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                                                        09133345768e-mail: mokhtaryus@yahoo.com: نويسنده مسؤول*
 

تحليلي جغرافيايي بر نقش دوچرخه در سيستم حمل و نقل پايدار شهر 
  اصفهان

  
:آبــاديملــكرضــا مختــاري

 

*ايــران، تهــران، ريــزي شــهري، دانشــگاه پيــام نــور اســتاديار جغرافيــا و برنامــه
 

  
  چكيده 

رشـد تـردد    ي دور اصفهان به عنوان شهر دوچرخه سواران معروف بوده، اما در سالهاي اخيـر بـا  ها از گذشته
وضـعيت توپـوگرافي مناسـب، آب و هـواي معتـدل و سـاختار       . خودرو، اين فرهنگ به حاشيه رانده شده اسـت 

ي هـا  بررسـي . ي گذشـته بـوده اسـت   ها فرهنگي شهر اصفهان از عوامل گسترش فرهنگ دوچرخه سواري در دهه
درصـد از   8.37فهان، حـدود  آماري نشان مي دهد كه سهم دوچرخه در سفرهاي شهري امروز شهروندان شهر اص

سال گذشـته،   5چه در طي  اگر. بوده استدرصد  15.4حدود  60در دهه در حالي كه اين نسبت . كل سفرهاست
فعاليتهاي نسبتاً مطلوبي در شهر اصفهان توسط سازمانهاي متولي حمل و نقل شهري در راسـتاي ارتقـاي جايگـاه    

، اما بايد اذعان كـرد كـه ايـن اقـدامات كـافي      ي صورت گرفتهتر كردن فضاهاي شهر فرهنگ شهروندي و انساني
  شـهر زيبـاي اصـفهان،    چرا كه در حال حاضر براي. نبوده و بايد به شكل جامع تري به اين موضوع پرداخته شود

به مسيرهاي ويژه دوچرخه يـا   ها كه در امر طراحي خيابان بدون آن شود طراحي مي يطرح شرياني جديد هر روز
و بهـره گيـري    تحليلي -توصيفي  با استفاده از روش تا خواهد شد حاضر، سعي نوشتار در. ده توجه گرددعابر پيا

 ونقـل  حمـل  درسيستم آن نقش و ازابزارهاي پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و تحليل ضرايب همبستگي، دوچرخه

 فرضـيه . يه و تحليل قرار گيـرد ايستگاه در شهر اصفهان مورد بررسي و تجز 15با توجه به جانمايي حدود  پايدار

اي در  كه دسترسي بهتر به ايستگاههاي دوچرخه، ميزان استفاده از آن را بـه عنـوان وسـيله    است اين تحقيق اصلي
نتايج تحقيق نشـان داد كـه بـين دسترسـي بهتـر بـه ايسـتگاههاي        . خدمت حمل و نقل شهري افزايش خواهد داد

ن وسيله حمل و نقل، رابطه معناداري وجود دارد ولـي تعـداد ايسـتگاههاي    دوچرخه و ميزان استفاده از آن به عنوا
دوچرخه، طراحي مسيرهاي ويژه دوچرخه و ساير تمهيدات انديشيده شده هنوز كافي نبوده و دوچرخـه در شـهر   

بـه عنـوان يـك وسـيله در راسـتاي      مناسبي و جايگاه  استورزشي  ‐به عنوان يك وسيله تفريحي  بيشتراصفهان 
  . دست نياورده استه ام سفرهاي شهري و كاهش بار ترافيكي بانج
  ، حمل و نقل پايدار شهري، شهر اصفهان)سبز راه (دوچرخه، مسير ويژه دوچرخه و پياده  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه  -1
  له أطرح مس -1-1

 مراكـز  نامناسـب  مكانيـابي  دليـل  بـه  شهر اصفهان

 اعالم بنابر. هواست دح از بيش آلودگي داراي، صنعتي

 شـهر  دومـين  اصفهان، زيست محيط حفاظت سازمان

 نيـز  آن اقليمي وضعيت. است تهران از بعد آلودة ايران

، هواشناسي سازمان اعالم اساس بر است كه اي هبه گون
. دارد ايسـتايي  حالـت  سـال  از روز 200 طـول  در هوا

، سـرد  فصـول  آغـاز  هنگام به وارونگي پديدة همچنين
زيسـت   يهـا  آالينـده  تخليـة  عـدم  و هوا كونسبب س
. )45: 1381، اذانـي (شـود   مـي  شـهر  باالي در محيطي
 روح انگيـز  سبز فضاهاي و باغها از گذشته در اصفهان

 از بيش صفويه دورة در و بوده برخوردار زيادي بسيار

 در آن نقـش  و سـبز  فضـاي  اهميـت  به ديگر دورة هر

، مجتهـدي ( ندداشـت  توجه مردم سالمتي و شهر زيبايي
صـنعتي و   هـاي  مجتمـع  ايجاد با امروزه اما. ) 4: 1379

 زيبـايي  و شكوه آن فقط نه، ريزي مناسب فقدان برنامه

زيسـت   شـديد  هـاي  آلـودگي  با بلكه نداشته را گذشته
 . است مواجه نيز محيطي

 نظـر  از كشـور  شـهر  اولين از طرف ديگر اصفهان

 و ايران صنعتي شهر دومين، گردشگري هاي توانمندي
 شـمار  بـه  جمعيـت  نظـر  از كشـور  شـهر  مادر سومين

 در، مركزي ايران محدودة در جغرافيايي نظر از. آيد مي

 شـهر . اسـت  گرفتـه  قـرار  بيابـاني  نيمه و بياباني ناحية

 كـه  اسـت  فرهنگـي  و طبيعي محور دو داراي اصفهان

زاينـده  . دهـد  مـي  تشكيل را شهر بندي استخوان اساس
 و طبيعـي  محـور  عنوان به قيشر -غربي درجهت رود

 محـوري  عنوان به، جنوبي -ماليشچهارباغ در جهت 

زنگي آبـادي و  (شوند محسوب مي مصنوعي و فرهنگي
 هـاي  سـال  در اصـفهان . )105: 1388، رخشاني نسب

 مهـاجران داخلـي   توجه مورد گوناگون داليل به اخير

درصـد از   04/2آن با نـرخ رشـد    جمعيت و شده واقع
نفـر در   227/601/1به  1375سال  ر درنف 072/266/1
  . )1385، ايران آمار مركز(رسيده است  1385 سال

شـهر اصـفهان بـا همــه    ، هـاي اخيـر   در طـي سـال  
امتيازاتي كه براي آن بر شمرده شد به سوي گسـترش  

هـاي شـهري بـه تبعيـت از      و بزرگـراه  ها خيابان، معابر
نقش اتومبيل محوري حركت نموده است و كمتـر بـه   

هـا   راه مسـيرهاي دوچرخـه و يـا سـبز    ، اهاي پيادهفض
در » اپليارد« ،اين در حالي است كه. پرداخته شده است

توانند باعث مرگ شـهرها   مي ها خيابان« مقاله معروف 
شهرهاي جهان سوم را از مشكالت تجربه تلـخ  » شوند
اساس محور اتومبيـل بنـا نهـاده     آمريكا كه بر 60دهه 
ي ما از ها خيابان :دارد اظهار مي برحذر داشته و اند هشد

اي هستند كه علـت   ي مردهها نقطه نظر اجتماعي مكان
اصلي مرگ آنها همان اتومبيلي است كه بـه خـاطر آن   

  . ) 76، 1382، اپليارد( اند هساخته شد
هـاي   تـوان از سلسـله تـالش    البته در اين ميان نمي

مــديريت شــهري اصــفهان در زمينــه تــرويج فرهنــگ 
واري چشـم پوشـي نمـود چـرا كـه طـي       دوچرخه س

هاي اخير تـرويج فرهنـگ دوچرخـه سـواري در      سال
اصفهان مورد توجه جدي مديريت شهري قرار گرفتـه  

شـهرداري   سازمان حمل و نقـل ترافيـك   به نحوي كه
اصفهان مشغول انجام طرح مطالعـاتي افـزايش تعـداد    

هاي دوچرخه به سه برابر وضع موجود اسـت   ايستگاه
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رساني نسـبتاً مطلـوبي    تبليغات و اطالع زمينهو در اين 
  . نيز صورت گرفته است

كوشـد بـا نگـاهي     با اين اوصـاف ايـن مقالـه مـي    
جغرافيايي وضعيت و جايگاه اسـتفاده از دوچرخـه را   
در سيستم حمل و نقل فعلي شـهر اصـفهان بـه روش    

 . اي تشريح نمايد آماري و پرسشنامه

  
  اهميت و ضرورت تحقيق -1-2

دهـد كـه    طرح تفصيلي شهر اصفهان نشان ميآمار 
اين شهر از لحاظ مساحت و طول شـبكه معـابر داراي   

اولويت توجه فقط در دو منطقـه  (نيست كمبود جدي 
ولي بـا ايـن وجـود همـه روزه     ، )مشهود است  6و  5

در واقع . شاهد ترافيك سنگين در شهر اصفهان هستيم
رافيكـي  دوم و سوم ت، بايد گفت كه احداث رينگ اول

رغم گستردگي و تغيير بسيار زيـادي   شهر اصفهان علي
در راسـتاي   اند هكه در كالبد و محيط شهري ايجاد كرد

كاهش ترافيك شهري به صورت مقطعي نسـبتاً موفـق   
و آنها  اند هاما بحران را به طور كامل رفع ننمود اند هبود

عنوان راهكاري اصـولي و انديشـمندانه   ه توان ب را نمي
ــدا ــود قلمـ ــاري( د نمـ ــترش . ) 5، 1389، مختـ گسـ
ي ترافيكي شهر اصفهان را به يك ها ها و رينگ بزرگراه

شهر بزرگراهـي تبـديل خواهـد نمـود كـه آرامـش و       
 در حـالي . سكون شهروندان از آن رخت خواهد بست

كه اگر مديران شهري به دو نكته اصلي توجـه نماينـد   
: بخش زيادي از مشكالت ترافيكي حـل خواهـد شـد   

كيد بر كاهش تقاضاي سـفر شـهري و ديگـري    أيكي ت
ريـزي مسـيرهاي پيـاده و     تأكيد بـر طراحـي و برنامـه   

دوچرخه و ترويج فرهنگ استفاده از آنها در فضـاهاي  
  . شهري

بـه نقـش دوچرخـه و    ، شهرهاي ايران در اكثر كالن
اهميت آن در سيستم حمل و نقل شهري كمتـر بهـاي   

ه اين وسـيله نقليـه   در صورتي ك، الزم داده شده است
اي پيدا نموده و بسـته بـه    در دنياي امروز جايگاه ويژه

اقليم و شيب شهرها دامنه استفاده ، موقعيت جغرافيايي
در شهر اصفهان نيز سـهم سـفرهاي   . از آن متنوع است

 حـدود ، شـود  وسيله دوچرخه انجـام مـي  ه شهري كه ب
رغم اهتمـام جـدي مـديريت     درصد است و علي 8.36

، بني بر گسـترش فرهنـگ دوچرخـه سـواري    شهري م
شهرداري تنها سازمان حمايـت كننـده اسـت و سـاير     

سازي در  هاي شهري خود را بي نياز از فرهنگ سازمان
دهد كـه امـروزه    مطالعات نشان مي. دانند اين زمينه مي

، درصـد  30سهم دوچرخه از سـفرهاي محلـي هلنـد    
ــارك  ــد 20دانم ــد و ســوئد   12آلمــان ، درص درص

ــه از روي  . صــد اســتدر10 ــراد ن ــن شــهرها اف در اي
، بلكه به انتخاب خويش اين وسيله نقليه سالم، ناچاري

 كننـد  مفيد و باصرفه را در سفرهاي خود انتخـاب مـي  
  . ) 46، 1388، نژاد و اشراقي حاتمي(

ـ     ه بدين ترتيب ضرورت پـرداختن بـه دوچرخـه ب
ـ  عنوان يك وسيله غيـر موتـوري پـاك    ويـژه بـراي   ه ب

كوتـاه شـهري در تركيـب بـا حمـل و نقـل        مسيرهاي
ريـزي شـهري امـروز شـهر      عمومي شـهري در برنامـه  

سزايي است كه در اين مقالـه  ه اصفهان داراي اهميت ب
  . به آن پرداخته خواهد شد
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  اهداف تحقيق  -1-3
پژوهش حاضر در راستاي توسعه فرهنگ اسـتفاده  
 از دوچرخه و ارتقاء جايگاه آن به عنوان وسيله حمـل 

  : به دنبال دستيابي به اهداف زير است، و نقل عمومي
بررسي سـهم و ميـزان اسـتفاده فعلـي از      -1-3-1

  ؛دوچرخه در سفرهاي شهري شهر اصفهان
هـا و   بررسي وضـعيت موجـود ايسـتگاه    -1-3-2

مسيرهاي دوچرخه در شـهر اصـفهان بـا ارائـه نقشـه      
  ؛آخرين وضعيت ايستگاهها

هـاي   ايسـتگاه  تحليلـي  –بررسي آمـاري   -1-3-3
نحـوه  ، ميزان خروجـي ، شعاع تحت پوشش، دوچرخه
   ؛... استفاده و

ــدگاه شــهروندان در   -1-3-4 بررســي تطبيقــي دي
هــا و نحــوه دسترســي  يــابي ايســتگاه خصــوص مكــان

  ؛شهروندان
تحليل آماري و مقايسه ضريب همبستگي  -1-3-5

   ؛گذارتأثيربين متغيرهاي 
توزيــع و  ارائــه الگوهــاي مناســب نحــوه -1-3-6

  .هاي دوچرخه در شهر اصفهان تركيب ايستگاه
  

   پيشينه پژوهش -1-4
  سابقه تاريخي استفاده از دوچرخه در جهان  -1-4-1

نخسـت  ، 1867پس از اختراع دوچرخـه در سـال   
اين وسيله نقليه به عنوان وسيله تفريحي مـورد توجـه   

كم كـم  ، همگان قرار گرفت ولي با تكامل تدريجي آن
اي كـه   ورزشي به وسيله نقليـه  -اي تفريحي  از وسيله

جايي فردي را به چندين برابـر سـرعت   ه ب سرعت جا
براي رفت و آمـد در سـطح   ، حركت پياده رسانده بود

با آغاز قرن بيستم و پيدايش اتومبيل . شهرها مبدل شد
تـردد بـا دوچرخـه    ، به عنوان رقيبـي بـراي دوچرخـه   

، هـا  ام كاربريو تغيير نظ ها گسترش شهر. كاهش يافت
 ركورد استفاده از آن را، ي نوگرايانهها مطابق با نگرش

له بحـران  أمسـ ، 1970سـرانجام در دهـه   . تشديد كـرد 
سوخت و انرژي در جهان به ويژه در اروپا از يك سو 
و توجه بـه مسـائل زيسـت محيطـي از طـرف ديگـر       
موجب گرايش مجدد به استفاده از اين وسيله نقليه در 

موضوعاتي از قبيل ايجاد شهر سـالم  . دسطح شهرها ش
به تعديل در اسـتفاده از   1980و توسعه پايدار در دهه 

اتومبيل شخصي منجر شد و تردد بـا دوجرخـه را بـه    
، منزله بخشـي از سيسـتم حمـل و نقـل درون شـهري     

ــيد  ــميت بخش ــب( رس ــروزه در . ) 20، 1383، قري ام
ــان  ــهرهاي جه ــياري از ش ــوان  ، بس ــه عن ــه ب دوچرخ

، گردشـگري ، اي مفيد در گذران اوقات فراغـت  وسيله
مـورد اسـتفاده قـرار     ...و تحصيل ، ورزش، كار، خريد
  . گيرد مي

  سابقه تاريخي استفاده از دوچرخه در ايران -1-4-2
ورود دوچرخه به ايران قبل از جنـگ جهـاني دوم   

، ولـي بـه لحـاظ محـدود بـدون تعـداد آن      . شروع شد
ــ    ــا ع ــه تنه ــود ك ــي ب ــيله گرانقيمت ــدود  دهوس اي مح

بعـد از جنـگ جهـاني    . توانستند از آن استفاده كنند مي
دوم واردات دوچرخه افزايش يافـت و قيمـت آن نيـز    

مسيرهاي ويژه ، حتي در برخي از شهرها. كاهش يافت
در  بنـابراين، . احداث گرديد ها دوچرخه هم در خيابان

ايران دوچرخه به جز مقطعـي كوتـاه آن هـم در بـدو     
اي تجملي و تفريحـي مفهـومي    ان وسيلهبه عنو، ورود

با رشد سريع افزايش تعداد اتومبيـل در دهـه   . نداشت
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و نبود ايمني الزم براي دوچرخه سواران و كـم  ، 1350
، توجهي مسـئوالن در سـطوح مختلـف برنامـه ريـزي     

  . ) 20، 1383، قريب( موجب كاهش اهميت آن گرديد
ان كه در بسياري از شهرهاي مهم جه رغم اين علي

، مسيرهاي ويژه دوچرخه و پياده پيش بيني شده اسـت 
گسـترش  ، هـا در شـهرهاي ايـران    ولي در اكثر خيابـان 

عـدم  ، افزايش سـرعت تـردد شـهري   ، ها تعداد اتومبيل
توجه به نقش فضاهاي تعاملي و فضاهاي انسـان گـرا   
موجب كاهش شديد استفاده از اين وسيله نقليـه پـاك   

هاي اخير بـا   ه در سالاين در حالي است ك. شده است
ي هـا  فزاينـده آلـودگي   افزايش قيمت سوخت و رشـد 

هاي پراكنده اي در ايـن زمينـه    فعاليت، زيست محيطي
  . در برخي از شهرها انجام شده است

تـوان   مي، در خصوص سوابق تحقيقات انجام شده
گفت كه بحث پرداختن به وضعيت دوچرخه در شـهر  

ـ  ابي و بررسـي  خصـوص از ديـدگاه مكانيـ   ه اصفهان ب
هاي دوچرخه در اين شـهر   مسائل و مشكالت ايستگاه

تقريبــاً موضــوع جديــدي اســت كــه كمتــر بــه شــكل 
بـا  . اي بدان پرداخته شده اسـت  نظرسنجي و پرسشنامه

ي انجـام شـده در   هـا  اي از فعاليـت  به گوشه ،اين حال
   :گردد كشور به شرح ذيل اشاره مي

سـيرهاي  امكان سـنجي ايجـاد م  ، فريدون، قريب -
نشــريه ، پيــاده و دوچرخــه در محــدوده تهــران قــديم

ايـن مقالـه بـه امكـان     ؛ 1383، 19شماره ، هنرهاي زيبا
سنجي ايجاد مسـيرهاي پيـاده و دوچرخـه بـر اسـاس      

ي محـدوده هسـته تهـران    هـا  شرايط محلي و ويژگـي 
  . پردازد مركزي مي

افــزايش قابليــت پيــاده ، محمــد مهــدي، معينــي -
نشريه هنرهاي ، تر ي شهري انسانيگامي به سو، مداري

در ايـن مقالـه بـه نقـش     ؛ 1385پاييز ، 27شماره ، زيبا
انقالب صنعتي در افزايش وسايل حمل و نقل موتوري 
و فراموش شدن حيات اجتماعي خيابان از ديدگاههاي 
مختلف وجايگاه عملكردي خيابـان بـه عنـوان عنصـر     
 بارز فضاهاي شهري در طـي تـاريخ پرداختـه شـده و    

و  راهكارهايي را در خصوص انعطـاف بيشـتر فضـاها   
  . نمايد ي شهري ارائه ميها خيابان
دوچرخـه  ، يوسف، حسين و اشراقي، نژاد حاتمي -

، شـهر بنـاب  ، و نقش آن در حمل و نقل پايدار شهري
زمسـتان  ، 70شـماره  ، ي جغرافيـايي هـا  مجله پـژوهش 

 اين مقاله ضمن اشاره به سوابق تاريخي استفاده؛ 1388
از دوچرخه در شهر بناب و تحليل وضع موجود داليل 

ـ  ه استفاده شهروندان شهر بناب و علل گرايش آنها را ب
وسيله مطالعات ميداني و توزيع پرسشنامه مورد تجزيه 

 . دهد وتحليل قرار مي

بررسـي راهكـار   ، صفر و همكـاران ، قائدرحمتي -
كاهش حجم ترافيك ترافيك بوسيله ايجـاد مسـيرهاي   

بافت تـاريخي شـهر   ، مطالعه موردي، ه سواريدوچرخ
اين پژوهش بـا  ؛ 1389، مجله فضاي جغرافيايي، شيراز

ـ (بيان اين فرضيه كه بين ميزان استفاده از دوچرخـه   ه ب
كـاهش   و) واسطه ايجـاد مسـيرهاي ويـژه دوچرخـه     

با اسـتفاده از تحليـل شـبكه    ، ترافيك رابطه وجود دارد
ارهـاي اجرايـي در   به بيـان راهك  GISي ها اي و نقشه

  . پردازد شهر شيراز مي
 

  فرضيه و سواالت تحقيق  -1-5
در راستاي بررسي آماري وضعيت فعلي استفاده از 

يك فرضيه و سه سـوال  ، ها دوچرخه و تحليل ايستگاه
  : به شرح زير مطرح گرديد
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ــه     -1-5-1 ــهروندان ب ــي ش ــزان دسترس ــين مي ب
ن بـه  هاي دوچرخه و ميـزان تمايـل شـهروندا    ايستگاه

استفاده از آن به عنوان وسيله نقليه عمومي رابطه مثبت 
  . و معناداري وجود دارد

ــتگاه   -1-5-2 ــداث ايس ــزان اح ــه مي ــا چ ــاي  ت ه
هـاي   هـاي مـرتبط سـازمان    سلسله فعاليت دوچرخه و

شهري توانسته در گسترش فرهنگ دوچرخـه سـواري   
  در اين شهر موثر باشد؟ 

خـه از نظـر   هاي فعلـي دوچر  آيا ايستگاه -1-5-3
مكانيابي و تعـداد سـرويس   ، نحوه دسترسي شهروندان

  دهي توانسته نياز شهروندان را برآورده سازد؟
مهمترين تنگناهاي استفاده از دوچرخه به  -1-5-4

عنوان وسيله حمل و نقل پـاك در شـهر اصـفهان چـه     
  مواردي است؟ 

هاي مثبت و منفي شـهر اصـفهان    پتانسيل -1-5-5
  وچرخه چه مواردي است؟در استفاده از د

  
  روش تحقيق  -1-6

 تحقيق روشنوع پژوهش حاضر كاربردي است و 

 كه صورت بدين است؛ تحليلي - توصيفي صورتبه 

 روش از اسـتفاده  بـا  اوليـه  اطالعـات  و هـا  داده ابتـدا 

 شـده  گـردآوري ، مشاهده و مصاحبه قبيل از، پيمايشي
 شهر سطح در پرسشنامه توزيع به، بعد مرحلة در. است

در مرحله  و شده پرداختهو محل استفاده از ايستگاهها 
 نـرم  و آماري يها تكنيك و ها روش از استفاده با، آخر

 صورتآماري  تحليل تجزيه و SPSS مانند افزارهايي

شـهروندان مـرد شـهر    ، جامعـه آمـاري  . اسـت  گرفتـه 
ها با توجه به ميـزان   كه در محل ايستگاه استاصفهان 

ــه در  ــي دوچرخ ــف  خروج ــاي مختل ــع ، روزه توزي
  . پرسشنامه بين آنها صورت گرفته است

  
  معرفي متغيرهاي مورد مطالعه  -1-7

، در ايـن پـژوهش   مطالعهمهمترين متغيرهاي مورد 
، هـاي دوچرخـه   ميزان دسترسي شهروندان به ايسـتگاه 

شهروندان به استفاده از دوچرخه به عنوان يـك   تمايل
، هـاي دوچرخـه   يستگاهتوزيع جغرافيايي ا، وسيله نقليه

كـه در   اسـت  ... نقش دوچرخه در سفرهاي شـهري و 
  . پرداخته خواهد شد ها ادامه به آن

  
   تعاريف و مفاهيم -2
  دوچرخه  -2-1

اي اسـت سـبك و داراي دو    دوچرخه وسيله نقليـه 
چرخ كه به كمك نيروي عضالت پا حركت مي كند و 

ابـل  اين وسيله نقش غيـر ق . داراي انواع مختلفي است
افـزايش  ، ي گردشـگري هـا  انكاري در توسعه فعاليـت 

افـزايش  ، ارزش زمين و اشـغال كمتـر فضـاي شـهري    
مهندسين مشاور ( كند  اشتغال و تجارت محلي ايفا مي

  . ) 29:  1384، گذر راه
 ماشـين ، توان گفـت دوچرخـه   به عبارت ديگر مي

، سـازوكار  توانـد  مـي  هـركس  تقريبـاً  كه است اي هساد
 . گيرد فرا راحتي به را آن شدن ارسو و طرزكار

 افـراد  غالب كه شود مي سبب آن نسبي بودن ارزان

 مصرف نظر از دوچرخه. كنند تهيه را آن بتوانند جامعه

 كـه  اي انرژي و، است نقليه وسيله ترين انرژي با صرفه

 400معـادل  تقريبـاً  مسـافتي  طي آن راندن براي انسان

 ليتـر  يـك  انـرژي  با فقط برابر، كند صرف مي كيلومتر
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انـرژي   (Aleebrahim, P. , 2003, 20 ) است بنزين
الزم براي ساخت يكصد دوچرخه با انرژي توليد يـك  

از ســوي ديگــر بــراي پيمــودن . خــودرو برابــر اســت
غالبـاً   )كيلـومتر   6تـا  ( ي كوتاه در شـهرها  ها مسافت

سرعت متوسـط دوچرخـه از سـرعت متوسـط سـاير      
از نظر اشغال فضاي شهر نيـز  . وسايل نقليه باالتر است

فضـاي كمـي   ، دوچرخه نسبت به ساير وسـايل نقليـه  
در فضايي كه براي توقف يك خـودرو  . اشغال مي كند

 15در نظر گرفته شده به راحتي مي تـوان نزديـك بـه    
 ,Sheikholislami, A. ,1995 دوچرخه را جاي داد

54)( .  
  

  )ها سبز راه(مسير ويژه دوچرخه  -2-2
كه در طول عوامل طبيعي يـا   باز خطيبه فضاهاي 

طور كلي هر مسيري در ه گيرند و ب مصنوعي شكل مي
سطح شهر و حومه كه مختص پياده و دوچرخه باشـد  

راه  سـبز ، و از لحاظ زيست محيطي نيز مناسـب باشـد  
اي از اين  شود از طريق شبكه شود كه سعي مي گفته مي
ــگاه  ، فضــاها ــل فروش ــهرها از قبي ــم ش ــاط مه ــا نق  ،ه

، مــدارس ، هــاي وســايل نقليــه عمــومي    ايســتگاه
ها و همچنين چشم اندازهاي حومه  پارك، كارخانجات

ـ   بدين ترتيب فرد مي. شهر به هم وصل شوند ه توانـد ب
با استفاده از اين فضاها و ، صورت پياده يا با دوچرخه
تفرج در سطح شهر و حومه  در امنيت كامل به تردد و

ــردازد ــليماني( بپ ــبز راه را  . )13:  1381، س ــه س نمون
تـوان در محـور چهاربـاغ عباسـي در مركـز شـهر        مي

در اين خيابـان تـاريخي و زيبـا    . اصفهان مشاهده نمود
خطوط مخصوص دوچرخـه  ، در دو طرف بلوار وسط

وجود دارد كه خود نشانة توجه ويژه به امر دوچرخـه  
قطعاً . استسواري در شهر تاريخي اصفهان از دير باز 

سواري در ميان مردم عالوه بـر    دوچرخهرشد فرهنگ 
افزايش نشاط و سالمت شخصي شهروندان از آلودگي 
و ترافيك سرسام آور شهر نيز تا حد بسـياري خواهـد   

اما از اولين اصول براي گسترش يك فرهنـگ  . كاست
آشـنا كـردن   ، ي آنهـا  بعد از آموزش فوايد و موهبـت 

سـتفادة  و قوانيني اسـت كـه راه ا   ها مردم با چهارچوب
 . بهتر و كارآمدتر را نشان دهد

از آنجا كه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
ــورخ  طراحــي مســير ، خــود 25/10/86در مصــوبه م

مخصــوص عبــور دوچرخــه را در كليــه شــهرهاي بــا 
هزار نفر مورد تأكيد قرار داده ليكن  50جمعيت باالي 

ي كه كالبد شـهرها بتوانـد پـذيرا    شرايط الزم براي آن
، شـهابيان ( اينگونه مسيرها باشند مهيا نگرديـده اسـت  

1386 :60( .  
اســكانديناوي در كليــه مســيرهاي  در كشــورهاي

ايـن  . است  بيني شده مسير عبور دوچرخه پيش، شهري
در كنار مسير عبور عـابران پيـاده قـرار دارد و     مسيرها

. آورد وجود نمي گونه مزاحمتي براي شهروندان به هيچ
انـد كـه حتـي     اي طراحـي شـده   بـه گونـه   اين مسيرها

ـ   هاي اصلي شهر نيـز  شريان ثير را بـر آنهـا   أكمتـرين ت
تواند بدون  صورت عالقه مي هر شهروند در. گذارد مي

. راحتي در سطح شهر تردد كنـد  خودروها به مزاحمت
 هـاي بزرگراهـي و گسـترش    آنان پس از توسعه مسير

را مـورد   اي هـاي تـازه   اكنون گزينـه   هم، معابر عمومي
  ) 1: 1388، راد ثابتي(. اند توجه قرار داده

بايد با گسترش فضاهاي سبز و همچنين مسيرهاي 
حاشــيه  در  سـازي  راه سـواري و پيـاده   ويـژه دوچرخـه  
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ها بتوان فضايي براي شهروندان فراهم كـرد تـا    بزرگراه
  . شهر در اختيار خودروهاست نظر نرسد كه اينگونه به 

ويـژه دوچرخـه در شـهرها     براي ايجاد مسـيرهاي 
  : استانداردهاي زير بايد لحاظ شوند

سانتيمتر براي عـرض   120وجود حداقل عرض  -
   ؛مورد نياز براي طراحي مسيرهاي ويژه دوچرخه

  ؛پيوستگي و مستقيم بودن مسيرها و شبكه معابر -

مسيرها بايد امنيت دوچرخه سواران را به همـراه   -
ادفات و خطـرات  داشته باشد و كاهش ميـزان تصـ  

 ؛احتمالي را در برداشته باشد

مسيرها بايد شيب منطقـي و قابـل قبـول داشـته      -
 ؛باشند

مسيرها بايد فاصله ديد منطقي و مطمئني را براي  -
 ؛دوچرخه سوار فراهم نمايد

و  كيفيــت خــوب و مناســب روســازي مســيرها -
لحاظ نمودن شـرايط زيسـت محيطـي مناسـب در     

، حسـن زاده ( هـا  آلـودگي  از حيـث انـواع   ها مسير
1387 ،67.( 

تحليلي بر نقش دوچرخه در حمل و نقل شهري  -3
  اصفهان 

آب ، وضــعيت توپــوگرافي مناســب شــهر اصــفهان
وهواي متعدل و ساختار فرهنگي شهروندان از عواملي 
بوده كه در گذشته به طراحي مسيرهاي ويژه دوچرخه 

 به نحوي كه حـدود . در شهر اصفهان منجر شده است
ي چهارباغ ها كيلومتر مسير ويژه دوچرخه در خيابان 6

چهاربـاغ خواجـو و چهاربـاغ عباسـي در ابتـداي      ، باال
  . ورود اين وسيله به ايران طراحي شده است

نشـان مـي    و شكل شماره يـك جدول شماره يك 
سهم استفاده از دوچرخه در سفرهاي شـهري   ؛دهد كه

كـه ايـن   درصد است در حالي 8.36اصفهان امروز فقط 
. ميزان در گذشته چيزي بـيش از دوبرابـر بـوده اسـت    

 31.33اســتفاده از وســايل حمــل و نقــل شخصــي بــا 
درصد همچنـان بـاالترين سـهم سـفرهاي شـهري در      

  . اصفهان امروز را به خود اختصاص داده است

  1387سال ، سفر هدف و نقليه وسيله تفكيك به برآورد تعداد سفرهاي روزانه شهروندان شهر اصفهان -1جدول 

  وسيله
  علت سفر

 وسيله
 نقليه

 شخصي

  وانت تاكسي
ميني 
  بوس

اتوبوس 
  واحــد

اتوبوس 
  غير واحد

  سهم  جمع  دوچرخه  موتور

 56. 18 528526 43546 73783 14855 40881 14548 22853 93339 224758 كاري

 18. 11 318275 32098 6823 9104 94723 177206 1261 92595 64464 تحصيلي

 07. 7 201335 20794 13516 228 38441 3012 4154 59107 62083 خـــريد

 00. 8 227844 8629 16322 557 33991 3543 5595 69927 89279 كارشخصي

 41. 8 239453 11949 15752 662 36385 4062 3957 82689 83997 تفريحي

 78. 46 1332067 121220 121899 24185 249792 44048 29900 373411 367611 بازگشت به خانه

 100 2847537 238237 248095 49591 494214 86420 67720 771067 892193 جمع

 - 100 8.37 8.71 1.74 17.36 3.03 2.38 27.08 31.33 سهم

   1387سال ، آمار سازمان حمل و نقل ترافيك شهرداري اصفهان: مأخذ
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  فهانسهم دوچرخه از كل سفرهاي شهر اصنمودار  - 1شكل 

  

از طرف ديگر نگاهي بـه وضـعيت توسـعه شـبكه     
دهد كه بر اساس مطالعات  معابر شهر اصفهان نشان مي

طرح تفصيلي شهر اصفهان ايـن شـهر در زمـان تهيـه     
هكتار سطح شبكه ارتباطي  28/1783طرح تفصيلي از 

در . متر مربـع سـرانه برخـوردار بـوده اسـت      21/16و 
هــا بــه  يســطح ايــن كــاربر، طــرح تفصــيلي مصــوب

هكتار افزايش يافته كه بـدين ترتيـب شـهر     76/3110
متـر مربـع    36/18و  68/20اصفهان از درصد و سرانه 

بررسـي وضـع سـرانه كـاربري     . برخوردار شده اسـت 
دهد كـه سـرانه    معابر در مناطق شهر اصفهان نشان مي

و  5پيشنهادي طرح تفصيلي در تمام مناطق بجز مناطق 
، ار طرح تفصيلي شهر اصفهانآم(. تحقق يافته است 6

و كمبودي از اين لحاظ با توجه به سرانه ايـده  ) 1386
ولـي بـا ايـن وجـود     . آل در شهر اصفهان وجود ندارد

همــه روزه شــاهد ترافيــك ســنگين در شــهر اصــفهان 
دوم و سوم ترافيكـي شـهر   ، احداث رينگ اول. هستيم

رغم گستردگي و تغيير بسيار زيادي كه در  اصفهان علي
در راستاي كاهش ، اند هالبد و محيط شهري ايجاد كردك

 انـد  هترافيك شهري به صورت مقطعي نسبتاً موفق بـود 

و آنهـا را   انـد  هاما بحران را به طور كامـل رفـع ننمـود   
عنـوان راهكـاري اصـولي و انديشـمندانه     ه توان ب نمي

 . قلمداد نمود

معـابر  ، هـا  در شرايطي كه گسترش خيابان ،بنابراين
در برابـر   انـد  هي شـهري نتوانسـت  هـا  و بزرگـراه شهري 
ي ترافيكي اين شهر تاريخي چاره ساز باشـند  ها بحران

هـاي   و موجب گسستگي در حيات اجتمـاعي و بافـت  
متوليـان مـديريت شـهري در    ، شهري را موجب شدند

راستاي حل بخشي از مشكالت ترافيكـي و مقابلـه بـا    
نـگ  سعي در تـرويج فره ، ي زيست محيطيها آلودگي

كه از جمله اين  پياده روي و دوچرخه سواري نمودند
توان به طراحي مسيرهاي ويژه دوچرخـه   اقدامات مي

  . سواري در شهر اصفهان اشاره نمود
  

هـاي دوچرخـه در    مكانيابي ايستگاه وضعيت -3-1
  شهر اصفهان 

جدول شماره دو وضـعيت مكانيـابي ايسـتگاههاي    
قابـل ذكـر   . هدد دوچرخه در شهر اصفهان را نشان مي

هـاي   فاقـد ايسـتگاه   14و  11، 9، 7 ،2است كه مناطق 
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ه ب 3و 1اين در حالي است كه مناطق . هستنددوچرخه 
ــراكم    ــهر و ت ــزي ش ــته مرك ــري در هس ــل قرارگي دلي

ي مختلـف خـدماتي در ايـن منـاطق داراي     هـا  كاربري
  . هستندبيشترين تعداد ايستگاه دوچرخه 

زمان حمـل و نقـل   عمل آمده از ساه با تحقيقات ب
هاي دوچرخـه   ترافيك شهرداري اصفهان طرح ايستگاه

فاز به شرح ذيل در شهر اصـفهان طراحـي شـده     3در 
  : است

هـاي دوچرخـه در هسـته     ايجـاد ايسـتگاه  : فاز يك
اين فاز اخيراً به ( صورت كامالً رايگان ه مركزي شهر ب

  ) پايان رسيده است

در سـطح  ايسـتگاه   15طراحي و جانمـايي  : فاز دو
شهر اصفهان بـه حالـت نيمـه مكـانيزه كـه بخشـي از       

  . وسيله نيروي انساني اداره مي شوده فعاليت آن ب
هاي كامالٌ مكانيزه و حذف  طراحي ايستگاه: فاز سه

هـاي كـارت    كامل نيروي انساني و استفاده از دسـتگاه 
ايستگاه به ايـن شـكل    50حدود ( خوان و قفل خوان 

مصـاحبه بـا آقـاي    ( . هد شددر سطح شهر اضافه خوا
قابل ذكر است اين . ) 1389، شهرداري اصفهان، كليني

طرح اخيراً به تصويب رسـيده و در مرحلـه مطالعـه و    
  . طراحي است

  

  )توزيع جغرافيايي درمناطق چهارده گانه (وضعيت عمومي ايستگاههاي دوچرخه شهر اصفهان  -2جدول 

  نام ايستگاه  رديف
منطقه 
  شهرداري

دوچرخه  تعداد
  )سالم(موجود 

خروجي دوچرخه 
در روزهاي غير 

  تعطيل

خروجي 
دوچرخه در 
  روزهاي تعطيل

رده سني 
غالب استفاده 

  كنندگان
  20-35  100  20  30  4  باغ غدير  1
  20-40  100  60  50  3  پل خواجو  2
  20-40  40  55  30  13  سه راه سيمين  3
  22-40  200  50  30  1  مطهري اصفهان  4
  20-25  60  30  30  4  پل بزرگمهر  5
  18-40  30  15  25  14  ميدان الله  6
  25-50  35  40  45  8  چهار راه رزمندگان  7
  30-50  50  20  35  12و 8  ميدان ملك شهر  8
  30-60  150  55  45  5  جنوب پل فلزي  9
  18-30  300  150  43  3و1  ميدان انقالب  10
  18-60  120  90  43  3و1  )ميدان امام حسين ع(دروازه دولت   11
  30-60  30  50  34  1  هار سوقچ  12
  18-35  150  80  50  3  ميدان امام  13
  20-60  70  40  33  6  خيابان فيض  14
  20-40  45  33  50  13  قائميه  15

   1389آبان ماه ، مطالعات ميداني نگارنده: مأخذ
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  نقشه ايستگاههاي دوچرخه شهر اصفهان - 2شكل 

  
تحليلي آمـاري بـر مسـائل و مشـكالت      -3-2

ي هـا  يافتـه ( ي دوچرخه در شهر اصـفهان ها ايستگاه
  ) تحقيق بر اساس نتايج پرسشنامه 

 10عدد پرسشنامه بـا نسـبت مشـخص     150تعداد 
پرسشنامه از هر ايستگاه تكميل گرديد كه نتايج آن بـه  

  : شرح ذيل مي باشند
درصد استفاده كننـدگان از   100، در حال حاضر -

مـردان   ،هاي دوچرخه ي موجود در ايستگاهها دوچرخه
و هنوز مجوز استفاده براي بانوان صـادر نشـده    هستند
 .1است

                                                      
بانوان در الزم به ذكر است كه طراحي الگوي مناسب دوچرخه ويژه  1

كنند يكي از  بيشتر متصديان دوچرخه اظهار مي. دست اقدام است 
مشكالت اساسي آنها اصرار بيش از حد بانوان مبني بر استفاده از 

و گاهاً ديده شده كه دوچرخه توسط مردان از ايستگاه  استدوچرخه 

ــروه ســني  - ــا  18گ ــا  30ت  درصــد 39.5ســال ب
 65بيشترين ميزان استفاده كنندگان و گروه سني باالي 

درصـد كمتـرين ميـزان اسـتفاده كننـدگان از       8سال با 
ايـن در حـالي   . هسـتند هـا   دوچرخه در سطح ايستگاه

سال در حال حاضـر حـق    18ير است كه گروه سني ز
 . ها را ندارند استفاده از دوچرخه در ايستگاه

، 5در جـدول شـماره    توزيع سني استفاده كنندگان
  .نمايش داده شده است

 

                                                                              
شود كه باعث بروز مشكالتي  ا سپرده ميه شود ولي به خانم گرفته مي

 .خورد مسئوالن با اين امر شده استدر بر 
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  گروه بندي سني جامعه آماري -3جدول 
  درصد  گروه سني

18-0  0  
30-18  39.5  
49-30  38.5  
65-50  2/14  

65+  8  
  100  درصد كل

  
 11، لحاظ ميزان تحصيالت اسـتفاده كننـدگان  از  -

ــواد    ــده بيس ــتفاده كنن ــراد اس ــد اف ــد  22، درص درص
درصد تحصـيالت   34، تحصيالت ابتدايي و راهنمايي

اين . اند هدرصد تحصيالت دانشگاهي داشت 33ديپلم و 
 هـا  كرده له است كه در بين تحصيلأآمار بيانگر اين مس

ايـن وسـيله نقليـه     تمايل نسبتاً بااليي جهت استفاده از
 . وجود دارد

به ، وضعيت تحصيلي استفاده كنندگان از دوچرخه
  . است 4شرح جدول شماره 

  
  وضعيت تحصيلي استفاده كنندگان از دوچرخه -4جدول 

  درصد  وضعيت تحصيالت
  11  بيسواد

  22  ابتدايي و راهنمايي
  34  ديپلم

  31  تحصيالت دانشگاهي
  2  حوزوي
  100  كل

 
داراي ) ميـدان انقـالب   ( ه مركـزي شـهر   ايستگا -

بيشترين ميزان خروجي دوچرخه در روزهاي تعطيل و 
دليل اصـلي ايـن امـر تـراكم بسـيار      . استغير تعطيل 

تــراكم بســيار بــاالي ، بــاالي جمعيــت در ايــن منطقــه
، بهداشــتي درمــاني، تجــاري(ي خــدماتي هــا كــاربري

يار ترافيـك بسـ  ، در اين منطقه)  ... تفريحي فرهنگي و
زياد و وجود مسير ويژه دوچرخه در خيابان چهاربـاغ  

 . استعباسي 

درصـد و گـروه    5. 41گروه دانـش آمـوزان بـا     -
درصـد بـه ترتيـب بيشـترين ميـزان       4. 25بازاريان بـا  

 . هستنداستفاده كنندگان از دوچرخه 

بر اساس نظر سنجي انجام شده بيشـترين ميـزان    -
واسـطه  ه ال حاضر باستفاده كنندگان از دوچرخه در ح

كننـد و بـه    ي ورزشي و تفريحي آن استفاده ميها جنبه
دوچرخه به عنوان يك وسيله حمل و نقل در راسـتاي  

 . كاهش ترافيك شهري هنوز نگاه نمي شود
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 دارند ادعا شوندگان پرسش از درصد 66 حدود -

 داشـته  موتورسـيكلت  يـا  شخصـي  خـودروي  اگر كه

 استفاده مختلف اهداف دوچرخه براي از هم باز، باشند

 بـه  را موتورسـيكلت  و خودرو نيز درصد 34. كنند مي

 . دهند مي ترجيح دوچرخه

داليـل آن   انـد  هكساني كه دوچرخه را ترجيح داد -
جلـوگيري  ، هزينه كمتر، كاهش ترافيك، را در سالمتي

و گروهـي  . اند هي زيست محيطي برشمردها از آلودگي
دهنـد   خه ترجيح مـي كه ساير وسايل را به جاي دوچر

، مهمترين دليل خود را براي عدم استفاده از دوچرخـه 

نبـودن امنيـت بـراي    ، هاي خدماتي فاصله زياد كاربري
 . عنوان نمودند ... دوچرخه سواران و

درصد شـهروندان اعتقـاد دارنـد كـه ميـزان       89 -
بندي بنـزين بـه نحـو     استفاده از دوچرخه بعد از سهيه

درصد شهروندان  11است و  چشمگيري افزايش يافته
 . اعتقاد دارند كه ميزان استفاده تغييري ننموده است

در خصوص وضعيت پاركينگ ويژه دوچرخه در  -
درصـد   7، درصد عالي 3، مناطق مختلف شهر اصفهان

 29درصـد ضـعيف و    38، درصـد متوسـط   23 خوب
 . درصد از شهروندان خيلي ضعيف قلمداد نمودند

 

  
  ضعيت پاركينگ ويژه دوچرخه در شهر اصفهان از نگاه شهرونداننمودار و - 3 شكل

  
در خصوص وضعيت اقدامات صورت گرفته در  -

هاي دوچرخه در منطقـه   زمينه توسعه و تجهيز ايستگاه
 31، درصـد عـالي   3، محل سكونت توسط شـهرداري 

درصـد ضـعيف و    12، درصد متوسط14 درصد خوب
 . نمودند خيلي ضعيف قلمداد، درصد شهروندان 13

ــاره    - ــت اج ــافتي باب ــه دري ــزان هزين ــون مي پيرام
درصد هزينه دريـافتي را منطقـي عنـوان     68، دوچرخه

درصد خواستار كاهش هزينه اسـتفاده از   23نمودند و 
و بقيه افراد هم در اين . هستنددوچرخه در هر ساعت 

  . اند هخصوص اظهار نظري ننمود
هـر   ي اسـتفاده از دوچرخـه در  هـا  وضعيت هزينـه 

  :استايستگاه به شرح زير 
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  هزينه استفاده از دوچرخه -5جدول 
  ريال 250 ساعت1
  ريال 500 ساعت2
  ريال 1000  ساعت 3

  .ساعت مي باشد 3ضمناً حداكثر ساعت استفاده از دوچرخه 

  
يـر ارائـه   هـا بـه شـرح جـدول ز     ديدگاه شهروندان و متصديان ايسـتگاه ، در پاسخ به آخرين سوال باز پرسشنامه -
  : گردد مي

  

  مشكالت ايستگاههاي دوچرخه از ديدگاه متصديان و شهروندان استفاده كننده -6جدول 
  مشكالت ايستگاههاي دوچرخه از ديدگاه شهروندان  ها مشكالت ايستگاههاي دوچرخه ازديدگاه متصديان ايستگاه

  عدم فرهنگ مناسب دوچرخه سواري در شهر اصفهان
ساير ايستگاهها به دليل عدم ارتباط  عدم تحويل دوچرخه در
  ها اي بين ايستگاه شبكه

  ها كيفيت نامناسب و استاندارد نبودن دوچرخه  عدم رعايت قانون از طرف شهروندان
استفاده از دوچرخه به عنوان آموزش كودكان و نوجوانان كه باعث

  شود مي ها آسيب به دوچرخه
  ها خرابي و كثيف بودن دوچرخه

فتن دوچرخه توسط مردان ودادن آن به دختران و بانوان وتحويل گر
  .گردد كودكان خود جهت تفريح كه موجب اعتراض مي

  ي موجود براي استفاده بانوانها نامناسب بودن دوچرخه

عبور با دوچرخه از روي پله پاركها و انجام نمايش نظير تك چرخ
  داري مناسبهزدن و عدم نگ

ي مسكوني و عدم مكانيابي هاها با محل فاصله نسبتاً زياد ايستگاه
  مناسب خدمات شهري

  هاي دوچرخه شهري هوشمند نبودن ايستگاه  تفاده از دوچرخه بيشتر از مدت زمان مصوبسا
  ي پاياني شبها عدم امكان استفاده از دوچرخه در ساعت  ي عمومي و پياده روهاها استفاده در محوطه

به گرفتن دوجرخه كه باعث تنشسال18اصرار بانوان و پسران زير 
  .مي گردد

ناامن بودن خيابانها و معابر شهر جهت استفاده از دوچرخه و عدم 
  وجود محل پارك مناسب

بدون محافظ و پوشش(نا مناسب بودن مكان نگهداري دوچرخه
  )مناسب 

فراهم نبودن زيرساختهاي فرهنگي الزم در شهر جهت استفاده از 
  دوچرخه

  رسنجي نگارنده نظ: مأخذ    
  

اساسـي   سـواالت  تجزيه و تحليل فرضـيه و  -3-3
  تحقيق

هاي  آيا احداث ايستگاه :سوال اول تحقيق -3-3-1
هـاي   هـاي مـرتبط سـازمان    دوچرخه و سلسله فعاليت

شهري توانسته در گسترش فرهنگ دوچرخـه سـواري   
  در اين شهر موثر باشد؟ 

يج در پاسخ به اين سوال بايد عنـوان كـرد كـه نتـا    
دهـد كـه    اين چنـين نشـان مـي    ها حاصل از پرسشنامه

ايستگاه دوچرخه در نقـاط مختلـف شـهر     15احداث 
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ــاطق    ــفهان در من ــهرداري اص ــات ش ــفهان و تبليغ اص
چهاردهگانه شهري موجب افزايش تمايـل شـهروندان   

اكثر شهروندان ايـن  . در استفاده از دوچرخه شده است
ند و بـه تبـع بـا    دان اقدام شهرداري را بسيار مناسب مي

هاي دوچرخه و افزايش تعداد ايستگاه  افزايش ايستگاه
قطعاً موجب استقابل بيشتر شـهروندان  ، ايستگاه 50به 

و ترويج فرهنگ استفاده از دوچرخه در شهر اصـفهان  
  . خواهد گرديد

هـاي فعلـي    آيا ايستگاه: سوال دوم تحقيق -3-3-2
نيابي و مكا، دوچرخه از نظر نحوه دسترسي شهروندان

تعداد سرويس دهي توانسته نياز شهروندان را برآورده 
  سازد؟

هــاي  در خصــوص وضــيعت مكانيــابي ايســتگاه -
درصد  26، درصد عالي 15، دوچرخه در شهر اصفهان

 9درصــد ضــعيف و  17، درصــد متوســط 33 خــوب
 . مكانيابي را خيلي ضعيف قلمداد نمودند درصد

يله نرم افزار وسه از طرف ديگر تحليل انجام شده ب
Arc view چـه شـعاع تحـت     دهد كه چنان نشان مي

كيلومتر فـرض   2پوشش هر دوچرخه به طور متوسط 
ي هـا  هاي فعلي نمـي توانـد بخـش    شود تعداد ايستگاه

زيادي از شهر را پوشـش دهـد و بـه نظـر مـي رسـد       
ايســتگاه و توزيــع  50هــا بــه  افــزايش تعــداد ايســتگاه

توانـد مشـكالت    مـي پراكندگي مطلوب ايـن ايسـتگاه   
  . موجود را مرتفع نمايد

  

  
  كيلومتري تحت پوشش ايستگاههاي دوچرخه در شهر اصفهان 2نقشه شعاع  - 4شكل 
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تــرين تنگناهــاي  مهــم: ســوال ســوم تحقيــق -3-3-3
استفاده از دوچرخه به عنوان وسيله حمل و نقل پـاك  

  در شهر اصفهان چه مواردي است؟ 
 هـا  يج تحليـل پرسشـنامه  نتا، در پاسخ به اين سوال

نشان مي دهد كه عدم وجود فرهنگ صحيح استفاده از 
درصد به عنوان مهترين تنگناي استفاده  31دوچرخه با 

ي هـا  در اين خصـوص بايـد رسـانه    بنابراين،. باشد مي
هـاي متـولي امـور شـهري فعاليـت       تبليغاتي و سازمان

  . تري را انجام دهند گسترده

ر خصوص اين پاسخ بـه  ساير نتايج بدست آمده د
  : استاين سوال به شرح زير 

هـــاي دوجرخـــه  مكانيـــابي نامناســـب ايســـتگاه
عـدم وجـود فرهنـگ صـحيح اسـتفاده از       )درصد11(

 ضعف اطالع رساني و تبليغـاتي  )درصد 31(دوچرخه 
نا مناسب بودن خيابانهـا و معـابر شـهري    ) درصد  6(
ه بي اطالعي شهروندان از مزايـاي اسـتفاد  ) درصد 18(

ناامن بودن استفاده از دوچرخه  )درصد 7( از دوچرخه
  )درصد 25(

  

  
  نمودار مهمترين تنگناهاي استفاده از دوچرخه در شهر اصفهان - 5شكل 

  
نــاامن بــودن اســتفاده از دوچرخــه و پــايين بــودن 

كـه   ضريب ايمني ترافيكي ازموانع بسيار بزرگي اسـت 
درصــد از  25عمــل آمــده حــدود ه درنظــر ســنجي بــ

شهروندان آن را دليل اصلي عدم استفاده از اين وسيله 
  . اند هنقليه عنوان نمود

ــابر شــهر   7جــدول شــماره  وضــعيت توســعه مع
. دهد نشان مي 1388تا  1382اصفهان را مابين سالهاي 

نكته جالب توجه اينجاست كه عليـرغم توسـعه كمـي    
بـه كيفـي سـازي    ، شتابان شبكه معـابر شـهر اصـفهان   

شبكه شهري و تجهيز آنها به مسير ويـژه  فضايي معابر 
دوچرخه و پياده كمتر توجه شده است و ايـن مسـئله   
ــتفاده از     ــهروندان در اس ــزه ش ــاهش انگي ــب ك موج

  . دوچرخه شده است
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  1388تا  1382هاي  مقايسه طول شبكه معابر شهر اصفهان ما بين سال -7جدول 

  عنوان
  )كيلومتر ( طول 

  )طول(ش درصد افزاي  88سال  82سال
  1  434 430 دسترسي، جمع كننده

  5  290 275  شرياني
  78  57 32 بزرگراه شهري
  0  13 13  آزادراه شهري
  137  64  27  رمپ و لوپ

  11  858 777  جمع
  1389، معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان: مأخذ

هـاي مثبـت و    پتانسـيل : سوال چهارم تحقيق  -3-3-4
استفاده از دوچرخه چه مواردي منفي شهر اصفهان در 

  است؟
بايد در پاسخ به اين سوال عنوان نمود كـه شـرايط   

آب و ، سابقه تـاريخي مطلـوب  ، مناسب. توپوگرافيكي
مناسب مـديريت شـهري از    هوا و اقليم همت و تدابير

نامناسـب  هاي مطلوب اين شـهر مـي باشـد و     پتانسيل
ندان بي اطالعي شـهرو ، ها و معابر شهري بودن خيابان

ناامن بـودن اسـتفاده از   ، از مزاياي استفاده از دوچرخه

ها و معابر شهري و عـدم فرهنـگ    دوچرخه در خيابان
سازي مناسب و اينكه هنوز دوچرخه جاي خود را بـه  
عنوان يك وسيله حمل و نقل شهري باز ننموده اسـت  

ترين موارد منفي استفاده از دوچرخـه در شـهر    از مهم
  . استاصفهان 

شهروندان با دسترسي بهتـر  : فرضيه اول  -3-3-5
هاي دوچرخه تمايل بيشتري بـه اسـتفاده از    به ايستگاه

  . دوچرخه به عنوان وسيله حمل و نقل عمومي دارند

 
  محاسبه ضريب همبستگي بين دسترسي بهتر به ايستگاههاي دوچرخه و تمايل به استفاده از دوچرخه -8 جدول

   dastresi behtar tamayol be estefade 

Kendall's tau_b

dastersi behter 

Correlation 
Coefficient 1. 000  .290(*) 

Sig. (2-tailed) .  .038 

N 38 38 

tamayol be 
estefade 

Correlation 
Coefficient 

 .290(*) 1. 000 

Sig. (2-tailed) .038 . 

N 38 38 

Spearman's rho 

dastersi behter 

Correlation 
Coefficient 1. 000  .338(*) 

Sig. (2-tailed) .  .038 

N 38 38 

tamayol be 
estefade 

Correlation 
Coefficient 

 .338(*) 1. 000 

Sig. (2-tailed) .038 . 

N 38 38 
 * Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed) . 
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دسترسـي  (بستگي بين دو متغير ضريب هممحاسبه 
بهتر به ايستگاههاي دوچرخه و تمايل بيشتر به استفاده 

، درصد خطا 1اطمينان و % 99در سطح ، )از دوچرخه 
. اسـت  معنادار، با استفاده از دو روش اسپرمن و كندال

توان گفت كه دسترسي بهتـر   مي، اطمينان% 95يعني با 
ب تمايـل  و آسان تر به ايسـتگاههاي دوچرخـه موجـ   

بيشتر شهروندان به استفاده از آن به عنوان وسيله نقليه 
  . گردد مياثبات ، فرضيه تحقيق، بنابراين. مي شود

  
  گيري  نتيجه -4

، فرهنگـي  درخشـان  سـوابق  همه آن با ما كشور در
 طراحي و برنامـه ريـزي شـهري   ، معماري در انحطاط

 گشت؛ آغاز غرب در صنعتي انقالب شروع با مصادف

 سـبكهاي  تقليـد  و غـرب  و ايـران  بين دل فرهنگيتبا

 نحو به شئون همه در را خود تاثيرات جامعه در غربي

كه اثرات خود را  اي هگون به گذاشت جايه ب نامطلوبي
 دوره از اًمشخصـ . سـاخت  بر سيماي شهرها نيز عيان

 و غـرب  بـا  فرهنگي گسترش تبادالت با كه بود قاجار
 تقليدي هاي سبك تداش غربي ءمنشا كه صنعت ورود

گشت كه بـارزترين وجـه آن    نمايان شهرها سيماي در
معـابر و بزرگراهـاي شـهري    ، هـا  را در سيماي خيابان

شهرهاي ايـران امـروز تقاضـاي     در اكثر كالن. بينيم مي
وسيله اتومبيل مرتب روبه افزايش است ه سفر شهري ب

و وسايل حمل و نقل موتوري جـاي خـود را آنچنـان    
هــا و  ه كــه ديگــر فرصــتي بــراي انســانگســترش داد

  . دوچرخه و ساير وسايل حمل و نقل پاك وجود ندارد
نتايج زير را ، با توجه به تجزيه و تحليل انجام شده

  : مي توان مستخرج نمود

هـاي عـريض    هـا و خيابـان   توسعه بزرگـراه  -4-1
ــات   ــدي و حي موجــب از هــم گســيختگي نظــام كالب

ر به كيفـي سـازي   اجتماعي محالت شهري شده و كمت
   ؛فضاهاي شهري پرداخته شده است

هاي شهري سـبب افـزايش سـرعت     بزرگراه -4-2
موجـب  ، هـا  حركت شـده و ايـن سـرعت در بزرگـراه    

، مبهم شـدن جزئيـات زمينـه   ، كاهش جانبي ديد انسان
ضعيف شدن ادراك فضايي و كـاهش ادراك جزئيـات   

، حسـيني و رزاقـي اصـل   ( منظر شـهري خواهـد شـد   
 ؛)5، 1387

هـا و معـابر موجـب افـزايش      خلق بزرگـراه  -4-3
سرعت سواره در شـهر و در نهايـت موجـب كـاهش     
 ضريب ايمني سفر شهروندان پياده و يا دوچرخه سوار

 . ؛خواهد شد

وسيله دوچرخـه در  ه سهم سفرهاي شهري ب -4-4
  ؛شهر اصفهان بسيار اندك است

به دوچرخه در شهر اصفهان به عنـوان يـك    -4-5
مل و نقل عمومي و همگاني كمتر نگاه شـده  وسيله ح

 ؛و بيشتر نگاه به اين وسيله تفريحي ورزشي است

نبودن پاركينگ ويژه و مناسب بـراي پـارك    -4-6
  ؛دوچرخه در شهر اصفهان

هـاي فرهنگـي الزم    فراهم نبودن زيرساخت -4-7
   ؛در شهر جهت استفاده از دوچرخه

ر شـهري  ها و معـاب  ناامن بودن فضاي خيابان -4-8
  ؛در خصوص استفاده از دوچرخه

ــتگاه  -4-9 ــداد ايس ــودن تع ــافي نب ــي  ك ــاي فعل ه
  ؛دوچرخه در شهر اصفهان و لزوم افزايش تعداد آن

هاي نگهـداري   عدم ارتباط مناسب ايستگاه -4-10
  ؛رساني دوچرخه با يكديگر و ضعف خدمات
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هـاي   عدم مشاركت جـدي سـاير سـازمان    -4-11
سازي و تبليغات صحيح نحـوه   شهري در زمينه فرهنگ

  ؛استفاده از دوچرخه در شهر اصفهان

عــدم امكــان اســتفاده از دوچرخــه جهــت  -4-12
 .سال در شهر اصفهان 18افراد زير  بانوان و

  
   پيشنهادها -5

مناسب سازي كالبد فيزيكي شهرها و معـابر   -5-1
  ؛هاي شهري و خيابان

بديهي است بيشتر فضاهاي شهري در حال حاضـر  
   ؛اند هنشد طراحي ها متناسب با حركت دوچرخه

برقراري ارتباط الكترونيكي و فيزيكـي بـين    -5-2
   ؛ايستگاههاي دوچرخه در شهر اصفهان

شكل زير تصـوير يـك ايسـتگاه دوچرخـه كـامالً      
جالب است كه . دهد را نشان مي مكانيزه در شهر آلمان

هاي دوچرخه به يكديگر ارتباط داشـته و   كليه ايستگاه
در ضـمن  . بدون حضور نيروي انساني اداره مي شـود 

ايستگاه مجهز به دستگاه كـارت خـوان و قفـل خـوان     
و اين عامل موجب افزايش استفاده از دوچرخـه   است

  ؛در سطح شهرها خواهد شد
رخـه در  گ مناسـب دوچ ويژه پاركين طراحي -5-3

  شهر اصفهان؛
ي مــدرن ويــژه هــا شــكل زيــر نمــايي از پاركينــگ

تواند الگويي مناسـب   دهد كه مي دوچرخه را نشان مي
  .جهت بهره برداري در شهر اصفهان محسوب شود

   

  
  پاركينگ ويژه دوچرخه - 6شكل 

                                         www. niches-transport. org  
  

هاي دوچرخه در شهر  افزايش تعداد ايستگاه -5-4
اصفهان به نحوي كه بتواند پوشش مناسـب را در كـل   

  ؛شهر ايجاد نمايد

طراحي نوعي دوچرخه مناسب براي بـانوان   -5-5
  ؛سال 18و افراد زير 
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در  هاي شـهري  مشاركت جدي همه سازمان -5-6
تشــويق كارمنــدان بــه اســتفاده از دوچرخــه در شــهر 

  ؛اصفهان

ها و مسيرهاي ويژه دوچرخه  توسعه سبز راه -5-7
لحاظ نمـودن ايـن مسـير در     و عابرين پياده در شهرها

  ؛طراحي معابر شهري

  
  WWW. MEHR. COM) چهارباغ عباسي (اصفهان  –طراحي ويژه مسير دوچرخه  - 7شكل 

 
ري از الگوهاي صـحيح كشـورهاي   بردا بهره -5-8

 ؛پيشتاز در زمينه استفاده از دوچرخه

اي  ي رسـانه ها پر رنگ تر شدن نقش سيستم -5-9
  ؛و تبليغي در استفاده از اين وسيله نقليه پاك

مدل سازي شبكه ترافيكي دوچرخه خاص  -5-10
شهر اصفهان با توجه به شرايط توپـوگرافيكي مناسـب   

  ؛گو براي ساير شهرهاي كشورشهر اصفهان به عنوان ال

به مديران و متوليان مديريت شهري توصيه  -5-11
مي شود در راستاي ترويج فرهنگ استفاده از دوچرخه 

اي يكبار بـراي رسـيدن بـه محـل كـار از       حداقل هفته
  ؛دوچرخه استفاده نمايند

با توجـه بـه اينكـه اصـفهان دومـين شـهر        -5-12
ج و توسعه فرهنـگ  تروي، بزرگ دانشگاهي ايران است

ــ ــان اقشــار ه اســتفاده از دوچرخــه ب خصــوص در مي
 ؛دانشگاهي بايد مورد توجه اساسي قرار گيرد

با توجه عبور رودخانه زاينده رود از وسط  -5-13
، شهر اصفهان و خلق چشم انـداز فـرح بخـش و زيبـا    

ايجاد يك شبكه گذرگاهي تفريحي ويژه دوچرخـه در  
قـش بسـيار مـوثري در    حاشيه زاينده رود مي توانـد ن 

 ؛شادي و نشاط اجتماعي شهروندان ايفا نمايد

ــل    -5-14 ــل و نق ــام حم ــامع نظ ــرح ج ــه ط تهي
  .دوچرخه در شهر اصفهان
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  منابع
، خيابان ها مـي تواننـد باعـث    )1382(، اپليارد، دونالد

رهنمودهـايي بـراي طراحـي    ( مرگ شهرها شـوند، 
ترجمـه نـوين   ) خيابان در شـهرهاي جهـان سـوم   

 . 39شماره  ،يي، مجله آباديتوال

 مطالعـة  ،شهري پايدار توسعة ،) 1381( ،اذاني، مهري

 جغرافيا دكتري دورة رسالة ،اصفهان شهر :موردي

 علـوم  و ادبيـات  دانشـكدة :شهري، برنامه ريزي و

 .دانشگاه اصفهان ،گروه جغرافيا ،انساني

 ،آمار سازمان حمل و نقل ترافيك شـهرداري اصـفهان  
 .1387سال 

 .1387سال  ،مار مستخرج طرح تفصيلي شهر اصفهانآ

مهار در تـو در   گسترده و بي، )1387( ،عباس ،راد ثابتي
، روزنامـه همشـهري،   مديريت ترافيـك  ،توي شهر

 .تهران

ــاتمي ــژاد ح ــراقي ،ن ــين و اش ، )1388( ،يوســف ،حس
دوچرخــه و نقــش آن در حمــل و توســعه پايــدار 

اب شـهر بنـ   ،نمونـه مـوردي   ،حمل و نقل شـهري 
 .70شماره  ،؛مجله پژوهش هاي جغرافيايي

ــن ــا ،زاده حس ــي  )1387( ،غالمرض ــابي و بررس ، ارزي
 –ظرفيــت هــاي كالبــدي و زمينــه هــاي فرهنگــي 

اجتماعي استفاده از دوچرخه در شهر به عنوان يك 
 .وسيله حمل و نقل

حركت  ،)1387( ،سينا ،سيدباقر و رزاقي اصل ،حسيني
 ،ها و مفاهيم طراحي هانگار ،و زمان در منظر شهري

دانشـگاه علـم و    ،المللي علوم مهندسي نشريه بين
 .صنعت ايران

 ،)1388( ،حميدرضا ،نسب آبادي علي و رخشاني زنگي
 فضـاي  توسـعة  نماگرهـاي  فضايي -آماري تحليل

اصـفهان،   شهري مناطق موردي مطالعة ،شهري سبز

 ،49 شـمارة  پنجم، و سي سال ،شناسي محيط مجلة
 .تهران

، مركز آمار )1385(ماري عمومي نفوس و مسكنسرش
 .ايران

عنصـر   ،سـبز راه  ،) 1381(،محسن و رسـول  ،سليماني
 ،36شماره  ،ماهنامه شهرداريها ،شهري چند منظوره

 .تهران

ــاخص ــاي ش ــر     ه ــهيالت و زي ــعه تس ــد و توس رش
هاي حمـل و نقـل و ترافيـك كـالن شـهر       ساخت
ي معاونت حمل و نقل و ترافيك شـهردار  ،اصفهان
 .1389 ،اصفهان

ــهابيان ــان ،ش ــاطع  )1383( ،پوي ــواره در تق ــر س ، خط
شماره  ،سال پنجم ،دوچرخه ها، ماهنامه شهرداريها

 .تهران،58

، بررسي راهكار )1389(، قائدرحمتي صفر و همكاران
ــاد    ــيله ايج ــك بوس ــك ترافي ــاهش حجــم ترافي ك

بافـت   ،مسيرهاي دوچرخه سواري، مطالعه موردي
  مجله فضاي جغرافيايي  ،تاريخي شهر شيراز

امكان سنجي مسيرهاي پياده  ،)1383(، فريدون ،قريب
 ،نشـريه هنرهـاي زيبـا    ،و دوچرخه در تهران قديم

 .پاييز ،19شماره 

ــري ــروي  ،قص ــدعلي و خس ــود ،محم ، )1382(،محم
  .شهرسازي و معماري آينه در زمين ايران فرهنگ
 فضاي و جهان نقش ميدان ،) 1379( ،احمد مجتهدي،

 علـوم  مجلـة  صـفوي،  عصـر  در آن پيرامـون  سـبز 

، 10 شـمارة  بلوچسـتان،  و سيسـتان  دانشگاه انساني
 .زاهدان

هـاي   ، تـأثير بزرگـراه  )1381( ،محمدمهـدي  ،محمودي
فصـلنامه   ،درون شهري در تغيير منظر شهري تهران

  .12شماره  ،محيط
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سيماي دلگير امروز  ،)1389( ،رضا ،باديآ ملك مختاري
همـايش   ،رگاهي به نـام بزرگـراه  منظ ،شهر اصفهان

  .اصفهان ،سيماي شهري

مسئول آموزش  ،)1389( ،مصاحبه آقاي مهندس كليني
 .معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري اصفهان

  .1389آبان ماه  ،مطالعات ميداني نگارنده

افـزايش قابليـت پيـاده     ،)1375(، محمد مهدي ،معيني
ريه نشـ  ،گامي به سوي شهري انسـاني تـر   ،مداري

 .27شماره  ،هنرهاي زيبا

تسهيالت دوچرخه  ،)1384(، مهندسين مشاور گذرراه
سـازمان حمـل و نقـل و     ،انتشارات شيوه ،سواري

 .ترافيك شهرداري تهران
 
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. 

Aleebrahim, P. (2003). Presenting a 
Comprehensive Process for 

Development of Cycling in Cities, thesis 
for of Master of Science in Urban 
Planning, Supervisor Abdolreza 
Sheikholislami, LUST, Faculty of 
Architecture, Iran, Tehran. 

www.bicycle.sfgov.org   
www.niches-transport.org 

  
.  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 
 
 
 
 
 

Urban - Regional Studies and Research Journal 
3rd Year – No.9 - Summer 2011 

 
 

 
URS Journal 

 
Geographic analysis on the role of bicycles in sustainable 
transport system in Isfahan city 

 
R. Mokhtari Malek Abadi 
Received: 3 August 2010 / Accepted: 14 March 2011, 19-22 P 

 
 
 
 

Extended abstract 
1- Introduction  

Isfahan due to inappropriate location 
of industrial centers, has excessive air 
pollution. According to EPA 
announcement, Isfahan is the second 
pollution city after Tehran. Isfahan had 
gardens and green spaces in the east and 
in the Safavid period, they paid more 
attention to the importance of green space 
and its role in the beautiful city and 
people health than any other period 
(Mojtahedi, 1379: 4). But today with 
creation of industrial complexes and lack 
of proper planning, it not only has its past 
glory and beauty but also faces severe 
environmental pollution but.  

Unfortunately, in recent years, Isfahan, 
with all these advantages is developing 
thoroughfares, streets and highways in 
accordance with a outomobile oriented 
function and has paid less attention to 
pedestrian places, bike paths and green 
rouds. 

 
 

 

R. Mokhtari Malek Abadi ( ) 
Assistant Professor of geography and urban planning, Payam Noor 
University, Tehran, Iran 
e-mail: mokhtaryus@yahoo.com 
 

 
Of course, Isfahan urban management 

efforts in promoting cycling shoud not be 
avoided because, in recent years, 
promoting cycling in Isfahanhas been 
considered seriously to the extent of 
increasing bike stops three times as much 
as now. This article attempts to describe 
the situation and position of the bicycle 
transportation system in Isfahan using 
statistical methods and questionnaire.  
 
2- Theoretical Bases 

2-1- A bicycle is a light vehicle with 
two wheels that moves with the power of 
the leg muscles and has a wide variety. 
This means has indispensable role in the 
development of tourism activities, 
increasing the value of urban land and 
occupation of less space, increasing 
employment and local business (Gozar 
Rah Consulting Engineers, 1384: 29).  

2-2- Special Bike Path (Green Roads): 
The linear open spaces formed along 
natural or artificial factors and generally 
any direction in the city and suburbs 
which is dedicated to pedestrian and 
bicycle and is environmentally 
appropriate, are called green road and 
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areused to link togeder, urban hotspots 
such as shops, public transportation 
stations, schools, factories, parks and 
suburban landscapes are linked. Thus, a 
person can walk or bike in complete 
security, these spaces and, (Soleimani, 
1381: 13)  

2-3- Historical usages of bicycles: 
Bicycle usage in Iran was before World 
War II. But because of it limite number, it 
was an expensive device that only some 
people could use it. After World War II, 
imports of bicycles increased and the 
prices also declined. Even in some cities, 
especial bike paths were built in the 
streets. So except for a limited period at 
the beinging, bike was not a means of 
luxury and leisure. With rapid increase in 
the number of cars in 1350s, lack of safty 
for cyclists and paying lessattention to it 
in planning, its importance was reduced 
(Gharib, 1383, 20).  

Although in many of the world's major 
cities, especial paths have been 
considered for bicycling and walking, but 
in most streets in cities of Iran, expanding 
the number of cars, increase of the speed 
of urban traffic, lack of attention to the 
role of human-oriented spaces and 
interactive spaces have cause severe 
reduction of bike using. However, in 
recent years, with increasing fuel prices 
and growing environmental pollution, 
some activities have been done in this 
area in some cities.  
 
3- Discussion 

Suitable topographic conditions of 
Isfahan, its appropriate climate and 
cultural structure of the citizens are some 
factors which resulted in designing 
special bicycle routes in Isfahan in the 
past. So that about 6 km of special bicycle 
routes, and in Chahar Bagh Bala Chahar 
Bagh Khajoo and Chahar Bagh Abbasi 

was designed in the earl entry device to 
Iran.  

Table a and ancc of this corresponding 
graph shows that nowadays the rate of 
bicycle trips in Isfahan is, only 8.36 
percent while this rate has been twice as 
much in the past. Personal transportation 
vahids highest share of 31.33 percent of 
urban trips in Isfahan today allocated to 
data.  

 
4- Conclusion 

According to the analysis done, the 
following results can be extracted:  

- Development of highways and wide 
streets has caused disorganization of the 
skeletal system and the social life of 
urban communities while giving quality 
to urban spaces has been less considered.  

- Urban highways has cased increase 
in speed and this speed leads to redaction 
of and human vision, background 
vagueness, weakening of space 
perception and reduction of perception of 
the urban landscape details (Hosseini and 
Razaghi Asl, 1387, 5)  

- Highways and thoroughfares increase 
speed and finally reduce the safety factor 
of pedestrians and for cyclists.  

- Rate of urban trips by bicycle in the 
city of Isfahan is very limited.  

- The bike in the city of Isfahan is not 
considered as a means of public 
transportation as much as is looked at as a 
means of entertainment and sport.  

- Lack of espetiol and suitable parking 
for bikes in Isfahan  

- Lack of necessary cultural 
infrastructure for to using bicycles  

- Unsafe streets and thoroughfares of 
the city for using bocycles.  

- Insufficient number of available 
stations for bicycles in sufficient services: 

- Lack of participation of other 
organizations in the field of urban culture 
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and advertising for making use of 
bicycles in Isfahan  

- In possibility of using bikes for 
women and people under 18 years in 
Esfahan  
 
5- Suggestions 
5-1- Appropriate physical structures of 
cities and streets.  
The image. Shows poor design of urban 
streets for bicycles. Obviously, most 
urban areas are not appropriate for 
bicycles.  
5-2- Making electrical and physical 
connection between the bicycles stations 
in Isfahan;  
5-3- Designing suitable bicycle parking in 
Isfahan;  
5-4- Increasing the number of bike 
stations in the city spread all over the city 
coverage in the entire city to create  
5-5- Designing an appropriate kind of 
bike for women and people under 18;  
5-6- serious participation in municipal 
organizations encourage employees to use 
bicycles in Isfahan  
5-7- Developing green roads and especial 
paths for pedestrians and bikes in cities;  
5-8- Making use of correct patterns of the 
leading countries in the use of bicycles.  
Keywords: Bicycle, Special path for bike 
and pedestrian (Green Road), sustainable 
urban transportation, Isfahan 
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