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ريزي ميان مدت دوچرخه سواري در راستاي توسعه  ارائه مدل برنامه
  مطالعه موردي: محدوده مركزي شهر اصفهان پايدار

  
:محســــن ســــقايي
ــادقي ــره صــ :زهــ

 

، ايــران*تهــران، پيــام نــورريــزي شــهري، دانشــگاه  اســتاديار جغرافيــا و برنامــه
، ايـران تهـران ، نـور پيـام  ريزي شهري، دانشـگاه   كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه

   

  
  چكيده

روند رشد شتابان كالنشهرها در جهان، توام با افزايش جمعيت در اين شهرها، مشـكالت متعـددي را ماننـد    
معضل ترافيك و اختالل در سامانه حمل و نقل درون شهري بوجـودآورده اسـت. ازايـن رو معضـل مـذكور از      

اخر قرن بيستم بوده است و بر دستيابي بـه اهـداف توسـعه    هاي اساسي فراروي برنامه ريزي شهري در او چالش
افزايش سريع وسايل حمل و نقـل موتـوري بـويژه اتومبيـل و اسـتفاده زيـاد از آن در        پايدار شهري نهاده است.

شهرهاي كشور و مشخصاً در كالن شهر اصفهان همراه با رشد جمعيت و گسترش بـي رويـه آن و عـدم برنامـه     
هاي شديد  شكالت عديده سيستم حمل و نقل عمومي باعث بروز مشكالتي نظير آلودگيريزي علمي وجامع وم

در اين راستا ضـمن بررسـي    زيست وحيطي، تراكم ترافيك، اتالف وقت، مصرف انرژي و تصادفات شده است.
 تا كنون، براي رسيدن به هدف، از يك مدل منطقي ابتكـاري  60سهم دوچرخه در سفرهاي شهر اصفهان از دهه 

متشكل از سه مرحله اساسي بررسي سفرها، تعيين استراتژي مناسب و رتبه بندي نواحي در محـدودة مطالعـاتي   
ـ -تعيين شده، استفاده گرديده است. روش جمع آوري اطالعـات در ايـن تحقيـق بصـورت اسـنادي      ، اي هكتابخان

مورد تجزيه  ARCGISو  GAUSS و نرم افزارهاي SWOTمصاحبه و مطالعات ميداني بوده كه با استفاده از مدل 
دهد كه با توجه به آنكه تعداد زيـادي از سـفرهاي محـدوده مركـزي      و تحليل قرار گرفته است. تحقيق نشان مي

هاي برون رفت از معضالت حمـل و نقـل و ترافيـك بايـد      شهر كوتاه برد هستند، به عنوان يكي از مهمترين راه
بـه توسـعه فراگيـر و گسـترده زيـر سـاختها و ارائـه تسـهيالت          براي جلب اين سفرها به سوي دوچرخه نسبت

بندي نـواحي واقـع در محـدوده بـر اسـاس خصوصـيات كالبـدي، تعـداد سـفر           دوچرخه سواري بر اساس رتبه
ها اقدام نمود. در انتها رعايت مراحل ذكر شده به عنوان يك مدل مناسب جهت  دوچرخه و تعداد و نوع كاربري

  گردد.   خه سواري در اصفهان پيشنهاد ميتوسعه موفق طرح دوچر
 ريزي، دوچرخه، توسعه پايدار، شهراصفهان برنامه كليدي: هاي واژه
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  مقدمه  -1
  طرح مسأله -1-1

اصفهان بـا پيشـينه ارزشـمند تـاريخي، فرهنگـي،      
اقتصادي و مذهبي در بين شهرهاي تاريخي  اجتماعي،

است.  از معروفيت و جايگاه خاصي برخوردار، جهان
آثار و ابنيه تاريخي و معابري كه بعضـاً قـدمت چنـد    

فرهنگ قـوي و اصـيل    نشان دهندهصد ساله داشته و 
اصفهان است، عمدتاً در محدوده مركزي شـهر واقـع   
شــده و در معــرض تهديــد جــدي رشــد روز افــزون 

انـد. حجـم بـاالي     ترافيك و آلودگي هوا قـرار گرفتـه  
ود در ايـن منطقـه   وسايل نقليه و ازدحام ترافيك موج

هـاي   (منطقه مركزي شهر) كه ناشي از وجود كـاربري 
مختلف تجاري، فرهنگي، تفريحي و خـدماتي اسـت   

درصد سفرهاي مناطق  60موجب گرديده كه بيش از 
  مختلف شهر به اين منطقه صورت پذيرد.

افزايش گسترش خدمات و تنوع نيازهـا و وجـود   
گيـر  مشكالت متعددي كه شـهرهاي بـزرگ بـا آن در   

هستند به همراه افزايش توقعات شهروندان، همزمـان  
با توسعة نامتوازن خدمات شـهري و عـدم گسـترش    
متناســب زيرســاختها و تجهيــزات درگذشــته، بخــش 
اعظمي از توان مديريت شهري را به خود اختصـاص  

  .)4:1389(صادقي، داده است
در اين ميان يكي از بزرگترين مشكالتي كه پيكرة 

ا آن درگير بوده موضـوع حمـل و نقـل    شهر همواره ب
و برنامـه   هـا  مي باشد. كه در بسياري از تصميم گيري

به عنـوان محـور اصـلي موضـوعات مطـرح       ها ريزي
است. امروزه عوامل گوناگوني از قبيـل رشـد سـريع    
جمعيت، مهاجرت به شهرها، افزايش مالكيت خودرو 

و تمايل بيشتر به استفاده از وسايل نقليـه شخصـي و   
ســايل و مشــكالت فــراروي توســعة حمــل و نقــل م

 عمومي، به اين مقوله شهري ابعاد جديدي داده اسـت  
و اقداماتي كه بتوان با  ها به كارگيري سياست بنابراين،

آن تقاضاي حمل و نقل را به گونـه اي تغييـر داد كـه    
امكانات و تسـهيالت    باعث استفاده كارآتر از بسترها،

ه برون رفت بايد مورد توجه موجود شود، به عنوان را
ي حمل و نقل و ها نگاهي به رشد شاخص قرار گيرد.

) گويــاي واقعيتــي 1ترافيــك شــهر اصــفهان (جــدول
هشدار دهنـده در خصـوص سـير صـعودي افـزايش      
مالكيت خودروهاي شخصي و مشكالت عديده آن و 

آلــودگي هــوادر شــهر اســت كــه شــهر و  "خصوصــا
قــرار داده شــهروندان را در معــرض خطــرات جــدي 

ــاز مــأمن   اســت. از آنجــا كــه شــهر اصــفهان از ديرب
ي اقليمـي  ها دوچرخه سواري بوده و از لحاظ ويژگي

توپوگرافي و كالبدي تـوان تبـديل شـدن بـه شـهر       –
ي اخيـر  هـا  در سـال  بنابراين، را داراست،  ها دوچرخه

در جهت كاهش معضالت حمل و نقل و ترافيـك در  
   است. اين شهر توجه خاصي به آن شده

واضح است كـه حركـت بـه سـوي آرمـان شـهر       
دوچرخه، مستلزم برنامه ريزي صـحيح اسـت و ايـن    
مهم جز در ساية شـناخت و بررسـي وضـع موجـود     

ريـزي صـرفاً بـه     امكان پذير نيسـت چـرا كـه برنامـه    
طراحي مربوط نمي شود. برنامه ريزي فرآيند مداومي 
است كه با تشخيص هدفهاي اجتماعي و تالش براي 
درك آنهــا از طريــق هــدايت تغييــر در محــيط آغــاز  

  )14: 1376شود (برايان فيلد، مك گرگور،  مي
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  اطالعات كلي شهر اصفهان -1جدول
  رشد  90سال   82سال   واحد  عنوان

  %20  1.861.410  1.549.900  نفر  جمعيت شهر
  %3/3  183.700.000  177.893.600 مترمربع مساحت محدوده قانوني شهر

  %162  700.000  267.000  دستگاه  وهاي شخصيتعداد خودر
  %35  1334  992  دستگاه  تعداد اتوبوس

  %6/118  376  172 نفر1000تعداد خودرو به ازاي هر سرانه مالكيت خودرو شخصي در اصفهان
  %19  3.197.179  2.685.588  سفر  تعداد سفرهاي روزانه شهري

  %5  3/8  9/7  درصد  سهم دوچرخه در جابجايي مسافر
  خذ: معاونت حمل و نقل و ترافيكما

  

  ضرورت تحقيق -1-2
رفـت كـه پـس از     در حالي كه تا كنون گمان مـي 

ــهد    ــز و مش ــر اراك، تبري ــهرهايي نظي ــران، كالنش ته
بيشترين آلودگي هوا را در ميان شهرهاي بزرگ كشور 

دهد كـه   ها نشان مي داشته باشند، نتايج آخرين بررسي
ن شهر كشور است. بـر  تري اصفهان پس از تهران آلوده

اين اساس، شرايط پايتخـت فرهنگـي كشـور از نظـر     
ــه پايتخــت   ــودگي هــوا در حــال نزديــك شــدن ب آل

  )www.hamshahrionline.ir( حكومتي كشور است.
بـــه دليـــل بـــاالبودن ميـــزان  از ســـوي ديگـــر

هاي حلقوي در هوا، ميزان بيماري سرطان  هيدوركربن
ان در معرض ابتال در اصفهان افزايش يافته و شهروند

هـا،   انـد. طبـق آخـرين بـرآورد     به بيماري قرار گرفتـه 
اصفهان، عنوان پايتخـت سـرطان را در كشـور يـدك     

هـايي   كشد. اين در حالي است كه مجموعه فعاليت مي
كه تاكنون در راستاي كاهش آلودگي هواي بسياري از 

هـاي آلـوده بـه انجـام رسـيده، از موفقيـت الزم        شهر
طبق آمار ارائـه شـده از سـوي     .ده استبرخوردار نبو

 800مسئوالن شهر اصـفهان در حـال حاضـر حـدود     
ــت     ــردد اس ــال ت ــفهان در ح ــودرو در اص ــزار خ  ه

)http://www.iranpn.com.(   ــگ ــترش فرهنــ گســ
سواري و جايگزين كردن دوچرخه به جـاي   دوچرخه

اتومبيل، از جمله موارد بسيار مهم در راستاي كـاهش  
بايد مورد توجـه جـدي    كه مي ميزان آلودگي هواست

ــتگاه  ــاعي در دس ــزان اجتم ــه ري ــا  مســئوالن وبرنام ه
استفاده از دوچرخه و ترويج فرهنگ آن بـه   .قرارگيرد

عنوان بهترين جـايگزين خودروهـاي آالينـده محـيط     
هاست كه  زيست درسفرهاي كوتاه درون شهري، سال

دركشورهاي مهم و صنعتي نهادينه شده است. مطـابق  
مدل برخـي از كشـورها بـا تـرويج فرهنـگ      تجربه و 

استفاده از دوچرخه، ترافيك در شهرهاي بـزرگ روان  
 سازي شده و ازآلودگي هـوا نيـز كاسـته شـده اسـت     

)http://www.gud.ir(.  
هـاي   توجه به برنامه ريزي صحيح و اخذ سياست

درست در راستاي اجراي هرچه بهتـر و ادامـة رونـد    
ه پايــداري از كــار بــراي رســيدن بــه اهــداف و نقطــ

ضروريات است. راه رسيدن به توسـعه پايـدار توجـه    
ــه برنامــه  ريــزي شــهري و ســاماندهي فضــا اســت  ب
واضح اسـت كـه اجـراي يـك      .)179:1992(هربرت،

طرح موفق نمي شود مگر در ساية برنامه ريزي دقيـق  
ريزي دقيق حركتي از وضع موجود به سـوي   و برنامه

صفهاني بـا هـواي   آينده خواهد بود. حركت به سوي ا
پاك و ترافيك كم به كمك اجراي سيسـتم دوچرخـه   
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سواري، گامي بزرگ است كه نيازمند توجه بـه ابعـاد   
  پيدا و پنهان مؤثر در موفقيت آن دارد.

برهمين اساس در اين تحقيق سعي شده تـا بـراي   
ثبــات و موفقيــت طــرح دوچرخــه ســواري در شــهر 

ي برون رفت ها اصفهان به عنوان يكي از مهمترين راه

  از مشكالت ترافيك در راستاي توسعه پايدار شـهري، 
به انجام يك مدل منطقي متشكل از سه گـام اساسـي   
در محدودة مطالعاتي تعيين شـده توسـط نگارنـدگان    

) نشـان دهنـدة ايـن مراحـل     1پرداخته شود. شـكل ( 
  است.

  

 
  توسط نگارندگان مراحل تحقيقاتي انجام شده -2شكل 

 
  اهداف تحقيق -1-3

هدف اصلي اين تحقيـق تعيـين راهكـار و برنامـه     
ريزي اصولي در جهت توسعه پايدار سيستم دوچرخه 
سواري درشهر اصفهان است كه اهداف فرعي زيـر را  

  شود: ميشامل 
تعيين تعداد سفرهايي كه در محدوده مركـزي   -

نظـور  شهر اصفهان با دوچرخه قابل انجام اسـت بـه م  
 كاهش استفاده از وسايل نقليه شخصي

رتبه بندي نـواحي مـورد مطالعـه در محـدوده      -
بـه   اي همركزي شهر بر اساس تعداد سفرهاي دوچرخ

 منظور ارائه تسهيالت.

  
  
 

  ي تحقيقها سواالت و فرضيه -1-4
  :  ها سوال

ــتم      - ــعه سيس ــراي توس ــب ب ــتراتژي مناس اس
 دوچرخه سواري در شهر اصفهان چيست؟

و توزيع تسـهيالت ويـژه    ها زير ساختايجاد  -
 دوچرخه بر چه مبنايي بايد صورت بگيرد؟

   :ها فرضيه
رسد عوامل داخلي و خارجي با توسـعه   ميبه نظر  -

 سيستم دوچرخه سواري رابطه دارند.

بيشترين تعـداد سـفر    7و 6رسد نواحي  ميبه نظر  -
 دوچرخه را به خود اختصاص داده است.

كمتـرين تعـداد    11و  2،9رسد نـواحي   ميبه نظر  -
 دهد. ميسفر دوچرخه را به خود اختصاص 

 

و  swotاستفاده از مدل
بررسي ميزان تأثير عوامل 

 مذكور

تعيين سفرهاي نواحي 
 محدوده با مدل جاذبه

بررسي سفرهاي كوتاه برد 
 در محدوده مورد مطالعه

تعيين تعداد سفرهاي
 قابل جذب با دوچرخه

تعيين عوامل داخلي و 
خارجي مؤثر بر سيستم 
 دوچرخه شهر اصفهان

تعيين استراتژي فعاليت
جهت سيستم تداوم 
 دوچرخه شهر اصفهان

نواحي و الصاقترسيم اليه هاي
ماتريس سفرهاي دوچرخه به آن 

arcGISدر نرم افزار

رتبه بندي نواحي مورد 
مطالعه جهت ارائه 
 تسهيالت و ساختارها

برنامه ريزي مناسب
جهت موفقيت و 

پيشبرد اهداف طرح 
دوچرخه سواري در 

 اصفهان
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  پيشينه تحقيق -1-5
ــا (  ــاور برتياني ــروه مش ــتر  1995گ ــهر لس ) در ش

ي انجـام  هـا  در نتيجـه مطالعـات و بررسـي   ، انگلستان
بـر پايـه    Tripsگرفته موفق به ارائه نرم افزاري با نـام  

بـه  اين نرم افزار با توجه . شد اي همدل سفرهاي منطق
هدف مسافت و گونه حمل و نقلي به بـرآورد ميـزان   

ي مختلف حمل و نقـل پرداختـه و   ها استفاده از گونه
ــأثيرات و   ــا تخصــيص آن بــه شــبكه مــورد نظــر، ت ب

ي مختلـف (از جملـه   هـا  ملزومات الزم را براي شبكه
 دهد.  ميشبكه دوچرخه سواري) ارائه 

ــون ( ــه  )2000هاتچينسـ ــد بـ ــگاه كوئينزلنـ در دانشـ
ريزي مسير دوچرخـه بـر اسـاس اطالعـات در      امهبرن

. ) پرداخته استGISي اطالعاتي جغرافيايي(ها سيستم
بررسي مسـيرهاي دوچرخـه بـا    ، در پژوهش ياد شده

توجه بـه اطالعـات جغرافيـايي انجـام گرفتـه و ايـن       
گيري چند معيـاره مشـخص    مسيرها با تكنيك تصميم

بكه نتيجه اين تحقيـق پيـاده سـازي يـك شـ     . دان هشد
ــه و      ــرايط منطق ــر ش ــق ب ــواري منطب ــه س دوچرخ

 ي كاربردي اين سيستم بوده است. ها خواسته

ــه1389افتخــاري ( ــااي  ) در مقال ــوان امكــان  ب عن
سنجي ايجاد سيستم حمل و نقل دوچرخه مبتنـي بـر   

به تحليل الگوي تقاضاي ، تحليل الگوي تقاضاي سفر
سفر در شهر اصفهان پرداختـه و بـر اسـاس شـناخت     

هاي بالقوه و بالفعل ايـن   يلي از موضوع به ويژگيتحل
هاي سيسـتم   كالن شهر در توسعه و ايجاد زير ساخت

 حمل و نقل دوچرخه به عنوان يك مود اصلي حمـل 
  پردازد.  ميبراي حمل و نقل عمومي  اي هو نقل و گزين

ـ 1390مختاري (  ـ  اي ه) در مقال عنـوان تحليلـي    اب
تم حمـل و نقـل   جغرافيايي بر نقش دوچرخه در سيس

پايدار شهر اصفهان به ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه      

تعداد ايستگاههاي دوچرخه، طراحي مسيرهاي ويـژه  
دوچرخه و ساير تمهيدات انديشيده شده هنوز كـافي  
نبوده و دوچرخه در شهر اصفهان بيشتر به عنوان يك 

ورزشي است و جايگـاه مناسـبي بـه    -وسيله تفريحي
تاي انجام سفرهاي شهري و عنوان يك وسيله در راس

  كاهش بار ترافيكي به دست نياورده است.
عنــوان  ابــ) در مقالــه خــود 1380نــژاد ( ميحــات  

دوچرخه و نقش آن در حمـل و نقـل پايـدار شـهري     
نمونه موردي: شهر بناب، به اين نتيجه رسـيده اسـت   

 در شهري حمل ونقل سامانة پايدارترين كه دوچرخه

 بـراي  ضـمن اينكـه   آيـد  مـي  ارشم به روي پياده كنار

كيلـومتر)   6 شـهرها (تـا   در كوتاه يها مسافت پيمودن
 ســرعت متوســط از دوچرخــه متوســط ســرعت

 .است بيشتر نقليه ديگروسايل

مقايسه پيشينه تحقيق با موارد اشـاره شـده نشـان    
دهد كه پژوهش حاضر تك بعدي نبوده و ديـدگاه   مي

و رتبـه   اسـتراتژي ، خاص تركيبي آن از سه بعد سـفر 
بندي است كه سه گام مهـم در اجـراي موفـق طـرح     

ي هـا  در حـالي كـه پـژوهش   . دوچرخه سواري است
قبلي انجام شده هر كـدام از يـك زاويـه بـا موضـوع      

  د. ان هبرخورد نمود
  معرفي محدودة مورد مطالعه در اين تحقيق -1-6

بـه دليـل وجـود     1(CBD)مركز شهر اصـفهان    
رهنگي، تفريحي، خدماتي كاربريهاي متراكم تجاري، ف

ترين مركز جـذب   و آثار تاريخي مهم، به عنوان اصلي
و توليد سفرهاي شهري به شـمار مـي رود. از سـوي    

هاي مختلف صنعتي، توليـدي   ديگر پراكندگي كاربري
ي خصوصـي در خـارج از ايـن محـدوده     ها و شركت

موجب گرديده تا سفرهاي زيـادي از ايـن مركـز بـه     
                                                     
1 central Business District 
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ة اطـراف شـهر بوجـود آينـد.     مناطق ديگر و محـدود 
جهت انجام اين تحقيق قسمتي از محدودة مركز شهر 
انتخاب شده است. اين قسمت از شمال به خيابانهاي 
عبدالرزاق و مسجدسيد، از غرب بـه خيابـان شـمس    

آبادي، از جنوب خيابان مطهري و كمـال اسـماعيل و   
تف ها ي چهارباغ خواجو، نشاط وها از شرق به خيابان

  ).2گردد شكل ( ميمحدود 

  

  
  محدوده مورد مطالعه -2شكل 

 
  داليل انتخاب اين قسمت عبارتند از:

واقع شدن خيابان چهارباغ به عنوان سـمبل شـهر   
اصفهان در ايـن محـدوده كـه عـالوه بـر قـدمت       
تــاريخي داراي مراكــز مختلــف اداري، تجــاري و 

 ها بوده و مركز فعال شهر است.  هتل

درماني مهم در اين قسمت وجود مراكز پزشكي و 
ــته و در محــدوده    ــادي داش ــه جــذب ســفر زي ك

 د.ان هي شمس آبادي و آمادگاه واقع شدها خيابان

وجود قسمتي از مراكـز تفريحـي شـامل پـارك و     
سينماها در حاشيه رودخانـه زاينـده رود كـه در ايـن     

 د.ان همحدوده قرار گرفت

وجود محورهاي مهم واقع در مركز شهر از جمله 
تف كه در عبور ها بانهاي چهارباغ خواجو، نشاط وخيا

كننـد   اي ايفاء مـي  جنوب نقش عمده -سفرهاي شمال
 در محدوده مورد مطالعه (سفرهاي عبوري)

نگاهي به شبكه معابر محدوده مركزي شهر مؤيـد  
هـاي   اي از خيابـان  اين واقعيت است كه قسمت عمده
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مركزي شهر اصفهان از سالهاي قبـل وضـعيتي ثابـت    
ســال  7اشــته و الاقــل در آينــده ميــان مــدت (    د

 آينده)هيچگونه طرح توسعه اي براي آنها وجود ندارد 
ي كه فضايي به اجايگزين نمودن وسيله نقليه بنابراين،

مراتب كمتر الزم داشته باشد و اثرات تخريبـي آن بـر   
محيط در حد صفر باشد و به سالمت محـيط زيسـت   

از بحراني تر شـدن   كمك كند مي تواند تا حدي مانع
بررسي سفرهاي  بنابراين، وضعيت اين محدوده شود، 

دوچرخه در اين محـدوده مـدنظر قـرار گرفتـه شـده      
 است.

ــاريخي واقــع در ايــن   ــديمي و ت وجــود بافــت ق
محدوده كه از ديرباز داراي فرهنگـي غنـي دوچرخـه    

سواري بوده است و به عنوان يك مزيـت بـراي ايـن    
 .محدوده به شمار مي رود

از لحاظ مطالعاتي محدوده مورد ذكـر منطبـق بـر    
مطالعـات جـامع حمـل و نقـل و      12تـا   1ي ها ناحيه

ترافيك كالن شهر اصفهان است كه سطح هـر ناحيـه   
ي همگــوني و همــوزني پارامترهــاي هــا داراي ارزش

ــادي  ــاعي و اقتصـــ ــي، اجتمـــ اســـــت فرهنگـــ
 1). اين محدوده بخشي از منـاطق  14:1383(ممتحن،

ي را نيز شامل مـي شـود. مسـاحت كـل     شهردار 3و 
ــدوده ــاكن آن   5/4مح ــت س ــع و جمعي ــومتر مرب كيل

ــر اســت. جــدول( 22900 ــواحي 3نف ــي ن ــه معرف ) ب
  پردازد. ميمطالعاتي 

  

  مشخصات نواحي محدوده مورد مطالعه - 3جدول 
شماره 
  ناحيه

  يا نقاط مهم داخل آن) ها نام خيابانهاي مرز ناحيه (محله
جمعيت 

  91ساكن 
(متر 1مساحت

  مربع)

1  
چهارباغ عباسي (پارك  –خ طيب  - خ شمس آبادي –خ شيخ بهايي  –خ باغ گلدسته  –خ سپاه  –خ عليقلي بيك 

  شهرداري) –شهيد رجائي 
89  297889  

  200715  267  خ استانداري (باغ چهل ستون) –بلوار هشت بهشت  –خ باغ گلدسته  –خ سپاه   2
 256332  1488  خ استانداري –خ فردوسي  - خ سيدعليخان - كوي فتح آباد –خ آمادگاه  –خ باغ گلدسته  –بلوار هشت بهشت   3

4  
كوي فتح  –بلوار هشت بهشت  –بلوار چهارباغ  –خ شيخ بهائي  –خ شمس آبادي  –خ سيدعليخان، خ عباس آباد 

  خ باغ گلدسته - خ آمادگاه –آباد 
2070  240293  

  526084  4009  خ طيب (مجموعه ورزشي تختي)-خ عليقلي بيك-سپاهخ–خ حكيم–خ عبدالرزاق–خ مسجدسيد  5
  800393  1536  خ حكيم (مسجد حكيم، بازارچه نو) –خ عبدالرزاق  –تف ها خ –خ حافظ  –خ سپاه   6
  442727  2040  خ استانداري (ميدان امام) - ك عمراني –ك امام زاده احمد  –ك بحريني  –خ نشاط  –خ حافظ  –خ سپاه   7

8  
ك  –خ نشاط  –خ چهارباغ خواجو  - خ موحديان –خ فردوسي  –خ استانداري  - ك امام زاده احمد –ك عمراني 

  بحريني
3560  427645  

  256789  2620  خ فردوسي (وزارت كشاورزي)–خ منوچهري–خ چهارباغ خواجو-خ موحديان  9
 512504  2772  ل دخانيات اصفهان، پارك خواجو)خ فردوسي (اداره ك - زاينده رود –خ چهارباغ خواجو  - خ منوچهري  10

 400149  2119  كوي سپاه - زاينده رود- خ فردوسي - خ سيد عليخان  11

  226856  328  ميدان انقالب-زاينده رود-خ شمس آبادي-خ عباس آباد-خ سيد عليخان  12
  ماخذ: معاونت حمل و نقل و ترافيك 

  

                                                     
  دست آمده است.ه ب ARC GISبر اساس محاسبات نگارندگان در نرم افزار  مساحت 1
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  تعاريف و مفاهيم نظري -2
اري يكـي از قـديمي تـرين    سيستم دوچرخه سـو 

ي حمل و نقل درون شـهر ي اسـت كـه در    ها سيستم
آغاز دوران شهرنشيني مورد توجه فـراوان بشـر قـرار    
گرفت اما به تدريج و با افزايش تعداد اتومبيل استفاده 

  از آن رو به كاهش نهاد.  
امروزه با توجه بـه محـدوديتهاي ايجـاد شـده در     

ي هـا  ه سازي سيسـتم منابع و امكانات الزم جهت پياد
حمل و نقل انبـوه و همچنـين عـوارض و پيامـدهاي     

ي حمـل و نقـل   ها نامطلوب حاصل از كاركرد سيستم
ي مركـزي و پرتـراكم شـهرها،    هـا  موتوري در هسـته 

گرايش دوبـاره اي بـراي اسـتفاده از دوچرخـه، ايـن      
ي شــهري هــا وســيله پــاك وكــم هزينــه در جابجــايي

  صورت گرفته است.
  دوچرخه -2-1

دوچرخه به عنوان وسـيله نقليـه اي تعريـف مـي     
شود كه دوچرخ دارد و فقط بوسـيله قـدرت فـرد يـا     
افرادي كه ممكـن اسـت آن را براننـد بـه حركـت در      

  )995:1390آيد. (خيستي، مي
  مزاياي استفاده از دوچرخه -2-2

انتقال سفرها از حمل و نقل موتوري به دوچرخـه  
دران و چوپــاني، (نــا مزايــاي فراوانــي دارد، از جملــه

1390 :4 :(  
  ؛كاهش تراكم ترافيك -
كــاهش مشــكالت پاركينــگ و صــرفه جــويي در  -

 ؛هزينه تسهيالت پاركينگ

 ؛صرفه جويي در هزينه سفر -

ها  كاهش ريسك تصادفات براي ديگر كاربران راه -
 ؛و معابر شهري

 ؛افزايش سالمتي -

 ؛كاهش مصرف انرژي -

بهبود تناسب حمل و نقـل بـا توسـعه و كـاربري      -
 ؛زمين در شهر

ي جابه جايي براي افرادي كه امكان ها بهبود گزينه -
  .رانندگي ندارند

  سفر -2-3
سفر حركتي است كه با وسيله نقليه از يـك نقطـه   

ديگر براي انجام كاري يا دستيابي به هدفي  اي هبه نقط
  گيرد. ميانجام 

سفرهايي كه توسط كاربريهاي مختلف  توليد سفر:
  ) 151:1390خيستي،شود.( ميزمين توليد 

ســفرهايي كــه توســط كاربريهــاي : جــذب ســفر
ي تفريحـي،  ها مراكز خريد، مكان: مختلف زمين مانند

  )172:1390شوند. (خيستي، مي...جذب . آموزشي و
ــفر:  ــدأ س ــفر     مب ــك س ــروع ي ــه ش ــت نقط اس

  .)377:1381(بهروزي،
مقصد سفر: به نقطه پايان يك سـفر مقصـد سـفر    

  .)377:1381گويند (بهروزي، مي
  حمل و نقل و سفرهاي كوتاه برد -2-4

با ظهور اتومبيل در جوامع در حـال توسـعه، هـر    
چند تحرك و جابجايي اشـخاص افـزايش پيـدا كـرد     
ليكن اثرات ناخوشايند آن از جمله سـوانح راننـدگي،   
آلودگي هوا، راه بندان و مصرف بيش از حد سـوخت  
پديدار شـدند. هـر چنـد حمـل و نقـل بـا دوچرخـه        

سفرهاي موتوري شود لـيكن   همهواند جايگزين ت مي
كـاربرد آن توصـيه    عمدتاً در سفرهاي كوتـاه شـهري  

ترين  تواند در اين جايگاه به عنوان سريع شود و مي مي
وسيله نقليه نقش موثري در كاهش بار ترافيكـي ايفـا   

ويژه در شـرايط  ه تواند ب نمايد، بنابراين، دوچرخه مي
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ي از سفرهاي شـهري را  ا ترافيكي سنگين بخش عمده
 بر عهده گيرد.

اي از مناطق مانند منطقه تجاري مركز شهر  در پاره
ي دانشگاهي، ها با اندازه متوسط، مراكز حومه، شهرك

ي نمايشگاهي و سـاير  ها ي فرودگاهي، زمينها مجتمع
ي اصلي كه در داخـل آنهـا سـفرهاي    ها مراكز فعاليت

 2الـي   5/0 آيد و قطر ايـن منـاطق   وجود ميه متعدد ب
كيلومتر است معموالً اكثر سفرها به طور پيـاده انجـام   
مي شود ولـي بـه هـر حـال در سـفرهائي كـه طـول        

دقيقـه   10الـي   5متـر (  800الـي   400مسافت آنها از 
پياده روي) تجـاوز نمايـد عمومـاً لـزوم ايجـاد يـك       
سرويس حمل و نقل به منظـور كـاهش مـدت زمـان     

ــ   ــتر احس ــي بيش ــأمين راحت ــفر و ت ــيس ــود.  اس م ش
 1ي وسايل نقليه همگاني كـه در مسـيرهاي   ها سيستم
پردازنــد  كيلــومتري بــه جابجــايي مســافر مــي 3الــي 

شوند كـه   ي حمل و نقل كوتاه برد ناميده ميها سيستم
ــن سيســتم  ــرين اي ــا دوچرخــه يكــي از بهت اســت  ه

  ).568: 1381(بهروزي،
برنامه ريزي استراتژيكي و اهميت آن بـراي   -2-5

  سواريدوچرخه 
امروزه كاربرد دوچرخه در كشورهاي جهان خواه 
توسعه يافته و خواه در حال توسعه رو به ازدياد بـوده  
و بسياري از كشـورها مدتهاسـت اسـتراتژي توسـعه     

د. اين كشـورها در كنـار   ان هدوچرخه سواري را پذيرفت
مترو، مونوريل و اتوبوس با فرهنگ سـازي و فـراهم   

دوچرخه براي مهار مشـكل  از ، آوردن تسهيالت الزم
  د.ان هترافيك استفاده كرد

و  در كشور ما غالب شهرها بـه دليـل داشـتن آب   
و تـراكم زيـاد    هـا  هواي معتدل، قرار گرفتن در جلگه

جمعيت و طول كوتاه سفرهاي شهري براي دوچرخه 

هاي اخيـر   سواري مناسب است، با اين وجود در سال
ه نقليـه اصـلي   استفاده از دوچرخه به عنوان يك وسيل

روند نزولي داشته است. علل اصلي اين بـي تـوجهي   
  )5: 1375، (معاونت شهرسازي و معماري: عبارتند از

 ؛وجهة اجتماعي كم دوچرخه سوار -

احساس نبود ايمني و پايين بـودن ايمنـي واقعـي     -
دوچرخه سواري به علت وضعيت نابسامان ترافيـك  

 ؛شهري

بــــي تــــوجهي بــــه دوچرخــــه ســــواري در  -
گذاري، برنامـه ريـزي، طراحـي و مـديريت      سياست
  ؛شهرها

هاي نسـبي بسـيار زيـاد دوچرخـه      با وجود مزيت
سواري و با وجود آن كـه شـرايط اقليمـي و طبيعـي     
اغلب شهرهاي مـا بـراي دوچرخـه سـواري مناسـب      
است، گسترش دوچرخه سواري در شهرهاي موجـود  

برنامـه  . ريزي جـامع نيـاز دارد   ساده نيست و به برنامه
و عمليات ضروري بـراي   ها فرايندي از تحليل يزي، ر

ريزي، ساخت ماهرانه روش كارهـا   آينده است. برنامه
يا فعاليت به منظور دستيابي به آرمانها اسـت (برايـان   

  .)22: 1376، فيلد، مك گرگور
در برنامه ريزي براي حمل و نقل غيرموتـوري دو  

: 1390رويكرد عمده وجود دارد (نـادران و چوپـاني،   
5:(  
ــل       - ــل و نق ــراي حم ــژه ب ــهيالت وي ــاد تس ايج

 ؛غيرموتوري

ونقـل غيرموتـوري از    بهبود شـرايط بـراي حمـل    -
 طريق كاهش نفوذ و تهديد حمل و نقل غيرموتوري.

هاي اخير شهر اصفهان نيز همچنين ديگـر   در سال
شهرهاي دنيـا بـراي بـرون رفـت از آلـودگي هـوا و       

هـدف خـود،    سالمتي افراد جامعه به عنوان بزرگترين

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

  
  

  1392 بهار، دوازدهم، شماره چهارمريزي شهري، سال مجله پژوهش و برنامه 104

  

 

تمركز بر روي حمل و نقل غيرموتوري را آغاز نموده 
ريـزي   است. امـا تعيـين اسـتراتژي درسـت و برنامـه     

مناسب براي اين سيستم به گونه اي كه بتوانـد ايجـاد   
و تسهيالت را در جهت افـزايش ميـزان    ها زيرساخت

تأمين   رضايتمندي و افزايش ضريب سفر با دوچرخه،
يف متخصصـان و برنامـه ريـزان    نمايد، از جمله وظـا 

شهري است تا با قدم به اين عرصـه، نقـش فرامـوش    
شده اين وسيله نقليـه را در سـفرهاي شـهري احيـاء     
كنند. در همين راستا محور اصلي اين پـژوهش ارائـه   
مدلي جهت برنامه ريزي ميان مدت دوچرخه سواري 
در شهر اصفهان بر مبناي رويكردهاي برنامه ريزي بـا  

رهاي كوتاه برد و تعيين استراتژي مناسب و جلب سف
رتبه بندي نواحي مورد مطالعه جهت كسب تسهيالت 
و خدمات و پيشبرد اهداف شهر سالم با حمل و نقلي 

  شود. ميپاك است كه در ادامه به آن پرداخته 
  ها يافتهتحليل  -3
ميزان استفاده از دوچرخه در شهر اصفهان از  -3-1

 گذشته تا كنون

ترين مراكـز   ميصفهان به عنوان يكي از قديشهر ا 
جمعيتي فالت ايران با شرايط و ويژگيهاي جغرافيايي 
بسيار مسـاعد، از ديربـاز جايگـاه و مـأمن دوچرخـه      
سواري به عنوان يك وسيلة اصلي حمل و نقـل بـوده   

سال گذشته تـاكنون حـدود    40طوري كه از ه است. ب
احيــه كيلـومتر مســير ويــژه دوچرخـه ســواري در ن   6

مركزي شهر طراحي شده و مورد استفاده مـردم قـرار   
  گيرد. مي

نتايج حاصل از مطالعات جـامع حمـل و نقـل در    
سفر روزانه در  3531887دهد كه از  مينشان  60دهه 

بـيش   است سفر بر نفر 18/2منطقه اصفهان كه معادل 

سفر، سفرهايي هسـتند كـه بـا دوچرخـه      525000از 
العـات همچنـين نشـان    صورت گرفته است. ايـن مط 

ي ها دهندة نرخ باالي مالكيت دوچرخه در بين خانواه
اصفهاني است چرا كـه ميـزان مالكيـت دوچرخـه در     

وسيله براي هر هزار نفر در شهر و  161شهر اصفهان 
دست ه وسيله براي هر هزار نفر ب 176در حومه شهر 
طـور كلـي دوچرخـه و موتورسـيكلت     ه آمده است. ب

حمـل و نقـل را بـه خـود اختصـاص      % از ناوگان 69
نيز سـهم دوچرخـه در سـفرهاي     70د. در دهه ان هداد

  درصد بوده است. 9/7شهري حدود 
در زمينه انتخاب وسيله نقليه براساس هدف از   

% از 9/11آن است كـه   نشان دهندهسفر اين مطالعات 
% 3/12% از سفرهاي تحصـيلي،  4/25سفرهاي كاري، 

ــد،  ز ســفرهاي تفريحــي و % ا3/11از ســفرهاي خري
وسيله دوچرخه انجام شـده  ه % از ساير سفرها ب4/15

    )11و9:1386است. (ابطحي،
تعداد كـل   3074902از 1389همچنين در سال  

سفرهاي ساكنين شـهر اصـفهان بـا اهـداف مختلـف      
درصــد) آن را  8ســفر( 255815ســفرهاي دوچرخــه 

). بررسـي گذشـتة   15:1390شامل مـي شود(صـادقي،  
اسـتفادة قابـل    نشـان دهنـده  ر اين شهر حمل و نقل د

از دوچرخـه بـه عنـوان يـك وسـيله نقليـه در        توجه
و مقايسـة آن بـا    60دسترس مي باشد. نگاهي به دهة 

)، ضـمن آن كـه نشـان    2جـدول (  80و  70ي ها دهه
درصدي سهم سفر بـا دوچرخـه در    50دهندة كاهش 

، گويـاي قابليـت بـاالي ايـن     استطي ساليان گذشته 
عنوان يك مد اصـلي حمـل و نقـل در ايـن      وسيله به

  شهر است.
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  تا كنون 60از دهه  سهم سفرهاي دوچرخه در شهر اصفهان -  2جدول
  سهم سفر دوچرخه از كل سفرها  تعداد سفرهاي دوچرخه  تعداد كل سفرهاي روزانه  شرح

  4/15  348150  2260875  )1366(سال مبنا  60دهه 
  9/7  212220 2685588 )1379(سال مبنا  70دهه 
  8  255815  3074902  )1389(سال مبنا  80دهه 

  ماخذ: معاونت حمل و نقل و ترافيك
به علت كم توجهي تصميم گيران و برنامه ريـزان  
و نبود بستر مناسب براي رشد ميزان دوچرخه سواري 
روز به روز از حجـم سـفرهاي انجـام شـده بوسـيله      
 دوچرخه كاسته و بـه ميـزان سـفرهاي وسـايل نقليـه     
موتوري (شامل ماشين و موتورسيكلت) افزوده شـده  

  است.
داليـل زيـر موجـب كـاهش ميـزان       ،به طور كلي

(حســــن  اســــتفاده از دوچرخــــه شــــده اســــت
  ):42:1387زاده،

  ؛مقصد سفر –زياد شدن فاصله مبدأ 
دادن اولويت به حمل و نقـل موتـوري بـه جـاي     

  ،اهميت دادن به حمل و نقل غيرموتوري
ستفاده از خودروهاي شخصـي  افزايش مطلوبيت ا
  ؛ ، ايجاد بزرگراهها با زياد كردن پاركينگ

تغيير سبك زندگي مردم و روي آوردن به زندگي 
 ؛ماشيني و اهميت دادن به كاهش زمان سفر

و تـاريخي اسـتفاده از    بين رفتن وجهه فرهنگي از
 دوچرخه.

بررسي سفرهاي كوتاه بـرد در  : مرحله اول  -3-2
  محدوده مطالعاتي

  سفرهاي انجام شده در محدوده
سفرهاي انجام شده در خصوص محـدوده مـورد   

  ):3شكل( گيرند ميمطالعه در سه گروه قرار 

گانـة فـوق    12سفرهايي كه در يكي از نواحي  -
الذكر آغاز و به يكي از همين نواحي نيـز خـتم مـي    

  )اي هدرون محدو، شوند(سفرهاي داخلي
آغاز و  گانه 12سفرهايي كه در يكي از نواحي  -

  و بالعكس.  به خارج از محدوده ختم مي شوند
سفرهايي كه از خـارج از محـدودة مطالعـاتي     -

شـوند (سـفرهاي    آغاز و به خارج از آن نيز ختم مـي 
 عبوري كه در اين مطالعه مورد بررسي نيستند)

  
انواع سفرهاي انجام شده در محدوده  - 3شكل

 مورد مطا لعه

 در محـدودة  بررسي توزيـع مكـاني سـفرها    براي
ــزار   ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــه، ب ــل GAUSS مطالع از ك

ــا اســتفاده از   ــة شــهر اصــفهان كــه ب ســفرهاي روزان
ي پيش بيني سفر در مطالعات جـامع حمـل و   ها مدل

برآورده شده است، يك مـاتريس سـفر    نقل اين شهر
مقصـد از نـواحي داخـل محـدوده اســتخراج      -مبـدا  
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ن هـر يـك از   گرديده است. بـراي تعيـين ارتبـاط بـي    
نواحي داخل محدوده با ساير نـواحي ترافيكـي شـهر    

نيـز يـك    هستنداصفهان كه خارج از محدوده مطالعه 
در نظر گرفته  "نواحي خارجي  "رديف تحت عنوان 

ي ها شده است. در برآورد سفرهاي انجام شده از مدل
گانه پيش بيني سفر در برنامه ريزي حمل و نقل به  4

  :  ده استشرح زير استفاده ش
مدل توليد سفر (تصميم براي انجـام سـفر بـه     -

  ؛منظور نيل به يك هدف موردنظر)
مدل توزيع سـفر (گـزينش و انتخـاب مقصـد      -
 سفر)

مدل تفكيك گونـه سـفر (گـزينش و انتخـاب      -
 ؛وسيله نقليه براي انجام سفر)

مدل تخصيص سفر (گزينش و انتخاب مسـير   -
 ؛سفر)

شهرهاي  روش چهار مرحله اي نخستين بار براي
  ديترويت و شيكاگو ابالغ گرديد. در اين روش منطقه 

شود كه  مورد مطالعه به قطعات كوچكي تقسيم مي
گويند و سپس رفـت و آمـد بـين     به آنها ناحيه نيز مي

  گيرد.  آنها مورد مطالعه قرار مي
اساس اين مدل يافتن رابطه بين كـاربري زمـين و   
ــاس      ــه براس ــت ك ــل اس ــل و نق ــبكه حم ــم ش حج

رامترهاي: وضع اقتصادي، اجتمـاعي و جمعيتـي در   پا
سطح شهر، كاربري زمين و خصوصيات عرضه حمل 
و نقل (شبكه حمل و نقـل و تعـداد و انـواع وسـايل     
نقليه) عمل مي كند. مدل كمـي مـورد اسـتفاده مـدل     

اسـاس مـدل جاذبـه از قـانون جاذبـه      باشد.  ميجاذبه 
وي جاذبه نيوتن اقتباس مي شود. برطبق اين قانون نير

اي مسـتقيم بـا جـرم و ارتبـاط     بين دو جسـم، رابطـه  
معكوس با فاصله بين آن دو دارد. بـه همـين ترتيـب،    

در مدل جاذبه، تعداد سفرهاي بين دو منطقه، ارتبـاط  
ي موجود در دو منطقه و ارتباط ها مستقيمي با فعاليت

معكوس با فاصله اين دو منطقـه بـه عنـوان تـابعي از     
  زمان سفر دارد.

   آمده است: 1 رابطه مدل جاذبه در
   )1( رابطه

   
  :  كه در آن

و  i= تعداد سـفرهاي توليـد شـده در منطقـه      
  jسفرهاي جذب شده به منطقه 

ــه    =  ــده در منطق ــد ش ــفرهاي تولي  = iس

   jسفرهاي جذب شده به منطقه 
ــريب   =  ــادل  ض ــراي تب ــطكاك ب  ijاص

  )jو  i(براساس زمان سفر بين 
i  منطقــه مبــدأ و =j منطقــه مقصــد = n  تعــداد =

  مناطق در دست بررسي
  اقتصادي مناطق –ي اجتماعي ها ويژگي= 

ايجـاد شـده در    (pi)براساس مدل جاذبه سفرهاي 
ــه  ــع  ، iمنطق ــه ديگــري توزي ــر منطق و  در ه
و  j(Aj/Aj)ي مربوط به هر منطقـه  ها جاذبه براساس

،  j[f(t)j/f(t)ij]قابليت دسترسي مربوط به هر منطقـه  
  : توزيع مي شود، اين بدان معناست كه

  
  
  jو  iسفرهاي بين  = iسفرهاي ايجاد شده در  × 
 

 iبخشي از توليدات سفر منطقـه   jمنطقه  ،بنابراين
ـ ها را بسته به ويژگي ي هـا  ا ويژگـي ي آن در مقايسه ب

ساير مناطق در ناحيه تحت بررسي دريافت مي كنـد.  
اين اصل منجر به اصطالح شراكت مي شود كه اغلب 

  jويژگي هاي جذب 
 ويژگي هاي جذب كل مناطق
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را  ها يي كه اين ويژگيها براي مدل جاذبه و ساير مدل
در عمل، براي هـر هـدف سـفر،    . رود دارند به كار مي

رود، زيـرا اهـداف    اي به كـار مـي   مدل جاذبه جداگانه
ي توزيـع متفـاوتي دارنـد.    هـا  ويژگـي متفاوت سـفر،  

 )178: 1390(خيستي،

 12ي فـوق سـفرهاي نـواحي    ها با استفاده از مدل
گانه و نواحي خارجي در محدوده تعريف شده از نرم 

) 4افزار استخراج گرديده كه حاصـل آن در جـدول (  
 نمايش داده شده است.

 
  قصد سفرسفرهاي روزانه نواحي مطالعاتي به تفكيك مبدا و م -4جدول

 مبدا 

 مقصد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

نواحي 
 خارجي

 جمع

1 258 0 46 212 190 85 248 42 23 89 17 117 18975 20302 

2 0 0 13 24 0 82 42 33 25 0 136 37 6096 6487 

3 78 13 226 122 289 43 127 205 89 15 94 298 14312 15910 

4 79 24 174 254 63 140 87 127 198 15 162 105 22117 23546 

5 127 0 261 119 335 495 0 39 25 0 164 204 20714 22483 

6 85 82 94 179 497 824 330 330 123 283 130 21 33704 36700 

7 314 0 127 44 90 302 485 262 160 77 117 273 21964 24214 

8 60 33 170 105 63 392 277 222 207 122 431 285 10057 12426 

9 23 25 89 198 50 148 150 181 359 254 276 251 6732 8735 

10 0 26 15 15 0 286 18 144 273 280 56 155 8814 10082 

11 17 0 152 215 192 130 117 249 234 96 186 72 4942 6603 

12 71 0 324 47 232 69 205 284 274 92 29 78 29397 31083 

نواحي 
 خارجي

1947 6441 14515 22401 20646 33785 22167 10407 6796 8827 4939 30129  - 200531 

 41910 19780 32026 6738 10152 8784 12523 24251 36799 22646 23936 16208 6643 2059 جمع

  منبع:تحقيق نگارندگان
ي هـا  دهد كه مسـافت  از طرفي تحقيقات نشان مي

كيلومتر ممكن است براي پياده روي  3تا  2متوسط از 
يي بــراي هــا ني باشــد امــا ايــن چنــين مســافتطــوال

دوچرخه كـامالً مناسـب اسـت. حتـي در تأسيسـات      
زيربنايي كه فقط براي اتومبيـل در نظـر گرفتـه شـده     

كيلومتري از  3تا  2تواند در يك مسافت  دوچرخه مي
). 5(جـدول  هر جهت برتري خود را به اثبات برساند

ح اگر شرايط براي دوچرخه سواري به صورتي اصـال 
گردد كه جاذبة دوچرخه سواري ايجاد شـود در ايـن   
صورت سهم تردد با دوچرخه افزايش خواهد يافـت.  
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كاهش پيدا كردن تردد با دوچرخه بـا افـزايش يـافتن    
اندازه شهر، يك روال معمولي نيست بلكه فقط نتيجة 

ريزي بدون توجه به ايـن   گذاري و برنامه يك سياست

آنرا بـراي شـهرهاي   نوع سفرها بوده است كه اهميت 
 )219: 1381بزرگ قبول نكرده است (كنف الخر، 

  

  انتخاب وسيله نقليه برحسب بعد مسافت (درصد) – 5جدول
  بقيه  اتومبيل شخصي  پياده  وسايل حمل و نقل عمومي  دوچرخه  مسافت (كيلومتر)

0 -2  16  4/2  5/54  5/23  8/2  
2 -3  3/17  3/11  6/18  6/48  2/4  
3 -4  7/12  8/16  8/9  8/55  9/4  
4 -5  9  1/18  5/7  8/60  6/4  

  3/7  1/72  1  4/16  2/3  5بيشتر از 
  220: 1381ماخذ: كنف الخر، 

) و موارد اشاره شده و بـا  5طبق اطالعات جدول(
هاي انجـام  توجه به مساحت محدوده و مطابق بررسي

 هـا  شده حداكثر طول فضايي سفرهايي كـه دو سـرآن  
كيلــومتر  4ز مطالعــاتي باشــند كمتــر ا درون محـدوده 

است كه بيانگر امكان استفاده از دوچرخه در بخشـي  
ــه درون محــدوده  . بررســي اســتاز ســفرهاي روزان

دهد كه تعداد سفرهايي كه هر دو  ) نشان مي4جدول(
 21000سر آنها داخل محدوده مطالعاتي است حـدود  

درصـد سـفرهاي كـل     5سفر روزانه بوده كه حـدود  1
قم قابل توجهي بوده و شود كه ر ميمحدوده را شامل 

تواند در جذب  ميبرنامه ريزي دقيق براي اين سفرها 
آنها به سمت حمـل و نقـل غيـر موتوري(دوچرخـه)     

  .موثر باشد
بررسي تاثير عوامـل داخلـي و   : مرحله دوم -3-3  

  خارجي بر سيستم دوچرخه
جهت بررسي تاثير عوامل داخلـي و خـارجي بـر    

و  هـا  سيسـتم كه در  SWOT سيستم دوچرخه از مدل
صنايع به عنوان يك مدل راهبردي است، استفاده شده 
                                                     

تعداد  -اد سفرهاي دو سر درون ناحيه = تعداد كل سفرها تعد 1
  سفرهاي نواحي خارجي 

ابـزار برنامـه ريـزي     SWOTاست. از آنجا كـه مـدل   
موفقيــت آن در گــرو ، تحليلــي و اســتراتژيكي اســت

ي آن يعنـي نقـاط قـوت و    هـا  شناسايي صحيح مولفه
ضعف (كه از درون سيستم قابل كنترل بوده) و تهديد 

ج از سيستم به آن نفع يا و فرصتهايي است كه از خار
بــراي  .)360،1388(فــردآر:اســت رســانند،  مــيزيــان 

ــود    ــعيت موج ــحيح در وض ــايي ص ــتم  ،شناس سيس
ــ ــه مجموع ــه اي هدوچرخ ــتگاه ،از دوچرخ ــا ايس ي ه

ي متـولي  هـا  سـفر بـا دوچرخـه و سـازمان     ،دوچرخه
امر(شهرداري و معاونت حمـل ونقـل و ترافيـك) در    

  دهند.  ميتشكيل  نظر گرفته شده كه محيط داخلي را
سپس عوامل داخلي و خارجي با ضريب اهميتـي  

بر اساس نظرسنجي كارشناسان تعيين شده  10تا  1از 
بـه آنهـا تعلـق     4تـا   1و توسط نگارندگان امتيازي از 

حاصل بـه صـورت امتيـاز وزنـي بـر       "گرفته و نهايتا
اساس حاصل ضرب امتياز كسـب شـده در وزن هـر    

ي هـا  ) امتيـاز 7) و(6اول(مورد بدست آمده است. جد
 . دهد ميمشخص شده را نشان 
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  )IFEتأثير عوامل داخلي بر سيستم دوچرخه سواري ( - 6جدول 
  امتياز وزني  امتياز  وزن  ضريب اهميت  قوت

 قيمت ارزان دوچرخه در مقابل ساير وسايل نقليه

 وجود مسيرهاي ويژه دوچرخه در بعضي از معابر

 رخهوجود ايستگاههاي مكانيزه دوچ

 ي حمل و نقلها هزينه كم اجرا و نگهداري نسبت به ساير سيستم

  نياز به فضاي كم جهت تردد و پارك نسبت به وسايل ديگر

8  
9  
10  
7  
9  

09/0  
1/0  
11/0  
07/0  
1/0  

3  
2  
4  
4  
3  

27/0  
2/0  
44/0  
28/0  
3/0  

  ضعف
 عدم فرهنگ سازي گسترده و مناسب جايگزيني دوچرخه به جاي خودرو شخصي

 تخصيص منابع مالي كافي در جهت اجرا و حمايت از سيستم عدم

 كافي نبودن مسيرهاي ويژه دوچرخه

 تأمين نبودن ايمني دوچرخه سواران در سفرهاي شهري

  عدم وجود پاركينگ دوچرخه

10  
9  
10  
10  
8  

11/0  
1/0  
11/0  
11/0  
09/0  

  

4  
4  
3  
4  
3  

  

44/0  
4/0  
33/0  
44/0  
27/0  

  90  37/3  

  )EFEمل خارجي بر سيستم دوچرخه سواري (تأثير عوا -7جدول
  امتياز وزني  امتياز  وزن  ضريب اهميت  فرصت

 وجودسفرهاي كوتاه برد قابل انجام با دوچرخه

 آلودگي محيط زيست(هوا و صوت)

 سهميه بندي سوخت خودروها

 كمبود فضا جهت پارك اتومبيل شخصي(پاركينگ)

  اقليم مناسب شهر

10  
10  
9  
8  
7  

11/0  
11/0  
10/0  
09/0  
08/0  

3  
4  
4  
2  
2  

33/0  
44/0  
4/0  
18/0  
16/0  

  تهديد
 توسعه سريع شهر و افزايش فاصله سفرها

 نبود قانون حمايت از دوچرخه سواران

 اولويت دادن به وسايل نقليه شخصي در طراحي راههاي شهري

 ي جديد حمل و نقلها سيستم

  افزايش مالكيت خودرو

9  
9  
8  
9  
10  

10/0  
1/0  
09/0  
1/0  
11/0  

3  
3  
2  
4  
4  

3/0  
3/0  
18/0  
4/0  
44/0  

  89  13/3  
  تحقيقات نگارندگان: منبع

دهد كه عوامل داخلـي   مي) نشان 7) و (6جداول (
برسيسـتم  ، 3و خارجي با كسب امتياز وزنـي بـيش از  

  دوچرخه سواري مؤثر هستند.
در پاسخ بـه سـوال تعيـين اسـتراتژي مناسـب در      

هر جهــت توســعه سيســتم دوچرخــه ســواري در شــ 

ـ  IFEو  EFEبا استفاده از جداول ، اصفهان دسـت  ه ب
ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي ترسيم ، آمده

  )8استراتژي مناسب اتخاذ گرديد.جدول( و
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  ) در سيستم دوچرخه سواري شهر اصفهانIEماتريس عوامل داخلي و خارجي ( - 8 جدول

  
يي را هـا  در اين موقعيـت اسـتراتژي   بايدسازمان  

  شود. شد و ساخت و توسعه مياتخاذ كندكه موجب ر
يي ها بايستي در اين موقعيت استراتژي ميسازمان  

را اتخاذ كند كـه باعـث حفـظ و نگهـداري و وضـع      
  موجود باشد.

يي را هـا  در اين موقعيـت اسـتراتژي   بايدسازمان  
اتخاذ كند كـه موجـب كوچـك شـدن و رهـا كـردن       

  كارهاي غير ضروري باشد.
كه مديريت شـهري بـه   دهد  مينتايج تحقيق نشان 

عنوان سازمان متولي امر دوچرخـه سـواري در شـهر    
ي كه تاكنون در اين راسـتا  ها اصفهان در ادامه فعاليت

يي را ها استراتژي بايدانجام داده است در حال حاضر 
ساخت و توسعه سيسـتم  ، رشد، اتخاذ كند كه موجب

طبـق نمـودار    هـا  دوچرخه سواري شود اين استراتژي
  )4از نوع تهاجمي باشد.شكل(زير بايد 

  
پيشبرد سيستم  نمايش نوع استراتژي در - 4شكل

  دوچرخه در شهر اصفهان
  

  مرحله سوم: رتبه بندي نواحي مورد مطالعه -3-4
در راستاي اسـتراتژي مشـخص شـده درگـام دوم     
(توســعه سيســتم دوچرخــه ســواري)؛ نــواحي مــورد 
مطالعه جهـت تخصـيص تسـهيالت و احـداث زيـر      

  مورد نياز اين سيستم رتبه بندي گرديد. ساختهاي

 IEماتريس   )IFEنمره نهايي ارزيابي عوامل داخلي(

    0/4 – 0/3قوي   99/2 – 0/2متوسط   99/1 -0/1ضعيف

  
III 
  

  
H  
 

  
I  

  

 
 

  

0/3-0/4  

  زياد

ي(
رج

 خا
مل
عوا

ي 
زياب

س ار
تري
ي ما

نهاي
ره 

نم
E

F
E

(  

 

  
VI  

  
V 

  
IV 

 
 

0/2-
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IX 

  
VIII  

  
VI  

 
  

0/1-
99/1  

  كم
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رتبه بندي نواحي ياد شده ابتدا با استفاده از  براي 
گانـه ترسـيم و سـپس     12نواحي  Autocadنرم افزار 

بر روي نقشه شـهر   ArcGISالية مذكور در نرم افزار 
مقصد سـفرهاي   –اصفهان قرار گرفته و ماتريس مبدأ 

ي مـذكور لينـك   ها ) با اليه9روزانه دوچرخه (جدول 
شده كه نتيجة آن ترسيم اليه اي است كـه نـواحي را   
براساس مقـدار جـذب و توليـد سـفرهاي دوچرخـة      
روزانه در محدودة مورد مطالعـه دسـته بنـدي نمـوده     

است. سپس براساس اين دسته بندي بـه تعيـين رتبـة    
نواحي، جهت برقراري تسهيالت پرداخته شده اسـت.  

  )5شكل(
مقصـد انجـام    -اد سفرهاي مبدأدليل انتخاب تعد 

بنـدي آن اسـت    شده با دوچرخه به عنوان معيار رتبه
ــه اي از      ــاس مجموع ــود براس ــفرها خ ــن س ــه اي ك
پارامترهاي مهم و مؤثر از جمله جمعيت، مسـاحت و  

  د.ان هبدست آمد ها كاربري
  

  تعداد سفرهاي روزانه با دوچرخه در محدودة مورد مطالعه -9جدول
مبدا (ناحيه)

 12 11 10 9 8 7  6  5  4  3  2 1قصد(ناحيه)م
نواحي 
خارجي

1 1203 52 6 35 10 52 50 3 7 5 6 1159
2 7 3 6 6 7 10 10 22 3 6 7 6 391 

3 53 3 37 30 8 10 137 55 3 9 32 73 878 

4 8 3 30 6 52 10 10 7 3 5 3 6 979 

5 34 3 6 50 8 65 10 6 3 8 3 7 1360

6 10 3 6 29 62 329 120 92 3 82 35 6 2427

7 47 3 133 7 24 103 151 55 42 6 3 9 1644

8 49 19 54 5 7 95 62 40 51 6 30 6 1072

9 5 3 6 6 10 45 49 22 70 108 110 6 415 

10 7 3 6 6 8 90 10 12 151 6 3 49 609 

11 8 3 37 6 8 45 10 9 119 6 3 6 140 

12 7 3 73 6 7 10 10 6 3 51 3 9 651 

احي نو
 خارجي

1169414932 1066138924621740 1179 358 626 143 701  - 

  نگارندگان منبع: تحقيق 
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  بندي نواحي مورد مطالعه بر اساس سفرهاي دوچرخه رتبه - 5شكل

  

براساس نتايج تحليل اطالعات سفر دوچرخـه در  
GIS :نواحي به شرح زير رتبه بندي مي گردد  

  مشاهده مي شود:) 5همانگونه كه در شكل (
بيشترين تعداد سـفر دوچرخـه را   روزانه  6ناحية 

 توليد و جذب مي كند كه در رتبة اول قرار مي گيـرد. 
اين ناحيه كه در شمال شرقي محدوده مطالعاتي قـرار  
گرفته شامل محلة گلبهـار و محـل تمركـز بازارهـاي     
شهر اصفهان است. عالوه بـر آن ايـن قسـمت داراي    

ي و سنتي است. نگاهي به جدول بافت مسكوني قديم
) نشان مي دهد كه بيشترين تعداد ايـن سـفرها در   9(

  .استاي  درون ناحيه 6ناحية 

با بيشترين توليد و جذب  7ناحيه ، 6پس از ناحية 
سفر) روزانه در مرتبه دوم قـرار   4400سفر دوچرخه(

گيرد. اين ناحيه نيز داراي بافـت تـاريخي (ميـدان     مي
ت تجاري(بــازار) و بافــت مســكوني امــام(ره)) و بافــ

  متراكم است.
ي تجـاري و بافـت   هـا  بـا وجـود كـابري    5ناحيه 

  گيرد. ميسوم قرار  در رتبه ميمسكوني متراكم و قدي
گيـرد. عمـده    نيز در رتبه چهارم قرار مـي  8ناحيه 
ايـن ناحيـه را بافـت مسـكوني تشـكيل       هـاي  كاربري

  دهد. مي
بـه خـود    رتبـه پـنجم را  ، 1در اين ميـان ناحيـه   

اختصاص داده است. اگر چه در ايـن ناحيـه كـاربري    
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مسكوني بسيار كم است اما وجود ميدان امام حسـين  
به عنـوان نقـاط    وپارك شهيد رجائي در اين محدوده

عمده توليد كننده و جذب كننده سفر يكي از عوامـل  
  .استمهم كسب اين رتبه 
  گيرد. ميششم قرار  در رتبه 3پس از آن ناحيه 

سفر روزانه بـا   1700نيز با داشتن حداقل  4يه ناح
  نمايد. ميدوچرخه رتبه هفتم را كسب 

در رتبـه نهـم    12در رتبه هشتم و ناحيه  10ناحيه 
  گيرند. ميقرار 

ي هــا بــه ترتيــب داراي رتبــه   11،2،9نــواحي 
 11و 2باشند كه دو ناحيـه   ميدهم،يازدهم و دوازدهم 

هستند كه  ها نكدر بر گيرنده تعداد زيادي از شعب با
در  "از سفرها در نواحي فوق خصوصا اي هبخش عمد

ساعات اداري با هدف دسترسي به اين كاربريها انجام 
غيـر از دوچرخـه    اي هشود كه بيشتر با وسيله نقليـ  مي

 شود.  ميانجام 

رتبه بندي فوق در راستاي اسـتراتژي تعـين شـده    
ن دهد كه توزيع خدمات ويژه دوچرخه در اي مينشان 

محدوده بايستي بر اساس اهميـت موضـوع وسلسـله    
مراتب مشخص شده در نظر گرفته شود. بديهي است 
كه توزيع و تعداد ساختارهايي همچـون ايسـتگاههاي   
دوچرخه و تسهيالتي همچون تعداد دوچرخه موجود 
در هر ايستگاه و بودجه مخصوص هر ناحيه با توجـه  

كـه   به نتـايج فـوق متفـاوت خواهـد بـود. ضـمن آن      
فعاليتهاي فرهنگي و سيستم تشويق و جذب سفر بـه  
سمت دوچرخه به عنوان وسيله نقليه منتخـب در هـر   

  طلبد. ميناحيه نيز تدابير و اقدامات منوط به خود را 
 ي تحقيقها بررسي فرضيه -3-5

رسد عوامل داخلي و خارجي  ميبه نظر  -1فرضيه
  با توسعه سيستم دوچرخه سواري رابطه دارند.

 SWOTتوجه به نتـايج بدسـت آمـده از مـدل     با 
عوامل داخلي و خارجي بـا كسـب امتيازهـاي وزنـي     

بر سيستم دوچرخـه سـواري در شـهر    ، 13/3و  37/3
بـه اثبـات    1اصفهان مـوثر هسـتند در نتيجـه فرضـيه     

  رسد. مي
بيشـترين   7و 6رسـد نـواحي    ميبه نظر  -2فرضيه

 تعداد سفر دوچرخه را به خود اختصاص داده است.

ــه نظــر  -3فرضــيه ــواحي  مــيب  11و  2،9رســد ن
كمترين تعداد سفر دوچرخـه را بـه خـود اختصـاص     

 دهد. مي

با توجه به رتبه بندي انجـام شـده در خصـوص    
نواحي مطالعاتي بر اساس تعداد سفرهاي دوچرخه با 

، 2رتبـه   7ناحيـه  ، 1رتبـه   6ناحيـه  ، GISنرم افـزار  
، 5رتبـه   1 ناحيـه ، 4رتبـه   8ناحيـه  ، 3رتبه  5ناحيه 
، 8رتبـه   10ناحيـه  ، 7رتبـه   4ناحيه ، 6رتبه  3ناحيه 
، 11رتبه  2ناحيه ، 10رتبه  9ناحيه ، 9رتبه  12ناحيه 
فرضيه  بنابراين، اند  را كسب نموده 12رتبه  11ناحيه 

 رسد.  ميبه اثبات  3و2

  گيري نتيجه -4
استفاده از دوچرخه در شبكه حمل و نقل شـهري  

ميــزان ترافيــك شــهري و كــاهش تـأثيرات مثبتــي در  
ي ناشــي از حمــل و نقــل موتــوري دارد. هــا آلــودگي

گسترش كاربرد اين وسيله در شـهرهاي مختلـف كـه    
خود گواهي بر كارايي آن در انجام رسالتش مي باشد، 
در بهبود وضعيت ترافيك شهرهاي داخل كشـور نيـز   
مورد توجه قرار گرفته است. دراين پژوهش ارائه يك 

ه ريزي ميـان مـدت دوچرخـه سـواري در     مدل برنام
محدوده مركزي شهر اصفهان با در نظر گرفتن تعـداد  
ســفرهاي روزانــه ايــن محــدوده و تعيــين اســتراتژي 
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مناسب جهت ارائه خدمات و افزايش جـذب سـفربه   
    سمت دوچرخه، مورد هدف واقع شده است.

از جمله نقاط مهم و مثبتي كه در اين مـدل بـه آن   
ييـر رويكردهـاي قبلـي و عرضـه ي     پرداخته شـده تغ 

خدمات دوچرخه سواري با توجه به سطوح تقاضـاي  
فرصـت و تهديـد   ، سفر و بررسي نقاط قوت، ضـعف 

براي سيسـتم موجـود و ارائـه اسـتراتژي مناسـب در      
باشـد.   مـي جهت تغيير شرايط حاكم به نفع دوچرخـه  

همچنين با توجه به ضرورت اولويت بندي خدمات و 
مينــه توســعة سيســتم حمــل و نقــل منـابع مــالي در ز 

دوچرخه، بـه كمـك تحليـل سـفرهاي دوچرخـه در      
نواحي مورد مطالعه، رتبة هر يك از نواحي و اولويت 

و تسـهيالت مـرتبط بـا آن تعيـين      ها ايجاد زيرساخت
  گرديد. 

بـا وضـعيت فعلـي     هـا  نتايج پژوهش و تطبيـق آن 
سيستم دوچرخه در شهر اصفهان، از جملـه وضـعيت   

موجود در ايستگاههاي دوچرخـه واقـع در   تسهيالت 
محــدوده، نشــان مــي دهــد كــه توزيــع تســهيالت و  
خدمات بـدون توجـه بـه تعـداد تقاضـاي سـفرهاي       
دوچرخه محدوده هر ايستگاه انجـام شـده كـه خـود     
گواهي بر عدم برنامـه ريـزي صـحيح بـراي توسـعة      

ــا توجــه بــه شــكل    6در ناحيــة  ،5سيســتم اســت. ب
ز بازارهـاي شـهر اصـفهان    مطالعاتي كـه محـل تمركـ   

رغم تعداد زياد سفرهاي دوچرخه و كسب است، علي
و تسهيالت، در  ها اولويت اول اختصاص زير ساخت

حال حاضر ايستگاه دوچرخه وجود ندارد و يا تعـداد  
 42دوچرخه موجود در ايستگاه ميـدان امـام حسـين(   

كمتر از ، 5با اولويت  1با واقع شدن در ناحيه دستگاه)
در  دستگاه) 52دوچرخه در ايستگاه پل خواجو(تعداد 
باشد. ايـن نتـايج حـاكي از     مي 9با اولويت  10ناحيه 

اهميت برنامه ريزي واستفاده از مدل پيشنهادي جهت 
موفقيت سيسـتم دوچرخـه سـواري و افـزايش سـهم      

  سفر با اين مد حمل و نقلي در شهر اصفهان است.
اجـراي  طبق نتايج بدست آمده از اين پژوهش، با 

از  ســفر) 21.000درصــد( 5مــدل مــذكور در حــدود 
سفرهاي محدوده مورد مطالعه كه كوتاه بـرد و داراي  

كيلومتر هستند، به سـمت دوچرخـه    4طولي كمتر از 
شوند. از آنجـا كـه در حـال حاضـر تعـداد       ميجذب 

 201308سفرهاي روزانه با دوچرخه در شهراصـفهان  
بـرد موجـب   سفر است، جذب اين تعداد سفر كوتـاه  

درصــدي ســفرهاي دوچرخــه در راســتاي  10رشــد 
توسعه پايدارخواهد شد كه نشان از كارايي مدل ارائه 

مورد مطالعـه،   شده است. با توجه به وسعت محدوده
اين افزايش سفر با دوچرخه قابل توجه بوده و پـيش  

و تعميم اين مدل در كل شهر  كه توسعه شود ميبيني 
هتـري را بـه دنبـال خواهـد     نتايج موثر و به مراتـب ب 

 داشت.

 هاپيشنهاد -5

با توجه به نتايج تحقيق و پيوستگي منطقي بـين   -
شـود كـه ايـن     مـي مراحل انجام شده در آن، پيشـنهاد  

روند به عنوان الگويي در سطح شهر اصـفهان جهـت   
توسعه ميان مدت دوچرخه سواري به عنوان يك مـد  

راسـتا  حمل و نقلي، بـه كـار گرفتـه شـود و در ايـن      
مناطق چهارده گانه شهرداري مورد رتبـه بنـدي واقـع    

   ؛شود
و  در راستاي توسـعة طـرح دوچرخـه سـواري     -

جلــب ســفرها بــه ايــن ســمت، مــوارد زيــر پيشــنهاد 
  :  گردد مي

   ؛فراهم نمودن امكان دوچرخه سواري بانوان

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

  
 

  115  ريزي ميان مدت دوچرخه سواري در راستاي توسعه پايدار مطالعه موردي: محدوده مركزي شهر اصفهان ارائه مدل برنامه
  

ــتگاه ــرار دادن ايس ــاي دوچرخــه در نزديكــي   ق ه
ــگ ــا پاركين ــتگاه ه ــومي، ايس ــا ي عم ــوس، ي اه توب

 ؛ايستگاههاي مترو در مرز ورود به محدوده مطالعاتي

اجراي طرح محـدوديت كامـل تـردد خـودرو در     
بـازار   خيابانهاي تجاري از جمله چهارباغ و محـدوده 

 ؛جهت جلب سفرها به سمت دوچرخه

هاي تشويقي از جمله تقدير از  به كاربردن سياست
شـهروندان نمونــه دوچرخــه ســوار، تقــدير از دانــش  

  ؛موزان دوچرخه سوارآ

افزايش ايمني دوچرخـه سـواران از جملـه كرايـه     
، دوچرخه همراه با تجهيزات دوچرخه سواري (كـاله 

 ؛..). دستكش و

 ايجاد مسيرهاي ويژه به صورت شبكه در شهر

 ؛ايجاد مسيرهاي سبز دوچرخه

 .ي دوچرخه به تعداد زيادها احداث پاركينگ
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