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 چکیده

 باشد. اگر چه موتوري نقلیهوسایل براي مطلوبی جایگزین تواندمی ،ونقل پایدارعنوان یک سیستم حمل به دوچرخهسیستم حمل ونقل 

آن مشاهده  ز شهرهاي جهان عمالً تأثیرات مطلوبا شده و در بعضیویژگی ومزایاي زیادي مطرح خه ونقل دوچربراي سیستم حمل

این پژوهش می هدف هاي موجود شهرهاي ایران با توجه به شرایط و ویژگیدر کالن دوچرخهگیري از بهره گردیده است؛ اما بررسی قابلیت

در  ژوهش انتخاب شد.پاین به عنوان مطالعه موردي  ی و زیست محیطی بسیار زیادعدیده ترافیک شهر اهواز با داشتن مشکالتکالن. باشد

هاي ترافیکی شده و در نتیجه مصرف ونقل دوچرخه باعث تأثیر بر روي الگوسازي سیستم حملکه پیاده استاین مطالعه فرض شده 

کند. از جمله فرضیات دیگر این پژوهش این یخوش تغییر مهاي زندگی شهروندان را دستمحیطی و شاخصهاي زیستسوخت، شاخص

درصد کل سفرهاي شهري توسط دوچرخه  10فرض شده است که  1404افق سال  اندازچشمي انجام شده طبق سند سازمدلاست که در 

-محاسبه و برآورد می ونقل دوچرخهها قبل و بعد از اجراي سیستم حملانجام شود. با این فرض پارامترهاي ترافیکی و  میزان نشر آالینده

شهر کالن اي تعیین معابر مطلوبآن ازروش سطح سرویس دوچرخه، بر هاي موجود و اعتباردادهاطالعات و در این پژوهش با توجه به  شود.

ر یک از شد. ه ارائهمتفاوت  سناریوسه  . براي بررسی کریدور انتخابیاستفاده شدونقل دوچرخه سیستم حمل کردن ادهاهواز به منظور پی

مقایسه شدند. تمامی سناریوها و حالت پایه با هم  نهایتدرو  قرارگرفت وتجزیه وتحلیل مورد بررسی موجود با وضعیت سناریواین سه 

ونقل دوچرخه بر روي الگوهاي ي اولیه تحقیق مبنی بر تأثیر اجراي سیستم حملسازي بیانگر تأیید فرضیهنتایج حاصل از مدلدرآخر

نقلیه و سرعت متوسط سفر(، تأثیر بر روي میزان مصرف سوخت و در نتیجه میزان تأخیر وسایل،هاي ترافیکی جمله شاخص ترافیکی )از

  .ستدوچرخه را دارا اشهراهوازقابلیت پیاده سازي سیستم حمل ونقل کالنوضعیت معابر مختلف باشد. همچنین هاي هوا مینشر آالینده

 

 اهواز،  کالنشهرمحیط زیست ،،  رخهدوچحمل ونقل ،  : یکلیدکلمات 

 مقدمه -1

تاکنون،گرم شدن جهانی کره زمین،بیماری  های ناشی از 1950استفاده مفرط ازسیستم های موتوری از دهه 

وتراکم ترافیک را در پی داشته است.تنها سیستم های غیرموتوری ،پیاده ودوچرخه به عنوان وسیله  کم تحرکی

ی فسیلی مصرف نمی کند وآلودگی هم ندارد  در مسافت های کوتاه ومتوسط می تواند ای مفید که هیچ گونه انرژ

در بهبود کیفیت حیات شهری،موثر واقع گردد. امروزه استفاده از سیستم حمل ونقل دوچرخه به عنوان وسیله ای 

لند،دانمارک مناسب توسط ساکنان کشورهای جهان به ویژه اروپای غربی ،بیش از پیش مشهود است. کشورهای ه
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وآلمان بهترین جایگاه را در استفاده از دوچرخه در اختیار دارند. در حقیقت این کشورها بیش از سایر کشورهای 

در سفرهای کوتاه به  "جهان، نقش کلیدی دوچرخه را به عنوان یک سیستم حمل ونقل شهری کارآمد، خصوصا

درصد از سفرهای 27تا10کشور به طور متوسط ،رسمیت شناخته اند. سیستم حمل ونقل دوچرخه در این سه 

 .] 1 [شهری را به خود اختصاص داده است

شهری، حرکت به سمت رویکرد؛ اقداماتی در جهت کاهش و حذف سفرهای درون 3ونقلی که دارایحمل

وتوری ونقل مسواری به جای استفاده از سیستم حملروی و دوچرخهونقل غیر موتوری مانند پیادههای حملشیوه

 .]2[ونقل پایدار گویند ونقلی نوین در بخش انرژی گردد را حملهای حملآوردن به سیستمو روی 

و لزوم توجه  زیادی یافتهونقل شهری کاربرد حملشکالت امروزه دوچرخه و استفاده از آن برای حل م

 است.شده یه مفید جهت این وسیله نقل خاصتمهیدات وراحی مسیرها روزافزون جوامع پیشرفته، باعث ط

 5شود )تا مسافت درصد تولید سفر مربوط به کار و تحصیل می 40در حالی که در اکثر کشورها حدود 

ریزی های اجتماعی اختصاص دارد. لذا هدایت و برنامهکیلومتری( ، مابقی به خرید، خدمات، تفریح و سایر فعالیت

توجهی از ظرفیت جابجایی را به تواند بخش قابلتم دوچرخه میگونه سفرها با استفاده از سیسبرای بسیاری از این

هزار نفر و  50خود اختصاص دهد.  هرچند به خودی خود استفاده از سیستم دوچرخه در بسیاری از شهرهای زیر 

توجهی در کاهش های مسکونی دارای توپوگرافی نسبتاً مسطح تأثیر قابلمراکز شهرهای بزرگ و محالت و مجتمع

 .] 3 [اده از خودروها را خواهد داشتاستف

  بیان مسئله -2

را به همراه داشته  شهریدرون سفرهای روزافزون توسعه نواحی شهری و افزایش جمعیت شهرها،  افزایش       

 وقت اتالف ترافیک، تراکم قبیل از مشکالتی با جهان شهرهای از بسیاری که شده است. این مسئله موجب

 که غیره و سوخت مصرف افزایش ی،طیمحستیز هایناهنجاری سایر و هوا آلودگی صوتی، آلودگی شهروندان،

. این مسئله در بسیاری از کالنشهرهای شوند روبرو است شهری معابر سطح در نقلیه وسایل تراکم از حاصل

سبب تأثیرات  ای که در برخی شهرها مشکالت پدید آمدهشکل واضح وجود دارد به گونه بهکشورمان ایران، نیز 

 وسیله یک به عنوان دوچرخه فردمنحصربه مزایایدان ایرانی شده است. نجدی بر روی کیفیت زندگی شهرو

 باصرفه و مفید سالم، نقلیه است. این وسیله شده شناخته دنیا شهرهای از بسیاری در امروزه شهری، ونقلحمل

 حیث این است. از شده مطرح سواری ی اتومبیلبرا جایگزین یک عنوان به شهری متوسط و کوتاه سفرهای در

ترتیب  این به گیرد تا قرار توجه مورد ایران تواند در بسیاری از شهرهایمی دوچرخه استفاده از طرح به توجه

 .[4]و مشکالت ناشی از آن داشته باشد  شهری ترافیک کاهش در موثر نقشی

 لذا باید چگونگی امکان اجرای ش مشکالت مطرح شده بود.رو باید به دنبال ارائه راهکارهایی جهت کاهاز این

 .النشهر مورد مطالعه بررسی گردددر کشهرهای ایران و قابلیت اجرای آن ونقل دوچرخه در کالنسیستم حمل

 ضرورت و اهمیت تحقیق-3

 با را شهریندرو سفرهای ،افتهیتوسعه کشورهای شهری ریزانبرنامه و شهرسازان اغلب گذشته دهه چند در      

 شیوه این کردند،طراحی می آن اساس بر را شهرها ارتباطی شبکه و ریزیبرنامه اتومبیل از استفاده دیدگاه

 به را سرعت و آسودگی ظاهر به اتومبیل که از استفاده افزایش داد. با قرار تأثیر تحت نیز را ما کشور ریزیبرنامه

 هایانرژی کاهش محیطی،زیست و های صوتیآلودگی ترافیک، دمانن مشکالتی و مسائل بود، آورده ارمغان



 

 

 
 

 بر بیشتر تأکید و تکیه با شهری طراحان و ریزانبرنامه که گردید موجب زمان مرور به غیره و ناپذیرتجدید

 دهند. ارائه ونقلحمل ریزیبرنامه در نوینی ی، تفکراتسواردوچرخهموضوع  خصوصاً محور،انسان ونقلحمل

 ایران، نقاط از برخی الزم در پتانسیل وجود و پایدار دوچرخه ونقلحمل سیستم فراوان یهاتیمز رغمعلی      

است.  نشده کشورمان ونقلسیستم حمل در غیرموتوری نقلیه وسیله این سهم افزایش در چندانی تالش عمالً

دهنده شرایط مناسب برای بهره نشانهای کشور دوچرخه در برخی شهر ازاین در حالی است که پیشینه استفاده 

 1368معماری در سال  و شهرسازی عالی شورای ونقلی است. همچنین طبق مصوبهگرفتن از این سیستم حمل

 که است شده در نظر گرفته دوچرخه عبور مسیرهای مخصوص ایجاد جمعیت نفر هزار 50از  باالتر شهرهای برای

بایست می وسیله، این از استفاده سطح افزایش منظور به لذا .تاس نشده توجه بدان جدی صورت به تاکنون

 و رو، شناخت این پذیرد. از صورت نیاز مورد هایزیرساخت نمودن فراهم جهت در مرتبطی مطالعات و تحقیقات

کند  ایفا سزایی به زمینه نقش این در تواندمی ی،سواردوچرخه پایدار سیستم با مرتبط معیارهای اهمیت تبیین

ونقلی با توجه به شرایط خاص موجود در هر لذا بررسی نحوه و میزان اثرگذاری استفاده از این سیستم حمل .[5]

 محیطی و ترافیکی ضروری است.شهر برای بهبود شرایط زیست

 فرضیات و سؤاالت تحقیق-4

ی و کیفیت طیمحستیزهای ترافیکی، دوچرخه بر روی شاخص ونقلحملشناخت ناکافی از تأثیرات سیستم        

سواری در وهوایی و فرهنگی ایران باعث شده تجربه دوچرخهزندگی شهری در شرایط جغرافیایی، اجتماعی، آب

 باشد:بیشتر شهرهای کشور مسکوت باقی بماند. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سئواالت زیر می

  هدوچرخفتن ازسیستم حمل ونقل دازی و بهره گرانها و امکانات الزم جهت راهمعیارهای مؤثر، زیرساخت -

درمعابرشهری کدامند؟   

ونقل دوچرخه وجود دارد؟سازی سیستم حملدر کدامیک از کالنشهرهای ایران قابلیت پیاده -  

اهواز برای استفاده از  دوچرخه، شرایط مناسبی دارند ؟ کالنشهرکدامیک از مسیرها و معابر  -  

ست؟اه محیطی چگون های ترافیکی و زیستدوچرخه بر شاخصه ونقلسیستم حمل جراینحوه و میزان تأثیر ا -  

های ونقل دوچرخه باعث تأثیر بر روی الگوسازی سیستم حملکه پیاده استدر این مطالعه فرض شده        

-های زندگی شهروندان را دستمحیطی و شاخصهای زیستترافیکی شده و در نتیجه مصرف سوخت، شاخص

افق سال  اندازچشمی انجام شده طبق سند سازمدلدیگر این پژوهش این است که در  کند. فرضخوش تغییر می

درصد کل سفرهای شهری توسط دوچرخه انجام شود. با این فرض پارامترهای  10فرض شده است که  1404

 شود. محاسبه و برآورد می ونقل دوچرخهها قبل و بعد از اجرای سیستم حملترافیکی و  میزان نشر آالینده

 اهداف تحقیق-5

ونقل دوچرخه و با مد نظر قرار دادن شرایط های سیستم حملاین تحقیق با در نظر گرفتن مزایا و ویژگی       

 کند:های ایران اهداف زیر را دنبال میشهرمحیطی موجود در کالنونقلی و زیستترافیکی، حمل

 ها و تسهیالت مورد نیاز برای مسیرهای دوچرخه زیرساختشناسایی و معرفی مشخصات فنی -

 توجه به مطالعات پیشینانتخاب یکی از کالنشهرهای ایران جهت مطالعه موردی پژوهش با -



 

 

 
 

ونقل سیستم حمل اب مسیرهای مستعد برای اجرایهای تأثیرگذار در انتخشناسایی معیارها و شاخص-

 ر مورد مطالعه دوچرخه و معرفی معابر مستعد در کالنشه

 یست محیطیزهای آلودگیافیکی وهای ترشاخص ونقل دوچرخه برسی نحوه و میزان تأثیراجرای حملبرر

 شرح روش اجرای تحقیق-6

ونقل پایدار به ویژه دوچرخه از مطالعه و تحقیق جامع در مورد سیستم حملبه منظور انجام این پژوهش ابتدا        

نتی ای و اینترم گرفت که این مطالعات از طریق تهیه کتب، مقاالت و مراجع کتابخانهمنابع خارجی و داخلی انجا

 سنجی ایجاد و اجرای آنونقل دوچرخه در شهرهای بزرگ کشور و امکانطرح حملانجام شد. سپس لزوم اجرای 

 گرفته شده است. نامه انجام شده در این رابطه بهرهدر این شهرها بررسی شد. در این قسمت  از نتایج پایان

، ه بودونقل دوچرخه ارزیابی شدیکی از شهرهایی که در مرحله قبل مستعد استفاده از سیستم حمل همچنین       

های اجمالی و دقیق قرار گرفت. شهر مورد مطالعه در این به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید و مورد بررسی

آوری اطالعاتی از جمله شناسایی مسیرهای پرتردد همراه با عات و جمعاهواز بود.  پژوهش با مطال کالنشهرپژوهش 

ها، مطالعات مربوط به جذب سفر و مطالعاتی از این دست از طریق مطالعات میدانی و های آنخصوصیات و ویژگی

 های مربوط ادامه یافت.ها و سازمانها و اطالعات از نهادآوری دادهجمع

ونقل دوچرخه اختصاص گیری از سیستم حملشهر اهواز برای بهرهکالنابی مسیرهای اصلی مرحله بعدی به ارزی      

سازی های معتبر در ارزیابی مناسب بودن مسیرها برای پیادهداشت. برای این منظور پس از شناسایی روش

 شهر اهواز با روش فوق ارزیابی شدند.کالنونقل دوچرخه، معابر و مسیرها اصلی سیستم حمل

دار  بر روی ونقل دوچرخه در مسیرهای اولویتدر مرحله آخر نیز میزان و نحوه تأثیر پیاده سازی سیستم حمل      

 جریان رابطه پیچیده بودن به توجه ترافیکی و میزان نشر آلودگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. باشاخص 

 جریان از هاآالینده نشر میزان برآورد به منظور یسازی ترافیکشبیه از استفاده ها،آالینده انتشار و ترافیک

انجام شد. در  Aimsunافزار ی در نرمسازمدلرسید. این قسمت از پژوهش از طریق می به نظر ضروری ترافیک

سازی سیستم دوچرخه بر آمده از این مسیرها، نحوه و میزان تأثیر پیاده به دستگیری از نتایج نهایت نیز با بهره

 شهر اهواز برآورد شد.کالنی و کاهش مصرف سوخت در طیمحستیزهای ودگیآلروی 

 ونقل دوچرخهسیستم حمل -7
با ابداع وسیله ای به شکل اسب چوبی در فرانسه برداشته شد  1791قدمهای اول اختراع دوچرخه در سال 

 . دشمیلیارد دوچرخه در روی زمین  یک سال منجربه وجود بیش از 218وپس از 

کمتر محیط زیست ، عدم نیاز به سایر شیوه های جابجایی ، آلودگی  ایسه پیاده روی و دوچرخه سواری بابا مق

کم عرض یا دارای محدودیت دسترسی و ارزانی که مهمترین ویژگی زیاد ، قابلیت بکارگیری در معابرفضای توقف 

قل سبز و انسان محور)به جای وسیله اقتصادی ـ اجتماعی پیاده روی و دوچرخه سواری است ، شیوه های حمل و ن

محور( چهره ای مقبول تر از جابجایی را به بشر می نمایاند. از سویی سادگی، عدم نیاز به انرژی های محرک دیگر 

آسیب پذیری )غیر از انرژی عضالنی( و سهولت پیاده روی و دوچرخه سواری، آن دو را در عین ایمنی کمتر و 

 .6بل توجهی نموده است .مقبولیت قا ، دارای بیشتر

 



 

 

 
 

 دوچرخه در ایران سابقه -7-1
از جنگ جهانی دوم( به لحاظ کم بودن تعداد آن، وسیله گرانی  قبلبه ایران وارد شد ) هنگامی که دوچرخه  

رفت و تنها افراد متمول قادر به خرید آن بودند. لیکن بعد از جنگ دوم که واردات دوچرخه افزایش به شمار می

بنابراین در ایران . و از قیمت آن کاسته شد، ادارات دولتی برای مأموران خود اقدام به خرید دوچرخه نمودندیافت 

ای برای عنوان ابزاری تفریحی مفهوم نداشت و همواره وسیلهه جز مقطع کوتاهی آن هم در بدو ورود، به دوچرخه ب

اند، مانند هایی که در محدوده مرکزی واقعژه آنونقل و انجام کار و فعالیت در سطح شهرهای کشور به ویحمل

 .7 شداصفهان، کاشان و یزد، محسوب می

ای که ؛ به گونهشده است سیلهبه این و دوباره نگاهی، دوچرخه منحصر به فرد ویژگی هایبا توجه به  هامروز       

 .داردویژه ای   ونقل شهری نقشات جامع حملبرنامه ریزی ها و مطالع در بیشتر

 ایران ونقل دوچرخه درسیستم حمل های موجود جهت اجرایپتانسیل -2 -7
 شناخته مورد 5شهرهای ایران سیستم دوچرخه در شهرها و کالن های موجود جهت اجرایپتانسیلدر زمینه 

 :معرفی می شوند بشرح زیر شده است که

 وجود پیشینه تاریخی -ش کم و بار 1آب و هوا،  شرایط جوی -توزیع سنی مناسب جمعیت کشور -

 وضعیت توپوگرافی شهرها -کوتاه بودن سفرهای شهری -

 ونقل دوچرخهسازی سیستم حملایران به منظور پیاده شهرهایکالن اولویت-8

 شهری مورد بررسی قرار گیرد که امکانشهرها باید کالن به منظور انتخاب مطالعه موردی از میان کالن         

ونقل دوچرخه در آن تأیید شده باشد. به همین دلیل از نتایج مطالعه پیشین انجام شده زی سیستم حملساپیاده

شود. در این مطالعه چند شهر نمونه با نظر کارشناسان و انجام گرفته، استفاده می 1389در این زمینه که در سال 

اند. سپس معیارهایی جهت لیمی انتخاب شدهها و شرایط موجود از میان تقسیمات نه گانه  اقبا توجه به داده

بندی و انتخاب بهترین برای اولویت ایی شده است.سیستم دوچرخه شناس بندی شهرها به منظور اجرایاولویت

 :باشد شامل موارد زیر میها، تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. معیارهای در نظر گرفته شده  پژوهش گزینه

آموز) درصد(جمعیت دانش -جمعیت جوان مرد-تراکم جمعیت شهری -در سال روزهای یخبندان تعداد -  

مصرف بنزین در  سرانه-توریست پذیری -سواریوجود پیشینه دوچرخه -متوسط درآمد خانوار -

توپوگرافی -واحدسطح استان  

 : 8باشد رح زیر میونقل به شسیستم حمل گانه جهت اجرای 9های های انجام شده اولویتدر نهایت با تحلیل      

:اهواز6اولویت-:یزد5اولویت-مشهد :4اولویت  -:بوشهر3اولویت  -: قم2اولویت  -رشت :1اولویت          

:تبریز9اولویت -تهران:8اولویت  -اصفهان :7اولویت    

 انتخاب مطالعه موردی-9

شود. رو انتخاب میی پژوهش پیششهر اهواز به عنوان مطالعه موردکالن ای مطرح شده ،هاز میان اولویت       

 موارد زیر به طور خالصه به عنوان دالیل این انتخاب مطرح هستند:

                                                
1. Weather conditions 



 

 

 
 

 های مورد نیاز پژوهش در شهر اهوازآوری اطالعات و دادهامکان دسترسی و جمع 

 ق مطالعه مرتبط پیشین ونقل دوچرخه طبسازی سیستم حملرتبه نسبتاً مناسب اهواز برای پیاده 

 شهر اهوازمحیطی و ترافیکی زیاد در کالنکالت زیستوجود مش 

 شهر اهوازونقل دوچرخه برای کالنعدم وجود مطالعه مشابه در زمینه سیستم حمل 

 شهرها از جمله تهران، مشهد، اصفهان و شیراز با سواری در برخی کالنانجام مطالعه سیستم دوچرخه

 شهرهای نام برده شدهنسواری در کالعنوان مطالعات جامع سیستم دوچرخه

 دوچرخهونقل سازی سیستم حملپیادهشهر اهواز برای کالن مناسبمعابر  -10
مناسب  تواندمی سواریدوچرخه برای هندسی و شهرسازی ترافیکی، فیزیکی، شرایط به بسته شهری معابر

 مسیر سوار ازدوچرخه درک به دوچرخه مسیر مناسب بودن سنجش هایروش عمدتاً باشد. خطرناک یا و

 شود.می عرض معبر و روسازی شرایط ترافیک، سرعت ترافیک، حجم شامل شناخت و درک این دارد. بستگی

بودن  برای تعیین مناسب متعددی هایشاخص است. دوچرخه مسیر در انتخاب اصلی عامل یک شناخت این

و  (BCI) دوچرخه شاخص سازگاری سازی سیستم دوچرخه ارائه شده است که در این میان دومسیر جهت پیاده

در این پژوهش با توجه  .10و9از اعتبار و اطمینان بیشتری برخوردار هستند  (BLOS)دوچرخه  سرویس سطح

شهر اهواز کالنهای موجود و اعتبار روش سطح سرویس دوچرخه، از این روش برای تعیین معابر مناسب به داده

 . ایماستفاده کرده  ونقل دوچرخهسازی سیستم حملپیاده جهت

 و کم ترافیک سطح در تغییر با لگاریتمی به صورت ترافیک حجم وابستگی روش سطح سرویس دوچرخه در

 . 9شودمی استفاده شهر هاکالن در بیشتر مدل این یابد. ازمی افزایش متوسط
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 ن:که در آ

15Vol دقیقه 15: حجم ترافیک جهتی در  

5PR نمره :FHWA برای نمره روسازی 

nL)تعداد خطوط عبور مستقیم)جهتی : 

D ًشودفرض می 0.576: ضریب جهتی که معموال 

dK شوددر نظر گرفته می 0.11: ضریب اوج روزانه که در کشور 

tSPسرعت مجاز موثر : 

HVدرصد ناوگان سنگین : 

eWرض موثر خط مستقیم کناری: میانگین ع 

PHFضریب ساعت اوج : 

ADTترافیک متوسط روزانه : 

 

 



 

 

 
 

 BLOSشاخص  براساس مسیر بودن مناسب و سرویس سطح میزان:1جدول 

 
 

برای تعدادی از مسیرها و معابر اصلی  BLOSهای موجود و با استفاده از روش فوق، شاخص داده اساسبر 

 باشد.می 2رار جدولشهر اهواز محاسبه شده که به قکالن
 سازی سیستم دوچرخهشهر اهواز برای پیادهن کال بررسی مسیرهای :2جدول 

 وضعیت پیاده سازی سیستم دوچرخه سطح سرویس BLOS مسیر

 مناسب B 2.45 بهبهانی
 متوسط C 3.12 چمران
 متوسط C 3.44 دانیال
 مناسب B 1.57 اقبال

 مناسب A 1.39 گلستان
 مناسب B 2.23 کیان آباد
 متوسط D 3.64 شریعتی
 متوسط D 3.57 زیتون
 متوسط C 2.92 زرگان

 متوسط C 3.13 طالقانی
 متوسط D 3.68 شهدا

 مناسب A 1،10 کیانشهر

 کریدور انتخابی-11
) کیانپارس( به عنوان کریدور انتخابی جهت منطقهکالنشهر اهواز،از میان کریدورهای مختلف شبکه معابر 

 شبکه معابر کریدورکیانپارس نمایش داده شده 1است. در شکل اجرای سیستم دوچرخه انتخاب شده بررسی تأثیر 

-شود مسیر شریانی درجه یک در این کریدور وجود ندارد، و بخش عمدهطور که در این شکل دیده میاست. همان

 های جمع و پخش کننده است.ای از معابر این کریدور شریانی درجه دو و خیابان

 
 کیانپارسکریدور: شبکه معابر اصلی 1شکل

 



 

 

 
 

 

:هسازی سیستم دوچرخمختلف پیاده سناریوهای- 21  

ها، سه یزان انتشار آالیندهبه منظور بررسی تأثیر استفاده از سیستم دوچرخه بر ترافیک معابر شهری و م

 کنیم. ابر تعریف میونقل دوچرخه در معسازی سیستم حملبه شرح زیر را جهت پیاده سناریو

 (SRC1) 1سناریو -1- 12 

(و کاهش تعداد 1404در صد )مطابق با سند چشم انداز  10پس از اعمال سهم دوچرخه از سفرها به میزان 

هرمعبر محاسبه  وسایل نقلیه دیگر بر حسب این سهم، تعداد دوچرخه در هر معبر را با سهم جدید از سفرها در

ها در هر معبر مسیر با وجود افزایش تعداد دوچرخهشده است که  سازیکنیم. سناریو یک این گونه مدلمی

 گردد. ها احداث نمیای برای دوچرخهجداگانه

 (SRC2)2سناریو -2- 12
ها مسیر ویژه باشد با این تفاوت که در شریانییک می نقلیه مشابه سناریوتعداد وسایل در این سناریو

دوچرخه با حذف خط پارک یا کاهش عرض خطوط عبوری تا حد  دوچرخه تعریف شده است. اختصاص مسیر ویژه

 گیرد .نامه صورت میمجاز آیین

 (SRC3) 3سناریو-3- 12
های جمع و (، در خیابان2ها )مانند سناریورخه در شریانی، عالوه بر ایجاد مسیر ویژه دوچدر این سناریو 

 .کننده نیز در صورت امکان مسیر دوچرخه احداث شده استپخش

 (Aimsunافزار روش تحقیق )معرفی نرم -13
به عنوان فرآیند طراحی یک مدل از یک سیستم واقعی و کاربرد آن به منظور فهم  توانمیسازی را شبیه

سازی در علم ستفاده از شبیههای مختلف برای عملکرد سیستم بیان کرد. ادقیق سیستم یا ارزیابی روش

توان به این نکته اشاره کرد که در ای دارد. از جمله این مزایا میگستردهمهندسی ترافیک مزایا و کاربردهای 

ها و ... به وجود آید، ها، طراحیها، روشسازی، قبل از آن که در دنیای واقعی مشکلی به خاطر اعمال سیاستشبیه

های مختلف ی سیستمهاسازی، طرحها را در دنیای مجازی مورد بررسی قرار داد. به کمک علم شبیهتوان آنمی

 .11در دنیای مجازی آزمایش شونداخت هزینه احداث در دنیای واقعی، توانند بدون پردونقل میحمل

ها و ...( و ها و ...(، اجزای شبکه )قطعات راه، تقاطعانواع وسایل، حجمها )ساز شامل ورودیافزارهای شبیهنرم

 باشند.های ورودی( میرمپ دارو کنترلهای چراغها )کنترل تقاطعکنترل

رده میکروسکوپی )جزئیات زیاد(، مزوسکوپی )جزئیات متوسط( و ماکروسکوپی )  3سازی درههای شبیسامانه

 شوند.بندی میجزئیات کم( تقسیم

شود. سازی انجام میها مدلسازی ترافیکی وجود دارند که به وسیله آنافزارهای متعددی در زمینه شبیهنرم

 و ... . Aimsunو    Autoturnو  Netsimو Synchro و Vissim و Getram افزارها عبارتند از : ماین نر

افزار قادر است به طور هم زمان است. این نرم Getramافزارهای مشهور نسل جدید نرم Aimsun افزارنرم

افزار عبارتند از : تجزیه و سازی ماکروسکوپی، مزوسکوپی و میکروسکوپی انجام دهد. کاربردهای این نرم شبیه

، یطیسطح و ...، مطالعات محهای غیر همها، میادین، تقاطعهای زیرساختی از قبیل احداث تونلتحلیل تاثیر طرح

ونقل عمومی، ای و عوارضی، طراحی شبکه معابر و سیستم پشتیبانی برای مدیریت حملمطالعات هزینه جاده

 . 12...  مدیریت شهری و داخل شهری ترافیک و



 

 

 
 

میتوان به میزان مصرف سوخت، میزان تردد، میزان آلودگی هوا، میزان تأخیر قبل و  Aimsun هایخروجیاز 

 . 13ها در واحد زمان، سرعت درشبکه، چگالی، زمان سفردر شبکه و...را نام بردبعد، زمان سفر، توقف

 تجزیه و تحلیل -14

هندسی  -چهار حالت مختلف از شرایط ترافیکیسازی اختصاص دارد. و مدل نتایج حاصل ازبه ارائه  این بخش       

تعریف  ک، دو و سهی تحت عنوان حالت پایه و سه سناریوسازی که سازی شد. حاالت مدلاهواز مدل کالنشهرمعابر

ند. ادهو حالت پایه با یکدیگر مقایسه ش سازی سناریوهانتایج حاصل از شبیهشدند، مورد تحلیل قرار گرفت. 

یک نقلیه از جمله پارامترهایی هستند که برای ارزیابی وضعیت ترافبر وسایل متوسط سرعت سفر و تأخیر وارد

آالینده در حالت  اند. همچنین میزان انواع گازهایدیگر مورد ارزیابی قرار گرفته معابر در حالت پایه و سه سناریو

 محاسبه و ارائه شده است. پایه و سناریوها

 متوسط سرعت سفر-14-1

ها، متوسط سرعت سفر وسایل نقلیه در معابر تابع شرایط ترافیکی معابر، شرایط هندسی معابر، تعداد تقاطع       

ای است که در معابر تردد نقلیهنمایند و همچنین نوع وسایلنوع و میزان تأخیری که به جریان ترافیک تحمیل می

نقلیه های عملکردی )شتاب، سرعت و ...( مشابه وسایلها از نظر ویژگیهکنند. با توجه به این که دوچرخمی

نقلیه، باعث تحمیل تأخیرهایی به باشند، استفاده این وسیله از معابر به طور مشترک با سایر وسایلموتوری نمی

 شود.سایر وسایل نقلیه می

شده است. با توجه مورد مطالعه نشان داده  معابر کریدور سازیمتوسط سرعت سفر حاصل از شبیه 2در شکل        

ها، علیرغم کاهش تعداد بعضی از وسایل نقلیه، سرعت سفر کل یک با افزایش تعداد دوچرخه به شکل در سناریو

ها بر جریان ترافیک به ویژه در معابر با تراکم ناشی از تأثیر نامطلوب دوچرخه نقلیه کاهش می یابد که خودوسایل

کاهش سرعت جریان ترافیک، سرعت سفر با ها و بابا افزایش تعداد دوچرخه ک است. همچنینباالی ترافی

ها و تفکیک مسیر حرکت با احداث مسیر ویژه دوچرخه در شریانی 2. در سناریورخه نیزکاهش می یابددوچ

ش یافته است که دوچرخه از جریان ترافیک وسایل نقلیه موتوری، سرعت سفر با دوچرخه و کل وسایل نقلیه افزای

با احداث مسیر ویژه در بعضی 3 باشد. در سناریووتوری و دوچرخه میناشی از کاهش تداخل حرکت وسایل نقلیه م

نقلیه کاهش می ها، سرعت سفر کل وسایلدوچرخهرغم افزایش سرعت سفرکننده، علیهای جمع و پخشاز خیابان

 نقلیه زیاد نیست.که ترافیک وسایل ها در معبرهایی استسیر به دوچرخهکه ناشی از اختصاص بخشی از میابد.

 

 
سرعت وسایل نقلیه :2شکل  



 

 

 
 

 

 نقلیه تأخیر وارد بر وسایل-14-2

میزان  3باشد. در شکل ن ترافیک عبوری میها و همچنین جریانقلیه ناشی از تقاطع تأخیر وارد بر وسایل       

 گردد.سازی شده مشاهده میهای شبیهنهنقلیه و دوچرخه در گزیتأخیر وارد بر وسایل

 تأخیر وارد بر وسایل نقلیه :3شکل

یابد که نقلیه به شدت افزایش میها میزان تأخیر وارد بر سایر وسایلبا افزایش تعداد دوچرخه 1در سناریو         

نقلیه و همچنین یر وسایلها با ساها به دلیل افزایش تداخل دوچرخهاین تأخیر ناشی از افزایش تأخیر در تقاطع

ها و سرعت شتاب کمتر در تقاطعهای عملکردی دوچرخه )شتاب و سرعت کمتر( است که باعث تحمیل ویژگی

گردد. با کند شدن جریان کلی ترافیک، تأخیر وارد بر دوچرخه نیز به نقلیه میها به سایر وسایلکمتر در کمان

 یابد.ایل نقلیه نیز افزایش میدلیل استفاده مشترک از معابر با سایر وس

تفکیک مسیر حرکت دوچرخه از جریان کلی ترافیک باعث از بین رفتن تأخیر ناشی از سرعت  2در سناریو        

نقلیه در گردد، اما تأخیر ناشی از تداخل حرکت دوچرخه با سایر وسایلنقلیه میکم دوچرخه بر سایر وسایل

 ماند.چنان باقی میها همتقاطع

کننده و کم شدن های جمع و پخشها در خیابانبا توجه به اختصاص مسیر ویژه به دوچرخه 3در سناریو        

 .عرض معبر برای وسایل نقلیه موتوری تأخیر وارد بر وسایل نقلیه و دوچرخه افزایش یافته است

 هانتشار آالیندهمحاسبه میزان ا -15

وچرخه بر کاهش آلودگی هوا، الزم است میزان مصرف جهت بررسی میزان تأثیر اجرای سیستم د

رو با تعیین میزان مصرف سوخت در کریدور، قبل و بعد از اجرای سیستم دوچرخه محاسبه گردد. از این

افزار، امکان محاسبه حجم سوخت مصرف نقلیه و وارد کردن این پارامتر در نرمسوخت هر یک از انواع وسایل

گردد. سپس با استفاده از ضرایب دوچرخه و همچنین بعد از آن فراهم می شده قبل از اجرای سیستم

های آالینده به ازای مصرف هر لیتر سوخت و برای مصارف ( که میزان انتشار انواع گاز3انتشار)جدول

ها قبل و بعد از اجرای ونقل، صنعت و ...( را تعیین نموده است، میزان انتشار آالیندهمختلف)خانگی، حمل

 .گرددیستم دوچرخه مقایسه میس

 

 



 

 

 
 

   14نقلیه به ازای مصرف یک لیتر سوختضرایب انتشار گازهای خروجی از اگزوز وسایل : 3جدول

 

 S Ox NOx CO NMVOC SPM CH4 N2O CO2 

 2290 0.020 0.7 1.336 50 267 20 1.235 بنزین

 2685 0.021 0.18 14 7.32 36.61 32.95 17.062 گازوئیل

 

 یزان انتشار آالینده هام -16

های ها در گزینهای، میزان انتشار انواع آالیندهبه طور مقایسه 11تا 4هایبه طور جزئی و شکل 4در جدول        

 دهند که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته  است.مختلف را نشان می

 میزان انتشار آالینده های مختلف :4جدول

  SO x NOx CO NMVOC SPM CH4 N2O CO2 

 بنزین 
1.235 20 267 50 1.336 0.7 0.020 2290 

 گازوئیل 
17.062 32.95 36.61 7.32 14 0.18 0.021 2685 

 10847561 94.75 3316.14 6329.09 236867.00 1263448.58 94746.80 5850.61 بنزین حالت

 گازوئیل پایه  
4068.95 7857.92 8730.75 1745.67 3243.33 42.93 5.01 640247 

 جمع 
9919.56 102604.72 1272179.33 238612.67 9572.41 3359.06 99.75 11487808 

 بنزین سناریو
5597.56 90648.80 1208801.75 226622.00 6055.34 3172.71 90.65 10378381 

 گازوئیل  یک  
4441.58 8577.54 9530.32 1905.54 3540.35 46.86 5.47 698881 

 جمع 
10039.14 99226.34 1218332.06 228527.54 9595.69 3219.57 96.12 11077262 

 بنزین سناریو
4744.13 76828.00 1024501.38 192070.00 5132.11 2688.98 76.83 8796038 

 گازوئیل دو  
3575.00 6904.01 7670.89 1533.76 2849.61 37.72 4.40 562525 

 جمع 
8319.13 83732.01 1032172.27 193603.76 7981.72 2726.70 81.23 9358563 

 بنزین سناریو
5200.29 84215.20 1123009.69 210538.00 5625.58 2947.53 84.22 9641798.25 

 گازوئیل سه   
4429.81 8554.81 9505.05 1900.49 3530.97 46.73 5.45 697028.66 

 جمع 
9630.10 92770.01 1132514.75 212438.49 9156.54 2994.27 89.67 10338826.91 

 

 



 

 

 
 

 ها در سناریو یکمیزان انتشار آالینده -1 -16

ها با تغییرات نقلیه موتوری، میزان انتشار آالیندهها و کاهش وسایلدر این حالت با افزایش تعداد دوچرخه       

اتوبوس و ...( و افزایش  نقلیه گازوییلی)کامیون،متفاوتی همراه بوده است. با توجه به ثابت ماندن تعداد وسایل

نقلیه موتوری ،میزان مصرف گازوییل در کریدور افزایش یافته است. از طرفی با کاهش تعداد تأخیر وارد بر وسایل

موتوری، میزان مصرف بنزین با کمی رغم افزایش تأخیر وارد بر وسایل نقلیهسوز علینقلیه موتوری بنزینوسایل

های مختلف یکسان رو تغییرات در میزان انتشار آالیندهرو بوده است. از اینکاهش نسبت به حالت پایه روبه

-نقلیه گازوییلی منتشر میکه بیشتر از طریق وسایل xSO میزان انتشار آالینده 4 و شکل 4نیست. مطابق جدول 

که میزان انتشار رغم آن( علیxNO ،CO ،SPM ،4CH(ها شود، افزایش یافته است. میزان انتشار بعضی آالینده

است.  سوز تقریباً ثابت ماندهها به ازای سوختن گازوییل بیش از بنزین است به دلیل بیشتر بودن وسایل بنزینآن

 اند.هش میزان انتشار همراه بودهبا کا  NMVOC ،02N ،2COها یعنی سایر آالینده

 

 
 xSOمیزان انتشار گاز  :4شکل                            Noxمیزان انتشار گاز :5شکل

 ها در سناریو دومیزان انتشار آالینده -2 -16

نقلیه موتوری و کاهش مصرف ها و کاهش میزان تأخیر وارد بر وسایلبا احداث مسیر ویژه دوچرخه در شریانی       

درصد نسبت به  19د ها به میزان قابل توجهی )حدوبنزین و گازوییل نسبت به حالت پایه ، میزان انتشار آالینده

 حالت پایه( کاهش یافته است. 

 
 COمیزان انتشار گاز  :6شکل                     NMVOCمیزان انتشار گاز :7شکل



 

 

 
 

 
 SPMمیزان انتشار گاز  :8شکل                     CH4میزان انتشار گاز :9شکل

 ها در سناریو سهمیزان انتشار آالینده -3 -16

نقلیه موتوری کننده، تأخیر وارد بر وسایلهای جمع و پخشمسیر ویژه دوچرخه در تعدادی از خیاباناحداث        

افزایش یافته که به تبع آن میزان مصرف گازوییل نسبت به حالت پایه افزایش داشته و میزان مصرف بنزین نسبت 

پایه کاهش و نسبت به گزینه دو افزایش  ها نسبت به حالتبه حالت پایه کاهش داشته است. میزان انتشار آالینده

 داشته است.   
 

 
 NO2میزان انتشار گاز : 10شکل                              CO2میزان انتشار گاز :11شکل        

 ونقل دوچرخه در سایر معابر شهر اهوازحمل سیستمسازی پیاده نتایج -17
متوسط وچرخه در کریدور کیانپارس ونقل دی سیستم حملساز، وضعیت استفاده و پیاده2مطابق با جدول 

سازی این کریدور نشان از کاهش مصرف سوخت  وکاهش نشر آالینده ها به ویژه ارزیابی شد. نتایج حاصل از مدل

های زیست محیطی در سناریوی دو نسبت به حالت پایه خیلی مطلوب در سناریوی دو شده است. همچنین شاخص

ونقل دوچرخه در بسیاری از معابر شهر اهواز سازی سیستم حملین با توجه به این که وضعیت پیادهمی باشد. بنابرا

ونقل دوچرخه در سایر معابر بهتر از کریدور کیانپارس ارزیابی شده، لذا اجرای سیستم حمل 2طبق نتایج جدول 

ست محیطی بهتری را نسبت به های زیرسد شاخصعالوه بر کاهش میزان قابل توجه مصرف سوخت ، به نظر می

 کریدور مورد مطالعه)کیانپارس( به همراه داشته باشد.

 

 گیرینتیجه -18

مفید و موثر امروزه  نقلیه وسیله یک به عنوان ونقل دوچرخهاستفاده از  سیستم حمل فردبه منحصر مزایای       

 به کیلومتر 5زیر  سفرهای برای نقلیهوسیله ای که اینشناخته شده است؛ به گونه دنیا از کشورهای بسیاری در

 است. مطرح سواری برای اتومبیل جایگزین مناسب یک عنوان



 

 

 
 

شود که این رقم پتانسیل کیلومتر ابتدای سفر آزاد می 6/1شهری در درصد آلودگی یک سفر درون 90حدود       

 دهد.ها به خوبی نشان میباالی دوچرخه را در کاهش نشر آلودگی

ونقل های هوای جهان متعلق به تردد وسایل حملدرصد آلودگی 76دهد که آمارهای سازمان ملل نشان می      

شود سال انجام می 40تا  13( توسط افراد بین %62شهری اهواز )بخش زیادی از سفرهای درون باشد. همچنینمی

درصد  40باشد. عالوه بر این حدود وچرخه میشهر اهواز  برای استفاده از سیستم دکالنکه بیانگر پتانسیل باالی 

-گیری از این سیستم حملرسد شرایط بهرهشهری مسافتی زیر پنج کیلومتر دارند، لذا به نظر میسفرهای درون

 شهر اهواز مهیاست.کالنونقل در 

ونقل دوچرخه م حملی اولیه تحقیق مبنی بر تأثیر اجرای سیستسازی بیانگر تأیید فرضیهنتایج حاصل از مدل       

نقلیه و سرعت متوسط سفر(، تأثیر بر روی های ترافیکی تأخیر وسایلبر روی الگوهای ترافیکی )از جمله شاخص

 باشد. های هوا میمیزان مصرف سوخت و در نتیجه میزان نشر آالینده

ای شریانی دارای که در آن تنها مسیره 2د که بهترین عملکرد در سناریوی دهسازی نشان مینتایج مدل

های زیست محیطی )نشر آالینده ها( نسبت شود. در این سناریو شاخصباشند، حاصل میمسیر ویژه دوچرخه می

های دیگر بهتر های فوق در این سناریو نسبت به سناریوبه حالت پایه قابل توجه می باشد. ضمن اینکه شاخص

درصدی سایر آالینده ها( اما کاهش مصرف 19 وکاهش Noxدرصدی 18کاهش Soxدرصدی16باشند)کاهشمی

درصدی  نسبت به حالت  19سوخت در این سناریو قابل توجه است.  کاهش مصرف سوخت در این سناریو کاهش 

 دهد.پایه  را نشان می

تر است. قابل توجه 2دارد اما این میزان در سناریوی در دو سناریوی دیگر نیز کاهش مصرف سوخت وجود 

درصدی مصرف سوخت را  12و  6( به ترتیب کاهش 3و 1لیل دو سناریوی دیگر)سناریوهایل از تحنتایج حاص

 دهد.نشان می

درصدی در سایر آالینده ها 4وکاهشNox درصدی3کاهش - Soxدرصدی 1درسناریو یک شاهد افزایش        

  nmvocو  Coدرصدی11کاهش– Co2و  No2 وNox درصدی 10کاهش–Soxدرصدی 3ودرسناریو سه کاهش 
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