا در ویژه به جهان در انرژی و سوخت بحران همسئل ،0290

 از استفاده در تعدیل به 0220 دهه پایداردر توسعه و سالم شهر ایجاد قبیل از موضوعاتی. شد شهرها در نقلیه وسیله این از استفاده به مجدد

 ارآمدک حالتی بخشید. دوچرخه رسمیت شهری درون حمل و نقل سیستم از بخشی منزله به را دوچرخه با تردد و شد منجر شخصی اتومبیل

 شهری حمل و نقل از حالت یک عنوان به دوچرخه. است شهری فضای نظر از همچنین و هزینه و سرعت نظر از شهری درون حمل و نقل از

 افتهی افزایش دوچرخه حمل و نقل سیستم بهبود برای برنامه ریزان تمایل می رسد نظر به و کرده جلب بیشتری توجه اخیر سال های در

 ایدب" که است آمده شهری تحرک برای جدید فرهنگ یک سوی عنوان به با اروپا اتحادیه سبز کمیسیون مقاالت در مثال، عنوان به. است

عنوان وسیله ای تفریحی  به جنگ جهانی دوم، قبل از بار برای نخستین دوچرخه "شود دوچرخه زیرساخت های توسعه به بیشتری توجه

لت ع بعد ازپایان جنگ جهانی وبه. تدریج جدای از وسیله تفریح، به عنوان وسیله کارنیزعمومیت یافت به ایران آورده شد، اما وگران قیمت به

با رشد سریع استفاده از وسایل نقلیه . ی پیدا کرددوچرخه، واردات آن افزایش یافت و به عنوان یک وسیله نقلیه اهمیت زیاد کاهش قیمت

 از دست داد و فقط سطح معابر به تردد آنها، به تدریج دوچرخه در بسیاری از شهرها اهمیت خود را به عنوان وسیله نقلیه موتوری و اختصاص
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 لتع به که می رود شمار نقلیه ای به یلهدوچرخه عموما وس ما، کشور در حاضر حال تفریحی آن در حد بسیار ضعیفی باقی ماند. در جنبه

 به اجتماعی یصتشخ با مغایر بنابراین می گیرد، قرار استفاده مورد موتورسیکلت و اتومبیل ویژه به نقلیه وسایط سایر به نداشتن دسترسی

 .[7]است مانده محدود جامعه از معینی گروه های به دوچرخه از استفاده ذهنیتی چنین وجود با. می رود شمار

 

 نجها يهارکشو در چرخهدو از دهستفاا ضعيتو

 بعد دممر بین رواج نظر از روش میندو و نجها در سیلهو ینا از دهستفاا ردمو ترین یجرا ،مسافر نقل و حمل ایبر چرخهدو از دهستفاا

 ،جمعیتی تمشکال که هاییرکشو از یربسیا در هاست لسا که ستا هایی روش از یکی نقل و حمل در چرخهدو از دهستفاا. ستا روی دهپیا از

 اهخو و یافته توسعه اهخو نجها مختلف یهارکشو در چرخهدو دبررکا. ستاجرا لحا در هستند وبررو یستز محیط و اهو گیدلوآ ،فیکیاتر

 سیاست لمثا انعنو به .ندا پذیرفته را اریسو چرخهدو توسعه یتژاسترا که هاست تمد هارکشو از ریبسیا و دهبو دیاازد به رو ،توسعه لحا در

 ریبسیا در. ستا شخصی نقلیه سایلو ایبر سترسید یتودمحد دیجاا آن رکنا در و چرخهدو توسعه بر مبتنی پنژا یحد تا و چین عمومی

 یها چرخهدو بیشتر .ستا هشد حمطر شخصی نقلیه سیلهو ایبر جایگزین یک انعنو به چرخهدو( مریکاآ جمله از) نیز صنعتی یهارکشو از

 رچها هر ایبر چرخهدو یک از بیش یعنی. ستا شتهدا چرخهدو نمیلیو 300 ودحد 0225 لسا در تنهایی به چین. ستا سیاآ رهقا در نیاد

 چین در چرخهدو تولید. [8]ستا هسیدر برابر دو ودحد به و شتهدا یچشمگیر یشافزا مقاار ینا خیرا یها لسا یهارماآ سساا بر. چینی نفر

 چین شمالی یشهرها از برخی در هشد منجاا یسفرها. ستا یافته یشافزا 9000 لسا در نمیلیو 5919 به 0220 لسا در نمیلیو 3012 از

 منجاا چرخهدو با سفرها %56  ودحد ،پکن شهر گیدگستر و اوانفر جمعیت دجوو با دشو می بالغ سفرها کل %22 به هستند ارهمو عموماً که

 یک دارای نفر 92000 هر از نفر یک فقط ملی سطح در. اردند دجوو چرخهدو جز ییگرد بنتخاا ها چینی کثرا ایبر حقیقت در. می شود

 تخمینی رطو به. نیاستد در چرخهدو ادتعد بیشترین دارای رکشو ینا. نامید چرخهدو ریطوامپرا می توان را چین. ستا شخصی تومبیلا

 چین در نفر نمیلیو 500 ودحد که هشد زده تخمین 0220 شال های در و ستا دهستفاا ردمو چرخهدو نمیلیو 2 چین در پکن شهر در تنها

 در غربی یپاارو .ستانقل  و حمل سیلهو مهم ترین چرخهدو هم چین یشانگها ربند در .کنند می دهستفاا نقل و حمل ایبر چرخهاز دو

 چرخهدو دارای دممر بیشتر هلند و نلماآ رک،نمادا دمانن هارکشو برخی در. دارد را چرخهدو دبررکا سهم باالترین ،صنعتی یهارکشو نمیا

 نپیشگاما رکنمادا و ست. هلندا یافته تغییر هارکشو ینا هچهر ،ییاگر چرخهدو یها برنامه ایجرا با گذشته لسا بیست لطو درهستند. 

 می تشکیل را یشهر یسفرها کل از %50 تا شهرها برخی در حتی و % 30 تا 90 ودحد چرخهدو یسفرها ها آن در و هستند حرکت ینا

 .[8]انجام می شود چرخهدو با سفرها %30 نلماآ مولستر و 50 % هلند لینگنوگر قبیل از شهرهاییدر هد د

 [8]پایيارو يهارکشو در نقليه سایلو سایر به نسبت يشهر درون نقل و حمل در اريسو چرخهدو از دهستفاا (: سهم1) ولجد

 سایر پياده روي دوچرخه سواري ل همگانيحمل و نق خودروي شخصي رکشو منا

 %2 %30 %2 %03 %32 تریشا

 %0 %00 %0 %02 %92 داکانا

 %0 %30 %2 %09 %52 نسهافر

 %0 %99 %00 %00 %59 نلماا

 %0 %02 %99 %2 %22 هلند

 %2 %09 %2 %02 %69 نگليسا

 

 فرهنگ استفاده از دوچرخه در کشور ایران

ز دوچرخه در سطح کشور می توان اذعان نمود که شهرهای میانه اندام کشور قابلیت بیشتری به لحاظ با نگاهی گذرا به استفاده ا

استفاده از دوچرخه را دارا می باشند و بعلت وجود ترافیک نسبتاً روان در درون شهرهای متوسط به وضوح می توان گفت فرهنگ استفاده از 

د هرچند در حد ایده آل نمی باشد. چندین عامل باعث به وجود آمدن این مسئله گردیده گرداین ابزار نقلیه، به صورت مطلوب گزارش می

است. اوالً وجود سوخت های فسیلی ارزان در کشور و نیز دسترسی راحت به نقاط مختلف شهر و سفرهای درون شهری که نیاز به زمان 

شهرها با توجه به سیاست های دهه های ر شهرهای بزرگ و کالند .کمتری دارند عالقه و استفاده از وسیله فوق را محدود ساخته است

های سوخت، مسیرها و خطوط ویژه دوچرخه سواری ایجاد گردیده که این خطوط امنیت دوچرخه  گذشته و نیز به منظور کاهش هزینه

ها در اوقات شبانه روز انجام گردیده سواران را در ترافیک های سنگین تضمین می نماید ولی با بررسی انجام شده از خیابان های شهر 
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مشخص گردید استفاده کنندگان از این خط های تردد ویژه محدود می باشند. در شهرهای کوچک و کمتر از یکصد هزار نفر در سطح شهر 

خه استفاده را از دوچرعالقه و رغبت مردم به دوچرخه سواری باال می باشد. و شاید شهروندان ساکن در این شهرها در گستره کشور بیشترین 

 .[9]دارند. و هدف اکثریت مردم نیز با توجه به درآمد پایین و دسترسی آسان، جابجایی در درون شهرها می باشد

 

 دوچرخه در حمل و نقل عمومي درون شهري از در استفادهشهرها  جدید رویکرد
 در عمومى نقل و حمل مجزاى هاى شبکه امروزه. ندهست عمومى نقل و حمل سیستم بهبود و گسترش دنبال به دنیا شهرهاى اکثر

. هستند  گسترش حال در امریکا و اروپا جمعیت پر و گبزر شهرهاى نواحى از بسیارى در پیاده و دوچرخه راحت و ایمن هاى شبکه با پیوند

 کنندگان استفاده همه و ها اتومبیل اىبر نه اند شده ساخته مردم براى شهرها که است آن شهرها شهروندان بیشتر عمومى اعتقاد دیگر حال

 باز دیر از که کشورهایى در حتى حاضر حال در. دارند را شهرى هاى شبکه از راحت و ایمن استفاده در برابر حق پیاده و سواره آنچه از

 جابه براى وابستگى بدون و هجامع در فردى آزادى سمبل عنوان به و شهروندان برگشت بدون حق عنوان به آن از استفاده و اتومبیل مالکیت

 آن از کنندگان استفاده براى  شخصى اتومبیل از استفاده از ناشى ترافیک و محیطى زیست پیامدهاى دلیل به شد مى محسوب جایى

 ،ها بانخیا حاشیه پارک جمله از ترافیکى هاى محدودیت ایجاد با. [9]اند آورده وجود به شهرها در پارک و تردد براى جدى هاى محدودیت

 مالکیت اکنون ،هفته یا روز اوقات برخى در تردد ممنوعیت اعمال ،ها محدوده برخى به ورود ممنوعیت ،بیمه و سوخت مالیات و هزینه

 کم جمعیتى تراکم با که شمالى آمریکاى شهرهاى اکثر در هنوز موضوع این گرچه. است شده تبدیل عذاب یک به شهرها برخى در اتومبیل

 نشده محقق هنوز باشند مى کارامد نا و ضعیف نقل و حمل نظام با که توسعه حال در کشورهاى شهرهاى یا و پراکنده هاى حومه و

 و شخصى اتومبیل از ارزان استفاده ،عمومى نقل و حمل فقیر هاى ساخت زیر ،سریع جمعیت رشد دلیل به توسعه حال در کشورهاى.است

 آنها از بسیارى و گرفته قرار گذشته دهه چند در ترافیک از دیگری پیامدهاى و ازدحام ،هوا هاى ىآلودگ معرض در بیشتر ،قانون نظارت عدم

 بسیارى که آنجایى از. شود انجام باید مدت دراز در که است قیمت گران و مدت طوالنى فرایند یک مترو ساخت که اند رسیده نتیجه بدین

 فورى اقدامى ،آسان جایى جابه به خود شهروندان نیاز و ترافیک معضل براى ناچارند لذا ،ندنیست باره این در گذارى سرمایه به قادر آنها از

 و مدت کوتاه هاى حل راه هوا آلودگى و ازدحام از رفت برون براى دنیا توسعه حال در کشورهاى شهرهاى از بسیارى بنابراین. دهند صورت

 سبک که اتوبوس هاى سریع شبکه خصوص به عمومى نقل و حمل هاى سیستم ودبهب و گسترش و گذارى سرمایه. اند کرده انتخاب ارزان

 نمونه از. است یافته چشمگیرى گسترش گذشته دهه چند در سرعت به کابینه هستند چند و کنند مى تردد ویژه خطوط در آن هاى اتوبوس

) کیتو ،(مکزیکو) لیون ،(اندونزى) جاکارتا  ،(برزیل) کوربیتا و سائوپائولو ،(کلمبیا) بوگاتا در توان مى ها سیستم گونه این موفق بسیار هاى

 محدود شرقى خط چند ها شبکه گونه اینمعموال  .است شده افزوده جمع این بهاخیرا هم  که تهران برد نام( جنوبى کره) سئول و( اکوادور

 این هاى تگاهـای به که شوند مى پشتیبانى چرخهدو و پیاده ،محلى هایى اتوبوس توسط و دهند مى پوشش را شهر جنوبى–شمالى و غربى

 دسترسى ،ها شبکه با دیگر پیوندى هم ،آنها پشتیبان هاى سیستم گروى در ها سیستم گونه این موفقیت اما. دارند آسان دسترسى خطوط

 شهر در اتوبوس ایستگاه یک هنمون. هستند آمد در کم طبقه از و اتومبیل شخصى فاقداکثرا که  است آن کنندگان استفاده ایمن و راحت

 خیابان وسط در اغلب که ها ایستگاه به خروجى و ورودى هاى به راه ایمن دسترسى و است. طراحى معروف «02ترانسمیلینو»سیستم  به بوگاتا

 یا قلمداد اهمیت کم اغلب ،هستند ها سیستم گونه این به بخشى سرعت دنبال به که شهرها بعضى در است شده واقع ها اتوبان یا ها خیابان

 مى پیادگان جرح و تصادفات باعث موتورى نقلیه وسایط دیگر با تداخل و مسیر در مسافران حرکت که جایى تا شود مى سپرى فراموشى به

 نقل و حمل هاى سیستم وجود به توجه با اپنژ  و آمریکا و اروپایى مدرن کشورهاى شهرهاى در شلوغى و ازدحام و ها آلودگى شود گرچه

 عمومى سالمت موضوع به توجه با نیز کشورها گونه این اما ،نیست مقایسه قابل توسعه حال در و فقیر کشورهاى با مقایسه در کارا عمومى

 دنبال به که شهروندانى از دسته آن به پاسخ و ،بوده اتومبیل از استفاده واسطه به آن از مقدارى که زمین شدن گرم ،چاقى و تحرکى بى)

 پیوستگى. برگزیدند خود و نقل حمل توسعه استراتژى عنوان به فعال را "نقل و حمل" هاى سیستم هستند( بدون آالینده) سبز نقل و حمل

 هر سهم که است شهرى جایى جابه در ،امر به مستقیم ارتباط. نامند مى فعال نقل و حمل را پیاده و دوچرخه ،عمومى نقل و حمل شبکه

 از آمستردام و گکپنها ،بارسلون ،لندن ،پاریس نظیر مدرن شهرهاى نوین رویکرد. شود مى پشتیبانى و مشخص سیستم این در آنها از کدام

 این شهروندان جدى مطالبات از یکى به ترافیک و هوا آلودگى کاهش براى دوچرخه مجزاى خطوط از استفاده و پیاده سهم افزایش جهت

 گسترش شهرها از بسیارى در پیاده و سواره ترافیک جداسازى موضوع. است کرده ارمد پیاده پیش از بیش را آنها ،پیش دهه چند در شهرها

 9002 سال از که داشت ارهـاش کامل هاى خیابان به توان مى ارتباط این در. شود مى گیرى پى مردم سوى از شدت به و یافته چشمگیرى

 پیاده از اعم ها خیابان از کنندگان استفاده جداسازى به نسبت تا تهساخ ملزم را آمریکا شهرهاى و درآمده فدرال قانون صورت به آمریکا در
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 دوچرخه ،عمومى نقل و حمل براى را خیابان از استفاده اولویت و پذیرد صورت دوباره طراحى آنها راحتى و ایمنى افزایش جهت در سواره و

 و چون بدون مشوق و پایدار نقل و حمل گسترش در واملع ترین مهم از یکى که گفت توان مى ،ترتیب بدین .سازد محقق خیابان در را

 مقصدى  و ءمبدا هر از شهری درون نقل و حمل در دوچرخه از استفاده موضوع ،شخصى اتومبیل از استفاده جاى به عمومى نقل و حمل چراى

 .[10]شود مى پرداخته نقل و حمل در دوچرخه از استفاده روى بر گذار تأثیر عوامل به ادامه در. است

 

 دوچرخه از استفاده در مؤثر عوامل
 رپی افراد و زنان و مردان برای گوناگون کشورهای در. است متفاوت به شدت گوناگون کشورهای و شهرها در دوچرخه از استفاده میزان

 در تأثیرگذار و مهم عوامل از فرهنگی عوامل .می دهند قرار تأثیر تحت را دوچرخه از استفاده میزان که دارد وجود زیادی عوامل جوان و

. نندنمی ک استفاده دوچرخه از هستند خانم که ما کشور جمعیت نصف تقریباً اجتماعی، موانع دلیل به. می آیند شمار به دوچرخه از استفاده

 و ایمنی تأمین و ها خانم مناسب نقلیه وسیله طراحی با و ندارد قانونی منع هیچ خانم ها برای دوچرخه از استفاده که است حالی در این

مطالعه  نیز. کرد کمک دوچرخه سواری فرهنگ گسترش به و کوشید، موجود اجتماعی موانع رفع جهت در می توان دوچرخه سواری امنیت

می  استفاده دوچرخه از مهاجر دانشجویان از بیشتر برابر 3 هلند بومی دانشجویان که می دهد نشان گرفته صورت هلند کشور در که ای

اخت زیرس وجود و امنیت وجود رفت و برگشت، مسیرهای نبودن یا بودن مسطح آب و هوایی، شرایط از به روشنی دوچرخه سواری میزان. ندکن

 یاساس مانعی مرگ، و تصادف بسیاری از مطالعات دیگر نیز تایید شده است. احتمال در موضوع این. می پذیرد تأثیر دوچرخه سواری های

 برای خط کشی، مسیرهای و دوچرخه ویژه مسیرهای شکل در دوچرخه سواری زیرساخت های بهبود. می شوند قلمداد دوچرخه سواری برای

 اغلب اصلی، خیابان در دوچرخه سواری امکانات تدارک دارد. زیادی اهمیت جمعیتی گوناگون گروه های میان دوچرخه سواری افزایش

 هویژ مسیرهای تعیین به مربوط تسهیالت دراین بین، و می شود قلمداد دوچرخه با تمسافر و دوچرخه ایمنی تقویت برای مهم راهبردی

 .[11]مهم ترین راهبرد ها است از دوچرخه

 
 

 .[11]دوچرخه از استفاده در تأثيرگذار عوامل -(2) نمودار
 

 قرارمی مورداستفاده زمانی و اردد پایینی نسبتاً اجتماعی وجهه شهری حمل و نقل وسیله به عنوان دوچرخه ما کشور در هم اکنون

 دانشگاهی عهجام در گسترده ای تحقیقات همچنین پیش، چندی از .نباشد دسترس در موتورسیکلت و خودرو نظیر نقلیه وسایل سایر که گیرد

 تدارک برای چندی عملیات و کرده اند درک را فرصت این هم اکنون دانشکده چندین ایاالت متحده، در. است انجام شده دوچرخه پیرامون

 رد دانشجویان از باالیی درصد دانشکده ها، از تعدادی در. داده اند انجام دانشگاهیشان جوامع برای دوچرخه سواری ایمن و پیاده روی شرایط

دوچرخه  اب یا دکر پیاده روی باید که فاصله ای یک در کارمندان و دانشجویان از دیگری قابل توجه درصد های و زندگی می کنند، دانشکده ها
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 هب دوچرخه سواری مزایای به گسترده ای راجع اطالعات بزرگ شهرهای در کارمندان کبیر، بریتانیای می کنند. در زندگی رفت دانشکده به

 .دارد بستگی عامل 2 به چرخهدو از دهستفاا الیلد مهم ترین مریکاآ نقلو حمل وزارت رماآ فترد نظر داشته اند. از کار محل
 

 [13]مریکاآ نقلو حمل وزارت هیدگاد از چرخهدو از دهستفاا الیلد -2 رهماش جدول
 

 

 

دالیل استفاده از 

 دوچرخه

 عنوان

 منیتا

 جامعه

 امکانات

 سرمایه گذاری

 

 همیتا حائز ربسیا هنگیزا دیجاا در سالم و منا محیطی دجوو. باشد می ارانسو چرخهدو کثریتا ایبر مهم ربسیا عاملی منیتا: منيتا

 : دشو حاصل یرز الیلد به ستا ممکن منیتا معد ینا باشدکه می

 ارانسو چرخهدو ددتر مسیردر ریموتو نقلیه سایلو دجوو 

 ارناهمو یمسیرها و حسطو  

 مسیر لطو در ارانسو چرخهدو رعبو نعامو دجوو 

 خیابانی یها حمتامز و مجر هکنند دیجاا ملاعو 

 مسیر لطو در دهاپی انعابر یا چرخهدو حد از بیش کماتر 

. باشد می اریسو چرخهبه دو تشویقدر مهم عاملی جامعه حمایت که کنند می سحساا ارانسو چرخهدو از ریبسیا :جامعه حمایت

 یجوتر ایبر مناسب مکاناتیا و دشو می حمایت اریسو چرخهدو از که کنند ندگیز همسایگی یها حدوا در هندد می ترجیح ارانسو چرخهدو

 .باشد می یرز اردمو شامل تمکاناا ینا که دشو می همافر اریسو چرخهدو فرهنگ

 چرخهدو ددتر یمسیرها یشافزا 

 چرخهدو ددتر ایبر تر طوالنی یها مسیر دیجاا  

 

 چرخهاز دو دهستفاا زیرساخت ایجاد با همزمان «اقتصاد و فرهنگ آموزش،» به توجه ضرورت
 دوچرخه از استفاده فنی های مهارت بخش دو شامل آموزش ها، این. دارند فاوتمت آموزشی مباحث به نیاز مخاطبان، مختلف گروه های

 ،فرهنگی مسایل شامل عمدتا موانع این. است آن توسعه موانع رفع مستلزم سواری دوچرخه گسترش. است اجتماعی فرهنگی، های آموزش و

 نمی میسر هماهنگ و ریزی جامع برنامه یک طریق از جز هدف این به نیل. است اقتصادی مالحظات و سواری دوچرخه تسهیالت کمبود

 حمل سامانه در دوچرخه جایگاه یافته توسعه کشورهای از بسیاری در شهری نقل و حمل جامع طرح های در نگرشی چنین اساس بر. شود

 جهت یمفید اقدام تاکنون انایر کشور در متأسفانه. گیرد می انجام بسیاری های تالش آن تقویت جهات در و شده بینی پیش شهری نقل و

 ابتدا کشور شهرهای سطح در های دوچرخه رانی طرح اجرای برای. است نپذیرفته صورت شهری نقل و حمل در سامانه دوچرخه از استفاده

 دخو حصال و صرفه شهری متوسط و کوتاه سفرهای در چرا که شوند متقاعد مردم و گردد فراهم آن اجتماعی -فرهنگی زمینه های بایستی

ه برنام و آموزشی برنامه اجرای با هماهنگ. کنند استفاده شهری جابجایی برای دوچرخه از که است این در جامعه کلی منافع همچنین و آنان

 های برنامه در که دوچرخه از استفاده مزایای و محاسن که به طوری گیرد، صورت دوچرخه رانی تسهیالت طراحی است ضروری ریزی،

رح ط از برداری بهره شروع هنگام به شیوه، این مزایای و محاسن و بوده عموم برای استفاده قابل عمل در می گیرد، قرار تأکید مورد آموزشی

 طرح های بعدی اجرای تسهیل برای مثبتی تبلیغ خود کشور شهرهای رانی در دوچرخه طرح هر از برداری بهره آغاز و بوده ها کامال ملموس

. است مدنظر نیز افزاری نرم ابعاد به توجه افزار، سازمان و تسهیالت( ارائه و زیرساخت )ایجاد سخت افزاری ابعاد به جهتو با همزمان .باشد

 افزاری نرم رویکرد قالب در )دوچرخه(، پاک نقل و حمل حوزه در ترویجی و آموزشی برنامه های سایر و کمپین ها همایش ها،  کلیه برگزاری

 بسیار ه،نقلی وسیله یک عنوان به دوچرخه، از بیشتر استفاده به شهروندان ترغیب جهت در اجتماعی و فرهنگی مه هایبرنا می گردد و تعریف

 [12]هستند خصوص این در ریزی برنامه اصلی متولی شهرداری ها .است تاثیرگذار  و اهمیت حائز
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 یرز ینا. دارد چرخهدو از دهستفاا انمیز یشافزا در ییاسزب تاثیر اریسو چرخهدو ایبر مناسب بنایی یرز تمکاناداجوو :ها ساخت یرز

 یها شانهو  اریسو چرخهدو مناسب طخطو، کیاشترا یها مسیر تفکیک و تعیین د،یاز ضعر با چرخهدو یها مسیر دیجاا شامل ها ساخت

 .باشد چرخهدو از دهستفاا یستارا در مانعی نداتو می ملاعو ینا از یک هر دجوو معد که باشد می مسیرارهمو

 مناسب یها رکا و زسا آوردن همافر به منجرو چرخهدو از دهستفاا انمیز در ساسیا یها رفاکتو از یکی اریگذ سرمایه :اريگذ سرمایه

 .[12]باشد می نقلی و حمل هشیو ینا یجوتر در

 

 چرخهازدو دهستفاا يیاامز
 :باشد می یلذ حشر به غتافر تقااو راننهیاگذروزا یها مدآ و فتر ایبر دهستفاا ییاامز مهم ترین

 ینا غشلو تقادراو نیست تومبیل کمترا با جایی به جا سرعت از چرخه معموالدوبا  جایی جابه سرعت ی،شهر هکوتا یسفرهادر -

 .ستا بیشتر چرخه عمالای دوبر سرعت

 .ز داردنیا( 0،0دوحد) کینگرپا ایبر یکمتر ربسیا یجا بهو ( 0،3تا  0،95)رعبو ایبر یکمتر یجا چرخه بهدو -

 .ستاکمتر  ربسیا چرخه هادو ایبر گینگرپا و راه اثحداهزینه  ستا ناچیز آن ارینگهد و هزینهتملک -

 کند می جامعهکمک ادفراسالمت  به و ستراگازسا ارتوسعه پاید با ،کند نمیف مصر را( فسیلی یها سوخت)ناپذیر تجدید منابع -

 .صوتی گیدلوآ و اهو گیدلوآ بهکاهشن شایا کمکو هدپیا انعابر منیتا ایبر کمتر تهدید -

 .نقلیه سایلو سایر به نسبت متر کیلو 6،5 لیا 2ی ها مسافت درچرخه دو ددتر سرعت دنبو باالتر -

 . [13]نقلیه سایلوسایر  به چرخه نسبتدو ریجاو  ثابت یهزینه ها دنبو پایین -

 

 جهاني و نقل حمل سيستم در دوچرخه پيشبرد راه سر بر موجود موانع
 و هستند، جهانی مرگ و میر علت هشتمین جادهای ترافیکی سوانح: پیاده ها و دوچرخه سواران برای امنیت عدم و ترس وجود -0

گرایش . می رسد میلیاردها دالر تا جادهای ترافیکی حوادث این پیامد های با مرتبط هزینه های. می باشد 05-92 سنین جوانان مرگ علت

 خواهد شد. مرگ عامل پنجمین به تبدیل جادهای ترافیک مرگ و میر ،9030 سال تا که می دهد اننش فعلی ها

دوچرخه  از تعدادی. برانند ایمنی کاله از استفاده با یا ترافیک در را دوچرخه خود چطور نمی دانند نوجوانان از عده ای که حالی در -9

 آموزش نهمچنی بلکه می کند درگیر را قانون نه تنها بن بست این می کنند، خیابان کناری پیاده روهای در بیشتری امنیت احساس سواران

  می دهد قرار تأثیر تحت نیز را

 تحت ستنخ که می کنند استفاده مدرسه به فرزندانشان فرستادن برای شخصی وسایل از والدین اکثریت: بزهکاران از والدین ترس -3

 شویقت مثبت اثرات و محیط موتوری برای وسایل خطرات از والدین اکثر آگاهی باوجود. است بوده ترافیک( و )بزهکاری امنیت سطح تأثیر

 است. فعال حمل و نقل از استفاده به فرزندان تشویق مانع ایمنی، مسائل دوچرخه سواری، و پیاده روی برای فرزندان

 .[14]می شود شاندوچرخه های از نوجوانان استفاده مانع ساختارها زیر در ناکارآمدی -2

 .می کنند رها خانه در را دوچرخه هایشان نوجوانان، شهرها، در عمومی حمل و نقل باالی کیفیت خاطر به -5

 کردن جایگزین قابلیت دیگر که است دوچرخه از استفاده موانع از یکی دوچرخه رفتن سرقت به یا و دوچرخه شدن خراب امکان-6

 .ندارد

ی م ترجیح هستند هم صحبت و همراه یافتن دنبال به که نوجوانانی و هستند مهم اجتماعی تعامالت نظر طهنق از اتوبوس و تراموا -9

 .کنند استفاده عمومی حمل و نقل از دوچرخه، با کردن سفر تنها به جای دهند

 .[15]مصرف می کند را راداف و رسانده آسیب دوچرخه به جاده ها کفپوش و آسفالت بودن معیوب و هموار و مسطح جاده های نبود -2

 

 اري ایرانسو چرخهد در دوموجو نعامو
 اریسو چرخهدو ایبر ما یغلب شهرهاا طبیعی و قلیمیا یطاشر که د آنجوو با اری، وسو چرخهدو دیار زبسیا نسبی مزیت های دجوو با

 می د راموجو نعامو .ز داردنیا تمد دراز و جامع ییزربه برنامه و  نیست دهساد موجو یشهرها در اریسو چرخهدو شگستر .ستامناسب 

 :دکری سته بندد یرز حشر به انتو

 اران.چرخه سودو ایبر ازآن ناشی اتخطر و ریفیک موتواتر نظمی بی و اریسو چرخهدو فرهنگ دنبو -

 بچه ها. جامعه نظیر مایهوفرو  شخامو گروه های نمیادر بیشتر، نقلو  حمل ریموتو غیر یهاه شیو دنبو یجرا -
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 .اریسو چرخهدوچه ریکپا یمسیرهاد نبو ،تند طولی ، شیب هایقلیمیا ضعیت، ونامناسبزی های سا ، روشهرها ایهو گیدلوآ -

 ؛ستا یرز حشر به اریسو چرخهش دوگسترراه سر برد موجو فرهنگی مهم نعامو

 [16]اریسو چرخهدو دتعاد نبو -

 .اریسو چرخهدو یدافو و همیتابه  ریکشوو  ستانیا و محلی انگیر تصمیم عتناییا بی -

 هیددگراجرا پاییارو یهارکشواز  برخی درکه  هایی حطر چرخه هماننددو رهجاای امشخص بر ه هاییستگاا یا ها نمکا دجوو معد -

 زهجاا کسی که به هر د،کر حمطر 0225 رادر شهر اریسو چرخهدوسیستم  ،شهر در چرخه هادو دنکر پذیر سسترای دبر حطر ینا) .ستا

چرخه دو هیستگاا 000 ام ازکد هردر  راها  آن حتیرابه  ر،کا نپایام هنگا. کند ضچرخه قردو ایبا سکه  شهر کل یهاه یستگاازا داد می

 .شد می داده پس ها آن لپو و شتندامی گذ ،نددبو هشد مستقر شهر مرکزدرکه  اریسو

 مخصوصاً ،چرخهدو با سفر ایگیر برابرنامه فر یک دنبو: چرخهدوسیله و به یشهردرون  سفر ازیندا راه ایبر کافی اراده و معزد نبو -

 طرحی دخو در ذاتچرخه دویر ـمس حیاطر وژهپر. بماند تمسکو ها شهر درمهم  حطر یناکه  ستا هشد موجب شهرها یبهبافت مرکز سفر

برنامه  غیر و مقطعیای جرا نمکااکه  رود میرشما به شهرها ایبر یعمومی شهر نقل و حمل سیستم چرخه نشدنی اجدای جزاز ا و گیرافر

 .[17]ستا منتفیارسو چرخهدو سالمت و یمنیا دنفتااخطر  به لیلدبه  آن هشد ییزر

 

 شهري نقل و حمل در دوچرخه نقش به توجه اهميت
شکالت مربوطه ناشی های طاقت فرسا و آلودگی هوای ناشی از آن و سایر ممشکل عمده فراروی مدیریت شهری و شهروندان، راه بندان

ابر بسی فراتر از ظرفیت مع کالن شهر هارویه از اتومبیل شخصی است. با این وجود براساس آمار منتشر شده تعداد خودروها در  از استفاده بی

ومی و ل و نقل عمربط را بر آن داشته به دنبال جایگزین مناسبی برای اتومبیل باشند که توسعه حم این واقعیت مراجع ذی. است آن هااین 

غیرموتوری و از جمله دوچرخه در کنار مدیریت تقاضا، از آن جمله است. در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری برای شهرهای باالتر از 

 .[18]هزار نفر جمعیت ایجاد مسیرهای مخصوص عبور دوچرخه مصوب شده است که شاید تاکنون به صورت جدی بدان توجه نشده است 50

 رسای با مقایسه در کیلومتر/مسافر هر ازای به دوچرخه انرژی مصرف. شود می سوخت مصرف کاهش سبب نقل و حمل در دوچرخه از تفادهاس

 حمل و مصرفی انرژی میزان بگیریم، نظر در 0 عدد را عابرپیاده مصرفی انرژی میزان اگر. است کمتر روی پیاده وحتی جابجایی شیوه های

 ترافیک با. می آید دست به/. 3 عدد دوچرخه مصرفی انرژی میزان و 00 شخصی نقلیه وسیله مصرفی انرژی میزان و 3 عدد همگانی نقل

 حتی و کمتر دوچرخه حرکت سرعت از جاده در نقلیه وسایل حرکت سرعت میانگین موارد از بسیاری در کشور بزرگ شهرهای در کنونی

 ورهایکش از بیشتر مراتب به توسعه حال در کشورهای در ترافیک تراکم مشکالت. برسد نیز ساعت در کیلومتر 00 از کمتر به است ممکن

. یدنما جلوگیری راهبندان وقوع و تراکم افزایش از تواند نمی نیز جدید های راه احداث حتی آمده، دست به تجارب اساس بر و بوده صنعتی

 ردکارب عمدتاشهری لیکن گردد موتوری سفرهای تمام متوسط و کوتاه ایسفره در جایگزین تواند نمی دوچرخه شیوه با جابجایی چند هر

 مکاناتیا کردن فراهم دوچرخه از استفاده جهت اساسی شرط پیش. نماید ایفا ترافیکی بار کاهش در مؤثری نقش میتواند و میشود توصیه آن

 .[19]کرد سواری دوچرخه ایمن و راحت طور به آن قبال در بتوان که است

 

 رينقلغيرموتو و حمل ايبر هیژو تتسهيالدیجاا

 های کشور شهر خیرا یهال سا ری، درغیرموتو نقل و حمل تهدید و ذنفو کاهش طریقاز  ریغیرموتو نقل و حمل ایبر یطاشر دبهبو

 و حمل روی بر تمرکزد، خو فهد گترینربز انجامعه به عنو ادفرا سالمتیو  اهو گیدلوآ از فتر ونبر ایبر نیاد ییگرشهرهاد ونهمچ نیز

یرساخت د زیجاا نداکه بتو ایبه گونه  سیستم ینا ایبر مناسبی یزربرنامه  و ستدر یتژاسترا تعیین ماا. ده اندنموز غاآ را ریغیرموتو نقل

مه برنا و نمتخصصا ظایفو جمله از ،تأمین نماید ،چرخهدو با سفر ضریب یشافزا و یضایتمندان رمیز یشافزا جهت در را تتسهیال و ها

 صلیرامحو ستارا همیندر. کنندء حیاا یشهر یسفرها در راسیله نقلیه و ینا هشدش موافر نقش ،عرصه ینابه م قد با تا ستا یشهران یزر

 یسفرها با جلب ییزربرنامه  یهاد یکررو یمبنا بر های کشور شهر اری درسو چرخهدو تمد نمیا ییزربرنامه  جهت ئه مدلیارا هشوپژ ینا

که  ستا کنقلی پا و حمل با سالم شهر افهدا دپیشبر و تخدما ت وتسهیال کسب جهت مطالعه ردمو مناسب یتژاسترا تعیین و دبر هکوتا

 .[20]دخته می شوداپر آنمه به درادا

 

 شهري دوچرخه توسعه مزایاي
 .گردد بیان اجتماعی و فردی سطوح در سواریدوچرخه مزایای اجمالی طور به است شده سعی بخش این در
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 فردي مزایاي (1

 است؛ اصلی فردی مزیت سه نمایانگر سواریدوچرخه 

 حرکت هایگزینه و دسترسی بهبود 

 ازدحام، پر شهرهای در. است حرکت تسهیل برای عملی روش یک این که بوده آن سواریدوچرخه  برای دلیل ترینمهم امروز، به تا

 یشتریب سفر انجام امکان و است زمانی جویی صرفه نمایانگر دوچرخه بنابراین. شدبا نقل و حمل گزینه ترینسریع  تواندمی سواری دوچرخه

 کمک به. یابدمی افزایش حرکت میزان هم و دسترسی قابلیت هم شود،می روی پیاده جایگزین سواری دوچرخه وقتی. سازدمی فراهم را

 .[20]دهد انجام بیشتر سفر سه یکسان، مدت یک در و کند حرکت پیاده پای از ترسریع برابر سه تواندمی فرد دوچرخه،

 سالمت و ورزش 

 مشاغل دارای زنان دانشجویان، اداری، کارکنان برای. بخشدمی  بهبود را افراد سالمت و است خوب ورزش یک روزانه سواریدوچرخه 

 یبهداشت مسائل توجهی قابل میزان به چرخه،دو توسط روزانه ورزش برند،می رنج مشابه شرایط سایر و چاقی مشکالت از که تحرک بدون

 درباره مطالعه مورد 9000 از بیش محتوای آلمانی، محققان از گروهی تازگی به .دهدمی کاهش را افسردگی و دیابت باال، کلسترول همچون

 سواری؛دوچرخه  دهدمی نشان تحقیقات این. کردند بررسی را سالمت بر سواریدوچرخه  اثرات

 شود.می کالری 900 تا 500 سوزاندن باعث توسطم سرعت با

 ستمسی تقویت باعث دلیل بدین و دهندمی کاهش را افسردگی هستند، «آورنشاط  هایهورمون » که شودمی هااندروفین تولید باعث

 گردند.می بدن ایمنی

 دهد.می کاهش را هابیماری سایر و قلبی امراض به ابتال خطر

 دهد.می کاهش را بدن «بد» کلسترول میزان و افزایش را بدن «خوب» کلسترول میزان

 .دهدمی افزایش را فقرات ستون های مهره و کمر سالمت

 دهد.می افزایش را اکسیژن جذب و هاریه ظرفیت و کندمی تنظیم را خون فشار

 نماید.می حفظ مناسب شکلی در را عضالت و کرده تقویت را هااستخوان

 .[21]کندمی وارد آن راکب مفاصل بر کمی فشار سواریدوچرخه  زیرا یابدمی دست مفاصل درد بدون نتایج این به سواردوچرخه  و

 هاهزینه در جوییصرفه 

 عمومی یا شخصی نقل و حمل صرف صورت این غیر در که شودمی پولی در جویی صرفه باعث سواریدوچرخه  که است آن سوم مزیت

 دهند. افزایش را خود امکانات و کنند اندازپس  هافعالیت  سایر برای را بیشتری پول توانندمی ارانسودوچرخه . شد خواهد

 اجتماعي ( مزایاي2

 رایب را زیر مزایای برسد توجهی قابل سطح به آن از استفاده میزان که هنگامی ویژه به. دارد مزایایی نیز جامعه برای سواری دوچرخه

 ورد:آمی ارمغان به جامعه

 کمتر آالیندگی 

 گرم کاهش برای زیادی اهمیت صدا و سر و ها آالینده کاهش. کندنمی ایجاد صدا و سر و ایگلخانه گاز آلودگی، گونههیچ  دوچرخه

 دهند.می کاهش نیز را خواب مشکالت حال عین در و دارند عروقی قلبی و تنفسی بیماری سایر و آسم کاهش زمین، شدن

 عمومی فضای زا بهتر استفاده 

 مقابله به امر این که هستند معابر نایاب فضای از استفاده برای موتوری نقلیه وسایط دارندگان از کارآمدتر کاربرانی سواراندوچرخه 

 دترینکارآم سواراندوچرخه ( پیاده عابران از بعد) شده اشباع کامالً عمومی نقل و حمل خودرو های که حالی در. کندمی کمک ازدحام با

 یازن شخصی خودرو های استفاده مورد معابر فضای سوم یک از کمتر به حرکت برای طرف یک از آنان که چرا. هستند معابر فضای کاربران

 .[20]است کافی دوچرخه 05 کردن پارک برای اتومبیل یک پارک فضای دیگر طرف از و دارند

 اجتماعی عدالت بهبود 

 اقتط سفر یک نیازمند درآمد،کم افراد استقرار مناطق از شغلی مراکز به دسترسی توسعه، حال در کشورهای کالن شهرهای برخی در

. کنندمی صرف منظور این برای را خود وقت از ساعت چهار از بیش روزانه و خانوار درآمد چهارم یک موارد برخی در که افراد این .است فرسا

 است، بیشتر برابر 20 درآمدشان که هاآلمانی از بیشتر اندونزی سورابایا شهر درآمد کم افراد تر،کیلوم 3 از کمتر سفرهای برای مثال، عنوان به

 برای ها نآ توانایی از مانع شود،می درآمد کم بر سنگین و غیرضروری فشار یک تحمیل باعث امر این. هستند وابسته عمومی نقلیه وسایل به

 و سریع نقل و حمل خدمات ارائه در مهمی نقش تواندمی سواریدوچرخه . شودمی بهداشت و آموزش به دسترسی و کار نیروی در مشارکت

 .[21]کند ایفا درآمد کم به استطاعت قابل

http://www.racj.ir/


 1 -02، ص  1931 زمستان، 15، شماره پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 عمومی نقل و حمل با خوب ترکیبی 

 نقل و ملح تسهیالت به یابیدست  برای مردم به دادن اجازه قبال در زیادی اهمیت ایمن و مطمئن سواری دوچرخه و رویپیاده 

 عمومی نقل و حمل و سواریدوچرخه  ترکیب. شودمی معطوف دسترسی های شیوه این به کمی توجه موارد، بسیاری در اما دارند عمومی

 خوب گزینجای یک تنهایی به عمومی نقل و حمل افراد، از بسیاری برای. باشد اتومبیل از استفاده برای خوب جایگزین یک نمایان گر تواندمی

 انجام نیازمند همیشه عمومی نقل و حمل که حالی در است در - به - در خدمات معنای به شخصی خودروی. نیست شخصی اتومبیل ایبر

 دوچرخه ارکینگپ ایمن تسهیالت وقتی البته،. است ایستگاه از نهایی مقصد به رسیدن برای همچنین و سیستم به دسترسی برای پیاده سفر

 برای خوب بسیار جایگزین یک تواندمی عمومی نقل و حمل و دوچرخه ترکیب باشند، شده تعبیه عمومی نقل و حمل هایایستگاه  در

 .[21]باشد اتومبیل

 معابر امنیت و ایمنی ارتقا 

 سوانح جهانی، بهداشت سازمان اعالم براساس. است شده برآورد جهان در نفر میلیون 0/0 رانندگی، از ناشی ساالنه میر و مرگ میزان

 منای تسهیالت ارائه و سواریدوچرخه سهم افزایش. هستند توسعه حال در کشورهای جوانان میان در میر و مرگ اصلی علت دومین رانندگی

 فرهایس برای را سوانح تعداد بتوان که دارد وجود احتمال این تنها نه. دهد افزایش را معابر ایمنی توجهی قابل میزان به تواندمی کاربران به

 امارق که داد کاهش سواریدوچرخه میزان افزایش علیرغم را سوانح تعداد بتوان که است پذیرامکان حتی بلکه داد کاهش دوچرخه با یفعل

 ؤیتر قابل افراد حضور به زیرا شود عمومی گستره در امنیت افزایش باعث تواندمی سواریدوچرخه. هستند موضوع این مؤید هلند به مربوط

خه دوچر جمعیت باالی نسبت دارای که هستند ترپایین شهرهایی در خطرات» یعنی کرد اثبات را «ارقام در ایمنی. »افزایدمی هاخیابان در

 .[22]«هستند کارشان سر به رفتن برای پیاده یا سوار

 ملی و بومی ترقوی اقتصادهای 

 نظر رد با. یابدمی  پایان و آغاز ایستگاه یک و خانه یا اداره و پارکینگ فضای میان سواریدوچرخه  یا روی پیاده با تقریباً سفری هر

 زمان نسبت موارد، بسیاری در. افزایدمی شما سفر به دقیقه 09 مسیر، از خارج رویپیاده  کیلومتر یک ساعت، هر در کیلومتر پنج گرفتن

 به سواریدوچرخه  طریق از مثالً سفر بهبود. دهدمی  لتشکی را سفر زمان کل از مهمی بخش انسانی، نیروی با سفرهای در شده صرف سفر

 ادهپی برای سرعت پر مسیرهای امر این. دارد اهمیت سفر کارآیی افزایش برای ها، اتومبیل جریان بهبود معیارهای اندازه به روی،پیاده  جای

 .کندمی تبدیل کارآمد نقل و حمل سیستم یک اصلی بخش به را سواری دوچرخه و روی

 از: عبارتند اقتصادی مهم مزایای سایر

 معابر. نگهداری و تعمیر احداث، هایهزینه کاهش

 ای.گلخانه گازهای اتساع به مربوط هایهزینه کاهش

 قلبی. و ریوی امراض کاهش و بدنی فعالیت افزایش دلیل به بهداشتی هایهزینه کاهش

 ن.کاربرا برای نگهداری و تعمیر و سوخت هایهزینه کاهش

 ترافیکی. ازدحام از ناشی خارجی هایهزینه کاهش

 پارکینگ. هاییارانه کاهش

 هوا. آلودگی با مرتبط هایهزینه کاهش

 آب. آلودگی با مرتبط هایهزینه کاهش

 دوچرخه. با گردشگری بر اقتصادی مثبت تأثیر

 دوچرخه. تولید و فروش بر اقتصادی مثبت تأثیر

 روها.پیاده و سبز فضاهای کنار در مستغالت و امالک ارزش افزایش

 کار. محیط در استعالجی هایمرخصی کاهش و وریبهره افزایش

 .[22]پیاده عابران دوستدار مناطق در هافروشگاه فروش افزایش

 

 اريسو چرخهاي دوبر آن هميتا و تژیکياسترا يیزر برنامه

 مدتهاست هارکشو از ریبسیا ده وبود یاازدبه  روتوسعه  لحا اه دروخ و توسعه یافتهاه خو نجها یهارکشو در چرخهدو دبررکا وزهمرا

 زم،ال تتسهیال آوردنهم افر و زیسا فرهنگ با ستوبوا و یلرمونو و،مترر کنادرها رکشو ینا. نداپذیرفته  را اریسو چرخهدوتوسعه  یتژاسترا

 و جلگه ها در گرفتنارقر ل،معتد ایهوو  آب شتندا لیلدبه  شهرها ما غالبر کشودر .ندده اکردهستفاا فیکامشکل تررمها ایچرخه بردو از
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چرخه به ازدو دهستفااخیرا یهالسا در دجوو ینا با ،ستا مناسب اریچرخه سودو ایبر یشهر یسفرها هکوتا لطو و جمعیتد یاز کماتر

  ؛[23]از تندرتوجهی عبا بی ینا صلیا علل. ستاشته دا لیونز ندروصلی اسیله نقلیه و یک انعنو

 ار؛سو چرخهدو کم جتماعیاجهة و -

 ی؛فیک شهراتر ننابساما ضعیتو به علت اریسو چرخهدوقعی وا یمنیا دنبو پایین و یمنیا دنبو سحساا -

چرخه دو دیار زبسیا نسبی یمزیت ها دجوو با؛ مدیریت شهرها و حیاطر ی،یزر برنامه اری،سیاستگذدر اریسو چرخهدوبه  توجهی بی -

 یشهرها در اریسو چرخهدو شگستر،ستامناسب  اریسو چرخهدو ایبر ما یشهرها غلباطبیعی و قلیمیا یطاشر که آن دجوو با و اریسو

 ساخت ی،یزربرنامه . ستا هیندای آبر وریضر تعملیا و تحلیلهااز ییندافر ی،یزربرنامه . زداردنیا جامع ییزربه برنامه  و نیست دهساد موجو

د جوو هعمدد یکردو رو ریغیرموتو نقل و حمل ایبر ییزربرنامه درست. ا ن هاماآربه  ستیابید رمنظو به فعالیت ها یارکا روشنه اماهر

 .[24]دارد

 

 تهدیدها و هافرصت
 وجبم امروزی جوامع در میزنشینی پشت معضالت گرفتن نظر در با و است هزینه کم و ارزان ایوسیله دوچرخه اتومبیل، با مقایسه در

 در و جودو این با لیکن شودمی( نظر هر از) زیست محیط کردن آلوده بدون جابجایی در تسهیل و بیشتر سالمتی جهنتی در و بدنی تحرک

 لقمط حاکمیت و الزم زمینه نبود در خود این که باشدمی محدود کوتاه مسیرهای و محدود و ایمن شهری مناطق به آن کاربرد فعلی شرایط

 بیل،اتوم از استفاده افزایش دنیا، شهرهای از بسیاری همانند نیز تهران در که چرا. است دوچرخه برای گبزر چالش یک هاخیابان بر اتومبیل

 عمومی فضای - حرکت حال در چه و شده پارک چه - هااتومبیل. است رانده بیرون روهاپیاده و هاخیابان از را سواراندوچرخه و پیاده عابران

 امعن بدان امر این. انددرآورده خود اشغال به است هاانسان ویژه طبیعی حالت در که فضاهایی سایر و روهاپیاده ها،بوستان میادین، حتی و

 طرحم اجتماعی عدالت موضوع که اینجاست کنندمی استفاده شهری عمومی فضای نامتناسبی میزان از اتومبیل، رانندگان اقلیت که است

 .[25]شودمی

 

 دوچرخه از اريبرد بهره در حقوقي ابهامات
 گواهینامه اخذ به الزام که هاست سال لیکن کند می ذکر عمومی نقلیه وسیله یک عنوان به را دوچرخه حکم پلیس، که وجودی با

 رانندگی و راهنمایی نامه آیین 9 ماده که است حالی در است. این کرده متوقف را آن دریافت اجباری فرایند و داند می منتفی را دوچرخه

 است حالی در پلیس تفسیر .است کرده ممنوع را «باشند نداشته پالک یا شماره که ای نقلیه وسایل با رانندگی» صراحت به (،0322 )مصوب

 می تنها سوار دوچرخه و گیرد نمی تعلق نقلیه وسیله به ای بیمه نوع هیچ اساسا نشدن، پالک دلیل به و ندارد اجباری بیمه دوچرخه، که

 دهد رخ دفیتصا اگر تفسیر، این با. ببرد بهره آن نظایر یا و انفرادی( حوادث بیمه )مانند می گیرد تعلق وی شخص به که ییبیمه ها از تواند

 عمل، در دیگر، عبارت به بود؟ خواهد چه وی حکم شود، دیگر طرف فوت یا عضو نقص جرح، به منجر و باشد مقصر سوار دوچرخه راکب و

 سیلهو حکم در دوچرخه برای را قضایی مراتب مدنی قانون و پلیس اما. ندارد آن برای پوششی و شناسد نمی نقلیه وسیله را دوچرخه بیمه

 ای یمهب قوانین دارند، همراه دوچرخه به متصل وسایل با نیز را فرزندانشان والدین کشورها، از بسیاری در امروزه که حالی در. دانند می نقلیه

. مجزاست ای هزینه که کنند استفاده انفرادی حوادث بیمه از باید می راکبین از یک هر نهایت در و ندارد دوم شخص برای پوششی هیچ ایران

 ودمحد ها نامه بیمه سایر نسبت به انفرادی، حوادث بیمه در عضو( نقص و فوت ویژه )به تعهدات سقف که است توجه قابل هم نکته این

 .[26]است

 

 دوچرخه با مرتبط قوانين

 در دوچرخه عبور مخصوص مسیر طراحی خصوص در معماری و شهرسازی عالی شورای (3 )بند 95/00/0362 مورخ صوبهم جز به

پنج  قانون. شود نمی مشاهده شهری نقل و حمل در سواری دوچرخه سهم توسعه برای آوری الزام قانون جمعیت نفر هزار 50 شهرهای باالی

 ای ارهاش هم زیست محیط بخش در و است پرداخته ریلی نقل و حمل توسعه به بیشتر نقل، و حمل بخش در نیز توسعه ششم برنامه ساله

 ویژه مسیرهای آیین نامه طراحی معماری، و شهرسازی عالی شورای شده ذکر مصوبه بر مبتنی .است نکرده سواری دوچرخه توسعه به

 برای ایمنی الزامات» نیز اخیر های سال در. است شده نتدوی شهرسازی( و )راه شهرسازی سابق و مسکن وزارت توسط سواری دوچرخه

 و «شهری معابر» استانداردهای در همچنین. است شده منتشر ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد ملی سازمان سوی از نیز «ها دوچرخه

(. 0322 )مصوب وزیران هیات مصوب یرانندگ و راهنمایی نامه آیین است.در گرفته قرار نظر مد دوچرخه نیز «ترافیک مهندسی ملزومات»
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 و بازار جات، دسته وسط و رو پیاده از سوار دوچرخه عبور ،069 ماده طبق نمونه، برای. شود می دیده سواران دوچرخه با مرتبط مواردی نیز

 محل های در شهر، جغرافیایی موقعیت به توجه با» هستند موظف شهرداری ها مذکور، قانون 902 ماده وفق و است ممنوع شلوغ نقاط

 جامع طرح» دارای 0320 سال از البته تهران شهر. «نمایند ایجاد جداگانه صورت به و امکان حد تا را سواران دوچرخه عبور مسیر نیز مناسب

 .[26]باشد گرفته قرار کافی توجه مورد ها سال این در رسد نمی نظر به لیکن. است «دوچرخه

 

  داتپيشنها يگير نتيجه
 ننساا ندگیدر ز آن تتبعاو یی اهوو  آب شدید یها گیدلوو آ تومبیلاز ا دهستفاایش افزا ی،شهر جمعیتو  شهرها ونفزاروز شدر

 حمل تمشکالرد مودرجمله از .دشو می هیدر دفوو گذشته بهدر آن یهارهکاراچه بسا  که ستا آورده دجوو به ای را هپیچید مسائل وزیمرا

 مدیریت رویکرد داد. از اینرو امروزه ارتوجه قر ردمو را (اریچرخه سودو _ ده رویپیا)ا گر ننساا نقلو  ملحانتو می ی،شهر فیکاتر و نقل و

 نهمچو ابزارهایی کمک به امر این. دارد تکیه شخصی خودروهای با موجود سفرهای غالب سهم به بخشی تعادل بر نوین، شهری نقل و حمل

 خود پای جوای کردن باز حال در دوچرخه؛ میان، این در. می گردد انجام سفر توزیع های شیوه کاربردی گسترش و سفر تقاضای مدیریت

 فرس مدیریت الگوی مناسب ترین شهری، نقل و حمل وسیله ترین پاک عنوان به و است مدت کوتاه سفرهای در خصوص به شهرها سطح در

گی دلوآکاهش  و یشهر فیکاتر انمیزدر مثبتی اتتأثیری هرش نقل و حمل شبکه درچرخه ازدو دهستفاا .است شهری زیست محیط برای

 می سالتشم رنجادرا آن ییراکا بر هیاگود که خو مختلف یشهرها درسیله و یند ابررکا شگستر. دارد ریموتو نقل و حمل از ناشی یها

 ارپاید توسعه افهدا بر منطبق ای لهسیو چرخهلذا دو .ستاگرفته ارتوجه قر ردنیز مورکشو خلدا یشهرها فیکاتر ضعیتو دبهبو، درباشد

 یها جویی صرفه، کینگرپا تمشکال کاهش، فیکاتر کماتر کاهش آن از فهد که یشهر مدرآکا نقل و حمل از جزئی و ستا یشهر

 وسیله در که دارد توامانی ویژگی نقلیه وسیله یک عنوان به دوچرخه.باشد می سالمتی یشافزا و محیطی یستز گیدلوآ کاهشدی،قتصاا

 هک است، می طلبد خود راکب سالمتی یاریگر و تحرک موجب هم و است آلودگی بدون و پاک ای وسیله هم.: یافت نمی توان دیگری نقلیه

 و سریع آسان، دسترسی مطلوب، شهری محیط شاخصه های و ویژگی ها از یکی شک بدون است، تر دقیق برنامه ریزی نیازمند امر این

 تمیسیس رابطه گفت می توان پس است، شهر سطح در موجود گوناگون ازکاربری های مندی بهره و شهر مختلف نقاط به شهروندان مطمئن

 نگینس ترافیک های دیگر سوی از شود تلقی اهمیت پر باید معاصر شهری مدیریت دیدگاه از شهری برنامه ریزی و نقل و حمل برنامه ریزی

. ودش شهروندان به عصبی و روحی صدمه های باعث می تواند وقت، اتالف بر عالوه شود می هافزود آن وسعت بر روز به روز های کشورکه شهر

 و حمل هوسیل یک عنوان به دوچرخه از شهروندان استفاده بر موثر عوامل تحلیل و بررسی به مقاله این در تا شده سبب موضوع این بنابراین،

 درسفرهای زیست محیط آالینده خودروهای جایگزین بهترین عنوان به آن فرهنگ ترویج و دوچرخه استفاده از که زیرا شود پرداخته نقل

 پاییارو کشورهای نظیر کشورها برخی موفق تجربه وجود است. با شده نهادینه صنعتی و مهم درکشورهای که سال هاست شهری، درون کوتاه

 یلهوس این تاثیر به اذعان و جامعه سالمت افزایش و رافیکیت مشکالت کاهش و شهری نقل و حمل در دوچرخه سهم افزایش در آسیایی یا و

 به .ودش نمی مشاهده سواری دوچرخه توسعه برای دولت جدی تصمیم بر دال قوانینی دالیلی به متاسفانه اما شهری، تردد وضعیت بهبود در

 توسعه رشد و موجب که کنند اتخاذ را هایی استراتژی باید ها شهر در سواری دوچرخه امر متولی سازمان های و شهری مدیریت کلی طور

 در دوچرخه هاستفاد زیاد بسیار مزایای بر مبنی تبلیغات و رسانی اطالع با و شوند شهری نقلیه وسیله یک عنوان به سواری دوچرخه سیستم

 از مدهآ بدست نتایج به توجه با. ارندبرد گام شهر درون در تردد برای مناسب وسیله ای عنوان به دوچرخه از استفاده به مردم تمایل افزایش

 نمود؛ پیشنهاد می توان را زیر راهکاهای پژوهش این

 جمله از (تبلیغاتی یها گهیآ یشافزا وها رد بیلبو بانصب)سانی ر عطالا سطح یشافزا نهمچو مرتبط سیاست های و زیسا فرهنگ -

 .باشد می چرخهدو از دهستفاا فرهنگ یجوتر ملاعو مهمترین

 ی.شهر یهانخیابا وابر ـمع و شهرها فیزیکی کالبد زیسا بمناس -

 شهر. درچرخه از دو دهستفاابه  انمندرکا تشویقدر  یشهر یهان مازسا همه یجد کترمشا -

 نسیدر ایبرر یکبا ایهفته  قلاچرخه حداز دو دهستفاا فرهنگ یجوتر یستاد در راشو توصیه می یشهر مدیریت نمتولیا و انبه مدیر -

 نمایند. دهستفااچرخه ر از دولکابه مح

 ک.سیله نقلیه پاو یناز ا دهستفادرا تبلیغی ای وسانه ر یسیستم ها نقش نشد تر نگر پر -

 چرخه.دو سمت به سفرها جلب جهت ریتجا ن هایخیابادر دروخو ددتر کامل یتودمحد حطر ایجرا -

 ار.سو چرخهدو زانموآ نشازدا تقدیر ار،سو چرخهدو نهنمو انندوشهر از تقدیر جمله از تشویقی یها سیاست دنبر ربهکا -
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 به های کشور شهر طنقا کلیه در ها مسیر اثحدا اومتد نهمچو مناسب های ساخت یرز شگستر، مرتبط ساخت های یرز توسعه

 دهستفاا به انندوشهر شتربی تشویق ایبر ها رهکارا یگرازد عمومی نقل و حمل یها هشیو سایر با یستگاههاا مناسب همپوشانی ،پیوسته رتصو

 . باشد می سیستم ینا از

 لسا 05 از کمتر سنی یها وهگرو زانموآ نشدا را شهرها جمعیت از سیعیو سطح نجاییکهآ ، ازچرخهدو از دهستفاا سن آوردن پایین -

 هداشو از که نچهآ .دکر هنداخو هدستفاا حطر ینا از هینددرآ یبیشتر جمعیت، یابد کاهش حطر ینا از دهستفاا سن چنانچه هندد می تشکیل

 مکمل انعنو به سیستم ینا از انتو می هم که ستا حطر از ناشی تمشکال و نعامو دنکر فبرطر و زیسا فرهنگ رتصو در تنها یدآ برمی

 .آورد عمل به یجلوگیر انندوشهر دهستفاا معد لیلد به هشد فصر یها هزینه فتالا از هم و دنمو دهستفاا عمومی نقل و حمل

ه به صورت درصدی از بودجه مدیریت و ساخت زیربناهای حمل و نقل در شهر دوچرخ سیستم توسعه به بودجه حداقل تخصیص -

 های کشور.

 شهری رتبه عالی مقامات دوچرخه، از استفاده فرهنگ ارتقای جهت در روز آن در که دوچرخه روز عنوان به سال در روزی پیشنهاد -

 .بپردازند سواریدوچرخه  به مردم ختلفم هایگروه همراه به هم

ریزی، توسعه، رواج و نگهداری از سیستم کنندگان از سیستم در برنامهتوجه جدی به بحث مشارکت عمومی و بهره بردن از استفاده -

 .دوچرخه

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.racj.ir/


 1 -02، ص  1931 زمستان، 15، شماره پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 منابع و مراجع
 اسعب مصطفی کالبدی برنامهریزی به اصخ نگاه با شهرها در دوچرخهسواری گسترش فرآیند تدوین ،0320پ، ابراهیم، آل [0]

 .شهرسازی و معماری دانشکده صنعت، و علم دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان زادگان،

نقش دوچرخه  بر تأکید با پاک حمل و نقل سامانه های گسترش درزمینه نگرش ها ،0325.الف، شریفیان، الف، هنرور، [9]

 محیط زیست موسسه مطالعاتی تهران، سالمت، بر آن اثرات و هوا آلودگی مایشه دومین راهکارها، و موانع عوامل، سواری؛

 .پاک

 طرشت ناحیه موردی، مطالعه فضا، چیدمان روش از استفاده با دوچرخه و پیاده حرکت ساماندهی ،0320 ع، ملک زاده، [3]

 .یشهرساز و دانشکده معماری ایران، صنعت و علم دانشگاه ارشد، کارشناسی پایاننامه رضازاده، راضیه راهنما استاد تهران،

 .پاییز ،02 رهشما، یباز ینشریه هنرها ،قدیم انتهردر چرخه دو ده وپیا یمسیرها سنجی نمکاا ،0323 ف ، ،قریب [2]

: ردیمو مطالعهارتوسعه پاید یستادررا اریسو چرخهدو تمد نمیا ییزربرنامه لمد ئه، را0325سقای، م، صادقی، ز،  [5]

-25، صص 0329 ربها ،همره دوازدشما رم،چها لسا ی،شهر ییزربرنامه  و هشومجله پژن، هاصفا شهر یمرکز ودهمحد

006. 

[6] Ortuzar, J. and Iacobeli, A. and Valeze, c. (2000), Estimating demand for a Cycle-Way 

Network, Transportation Research, An international journal, Part A:Vol. 34, pp. 353-373. 
 اجتماعی فرهنگی، برنامه های و آموزشی دوره های طراحی و برنامه ریزی نحوه دستورالعمل ،0326 فردا، اندیشه رهیافت [9]

 .تهران شهرداری ترافیک و نقل و حمل معاونت سواری، دوچرخه ترویج  با مرتبط

 اری،سو چرخهدو ییرهامسد یجاابوسیله   فیکاتر حجم کاهشر هکارا سیربر ،0322 ران،همکا ص و ،حمتیرقائد [2]

 فیایی.اجغر یمجله فضا از،شیر شهر یخیرت تاـباف ردی،مو مطالعه

 پاییز ، 00،09 شماره ،3:دوره شهری، مدیریت مشهد، شهر به نگاهی با شهر در سواری دوچرخه ،0320ع ر،  نصوریان، [2]

 . و زمستان

 مطالعه کالن شهرها، سطح در دوچرخه از استفاده اجتماعی پذیرش میزان ، بررسی0326عسگری، م، رحیمی، م،  [00]

، 0326 بهار اول، شماره (،65پیاپی) شماره هشتم، و بیست کاربردی، سال تهران، مجله جامعه شناسی کالن شهر: موردی

   .625-006صص 

 نقل )مطالعه و حمل وسیله یک عنوان به دوچرخه از شهروندان استفاده بر موثر ، عوامل0322شعبانپور، ز، زارع، س،  [00]

 )پیاپی0 شماره ،02 انسانی دوره سکونتگاه های برنامه ریزی مطالعات پژوهشی-علمی رشت(، فصلنامه شهر: موردی

 0322 بهار (،26
[12] Sheikholislami, A., (1995), Planning and Design for Cycling as a Viable Urban 

Transportation Mode, A thesis for of master of science in Roads and Transportation 

Engineering, Supervisor H. Behbahani, Iran, Tehran, LUST, School of Civil 

Engineering. 
 ردی،نمونه مو ی،شهر نقل و حملار توسعه پاید و حمل در آن نقش و چرخه، دو0322 ی، ،قیاشرا ح، اد،حاتمی نژ [03]

 .90 رهشما ،فیاییاجغر یها هشومجله پژب؛ بنا شهر

 ییستگا ههاا و شبکه مسیرها یـیاجرا حطرو  ریغیر موتو نقل و حمله جایگا ،0326 الف ح، ،هبیذ ، م،حیبطا [02]

 اول.نسخه ن،صفهاا داریشهر ،فیکاترو نقل و حمل نتومعا ن،صفهاا شهر یمرکزوده محددر چرخه دو
[15] Pucher, J. and Buehler, R. (2006), “Why Canadians Cycle More Than Amerricans: A 

Comparative Analysis of Bicycling Trends and Policies, ”Transport Policy 13, pp. 279-

265. 
 جامعه شناسی فصلنامة دوچرخه سواری، مسیرهای طراحی و مکان گزینی ، معیارهای0320ع،  فتحی، م، تقوایی، [06]

 .23 کاربردی شمارة

 از استفاده به شهروندان تمایل عدم بر مؤثر عوامل بررسی ،0322غفاری گالندره، ع، حسینی، م، پاشازاده، الف،  [09]

پانزدهم،  پژوهشی مطالعات شهری، شماره-علمی اردبیل، فصل نامه شهر: موردی شهری مطالعه سفرهای در دوچرخه

 .20 _20، صص 0322 تابستان

http://www.racj.ir/


 1 -02، ص  1931 زمستان، 15، شماره پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

[18] Krizek, J., Roland, K., Rio, W., (2005), What is the End of Road? Understanding 

Discontinuities of on-Street Bicycle Lanes in Urban Setting, Transportation Research. 

Part D (10) pp 55- 68.  

[19] Nankervis, M., (1999), “The Effect of Weather and Climate on Bicycle Commuting”, 

Transportation Research Part A, No 33, pp 417-431.  
 شهری درون حمل و نقل در دوچرخه از استفاده بازدارنده های و مشوق ها ، بررسی0329 س، شریعتی، ع؛ سلطانی، [90]

 .63-93 ،5شماره  ایران، شهرسازی و معماری علمی انجمن پژوهشی -علمی نشریه اصفهان(، شهر موردی )مطالعه

[21] MCC Lintock, Hugh, (1992), “Bicycle and city traffic in London”, Belhaven Press, 

London 1999, Hlasted Press, John Wiley and Sons, New York. 
 ،3: دوره اصفهان شهر پایدار نقل و حمل سیستم در دوچرخه نقش بر جغرافیایی تحلیلی. 0320 ر، آبادی، ملک مختاری [99]

  .099 – 000، 2 شماره

[23] Boufous S., De Rome L., Senserrick T., and Ivers R., (2011). Cycling Crashes in Children, 

Adolescents, and Adults—A Comparative Analysis, Traffic Injury Prevention, 250-244, 

12:3. 

[24] Hoehner, CM., Brennan, RL., Elliott. MB., Handy SL. and Brownson RC. (2005). 

Perceived and objective environmental measures and physical activity among urban 

adults. American Journal of Preventive Medicine, 2: 28, 116-105. 
 هیژو یها مسیر دیجاا سیلهو به یشهر فیکاتر حجم کاهش رهکارا سیربر، 0322، ق، حمتی، رلف، الحسینیا دمخا [95]

 .2 رهشما، مایشآ یفیااجغر فصلنامه. ازشیر شهر یخیرتا بافت :ردیمو مطالعه اریسو چرخهدو

 از برگرفته شهری، پایدار حمل و نقل به دستیابی در آن نقش و شهری برنامه ریزی ،0322 الف، امینی، ل،  لو، جهانشاه [96]

 .حمل و نقل سایت

 -فنی گرگان، فصلنامه شهر نقل و حمل در  تردد دوچرخه سهم افزایش برای الزم نیازهای ، پیش0329دوربیکی، س،  [99]

 . 0329 زمستان ، 23 گلستان، شماره استان ساختمان مهندسی نظام نماد سازمان تخصصی

http://www.racj.ir/

