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  چکیده 

خـاطر سـامانه    نیبـه همـ  . اسـت  يشـهر  اتیـ ح يهـا  جنبه یکننده در تمام نییمهم و تع ارینقل پارامتر بسو حمل

هماهنـگ   داریـ پا ه توسع يها مالكشود که با  یجامعه طراح يبرا يا به گونه دیبا داریپا توسعه دگاهینقل از د و حمل

و  کیـ که تراف ییدر شهرها ،ينقل شهر و حمل دیجد يها مدرن و روش يها سامانه يریراستا، بکارگ نیدر هم. باشد

توجـه   ، باینقل و حمل يز مودهاا یکی عنوان امروزه دوچرخه به .باشد یم يا ژهیو گاهیجا يدارند، دارا يدیشد یآلودگ

 ینقلـ  و حمـل  وهیشـ  نیـ گسترش سهم ا. واقع گشته است يشتریمورد توجه ب يو انرژ یطیمح ستیز يها به بحران

شـده اسـت ضـمن     در این مقاله سعی. ردیقرار بگ یابیتواند در ابعاد مختلف مورد ارز یاست که م یداتیتمه ازمندین

نقل دوچرخـه   و این مفهوم، ضرورت استفاده از حملهاي دو بررسی اصول و راهبر نقل پایدار و مروري بر مفهوم حمل

، به سواري دوچرخه توسعهگذار در  هاي تاثیر مطالعه وضعیت دیگر کشورها و شاخصمورد تحلیل قرار بگیرد و ضمن 
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  مقدمه -1

پـیش شـرط گسـترش و    . پایدار است نقل و ایجاد سامانه حمل شود ایدار نامیده میپاصلی آنچه توسعه  انیکی از ارک

هرگونه . [1]باشد می نقل همگانی با کارایی باالتر و امکانات حمل اندازي اقتصادي جوامع، استقرار و راه یتبهبود وضع

مهـم و تعیـین   نقل پارامتر بسـیار  و حمل. چوب توسعه پایدار صورت گیردبایست در چار ریزي براي شهرها می برنامه

نقل شهري در متن سامانه کلی  و به عبارت دیگر زیر سامانه حمل .[2]هاي حیات شهري است کننده در تمامی جنبه

دیگر و بالطبع با کـل  هاي بسیار گسترده و پیچیده با زیر سامانه  تاثیرپذیريها و  شهر، داراي ارتباطات و تاثیرگذاري

براي جامعه طراحـی  اي  یدگاه توسعه پایدار باید به گونهنقل از د و به همین خاطر سامانه حمل. [3]ستسامانه شهر ا

هـاي جدیـد    مـدرن و روش هاي  نهدر همین راستا، بکارگیري ساما .پایدار هماهنگ باشد توسعههاي  شود که با مالك

هـاي   در سـال  .باشـد  اي مـی  شدیدي دارند، داراي جایگاه ویژه نقل شهري، در شهرهایی که ترافیک و آلودگی و حمل

در ها و افزایش استفاده از وسایل نقلیه موتوري و همچنین محدود بـودن سـطح زمـین و     اخیر گسترش شهرنشینی

ناگواري  نقل مشکالت و نتایج و ي باعث شده است که این شیوه حملرنقل موتو و نتیجه محدود بودن تسهیالت حمل

هـاي   بـا توجـه بـه بحـران     ،نقـل  و یکـی از مودهـاي حمـل   بـه عنـوان    دوچرخـه امروزه . [4]را به همراه داشته باشد

یـداتی  نقلی نیازمنـد تمه  و گسترش سهم این شیوه حمل. گشته استمحیطی و انرژي مورد توجه بیشتر واقع  زیست

نقـل سـبز و مبـاحثی همچـون      و بـا افـزایش حمـل    .[5]تواند در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار بگیـرد  که می است

جـایی سـاکنان شـهرها بـیش از پـیش       اي مناسب جهت جابه بعنوان وسیله سواري استفاده از دوچرخهپایدار،  توسعه

سواري در شـهرهاي بـزرگ    سعه خطوط دوچرخهنابراین توب. ودش می اهمیت یافته و روز به روز بر آن تاکید بیشتري

  . [6]است شده نظر قرار گرفته اي، مد لخانهدنیا به عنوان راهی براي کاهش ترافیک و گازهاي گ

  

  نقل پایدار و مروري بر مفهوم حمل - 2

نفـی کمـی بـر    اثیر مگویند که داراي ت جایی می نقل سبز به هر نوع جابه و عبارتی دیگر حمل نقل پایدار و یا به و حمل

  .[7]زیست باشد روي محیط

نقـل   و سـواري و حمـل   روي، دوچرخـه  گیرنـد عبارتنـد از پیـاده    نقل که عموما مدنظر قرار می و هاي پایدار حمل روش

نقـل پایـدار معرفـی     و ت سفر با حیوانات را بخشی از حمـل عمومی؛ هرچند که برخی محققان همچون ریچارد گیلبر

  .د کرداي در بسیاري از کشورها کسب خواه دوباره ده اهمیتکند که در آین می

  : [8]نقل پایدار سیستمی است که بطور کلی چهار مشخصه زیر را دارا باشد و سیستم حمل

اجازه بدهد نیازهاي اصلی دسترسی افراد و جوامع به شکلی ایمن و همخوان با سالمت انسان و اکوسیستم و با ) الف

  .رفع شودها  نسانرعایت عدالت میان ا
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از یـک  فعالیتی کارآمد باشـد و   هاي مختلف را فراهم آورد، نقلی متفاوت با قیمت و هاي حمل امکان انتخاب روش)ب

  .رونق حمایت کند اقتصاد پر

درصد از بودجه خود را بـراي دسترسـی بـه     20درآمد کمتر از  اشد به این معنا که خانوارهاي کمقابل استطاعت ب)ج

  .مربوطه بپردازند خدمات و کاالها

ها را محدود کند، مصرف منابع تجدیدناپذیر را محدود کند، باعث توازن شود، عناصـر آن را مجـددا    تولید آالینده)د

  .استفاده و بازیافت کند و استفاده از زمین و تولید صدا را به حداقل برساند

ائه راهبردها بـه شـرح   نقل پایدار با ار و تاي حملاسگانه پیشنهادي در ر 10هاي ارائه شده، اصول  توجه به مشخصه با

  :[9][10]باشد می)1(جدول

  

  نقل پایدار و گانه حمل 10اصول : 1جدول 

  راهبردها  اصول

  تاکید بر ساختار فشرده - 1
  ها اختالط کاربري -

  متراکم سازي -

  سازي و تبلیغات فرهنگ -  روي ترویج پیاده -2

  سواري ترویج دوچرخه - 3
  ها نازي خیاباس ایمن -

  هاي الزم ایجاد زیرساخت -

  نقل عمومی و گسترش حمل - 4
  تقویت سیستم موجود -

  مدیریت تردد خودروهاي شخصی -

  ارتقاء فرهنگ ترافیک -5
 آموزش صحیح فرهنگ ترافیک -

  ترویج عدم استفاده از اتومبیل -

  محیطی ارتقاء کیفیت زیست - 6

هاي  ژيها از طریق استفاده از انر کاهش تولید آالینده -

 هاي جدید ك و تکنولوژيپا

 ترویج استفاده از منابع تجدیدپذیر براي وسایل نقلیه -

 کاهش سفرهاي وسایل نقلیه موتوري -

سرنشین به سمت  انتقال سفرهاي خودروهاي تک -

  ...دوچرخه، پیاده و 

  تغییر رفتار سفر افراد -  مدیریت تقاضا سفر - 7

  عه در اثر جابه جایی کاالکاهش آسیب وارد به جام -  بینی نیازي حرکت کاال پیش -8
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  راهبردها  اصول

  ها بینی پارکینگ پیش -9

 ها هاي کنار یا خارج خیابان پارکینگ -

 هاي کوتاه مدت پارکینگ -

 مدت هاي بلند پارکینگ -

  پارك سوارهاي عمومی و خصوصی -

نقل در مدیریت بحران  و توجه به نقش شبکه حمل - 10

  حوادث طبیعی

 هاي دسترسی هراترکیب کالبدي مناسب قطعات و  -

 طراحی مناسب مسیر -

ها با خصوصیات  متناسب بودن مشخصات فیزیکی راه -

 عملکردي قطعات مجاور

  سازي ابنیه ایمن -

  

، ترافیک و یا کاهش مصـرف سـوخت   هایی بیش از کنترل آلودگی هوا یتلنقل پایدار نیازمند فعاو یک سیستم حمل

نقـل   و نفردي براي حل مشـکالت پیچیـده حمـل   حل م ههیچ راتحقیقات صورت گرفته نشان داده است که . باشد می

نقـل   و مدیریت پایدار حمل. اطمینان است وجود ندارد و رفع چنین مشکلی نیازمند یک ساز و کار جامع، پویا و قابل

صـرف منـابع، کـاربري اراضـی و     محیطـی، م  وي کارایی اقتصادي، موضـوعات زیسـت  نقل را بر رو اثرات توسعه حمل

نقـل و   و افـزایش بـازدهی سیسـتم حمـل     محیطی، دهد و به کاهش اثرات زیست مورد توجه قرار می تماعیاج عدالت

جـایی کاالهـا، خـدمات و     آن سیستم، افزایش کارایی و جابـه  کند و هدف هبود وضعیت زندگی اجتماعی کمک میب

هـا قابـل    و برنامـه هـا   سـت هـا، سیا  دهی مجـدد اسـتراتژي   شکالت دسترسی است که بدون سازمانافراد با حداقل م

  .[11]دستیابی نخواهد بود

  

  ضرورت استفاده از دوچرخه در ایران - 3

محیطی و آلودگی هوا ناشی از تراکم ترافیک  ون مسائل زیستو سپس اهمیت یافتن روز افز کلی مبحث انرژي طور به

وجـود  براي کنترل معضالت ترافیکی م ها حل ز راهیکی ا. باشد راکز شهرها از مباحث روز دنیا میوسایل موتوري در م

و نقل شهري، متناسب بـا تقاضـاي سـفر     و هاي مختلف حمل جایی شهري در سیستم در شهرهاي بزرگ، توزیع جابه

 باشـد،  که جزء ضروریات عصر حاضر می نقل پایدار و توجه به حملحال  این با .[12]باشد شرایط ویژه بافت شهري می

 ،هـا  رغم تـالش باشد کـه متاسـفانه علیـ    ی از تجربه موفق در این زمینه میمترو یک. دارددر کشور ما سابقه چندانی ن

سواري نیز در چندین برهه مورد توجه قرار گرفت ولی به دلیل عدم توجـه   دوچرخه .سرعت پیشرفت مناسبی ندارد

سیسـتم  حالی است کـه  این در .ها با شکست همراه شد غالب این تالش کافی به ملزومات مهندسی و مطالعات الزم،

هـا مـورد    تـداي شهرنشـینی  شـهري در اب  نقل درون و هاي حمل ترین سیستم یکی از قدیمی به عنوان سواري دوچرخه
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توجه بسیار قرار گرفته بود ولی به تدریج با افزایش اتومبیل و وسایل نقلیه موتوري توجه به این سیستم رو به افـول  

هــاي الزم بــراي  شــرایط و زیرســاختنبــود  .[13]شــی ســپرده شــد نهــاد و حتــی در شــهرهایی بــه دســت فرامو

عنـوان یـک وسـیله     اهمیت دوچرخـه بـه   ریزان و مدیران شهري موجب گردیده، توجهی برنامه و بی سواري دوچرخه

شـرایط اقلیمـی و    .شهرها کاهش یافته و از پتانسیل موجود بـه درسـتی اسـتفاده نشـود     نقل شهري در کالن و حمل

درصـد سـفرهاي روزانـه در     60از طرفـی بـیش از    باشد، سواري مناسب می شهرهاي ما براي دوچرخهعی اغلب طبی

ایـن  . [14]کیلـومتر مسـافت دارنـد    5درصد سفرها بیش از  6کیلومتر است و تنها  2کشور داراي مسافتی کمتر از 

جا شـوند کـه در صـورت     هچرخه جابدرصد سفرها این پتانسیل را دارند که با دو 60بدین معنی است که دست کم 

  .توان این میزان را به مقدار بیشتري افزایش است هاي مناسب، می ابزار و تجهیزات الزم و زیرساخت مهیا بودن

 .ریـزي جـامع و درازمـدت نیـاز دارد     نیسـت و بـه برنامـه    اي مسئله سـاده اما گسترش دوچرخه در شهرهاي موجود 

عنـوان یـک وسـیله نقلیـه اصـلی      یی، عموما به استفاده از دوچرخه بهاهاي جامع و تفصیلی و اجر متاسفانه در طرح

  .[15]اتفاق افتاده استپرداخته نشده است و یا در برخورد با آن ساده انگاري 

ولیـد  رشد فزاینده تدلیل  شهرها، به توان گفت با توجه به مشکالت متعدد پدید آمده بخصوص در کالن در نهایت می

اري الزمه حیات سو نقل سبز مانند دوچرخه و هاي حمل ، اجراي طرحرویه سرانه مالکیت یش بیخودرو و در نتیجه افزا

ته، راحـت و در دسـترس   اي ایمن، پیوس همین خاطر طراحی و اجراي شبکه به. باشد شهرها می و حفظ سالمت کالن

ده از دوچرخه مردم به استفا اجتماعی به منظور سوق دادنو  یهاي فرهنگ سواران و مهیا نمودن زمینه براي دوچرخه

   .شود امري ضروري تلقی می

  

  معیارهاي موثر دراستفاده از دوچرخه -4

نقلی نیازمند الزاماتی اسـت کـه بـدون     و هاي حمل روي نسبت به سایر شیوه سواري و پیاده گسترش سهم دوچرخه  

زامات و عوامل موثر که موجـب ترغیـب   کلیه ال) 1(در شکل . باشد یپذیر نم قق آنها افزایش سهم دوچرخه امکانتح

  :شود، آورده شده است به سمت استفاده از این سیستم می شهروندان
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  عوامل موثر در استفاده از دوچرخه:1شکل

  

هاي رخـه از سـفر  توجه به هریک از موارد باال و تالش در ارتقا و بهبود هرکدام از پارامترها موجب افزایش سهم دوچ

 . گردد روزانه در کشور می

  

  وضعیت دوچرخه در دیگر کشورهاي جهان - 5

امروزه کاربرد دوچرخه در کشورهاي مختلف جهان چه توسعه یافته و چـه در حـال توسـعه، رو بـه فزونـی بـوده و       

مونـه،  نبراي . اند ي را در دستور کار خود قرار دادهها است که رویکرد توسعه دوچرخه سوار تدبسیاري از کشورها م

سیاست عمومی چین و تا حدي ژاپن مبتنی بر توسعه دوچرخـه و در کنـار آن ایجـاد محـدودیت دسترسـی بـراي       

عنـوان یـک جـایگزین بـراي      هاي صنعتی نظیر آمریکا دوچرخـه بـه  در بسیاري از کشور. وسایل نقلیه شخصی است

هـا   ، هنـد، مـالزي، هلنـد، فرانسـه و ده    د چیندر کشورهایی مانن .[16][15]وسایل نقلیه شخصی مطرح شده است

در این کشورها افـراد  . باشد نقل شهري می و جایی و حمل از وسایل نقلیه کاربردي در جابه کشور دیگر دوچرخه یکی

سواران و احساس مسئولیت نسبت به  ن و مقررات خاص حمایتی از دوچرخهبا توجه به مسیرهاي ایمن و وضع قوانی

محـدود از موتورسـیکلت اسـتفاده     در این کشورها به صـورت . [17]نمایند از دوچرخه استفاده میو شهروندان شهر 
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هاي سنگین جهت احداث بزرگراه و آزادراه،  دم وجود ترافیک، عدم تخصیص بودجهشود که این موضوع موجب ع می

رهاي شهري، سـفرهایی بـا   کاربرد اصلی دوچرخه در سف .ایجاد شهري سالم و عاري از هرگونه آلودگی گردیده است

. باشـد  نقـل را دارا مـی   و چک این وسیله سهم باالتري در حمـل در شهرهاي بخصوص کو. فواصل کم و متوسط است

درصد و شهر  50، گرونینگن هلند درصد 26درصد، ارالنگن آلمان  25درصد، شهر توکیو  24مسکو براي نمونه شهر 

 13در کشور هلنـد در حـدود   . [18][19]دهند دوچرخه انجام می رهاي شهري را بادرصد از سف 77تیانجین چین 

ها تمایل دارند سفرهاي روزانه خود را بـا اسـتفاده از    هلندي. میلیونی وجود دارد 16میلیون دوچرخه براي جمعیت 

آسیا  هاي دنیا در قاره از آن طرف، بیشتر دوچرخه.ی دارندنقل عمومی مناسب و دوچرخه انجام دهند، هرچند که حمل

میلیـون دوچرخـه داشـته اسـت و      300حـدود   1985براساس آمارهاي ارائه شده چـین در سـال   . باشد موجود می

 میلیون رسیده است 2/52میلیون دوچرخه در سال به  9/31، از2000تا  1990تولیدات دوچرخه این کشور از سال 

 77باشـد بـه    که جزو مناطق هموار میشمالی چین سفرهاي صورت گرفته با دوچرخه در برخی از شهرهاي . [20]

دوچرخـه نشـان    بـا  نقـل  و حمـل زمینـه  در  ها راکشـور  وضـعیت برخـی  ، )2(جـدول   .رسد درصد کل سفرها نیز می

  :[21][17]دهد می

 
  نقل در برخی کشورهاي دنیاو مختلف حمل هاي شیوهسهم : 2جدول 

  سایر  روي پیاده  دوچرخه  عمومی  سواري  کشور

  2  18  30  5  45  هلند

  3  21  20  14  42  دانمارك

  1  22  12  16  49  آلمان

  1  29  10  20  38  سوئیس

  4  39  10  11  36  سوئد

  8  31  9  13  39  اتریش

  4  12  8  14  62  انگلیس

  6  30  5  12  47  فرانسه

  9  28  5  16  42  ایتالیا

  1  10  1  14  74  کانادا

  3  9  1  3  84  آمریکا
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  ارائه راهکار -6

هنگی و یا توجه به رویکرد فرتوان انجام داد،  ستاي ترویج استفاده از دوچرخه میدر راترین اقداماتی که  یکی از مهم

سازي به معناي توسعه رفتارهاي مثبت، پرهیز از خشونت، توجه به  فرهنگ. باشد سازي می به عبارتی بهتر، فرهنگ

مسائل شهري از قبیل  ه بهحقوق دیگران، توجه به بهداشت روانی و سالمت عمومی، مراعات قوانین شهروندي، توج

از موارد مذکور  توجهی به هریک باشد که بی هري و هزاران هزار موضوع دیگر مینقل، تبلیغات ش و ترافیک، حمل

  .[22]باري بر توسعه شهري بر جاي گذاردخرب و زیانتواند اثرات م می

  :رداشاره کسواري  جهت توسعه دوچرخهزیر  راهکارهايتوان به  در همین راستا می

 هاي جمعی  تبلیغات عمومی بوسیله رسانه -

 هاي آموزشی ها و فیلم ید کلیپتول -

 آموزشی بروشورتهیه کاتالوگ و  -

 آموزشی در این زمینهمختلف آموزان در مدارس و همکاري نهادهاي  آموزش به دانش -

 سیما و از صدا ي آموزشیها تهیه و پخش برنامه -

 ند جهت آگاهی عمومچاپ مقاالت تحقیقی و علمی و گزارشات مست -

در  يساز و فرهنگ غاتی، تبلیرسان اطالع نهیدر زم يشهر يها و ارگانها  سازمان ریسا يمشارکت جد -

 استفاده از دوچرخه در شهر

 سواران بانوان حذف ممنوعیت دوچرخه -

  یقشر دانشگاه انیخصوص در م استفاده از دوچرخه به غیو تبل جیترو -

  مدها گریخه با دشدن دوچر بیترک يبستر برا جادیا -

  يساز فرهنگ يها از راه یکیعنوان  به يسوار دوچرخه شیهما يبرگزار -

  تهیه دستورالعمل و ضوابط و مقررات شهرسازي -

 سواري تشکیل کمیته ترویج دوچرخه -

 سواران وانین و مقررات حمایتی از دوچرخهارائه ق -

 سواران هاي تشویقی براي دوچرخه ایجاد سیاست -

  

  گیري نتیجه -7

معضالت اقتصادي، اجتماعی و  روند رو به رشد استفاده از اتومبیل در بسیاري از کشورهاي جهان مسائل و. 1

عنوان  موتوري به هاي غیر نقل همگانی و سایر شیوه و محیطی زیادي را در پی داشته و گسترش حمل زیست

  .اند هاي اساسی شناسایی شده حل راه
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سطح ابی به هر یباشد ولی ممکن است دست ی یک اقدام ارزشمند مینقل عموم و گرچه گسترش کاربرد حمل .2

  .پذیر بناشد دلخواه توسعه اقتصادي، امکان

مناسب براي مردم خود نیستند،  نقل عمومی و حال توسعه که قادر به تامین حمل بسیاري از کشورهاي در .3

  .گذاري نمایند نقل دوچرخه سرمایه و توانند در حمل می

شهرها که از مشکالت زیاد  نقلی در حال حاضر براي کشورما و بخصوص کالن و ز این سیستم حملاستفاده ا .4

  .گردد عنوان یک ضرورت تلقی می برند، به ترافیکی رنج می

نقش تواند  ت جذب باالیی دارد و در نتیجه میدوچرخه به شرطی که الزاماتش تامین شود قدربوسیله نقل  و حمل .5

 .یدار شهري ایفا کندمثبتی بر توسعه پا
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  مراجع -8

  خبازنیا،م،حمل و نقل پایدار، تونل سیکان ژاپن.1

هاي حمل و نقل عمومی در شهر تهران به  بندي روش صاحبی،م،ذاکري سردرودي،ج،اولویت احدي،ح،قاسمی.2

  منظور اصالح نظام تخصیص بودجه

،پژوهش هاي )شهر بناب: نمونه موردي(شهريحاتمی نژاد،ح،اشرفی،ي،دوچرخه و نقش آن در حمل و نقل پایدار .3

  1388جغرافیاي انسانی،زمستان 

افتخاري،ق،صادقی،ز،کریمی،ه،امکان سنجی ایجاد سیستم حمل و نقل دوچرخه مبتنی بر تحلیل الگوي تقاضاي .4

  )شهر اصفهان:مطالعه موردي(سفر
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Abstract  

Transportation is a very important parameter in determining all aspects of urban life. So 
the transportation system are coordinated from the perspective of sustainable development 
should be designed in such a way that the criteria for sustainable development. In this 
regard, a special place is modern and new ways of using urban transit systems in cities that 
have traffic and pollution, today, the bicycle has become as one of the various modes of 
transport, energy and greater attention given to the environmental crisis. Measures need to 
be evaluated by expanding the share of transportation modes that can be used in different 
dimensions. This paper attempts to analyze and review while reviewing the concept of 
sustainable transportation principles and Rahbrhay this context, the necessity of using a 
bicycle for transportation. This paper attempts to analyze and evaluate the principles and 
strategies while reviewing the concept of sustainable transportation concept, the necessity 
of using a bicycle for transportation and deal with the situation of other countries and also 
influential factors in the development of cycling, to provide guidelines for further 
development of the green mode of transportation. 
 


