
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

و مقایسه  دوچرخه در کالن شهرها حمل و نقلسیستم  پیاده سازی ارزیابی

 آن با سیستم حمل و نقل موتوری

 
  *2حسن هاشمی فرد ،1سیدجعفر حجازی
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 hasanhashemi17@yahoo.com ،نشگاه شهید چمران اهوازدا ،دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری -2

 

 

 

 چكیده
مناسب در کالن شهرها استفاده از دوچرخه در سفرهای  یزیرساخت ها دوچرخه سواری و فرهنگامروزه به علت نبود 

 شهری به ندرت انجام می شود. از طرفی استفاده ی بی رویه از وسایل نقلیه ی موتوری موجب کاهش ذخایر کوتاه

و اثرات سوء بسیار مخربی را برای جامعه و افراد آن  رفتن بودجه ی قابل مالحظه ای از کشور می شود هدر و زیرزمینی

مسافت های کوتاه و متوسط شهری می تواند جایگزین مناسبی برای  استفاده از دوچرخه در به نظر می رسددارد. اما 

رزیابی کلی از پیاده سازی سیستم حمل و نقل دوچرخه و مقایسه ی ضروریست که یک ا وسایل نقلیه ی موتوری باشد. پس

گیرد تا در صورت لزوم و کارآیی، به عنوان یک مود حمل و نقل در سفرهای کوتاه  آن با سیستم حمل و نقل موتوری انجام

پیاده سازی  ه ارزیابیدر این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای ابتدا ب .و متوسط شهری مورد استفاده قرار گیرد

حمل و نقل موتوری پرداخته  س به مقایسه ی کمی و کیفی آن با سیستمسیستم حمل و نقل دوچرخه پرداخته شده و سپ

خصه های دو سیستم منظور نمودن طیف وسیعی از مش با توجه به ارزیابی به عمل آمده که با در نهایت شده است.

در سفرهای   حمل و نقل موتوری به سیستم نسبتقل دوچرخه برتری سیستم حمل و ن صورت گرفته است،

 شد. نتیجه گیری کوتاه شهری

 

 .حمل و نقل موتوریسیستم شهرها،  کالنوسایل نقلیه ی موتوری، دوچرخه،  کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
و نیاز  ینده های زیست مییییبا استفاده از سیستم حمل و نقل دوچرخه می توان بخشی از مشکالت ناشی از ترافیک، آال      

اما در بسیاری از کالن شهرهای ایران موانعی برای استفاده از دوچرخه ه صورت قابل توجهی بهبود بخشید. به ارتقاء سالمت را ب

و تسهیالت مناسب دوچرخه، بی نظمی ترافیک  به عنوان یک سیستم حمل و نقل شهری وجود دارد. نبود زیرساخت ها

. اصالح هر یک از این موانع نیازمند برنامه ریزی و فرهنگ دوچرخه سواری از جمله ی این موانع هستند و نبود موتوری

مدیریت صییح می باشد و در مواردی که بدون برنامه ریزی و انجام مقدمات کار به استفاده از طرح دوچرخه پرداخته شود با 

فعتی حاصل نمی شود بلکه موجب اتالف منابع شده و اجرای این شکست رو به رو شده و نه تنها از هزینه ی انجام شده من

نیازمند  واری و تالش در جهت موفقیت آن هاگونه طرح ها را در آینده با مشکل مواجه می کند. اجرای طرح های دوچرخه س

واری و همچنین توجه اساسی به نکاتی مانند طراحی و احداث شبکه های ایمن، پیوسته، راحت و در دسترس برای دوچرخه س

 اجتماعی به منظور ترغیب مردم به استفاده از دوچرخه است. -فراهم سازی زمینه های فرهنگی
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 اهمیت و ضرورت پژوهش -2
طراحی مسیرهای دوچرخه سواری در کلیه ی شهرهای باالی  1631و شهر سازی در سال  مصوبه ی شورای عالی معماری      

می تواند نقش در مسافت های کوتاه و متوسط شهری چرا که دوچرخه  [.1ید قرار داده است]هزار نفر جمعیت را مورد تاک 05

      امروزه هدف اصلی مهندسان کاهش هزینه هاست.  مؤثری در کاهش برخی مسائل و مشکالت این شهرها داشته باشد.

رد ارزیابی اقتصادی استفاده از سهم را در مو هزینه های انرژی، اتالف زمان، استهالک، آالیندگی و هزینه های خانوار بیشترین

  و تصمیم گیری در مورد انتخاب نوع سیستم  جهت کاهش هزینه ها پس حمل و نقل در کالن شهرها دارند. هایسیستم 

 ضرورت پیدا می کند. کیلومتر( 3و متوسط شهری)حداکثر  در مسافت های کوتاه حمل و نقل مقایسه ی سیستم ،حمل و نقل

با سوخت های فسیلی نه تنها موجب کاهش ذخایر زیر زمینی و هدر رفتن  ی موتوری ه ی بی رویه از وسایل نقلیهاستفاد

بلکه اثرات سوء بسیار مخرب و زیانبار و گاهاٌ جبران ناپذیری را برای جامعه و افراد حظه ای از کشور می شود بودجه قابل مال

ای کوتاه و متوسط شهری می تواند جایگزین مناسبی برای وسایل نقلیه ی اما استفاده از دوچرخه در مسافت ه آن دارد.

وچرخه تنها وسیله نقلیه ای است که بدون داشتن آلودگی هوا و آلودگی صوتی می تواند ورزش مناسب، دموتوری باشد چرا که 

خه مورد ارزیابی و بررسی قرار دوچر حمل و نقل سیستم پیاده سازیپس ضروریست که  .سالم و کم هزینه ای نیز به شمار آید

 .گیرد تا در صورت لزوم، به عنوان یک مود حمل و نقل در سفرهای کوتاه و متوسط شهری مورد استفاده قرار گیرد

 

 روش تحقیق -3
از  جهت ارزیابی پیاده سازی سیستم حمل و نقل دوچرخه و مقایسه ی آن با سیستم حمل و نقل موتوری در این پژوهش      

 .استفاده شده است ع کتابخانه ای شامل کتاب ها، پایان نامه ها و مقاالت تخصصیمناب

 

 ارزیابی پیاده سازی سیستم حمل و نقل دوچرخه در کالن شهرها -4
سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شهرها توأم با میدودیت منابع الزم برای تجهیز مییط های ساخته شده،  رشد      

فضایی به  -در بخش حمل و نقل شهری را به منظور استفاده ی بهینه از امکانات اقتصادی جستجوی گزینه های مناسب

صورت ضرورت انکار ناپذیر در آورده است. استراتژی کنترل تقاضای سفر، استفاده ی بهینه از شبکه های موجود، تأکید بر 

ناسان را به خود جلب کرده است. در این میان سیستم حمل و نقل پیاده و دوچرخه از جمله راه حل هایی است که توجه کارش

نقش دوچرخه در بهبود سیستم دسترسی شهرها به لیاظ امتیازات منیصر به فرد آن حائز اهمیت است. اقتصادی بودن، 

  آرامش، فقدان آلودگی، ورزش خوب، راحتی پارکینگ و سالمتی از جمله ی امتیازات دوچرخه نسبت به سایر شیوه های 

اگر سیستم حمل و نقل دوچرخه با در نظر گرفتن میالعات دقیق، تسهیالت مناسب، فرهنگ سازی  [.2ل می باشد]حمل و نق

  شود، منافع زیر را به دنبال خواهد داشت: پیاده سازیدر کالن شهرها  و ...

 

 منافع اقتصادی -4-1

 کاهش هزینه ی تملک و بهره برداری وسیله ی نقلیه -الف

برابر هزینه برای دوچرخه در جوامع مختلف تخمین زده  6ک و بهره برداری خودروی شخصی ساالنه حدود هزینه ی تمل      

[. از طرفی دوچرخه سواری باعث صرفه جویی در پولی می شود که در غیر این صورت صرف حمل و نقل شخصی 6شده است]

سایر فعالیت ها پس انداز نمایند و امکانات خود را  یا عمومی خواهد شد. پس دوچرخه سواران می توانند پول بیشتری را برای

 [.4افزایش دهند]

 کاهش هزینه ی حوادث ترافیکی -ب
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   حوادث ترافیکی همه ساله هزینه ی هنگفتی را به جوامع مختلف جهان تیمیل می کند. در کشورهایی که سهم       

. این کاهش به دلیل حضور بیشتر دوچرخه سواران در دوچرخه سواری قابل توجه است، حوادث ترافیکی نیز پائین تر است

 موتوری این پیام را می دهد که آن ها  رانندگان وسایل نقلیه یخیابان هاست. حضور دوچرخه سواران در خیابان ها به 

گان ملزم استفاده کنندگان اصلی سیستم حمل و نقل هستند و نیازهای ایمنی آنان می بایست جدی گرفته شود. بنابراین رانند

 به رعایت قوانین ترافیک نظیر رعایت قانون سرعت مجاز هستند.

 کاهش هزینه ی زیرساخت -ج

در صورت توجه به سیستم حمل و نقل دوچرخه، هزینه های هنگفت احداث زیرساخت ها به دلیل کاهش تقاضای       

مل و نقل موتوری، افزایش خودروها و افزایش استفاده از خودروی شخصی از میان می رود. رابیه ی تأمین زیرساخت برای ح

 نشان داده شده است. 1شکل تراکم ترافیک در 

 

 
 [3چرخه ی تأمین زیر ساخت برای حمل و نقل موتوری، افزایش خودروها و افزایش تراکم ترافیک] :1شكل 

 

 منافع ایمنی -4-2

خیرات در شهرهایی پایین تر هستند که دارای نسبت  را ثابت کرد یعنی: "ایمنی در ارقام"، 2556ژاکوبسن در سال       

باالی جمعیت دوچرخه سوار یا پیاده برای رفتن به سر کارشان باشند و به این نتیجه رسید که اگر پیاده ها و دوچرخه سواران 

 دوچرخه سواری زیاد باشد احتمال برخورد خودرو به آن ها کم خواهد بود و سیاست هایی که منجر به افزایش پیاده روی و 

  [.0می شود موجب بهبود ایمنی دوچرخه سواران و پیاده ها می شود]

 

 منافع سالمتی -4-3

دقیقه در روز، تأثیر مثبتی در سالمتی ایجاد می نماید. تقویت عضالت قلب، کاهش  65انجام فعالیت بدنی به میزان       

ش وزن اضافه ی بدن از جمله ی تأثیرات مثبت استفاده از دیابت، خواب راحت تر، تنش های روحی و روانی کمتر و کاه

 سواری دوچرخه فواید سالمت آیا "در پژوهشی با موضوع 1دی هارتاگ و همکاران [.6سیستم های حمل و نقل دوچرخه است]

مالحظه ای به این نتیجه رسیدند که: به طور متوسط، منافع استفاده از دوچرخه به صورت قابل  "؟آن است خیرات از بیشتر

بیشتر از حالت استفاده از خودرو است. و در جامعه، این منافع به علت کاهش تولید گازهای گلخانه ای و در نهایت تصادفات 

کمتر می تواند بسیار بیشتر شود. بنابراین سیاست هایی که در جهت تشویق شهروندان به دوچرخه سواری است اگر همراه با 

منی دوچرخه سواران و به خصوص حمل و نقل مناسب باشد می تواند تأثیرات مفیدی در رعایت تسهیالت دوچرخه و ای

 [.3سالمت و بهداشت عمومی داشته باشد]

                                                 
1 De Hartog et al. 
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 منافع کاهش آلودگی هوا -4-4

عبارتند از: گازهای خروجی از اگزوز، بخارهای دفع ی موتوری مهمترین و مؤثرترین منابع آلودگی هوا توسط وسایل نقلیه       

از منبع سوخت و کاربراتور، ذرات حاصل از سایش قیعات متیرک موتور و غبار حاصل از سایش الستیک، لنت ترمز و  شده

صفیه کالچ. گازهایی که از اگزوز وسایل نقلیه خارج می شوند، معموالٌ شامل: دی اکسید کربن، مونواکسید کربن، اکسیدهای 

ستند. گاهی ترکیبی از مواد و گازهای یاد شده، مواد خیرناک و ناخوشایند )ازت(، ترکیبات سرب و هیدروکربن ها ه نیتروژن

 ار آلودگی هوا نشان داده شده است.آث 1دیگری تولید می کند. در جدول

 

[7آثار آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه ی موتوری] :1جدول   

 آثار نوع آالینده

ا(، تورم ریه ها)التهاب نایژه ه حساسیت، برونشیت اکسیدهای نیتروژن  

 سرطان هیدروکربن ها

 مسمومیت، افزایش آمادگی برای پذیرش بیماری ها مونواکسید کربن

 

از روش های مختلفی می توان برای کاهش میزان آلودگی هوا و مییط زیست استفاده کرد که مهمترین آن ها عبارتند از:       

پرتراکم شهر، استفاده ی هر چه بیشتر از سیستم حمل و نقل عمومی  میدودیت استفاده از وسایل نقلیه ی شخصی در مناطق

گرم گاز دی اکسید  655و استفاده هرچه بیشتر از دوچرخه به جای خودرو در فواصل کوتاه شهری. به طور متوسط هر خودرو 

       ر ابتدای سفر آزادکیلومت 3/1کیلومتری، در  11درصد آلودگی یک سفر  05کربن در هر کیلومتر تولید می کند و حدود 

می شود. در صورتی که سیستم حمل و نقل دوچرخه هیچ گونه آلودگی تولید نمی کند. بنابراین اگر بخشی از سفرهای کوتاه 

 [.6موتوری با سیستم حمل و نقل دوچرخه جایگزین شوند، این مشکل کاسته خواهد شد]سیستم حمل و نقل 

 

 صوتی منافع کاهش آلودگی -4-5

تیقیقات پزشکی عالئمی از کاهش قدرت شنوایی را در اشخاصی که مدتی در معرض صداهای ناشی از ترافیک موتوری       

سالمت افراد جوان هم مؤثر است.  قرار گرفته اند، نشان می دهد. حتی برای مدتی کمتر از دو ساعت، بر وضعیت فیزیکی و

ای [. حال اگر درصدی از سفره7دستگاه عصبی اشخاص می شود] چنین شدت صوتی باعث کاهش قابلیت عضالنی و توانایی

 زیان آور آن حل خواهد شد.   دوچرخه انجام شود، بخش زیادی از آلودگی صوتی و آثار کوتاه شهری به جای خودرو، توسط

 

 صرفه جویی در مصرف انرژی -4-6

 00برای جابجایی انسان می باشد. از نظر مکانیکی از نظر انرژی مصرفی برای یک مسافت معین، دوچرخه بهترین وسیله       

درصد از انرژی تولید شده توسط دوچرخه سوار از طریق پدال ها به چرخ ها منتقل می شود. هرچند استفاده از مکانیزم دنده 

رف انرژی [. بنابراین دوچرخه بهترین و موثرترین وسیله از لیاظ مص1درصد کاهش دهد] 10تا  15می تواند این مقدار را 

است. همچنین به دلیل استفاده از انرژی ماهیچه ای در هنگام دوچرخه سواری، استفاده از انرژی انسان را ماکزیمم می نماید. 

 155که پیاده روی  کالری انرژی مصرف می کند در حالی 60از لیاظ میزان مصرف کالری، دوچرخه سواری به ازای هر مایل، 

      های دوچرخه از اشکال سریع و میمئن سامانه .[0کالری انرژی مصرف می کند] 1135ن کالری و خودرو با یک سرنشی

بیشتر از  کیلومتر 7الی  4در مسافتهای  دسترسی شهری آنسرعت  و ایجاد ترافیک روان در شهر استو موجب حمل و نقل 

برابر دوچرخه  45برابر و خودرو  تقریباً  25وداً نفر، اتوبوس حد 1کیلومتر جابجایی  1طبق آمار، برای  سایر وسایل نقلیه است.

 [.15انرژی مصرف می کند]
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 اشغال فضای کمتر -4-7

شهرها به شبکه ی معابر و پارکینگ های اتومبیل اختصاص دارد و با توجه به  از مساحت در شهرهای امروزی حدود       

مشکالت مسکن و کمبود اراضی شهری فضای کافی برای اتومبیل های اضافی وجود ندارد. در مورد دوچرخه استفاده ی بهتری 

برابر یک  15تا  1ر حال حرکت د از نظر اشغال فضا، یک اتومبیل[. 11از فضای موجود نسبت به اتومبیل به عمل می آید]

[ و از نظر ترافیک، دوچرخه تقریبا 6برابر دوچرخه فضا نیاز دارد] 25تا  12دوچرخه فضا اشغال می کند و به هنگام پارک نیز 

 [.7بر تراکم جاده ها اثر می گذارد] اتومبیل 10/5 به اندازه ی

 

 کاهش تراکم ترافیک -4-8

ترافیک یکی از مهمترین دالیل نارضایتی شهروندان در کالن شهرها است. تراکم، هزینه ی  میابق میالعات صورت گرفته،      

در برخی نقاط جهان تراکم  تأخیر می شود. ین زمان سفر را باال برده و موجبعملکرد وسایل نقلیه را افزایش می دهد همچن

یکی از راه های کاهش تراکم ترافیک،  [.6شود]موجب هدر رفتن میلیون ها ساعت زمان در سال به دلیل تأخیر می  ترافیک

استفاده از سیستم حمل و نقل دوچرخه برای سفرهای کوتاه است. به عالوه دوچرخه در مناطق شهری می تواند سرعت قابل 

کیلومتر( غالبا متوسط سرعت  3قبولی داشته باشد. تجربه نشان می دهد که برای پیمودن مسافت های کوتاه در شهرها )تا 

[. بنابراین استفاده از دوچرخه شهری در کالن شهرها به ویژه در 7دوچرخه از متوسط سرعت  دیگر وسایل نقلیه بیشتر است]

 مناطق پر ترافیک آن ها می تواند از بار ترافیکی و میزان آالینده ها بکاهد.
 

 مقایسه ی سیستم حمل و نقل دوچرخه با سیستم های حمل و نقل موتوری -5
 یسه ی زمان سفرمقا -5-1

متوسط زمان سفر با وسایل نقلیه ی مختلف نشان داده شده است. همانیور که قبالٌ ذکر شد و از نمودار  2در شکل      

 کیلومتر(، دوچرخه مناسب ترین سیستم حمل و نقل است. 3مشخص است در مسافت های کوتاه )کمتر از 

 

 
 [2دوچرخه و دیگر سیستم ها در مسافت های کوتاه]مقایسه ی زمان سفر با سیستم حمل و نقل  :2شكل
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 مقایسه ی سطح الزم برای شبكه ی راه های شهری -5-2

سیح الزم برای شبکه ی راه های شهری را برای هر وسیله ی نقلیه نشان می دهد. بدیهی است که اعداد مربوط  2جدول      

 ه ها در نظر گرفته نشده است.به سییی است که به شبکه اختصاص داده می شود و سیح پایان
 

 [1]سطح الزم برای شبكه ی راه های شهری: 2جدول

 سیح الزم برای جابجا شدن یک نفر)مترمربع( وسیله ی حرکت

 1 دوچرخه

 45 خودرو در خیابان

 0/2 مترو

 47 نفری 00اتوبوس 

 

 مقایسه ی آلودگی های تولید شده توسط سیستم های مختلف حمل و نقل -5-3

مقدار دی اکسید کربن تولید شده  1/5در هنگام جابجایی با دوچرخه، دی اکسید کربن تولید شده توسط دوچرخه سوار       

مقایسه ی آلودگی های تولید  6جدولدر  [.1)از نظر مصرف سوخت و تولید دی اکسید کربن( است] توسط خودروهای بهینه

و سواری در به عنوان مبنای مقایسه برای خودر 155. عدد ده استنشان داده ش شده توسط سیستم های مختلف حمل و نقل

 .نظر گرفته شده است

 

 [12ط سیستم های مختلف حمل و نقل]: مقایسه ی آلودگی های تولید شده توس3جدول

 وسیله نقلیه                 

  معیار              

 قیار هواپیما دوچرخه اتوبوس خودرو

 65 425 5 20 155 دی اکسید کربن

 4 205 5 0 155 اکسید های نیتروژن

 1 145 5 1 155 هیدروکربن ها

 2 06 5 2 155 مونواکسید کربن

 6 205 5 0 155 کل آلودگی های تولید شده

 

 مقایسه ی منافع دیگر -5-4

      شده برای دوچرخه حمل و نقل مقایسه شود، عالوه بر منافع ذکر مل و نقل دوچرخه با سایر سیستم هایاگر سیستم ح      

 کرد: می توان به موارد زیر نیز اشاره

 [.7کمتر اتفاق می افتد] ی موتوری تأخیر تراکم و توقف های اجباری برای دوچرخه نسبت به دیگر وسایل نقلیه -

   متر ازدر کل، دوچرخه وسیله ای بسیار اقتصادی در حمل و نقل است. به طوری که هزینه های سرمایه ای آن خیلی ک -

هزینه های بالقوه اش می باشد. همچنین هزینه های ثابت و جاری دوچرخه نسبت به سایر وسایل نقلیه ی موتوری در حداقل 

 [.2است]

  نفر و در  14555متر با دوچرخه طی یک ساعت عبور کنند  0/6عرض یک خط عبور به تعداد افرادی که می توانند از  -

 [.15]نفر است 0555و در اتوبوس  2555شخصی ی نقلیه ی وسیله 
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ابعاد خیوط و تسهیالت مربوط به دوچرخه بسیار کوچکتر از خیوط و تسهیالت مورد نیاز اتومبیل است. این موضوع به ویژه  -

)مصرف زمین توسط دوچرخه در مقایسه با  در نواحی مرکزی شهرها که فضا ارزش زیادی دارد از اهمیت باالیی برخوردار است

 [.2درصد است(] 0ل کمتر از اتومبی

معموال باالترین میزان آلودگی در هنگام سرد بودن موتور اتومبیل تولید شده )بیش از دو برابر نسبت به حالت گرم بودن  -

موتور( است و با توجه به اینکه باالترین حجم سفرهای درون شهری در مسافت های کوتاه و متوسط انجام می شود طبیعتاٌ 

[. در عین حال سرعت این سفرها نیز به طور متوسط 7شرایط سرد کار می کند و آلودگی بیشتری تولید می کند] اتومبیل در

کیلومتر در ساعت تجاوز نمی کند. بنابراین دوچرخه می تواند به ویژه در شرایط ترافیکی سنگین، بخش عمده ای از  25از 

می توان با ترکیب سیستم های دوچرخه و حمل و نقل عمومی و  سفرهای شهری را برعهده بگیرد. در سفرهای طوالنی نیز

 [.16بهبود دسترسی به ایستگاه های حمل و نقل عمومی، مصرف انرژی و آلودگی هوا را تا حد زیادی کاهش داد]

 

 برآورد منافع جایگزینی خودرو با دوچرخه -5-5

ن مشاور گذر راه انجام شد، منافع )صرفه جویی ها در توسط مهندسی 1614در یک تیلیل منفعت به هزینه که در سال       

 .تخمین زده شد 4زینی خودرو با دوچرخه میابق جدول هر سفر( حاصل از جایگ

 

 [11]برآورد منافع جایگزینی خودرو با دوچرخه: 4جدول

 منافع)صرفه جویی ها در هر سفر(

 سنت 45حداکثر  تراکم

 سنت 15حداکثر  راه )ساخت و نگهداری(

 دالر 0/1حداکثر  ارکینگپ

 سنت 20حداکثر  آلودگی هوا

 سنت 15حداکثر  آلودگی صوتی)سر و صدا(

 سنت 10حداکثر  ایمنی

 سنت 10حداکثر  وسیله ی نقلیه)خرید و بهره برداری(

 سنت 26 سایر هزینه های اجتماعی

 دالر 01/6 مجموع منافع

 

 و دوچرخه اتومبیلی سیستم های حمل و نقل شهری مقایسه ی کیف -5-6

ندارد. اما حمل و نقل با دوچرخه و و نقل عمومی  سیستم حمل و نقل دوچرخه هیچگونه مغایرتی با سیستم های حمل      

حمل و نقل با خودروهای شخصی با یکدیگر در تزاحم و تعارض هستند. هر دوی آن ها در زمره ی وسایل نقلیه ی خصوصی 

ی مورد استفاده قرار گیرند، هم به لیاظ موضوعی و هم از جنبه ی کاربردی در یک طبقه میدوده ی شهر هستند که اگر در

قرار می گیرند. با این توصیف، با افزایش میزان دوچرخه سواری در یک شهر، قاعدتاٌ میزان استفاده از خودرو کاهش خواهد 

و دوچرخه بر اساس معیارهای مختلف ل م های حمل و نقل شهری اتومبیمقایسه ی سیست 0در جدول [.7یافت و برعکس]

 نشان داده شده است.
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 [1چرخه  بر اساس معیارهای مختلف]و دواتومبیل  : مقایسه ی5جدول

 دوچرخه خودرو معیارها دسته بندی معیارها

 

 معیارهای توسعه ی پایدار

 ندارد زیاد آلودگی هوا

 ندارد زیاد آلودگی صوتی

 ندارد زیاد ازگشتمصرف منابع انرژی غیرقابل ب

 

 معیارهای اقتصادی کالن

 ندارد زیاد هزینه های مربوط به ایجاد آلودگی

 کم زیاد هزینه های مربوط به مصرف انرژی

 کم زیاد هزینه های مربوط به ساخت و نگهداری راه

 کم زیاد میزان خروج ارز

 کم زیاد هزینه سرمایه گذاری اولیه معیارهای اقتصادی فردی

 کم زیاد زینه ی نگهداری و بهره برداریه

 

 

 

 معیارهای بهره بردار

 خیلی کم متوسط ایمنی

 متوسط کم امکان بهره برداری همگانی

 زیاد ندارد ورزش و سالمتی

 کم متوسط امکان استفاده در شرایط مختلف

 کم زیاد توان جابجایی مکانی وسیله ی نقلیه

 کم زیاد سرعت جابجایی وسیله ی نقلیه

 متوسط زیاد عمر مفید وسیله ی نقلیه

 

 بدست آورد عبارتند از: 0نتایجی که می توان از جدول      

         ر( نسبت به سیستم )معیارهای توسعه ی پایدا سیستم حمل و نقل دوچرخه از نظر مشخصه های زیست میییی -1

 دارای برتری فراوان است. حمل و نقل اتومبیل

هی )معیارهای اقتصادی کالن و معیارهای اقتصادی فردی( برتری قابل توج مل و نقل دوچرخه از نظر اقتصادیسیستم ح -2

 دارد. نسبت به سیستم حمل و نقل اتومبیل

)ایمنی، امکان بهره برداری همگانی، ورزش و   سیستم حمل و نقل دوچرخه از نظر مشخصه های فرهنگی و اجتماعی -6

 ارجییت دارد. م حمل و نقل اتومبیلسبت به سیستسالمتی( ن

)امکان استفاده در شرایط مختلف، توان جابجایی، سرعت جابجایی و عمر مفید(  از نظر فنی سیستم حمل و نقل اتومبیل -4

 برتری نسبی نسبت به سیستم حمل و نقل دوچرخه دارد.

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه -6
با منظور نمودن طیف وسیعی از مشخصه های دو سیستم صورت گرفته است. برتری با توجه به ارزیابی به عمل آمده که       

هرچند حمل و  است. در سفرهای  کوتاه شهری میرز بوده نسبت به سیستم حمل و نقل موتوریسیستم حمل و نقل دوچرخه 

و متوسط شهری کاربرد آن عمدتاٌ در سفرهای کوتاه  نقل با دوچرخه نمی تواند جایگزین تمام سفرهای موتوری گردد، اما

می تواند در این  و ایجاد، گسترش و توسعه ی هرچه بیشتر این سیستم از نظر علمی کامالٌ توجیه پذیر است توصیه می شود

 جهت پژوهش های آینده پیشنهاد جایگاه به عنوان سریع ترین وسیله ی نقلیه نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی داشته باشد.

. این پژوهش انجام شود دوچرخه در کالن شهرها ایجاد تسهیالت کریدورهایمنفعت به هزینه ی پیاده سازی تیلیل  می شود،

 به دو سوال پاسخ داده می شود: پژوهش با انجام این ظ اهمیت دارد کهاز آن لیا
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صییح و قابل قبولی  یا تصمیم تعیین اینکه آیا ایجاد تسهیالت کریدورهای دوچرخه در کالن شهرها، یک سرمایه گذاری -1

 است؟

در مقابل منافع کل تخمین زده شده ی  تخمین زده شده شامل مقایسه هزینه کل ک مبنا برای مقایسه پروژه ها کهارائه ی -2

  ؟آن ها می باشد و برای دیدن اینکه آیا منافع بیشتر از هزینه ها است و اگر بیشتر است این میزان چه مقدار است
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