
١ 
 

  از اروپا تجاربی: نقل درون شهري و حمل در  )GT( سفرهاي سبز

  
ریزي دانشگاه تبریز و مدرس دانشگاه ه دکتراي تخصصی جغرافیا و برنامهدانش آموخت ،1سیده خدیجه رضاطبع ازگمی

  آزاد اسالمی واحد تبریز 
 

  

  چکیده
 ،یشتربتجهیزات  ارایه ؛نقلواز طرفی براي توسعه این نوع حمل .است شهروندان و امنیت براي مین سالمتتأدلیلی بر  توسعه سفرهاي سبز
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از اهمیت و اجراي شبکه مرکزي و ایجاد ایستگاه در  094/0ها  با ، استاندارد سازي دوچرخهاول از اهمیت 144/0ایمنی دوچرخه سواري با 
اده، راهبرد ایجاد براي توسعه فضاي عابرین پی گیرند.قرار می هااستراتژياز اهمیت در اولویت دوم و سوم  086/0طول مسیر قطار شهري با 

ز ا 113/0با نات دسترسی و تردد عابرین پیاده ، فراهم سازي امکااول از اهمیت 219/0سیستمی کامل و بهم پیوسته از مسیرهاي عابر پیاده با 
  گیرند. قرار می هااستراتژياز اهمیت در اولویت دوم و سوم  066/0ترین مسیر با اهمیت و ایجاد ارتباط بین مبدأ و مقصد سفرها با کوتاه
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Abstract 
 
No doubt the green travel based on healthcare and social security. On the other hand development of this 
kind of transportation depends on logistic facilities, human urbanism, and traffic calming in residential 
neighborhood, limitation for automobiles and strict implementation of traffic regulations.  

In some of European countries process related to challenges for pedestrians and bicycling routes are planned. 
In this research selection of streets in case study, referred by accessibilities of data that based on comparative 
study and other date gathered by questioner and scientific documents. In the next step, by applying City 
Development Strategy approach would present the missions and landscape and goals and development strategies for 
green travel development. Present research trying to find answers this questions that are: what is green transportation 
and main axes? How City Development Strategy approach how can be applied in green transportation? and what are 
suitable solutions to green transportation? 
 
Present research methodology is analytical and based on field work and desk research and some of green 
transportation strategies and ANP model and finally Delphi method are applied to data evaluation. The 
research findings based on the numerical value are as follows: cycling development strategy; reinforced 
bicycle safety legislation (0/144) standardization bicycle (0/094) and establishment of the central network and 
stations in parallel with urban trains (0/086). Development of pedestrian spaces and improvement bicycle 
safety legislation (0/219), providing access to pedestrians (0/113) and finally inking between origins and 
destinations by the shortest route (0/066) were most important strategies. 
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در  تامس مورات مصداق توسعه تفکر در کشورهاي در حال توسعه لجستیکیو تحقق شهرهاي  رونق اندیشه سفرهاي سبز
در فضاي نیازمند الزاماتی اساسی  اندیشهبلوغ این  از طرفی حادث شود.هاي یوتوپیایی 2خوبستاناست تا  1یوتوپیانیسمرویکرد 

 براي باال کیفیتبا  ییفضاها براي ساخت تالشونقل بویژه در بخش حمل البته تحقیقات فراوانی. داردزمانی و مکانی شهرهایمان 
 سبز نقلوتوسعه حمل براي حمایت از هاي سیاسیبیانیه بسیاري از شهرهاي آمریکاي شمالی. در است شده انجام پیاده انعابر
 همچنین و پرداخته پیاده انعابر ارتقاء تسهیالت حمایت از به فدرال و ایالتی هاي بهداشت عمومیسازمان تعدادي ازه و شد ارایه

 مناسب الگوهايانتخاب توجه جدي به  ،از طرفی .(Hrushowy, 2006: 2) انداختصاص داده به آن فراوانی مالی هايبودجه
 ی به وقوع پیوستهدولت سوبسیدهايارایه ا و ههبزرگرا ها وو سازساخت  و کاهش شهريهاي هزینه کاهش برايکاربري اراضی 

بهتر خواهد روي و دوچرخه سواري پیادههاي باشد، استفاده از گزینه خریدبه قصد  سفر همچنین اگر .(Anovar, 2015: 1) است
 و سبب کاهش تراکم سفرشود و هاي فیزیکی محسوب نمیبه عنوان ورزش ،نقلوهاي حملسایر روش بود زیرا بکارگیري

هاي ایران دوچرخه سواري در بسیاري از شهر .Mokhtarian, 2004: 14)( نخواهد شدبهبود کیفی هوا و  مصرف انرژيکاهش 
 5اي در شعاع سفرهاي درون ناحیه گردد.پیشنهاد می ،است عوارض توپوگرافیک کمتر باشیب و معابر کمکه داراي سطح 

، یک پنجم سهم وسایل دهد. دوچرخه در ایران بطور میانگین از نظر تعداداز سفرها را تشکیل میدرصد  50، شهرها کیلومتري
 .)2 روي،پیاده و سواري دوچرخه توسعه نامهآیین( شودشامل میو یک سیزدهم سهم از سفر با کلیه وسایل نقلیه را  نقلیه شخصی

 10حداقل توان به وجود دست کم یک دوچرخه در هر خانواده ایرانی، تبدیل هداف کمی گسترش دوچرخه سواري، میبراي ا
به سفر با دوچرخه یا پیاده و از آن پس  ،بخصوص با وسایل تک سرنشین هاي کوتاهاز سفرهاي درون شهري در مسافت درصد

سفر شهري با دوچرخه و پیاده  درصد 1 حداقلسفرهاي سواره تک سرنشین و افزایش ساالنه  درصد 1 کاهش ساالنه دست کم
-، نظام حملهاشبکه راهتوسعه توان به درون شهري می نقلوبخش حمل در). 40: 1389 ،(بنکدار، زرین پناه، شرفی اشاره کرد

اضر فقط به در مطالعه ح. )1(شکل  )61: 1386(براتی، اشاره داشت  3ها، مدیریت ترافیک و سفرهاي سبزنقل عمومی، پارکینگو
  شود.پرداخته می -رهاي پیاده و دوچرخهبا محوریت سف -بخش توسعه سفرهاي سبز

  درون شهري و بخش مورد مطالعه تحقیق حاضرنقل وتم هاي مورد مطالعه در بخش حمل .1شکل 
  
  
  
  
  
  
  

  هاي تحقیقخذ: یافتهأم
آلودگی  ،غیر ماشینی هاي سفراین گزینه آل رفت و آمد شهري است.سواري روش ایده روي و دوچرخهاز بسیاري جهات، پیاده
- وق میقلب و عر شده و تولید انرژي باعث تقویتین مدنبال ندارند. انرژي الزم مستقیماً از طریق فرد، تأصوتی و هوایی را به 

اندکی  و هزینه زیرساختیمقرون بصرفه بوده  نقلوهاي حملنسبت به سایر روشکدام به فضاي بیشتري نیاز نداشته و گردد. هیچ
 Pucher and شودهاي مسکونی میشهري، امنیت مناطق تجاري و محله هايسبب نشاط محیط رويپیاده ،از طرفی دارند.

Dijkstra, 2000: 3)(. تواند گامی مهم در ایجاد رونق توریسم ن شهري براي توسعه سفرهاي سبز میترغیب مدیرا از این رو
 ،سفرهاي سبز توسعهاست براي بدیهی  .(Clermont, 2011: 44) شهري شده و تبعات اقتصادي مناسبی براي شهر داشته باشد

                                                        
1- Utopianism 
2- Eu-topos   
3- GT: Green Transportation  
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سرگرمی و  نقل،وحملهاي راي سایر بخشضوابط و مقررات باعمال مربوط به غذا، مسکن، اوقات فراغت، خرید، کلیه خدمات 
 ,Zheng-biao(در نظر گرفته شود  گردشگرانمتنوع شهروندان و  نیازهاي یا کاربرانریزي و طراحی براي غیره از طریق برنامه

ریزي و ه، برنامنقلواوقات فراغت، ورزش، حملگذران به عنوان تواند روي و دوچرخه سواري میپیادههمچنین  .)790 :2013
گرفته و توجه جدي بدان ننقل قرار واز این دست در حاشیه مطالعات حملبا این حال در گذشته و امروزه تحقیقاتی  .شودارزیابی 

روي و دوچرخه سواري کمتر به ترویج پیادهیاالت متحده ا درهاي عمومی سفانه سیاستأمت .)Stigell, 2011:18 ( نشده است
نقل واین نوع حملباعث شده مین شهري زو استفاده از  ونقل ماشینیهاي حملسیاستبا گذشت زمان، و در مقابل،  استپرداخته 

روي و دوچرخه سواري تنها پیادهدهد که نشان میهاي محلی در ایاالت متحده روند مسافرت. چندان به آسانی صورت نپذیرد
اي ویژه دوچرخه مسیره، در منطقه مرکزي تورنتو .سفرهاي طوالنی را در بر دارد اندكدرصد کمی از سفرها و حتی درصد 

به محل کار براي  رفت و آمدغالب براي روش روي ه پیادهک ادنشان د TTS1 ،1986روي ساخته شد. در سال سواري و یا پیاده
، 2طی در موسسه ملی بهداشتحیزیست م ونقلحمل گذاران سوئدي در مورد ترویجسیاست  کزي بوده است.ساکنان منطقه مر
-می ی بیشتر شهروندانکه ناشی از فعالیت کم بدناند پیشنهاد کردهبه عنوان ابزاري براي مقابله با مشکالتی  را رفت و آمد فعال

شهر و  ي را برهاي رفت و آمدآسیب که دارد به دنبال براي جامعه را دستاوردهاي پولی، یاثرات بالقوه سالمت ،عالوه بر اینباشد. 
روي و ، سهم معین پیاده1نمودار  ؛ن مثالبه عنوا است. آناز این رو دلیل خوبی براي ترویج و اشاعه  ؛سازدوارد نمیساکنانش 

مقایسه با ایاالت  درسفرهاي غیر ماشینی کانادا  دهد.نشان میدا و کشورهاي اروپایی را ، کاناوچرخه سواري در ایاالت متحدهد
دوچرخه  از طریق و یا بصورت پیادهحداقل یک چهارم از سفرهاي شهري خود را  اروپاییانبیشتر ت. اسدو برابر  تقریباًمتحده 
از طریق وسایل نقلیه  را درصد سفرهایشان 40دانمارك و هلند در این گزارش بیش از  هایی چونو کشور دهندانجام می سواري

الگوهاي استفاده از  .روي و دوچرخه سواري در اروپا وجود داردپیادهي باال میزان دالیل بسیاري براي. دهندانجام می غیر ماشینی
میانگین تراکم شهرهاي اروپایی سه برابر  .کندن مییتبیها را در رفتار سفر ا، حداقل برخی از تفاوتزمین در شهرهاي اروپ

مقایسه با  نصف زمان صرف شده در اًطور متوسط در شهرهاي اروپا تقریببرعکس، طول سفر به  .شهرهاي آمریکایی است
، پذیردصورت میهاي آمریکا حومه در شهرها و هاي طوالنیاز آنجا که به دلیل افزایش فاصله سفر، سفر مریکایی است.آشهرهاي 

دالیل پایین بودن سهم ، از طرفی دیگر باشد.نمیپذیر امکان ندانچدر رفت و آمدهاي شهري، گیري از وسایل غیر ماشینی بهره
 دریافتو سهولت  پایین، هزینه زینه بسیار پایین مالکیت خودروروي و دوچرخه سواري در ایاالت متحده عبارتند از: هپیاده

 روي، فرهنگ و شیوه زندگی آمریکایی که تقریباًمناسب براي دوچرخه سواري و پیادهگواهینامه رانندگی، عدم وجود امکانات 
   .رويطرات واقعی دوچرخه سواري و پیادهمریکایی از خآدرك واقعی شهروندان  وست ا گراطور کامل ماشینب

  1995روي و دوچرخه سواري در شمال امریکا و اروپا، . سهم پیاده1نمودار 
  1995 ،روي، سفر با ماشین سبک و کامیونپیاده، براي دوچرخه سواريمرگ و میر در ایاالت متحده میزان  .2 نمودار

  
  
  
  
 
 
 

Source: Pucher and Dijkstra, 2000: 4,5 
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ن وسایل نقلیه در ایاالت متحده نسبت به میزان آن براي سرنشیناان دوچرخه سوار پیاده وعابرین مرگ و میر  میزان، 2نمودار 
روي و دوچرخه اساس، پیاده این بر نقل محاسبه شده است.وزان بر اساس آمار رسمی وزارت حملاین می .دهدماشینی را نشان می

روي و دوچرخه سواري از خطرات بیشتري برخوردار رسد پیادهبه نظر می تر از رانندگی با ماشین است.سواري سه برابر خطرناك
برابر  36 ،پیاده رفت و آمد. در هر کیلومتر شودمیبویژه زمانی که میزان مرگ و میر بر اساس مسافت طی شده محاسبه  ،است

حتمال مرگ و ا ،برابر 11 رنسبت به سوار شدن در یک ماشین وجود دارد و براي دوچرخه سوا یب منجر به مرگبیشتر احتمال آس
هاي دوچرخه سوار، در برنامه پیاده و مین ایمنی عابرأ. در مقابل، ت(Pucher and Dijkstra, 2000: 5) میر بیشتر وجود دارد

اي از ایی به شدت، با اجراي طیف گستردهاروپا مشهود است. بسیاري از کشورهاي اروپ بري اراضیریزي کارنقل و برنامهوحمل
 ،روي و دوچرخه سواريامکانات بهتر براي پیاده اند: ارایهیاده و دوچرخه سوار را کاهش دادهزیر؛ مرگ و میر عابر پ اقدامات
-استفاده از خودرو، گسترش برنامه سازي گرا و فاقد اتومبیل، محدودهاي مسکونی، طراحی شهري انسانترافیک در محله کاهش

در برخی از کشورهاي اروپایی، میزان مرگ و میر براي عابران . توان ذکر نمودرا می هاي آموزشی و اعمال شدید قانون ترافیک
هاي قابل توجه قیتجه به موفبا تو .پیاده و دوچرخه سواران به کمتر از یک پنجم سطح کشورهاي آمریکایی کاهش یافته است

به منظور کاهش خطرات را هایی ییان درساروپا گذاران آمریکایی از ریزان و سیاستضروري است که برنامههاي اروپا، تالش
ایمنی عابران  افزایش این مقاله بر. اندي و یا دوچرخه سواري با آن مواجهروپیاده در موردکه شهرهاي آمریکایی  یاد بگیرند جدي

ي و دوچرخه روپیاده افراد در . در ادامه به مقایسه میزان مرگ و میرتوجه دارد پیاده و دوچرخه سواران در کشور هلند و آلمان
که منجر به شود پرداخته میهایی ها و برنامهتر از همه، به بررسی سیاستمهم .پردازدمیو ایاالت متحده  سواري در هلند، آلمان

که  ایاالت متحدهدر  هااجراي این برنامه چگونگی با توجه بهبویژه  ،ایمنی ترافیک براي عابرین پیاده در اروپا افزایشموفقیت و 
-ومشکالت حمل هرچند .(Pucher and Dijkstra, 2000: 8) دشومیاست، ایمنی عابران و دوچرخه سواران سبب سطح ارتقاء 

برابر  چند ،الگوهاي مصرف و تغییرات در موتوریزهنقل وحمل ظهور رشد به صورت موازي با شهر يمناطق مرکز شهري در نقل
-ها استفاده میاستراتژياي براي ارزیابی از فرآیند تحلیل شبکهها بخش تحلیل یافته در .(Kaszubowski, 2012: 217)شود می

  گردد.

  تحقیق چارچوب مفهومی  ، پیشینه ومباحث نظري

 هاي اخیردهه در است. هدایت کردهجستیک و لرویکردهاي پایدار سمت به  را شهريریزان برنامهکنونی شهرها،  مشکالت
محور با  طرح جامع روش سنتی در مقایسه با هاي ویژهدستیابی برخی از موفقیت قادر به ،)CDS(1 توسعه شهري استراتژي

 هايبرنامه ،آن براساس که است شهر آینده از مدت بلند اندازچشم تهیه یندفرآ  CDSرویکرد .استشده  2رویکرد اوزالید آبی
 توسعه ارتقاء سطح الف) :ترین اهداف سازمان ائتالف شهرها عبارتند ازمهم .) (World Bank, 2008: 6شوندمی تهیه 3اجرایی

 هاي کم درآمد شهري ازگروه سهم شهري از طریق بسط مشارکتی ج) افزایش مدیریت و اداره کیفیت پایدار ب) ارتقاء شهري

سند به تدوین و نه  4اجراکید بر توجه و تأید قرار گرفته عبارت از کمورد تأ CDSاي که درمورد رویکرد ویژه بخشمنابع شهري. 
تواند از نظر اصالح نظام مدیریت شهري، به لحاظ دستاوردهاي مهمی که می CDSعنوان هدف غایی است. همچنین رویکرد 

در . )Cities Alliance, 2006a: 3(یندها به بار آورد، مورد استقبال واقع گردیده است هادها و شفاف سازي فرآپاسخگویی به ن
 7اصل رقابتو دارا بودن  6در اجرا شفافیت ، 5در امور حساب پس دهی خوب شهري عبارتند از ستراتژي توسعه شهري مدیریتا

                                                        
1- City Development  Strategy  
2- The Blue Print Approch 
3- Action plan 
4- Implementation  
5- Accountability  
6- Transparency 
7- Contestability 
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 کارعمل و  در، ستا پاسخگو همدیریتی است ک شهري مدیریت خوب ،بنابراین براساس چنین منطقیبا شهرهاي همسان. 
 Cities) اجتماعی کافی برخوردار است –و همسان خود از قدرت اقتصادي براي رقابت با شهرهاي مشابهو  شفافیت دارد

Alliance, 2004a: 4) . اجزايکه عناصر و با اینCDS  کند اما پیدا می تغییر يهرشهر متفاوت هايویژگی و شرایط به توجه با
-چشم ،)موجود (وضع شهر وضعیت ارزیابی و فرآیند براي سازمانی تشکیالتشامل  ارزیابی و طراحی :از عبارتند اصلیعناصر 

 فرآیند کردن نهادینه برنامه، ياجرا شامل، نظارت و اجراء ،هااستراتژي تعیین و مدت بلند اندازچشم تنظیم شامل استراتژي و انداز
CDS کاهاي مناسب و اجراي صحیح آن از طریق ساز کنترل و (World Bank, 2008: 45).  

 با که نیست خطی فرایند یکبه معنی  لزوماًطراحی و تدوین هر نوع استراتژي توسعه شهري  :CDSطراحی و سازماندهی  
و  هستند موازي یندهايآفر یا و تکراري CDS هايیندآفر ،موارد اغلب در. شود ختم اجراء به و شده شروع موجود وضع ارزیابی

 ,Marull)است  شهر هر متغیر و متفاوت هايویژگی و شرایط بیشتر تابعی از CDS رویکرد راحلمهمان گونه که اشاره شد 

سنجش وضیعت  - 2ریزي پروژه برنامه -1 شود:به طور عمومی از شش گام تشکیل مییند تدوین و اجراي سند فرآ .(13 :2007
نقل وحمل یک استراتژي .)47: 1384(گلکار و آزادي،  کنترل (پایش) -6اجرا  -5تدوین راهبرد  -4سازي  اندازچشم -3کنونی 
با  آناجرایی  هايها و بخشمأموریت سازمان و نوآورانه خواهد بود. موثر محبوب،، سیاسی، اجراییسرعت  داراي ارزان، ؛پایدار

 هايسایر سیستم نقل ووحمل تعامل بین شاندازدر چشم .مشتري مداري انجام خواهد شدم با رویکرد توأسازماندهی مشخص و 
. داردعرضه میخود را  نقلوسیستم حمل ، الگوهایی ازو لجستیک ترجامع یک دیدگاه و با اتخاذ وجود دارد اجتماعی و اقتصادي

 انتخاب، اقتصادي و روانی کامل از عوامل رایها روزانه به دنبال درك و هايریزي فعالیتبرنامه افراد، چگونگی تحرك اجتماعی

 گزینش برثیر آن مشاغل جدید و تأ ایجاد امکان .شوددیده می در آن نیز روزانه الگوهاي فعالیت و مالکیت وسیله نقلیه چگونگی
موسسات  ها وزیرساخت رابطه که به هوشمند سیستم مدیریت انتخاب .وجود داردهم در آن  شهريپایدار نقل وحمل هايسیستم
و  گران قیمتیک دارایی باارزش،  به عنوان هاي عمومیزیرساخت براي مدیریت دولت سازماندهی مجدد براي و پردازدمی دولتی
تعامل فضاي شهري و  چگونگیقابلیت زندگی و  در نهایت، .دهدرا ارایه میراهبردهاي متفاوتی  ،ییاجراي هادر بخش موثر

 نیازهاي اجتماعی با نقلوحمل ریزيبرنامه ادغام بیشتر طرفدار و داردجایگاهی ویژه در آن نیز ونقل حمل هايسیستمشهروندان با 
 ,Goldman and Gorham) سازدمیفراهم  فقرا براي کودکان و تعامل اجتماعی را براي تفریح و ییهااز جمله فرصت است که

2006: 273).      
  پیشینه تحقیق 

  .)2و  1 جداول( پردازدمیهاي داخلی ه در ابعاد جهانی و سپس به پژوهشابتدا به معرفی نتایج کلی تحقیقات مربوط
  نقل سبزوعه شهري و حملپیشینه تحقیق خارجی براي استراتژي توس .1جدول     
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Pucher , Dijkstra 2000  روي و دوچرخه سواري: تجاربی از اروپاپیاده براي مین امنیتتأ  
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Ford , et al 2015  نقل با استفاده از وتجزیه و تحلیل دستیابی پذیري حملGIS :نقل پایدار در لندنوارزیابی حمل  
Macek , Bobek 2015  هاي شهرهاي جهانیعنوان مدل پاسخ دهنده براي چالش انداز و استراتژي بهتوسعه چشم  
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  نقل سبزوعه شهري و حملنه تحقیق داخلی براي استراتژي توسپیشی .2جدول 
  توضیحات  سال  نویسنده

  امکان سنجی ایجاد مسیرهاي پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم  1383  قریب
  راهبرد توسعه شهر چیست؟  1384  گلکار و آزادي

  ریزي شهري در رویکردي تحلیلیرویکردي جدید در برنامه CDS  1388  اشرفی
  نقل پایدار شهريوحملدوچرخه و نقش آن در   1388  نژاد و اشرفیحاتمی

  ریزي شهرينوین در مدیریت، طراحی و برنامه طرح استراتژي توسعه شهري با رویکردي راهبردي و  1388  کاردار و همکاران
  نقل درون شهريوهاي مرتبط با حملسیر تحول نظریه  1388  جو و مفیديکاشانی

  ریزي مشارکتیمندي از برنامهجهت بهرهتوسعه شهري بستري مناسب استراتژي   1389  اشرفی و همکاران
  کید بر شهر اصفهان)راحی مسیرهاي دوچرخه سواري (با تأمعیارهاي مکان گزینی و ط  1390  تقوایی و فتحی

  هاي استراتژي توسعه شهري در ایرانامکان سنجی اجراي طرح  1390  نژاد و فرجی مالییحاتمی
  هاي جامع در ایرانروي طرح هاي فراریزي شهري با تأکید بر چالشتژي توسعه شهري در فرآیند برنامهرویکرد جدید استرادرآمدي بر   1390  حسین زاده دلیر و همکاران

  هاي جایگزین سواري شخصی در سفرهاي کاري روزانهونقل بر انتخاب طریقههاي مدیریتی حملبررسی سهم سیاست  1391  حبیبیان و کرمانشاه
  (مطالعه موردي: کالنشهر اصفهان) AHPهاي توسعه شهر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندي استراتژي  1391  صابري و همکاران
هینه ترافیک شهري شناسایی راه  1391  یعقوبی و همکاران   هاي تعیین الگوي ب

  ایران (مطالعه موردي: شهر مشهد) نقل پایدار شهري در کالنشهرهايوریزي راهبردي حملبرنامه  1392  تندیسه و رضایی
  وريء بهرهمدیریت ترافیک و ارتقا  1392  سالمی

  نقل درون شهري (مطالعه موردي شهر اصفهان)وهاي استفاده از دوچرخه در حملها و باز دارندهبررسی مشوق  1392  سلطانی و شریعتی
  هاي درون شهريراه ا استفاده از بازرسی ایمنی پیادهارتقاي ایمنی عابران پیاده ب هاي شهري در جهتراهطراحی وساماندهی پیاده   1393  احدي و بشیري

ه   رشت)کالنشهر (مطالعه موردي:  Super Decisionبا استفاده از نرم افزار  CDSنقل شهر مبتنی بر رویکرد وریزي حملتحلیلی بر برنامه  1393  رضاطبع و حیدري چیان
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    تحقیقچارچوب مفهومی 
فرآیند  با متناسب داراي سه مرحله متوالی است که )DIMMA(1ابتکاري پژوهش بر اساس متدلوژي الگوریتم فرامفهومی  ساختار

مرحله اول آماده ). 2 مراحل متعددي برخوردارند (شکل شان ازکدامهر اي و نرم افزار سوپر دیسیژن تهیه شده و تحلیل شبکه
ترین مهم ،استمرحله بعدي ساخت آید. اهداف و با بررسی تجارب بدست می له و با تعیناخت دقیق از مسأاست که با شنسازي 

آخرین مرحله، پیاده ها و تعیین ساختار الگوریتم است. تعیین معیارها، انتخاب سطوح الیهانتخاب استراتژي،  ،اهداف این مرحله
ها و نودها و تغیرها، مقایسه دو دویی بین خوشهاط بین مسازي است که در آن پیاده سازي الگوریتم طراحی شده که شامل ارتب

شت به مراحل قبلی در براي بهبود و تغییر الگوریتم، بازگشود. یت تدوین و تهیه مقاله انجام میو در نها باشد،می تحلیل عملکرد
 چین نشان داده شده است. با خط 2ضروري است. این بازگشت ها در شکل ها برخی از گام

  در چارچوب مفهومی تحقیق DIMMAمراحل متدلوژي  .2شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  33: 1390 گان، یقینی و اخوان،خذ: نگارندهمأ
  روش تحقیق 

براي گردآوري و تحلیل  .شودتهیه میاستراتژي توسعه شهري  رویکردمتدلوژي بکارگیري با تحلیلی و  -توصیفی ،تحقیق روش
با  سفرهاي سبزمربوط به مرحله شناخت و تحلیل مسایل  شود.و تحلیلی استفاده میهاي پیمایشی، اسنادي ها از روشداده

علت انتخاب این محدوده به دلیل  ،شودانجام میمریکایی و آروپایی اکشورهاي برخی در  روي و دوچرخه سواريمحوریت پیاده
تهیه اي و پرسشنامههاي کیفی تحقیق با مطالعه اسنادي . سایر دادهستمناسب و مقایسه تطبیقی آنهادر دسترس بودن اطالعات 

گردد. در هاي توسعه سفرهاي سبز ارایه میف کالن، اهداف اجرایی و استراتژيانداز، اهداسپس بیانه مأموریت، چشم شده است.
گویی به سواالت و و پاسخ اولویت بندي ، راهبردها(ANP)2ايگیري نتایج مدل فرآیند تحلیل شبکهبا بکار گیري بخش نتیجه

متغیرها از میانگین نظرات کارشناسان و اساتید مرتبط و با روش دلفی براي مقایسه دودویی  .شودمی دستیابی به اهداف آورده
ناسازگاري حاصل از کند مقدار نسبت را تأیید می مذکور پارامتري که اعتبار مدلشد. خواهد پرسشنامه) استفاده  50(تعداد 
ازگاري و که در این مطالعه استفاده شده بر اساس شاخص ناس CRهاي زوجی بوده و نسبت ناسازگاري یا مقایسه ماتریس

نقل سبز چیست؟ محورهاي وحمل :نیز پاسخ دهند هاي اصلی زیربه سوال محققان برآنند .باشدشاخص رندوم (تصادفی) می
نقل و؟ و راهکارهاي تحقق توسعه حملنقل سبز داشتهوتوسعه حملعه شهري چه کاربردي در اصلی آن کدامند؟ استراتژي توس

  ؟چیستسبز 
  هاي تحقیق تجزیه و تحلیل و یافته

دستیابی به  در جهت -روي و دوچرخه سواريپیاده -سفرهاي سبزشناخت و طبقه بندي مسایل  از طریق هاي تحقیقتحلیل یافته
 شرایط ناامن وجود ترین دالیل اهتمام تحقق توسعه سفرهاي سبز؛از مهم .شودانجام می گویی به سواالت تحقیقپاسخ اهداف و

                                                        
1- Design Implementation Methodology for Metaheuristic Algorithms 
2- Analytic Network  Process  
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باشد توسعه مسیرهاي دوچرخه و پیاده میمین سالمت شهروندان و ، توسعه و ترغیب امنیت و تأترافیکزیاد حجم  ها،جاده
)Oliver, 2013: 2(. انتشار کربن  حالت از سفر تعویض ،محیط زیست پایداريدر  گذار متحوالنه نقل سبز سببوتوسعه حمل

ممکن خواهد  دوچرخه سواريروي و پیاده بکارگیريا بو  بدون حالت نشر کربن مصرف کم و یا به خودروهاي شخصی) (مانند
به در بسیاري از شهرها  ویژه آن و مسیرهاي هدر نظر گرفته شد کلی صرفهمقرون ب در یک چارچوب دوچرخه سواري، به این ترتیبشد. 

-پیاده تجربه .(Ford, Barr, Dawson and James, 2015: 125) در نظر گرفته شده استاي شبکه جاده به دنبال و طور انحصاري

تر از سایر کشورهاي اروپایی است. بسیاري از کشورهاي اروپایی در شهرهاي آمریکایی بسیار پایین و دوچرخه سواريروي 
کشورهایی مانند .دهندانجام می دوچرخه سواري یا از طریق و بصورت پیادهحداقل یک چهارم از سفرهاي شهري خود را 

، ترندفشردهاروپا الگوهاي استفاده از زمین در شهرهاي  دهند.درصد رفت و آمد خود را پیاده انجام می 40دانمارك و هلند بیش از 
میانگین توزیع سفرهاي سبز شهرهاي  .گیردار سفر شهروندان اروپایی قرار میاول رفت ین این شیوه رفت و آمد در اولویتبنابرا

 صف زمان شهرهاين اًطور متوسط در شهرهاي اروپا تقریببرعکس، طول سفر به  اروپا سه برابر شهرهاي آمریکایی است.
-روش ،روي و دوچرخه سواري با افزایش فاصله سفر و سفرهاي طوالنی در شهرهاي آمریکایی و حومه نشینیپیاده مریکاست.آ

رخه سواري در ایاالت روي و دوچلبته سطح فوق العاده پایین پیادهسازد. امینممکن  چندان سبز رانقل واستفاده از حمل هاي
     .(Pucher and Dijkstra, 2000: 7) توان به مدت طوالنی فواصل سفر نسبت دادمتحده را تنها نمی

 دهدمینشان مطالعات شود. می انجامنقل وهاي مختلف حملزیه و تحلیل سریع دسترسی با حالتتج ،GISبا بکارگیري در لندن  
هاي است، اما سرمایه گذاري در لندن صرفهمقرون ب حالت انتخاب عبارت از حداقل هنوز هم خصوصی خودروبا سفر  که

  .(Ford et al, 2015: 144) داشته باشد يبیشترنقش  ،نقل پایداروملح هايگزینههاي کاهش هزینه تواند درمی زیربنایی
  روي و دوچرخه سواريپیاده فرآیند

یندهاي شهري، آسبب تحقق فرستیک در مناطق شهري، جهاي منطقی و لسیستمبهتر  نقل سبز از طریق مدیریتوحمل انتخاب
نفعان انتظارات ذي ،نهایت با این گزینش و در شده مدیریت جریان کاالها، شهروندان و اطالعات مطابق با اصول توسعه پایدار

سفر را براي ایاالت متحده،  هايروشروند تطبیقی  3جدول . )Pawlak and Stajniak, 2011: 1( شودبرآورده مینیز  شهري
، سهم پیاده روي در هر سه کشور کاهش یافته است اما روند کاهش 1995-1977در طول سال هاي . دهدهلند نشان میآلمان و 

  .(Pucher and Dijkstra, 2000: 8) )درصد از کل سفرها 17 درصد به 18(از باشد میدر هلند قابل اغماض 
  هاي سفر)(به عنوان درصدي از تمام حالت 1995- 1977و دوچرخه سواري در هلند، آلمان، و ایاالت متحده، روند سفرهاي پیاده . 3 جدول

    سال
  1978  1983  1987  1990  1992  1995  کشور

    رويپیاده
  هلند  18  19  19  44/17  1/17  1/17

  لمانآ  34  30  26    23  22
  مریکاآ  9  9    7    6

    دوچرخه سواري
  هلند  26  29  5/26  5/28  1/27  3/27

  لمانآ  7  10  12    12  12
  مریکاآ  6/0  8/0    7/0    9/0

Source: Pucher and Dijkstra, 2000: 8  
شود. هاي سنی نیز دیده میکشور و حتی بیشتر به تفکیک گروه سواري در میان این سهپیاده روي و دوچرخه  در تفاوت چشمگیر

-صورت می جوانان توسطنشان داده شده است، دوچرخه سواري در ایاالت متحده به طور عمده  6تا  4ل همانطور که در جدو

یک  تقریباًدهند. میانجام  با دوچرخه را درصد باالیی از سفرهاي خود ،هلند و آلمان، تمام گروه هاي سنی، در حالی که در گیرد
 75این که افراد باالي  ها غیر قابل تصور بوده وبراي آمریکاییخه است. این موضوع چهارم سفرهاي سالمندان هلندي با دوچر

سواري در  دوچرخه آماربه عنوان مثال  .باشدباورکردنی نمی سال بتوانند با دوچرخه یک چهارم از سفرهاي خود را انجام دهند
. سالمندان باشد براي شهروندان در اطراف شهر و حتی براي یتواند گزینه مناسبمیدوچرخه سواري که  دهدهلند نشان می

در آلمان نیز  هاي فیزیکی با افزایش سن، دلیل اصلی عدم دوچرخه سواري در میان سالمندان ایاالت متحده است.محدودیت
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 10 یش سن، ازسهم سفر در آلمان از طریق دوچرخه سواري فقط کمی با افزا .شوداهده میشواهد بیشتري در این زمینه مش
   .یابدسال، کاهش می 75صد براي کسانی با باالي در 7به  18-24در گروه هاي سنی  درصد

  (به عنوان درصدي از تمام حالت هاي سفر) 1998ها با افزایش سن در هلند سال . تغییر در انتخاب گزینه4جدول 
  حالت سفر  گروه هاي سنی

75 +  74- 65  46-40  39 -25  24- 18  
  خودرو شخصی  36  61  59  51  43
  حمل و نقل عمومی  16  5  4  4  7
  دوچرخه  30  19  22  25  24
  پیاده روي  12  13  14  19  24

Source: Pucher and Dijkstra, 2000: 9  
   هاي سفر)روش(به عنوان درصدي از تمام  1998ها با افزایش سن در آلمان سال . تغییر در انتخاب گزینه6 و  5 هايجدول

       
  

  
Sour

Source: Pucher and Dijkstra, 2000: 10  
نیمی از سفرهاي خود را از  سالمندان هلندي و آلمانی باشد.می گیرروي بین اروپا و ایاالت متحده خیلی چشمتفاوت میزان پیاده

دهند، در حالی که سالمندان آمریکایی تنها در آلمان) انجام می درصد 55در هلند،  درصد 48دوچرخه سواري (روي و ادهپیطریق 
 فاده از زمین در شهرهاي اروپایی،نقل و الگوهاي استوهاي حملشک سیستمبی .باشداز این طریق می درصد از سفرهایشان 6

می ندارند باید در ورزش منظ برنامه سالمندان آمریکایی که. ساخته است تواناسالمندان را براي انجام تمرین بدنی ارزشمند 
روي و دوچرخه یل بسیاري براي سطوح پایین پیادهچه دالاگر. بگنجانندو دوچرخه سواري را روي پیاده ،شاناسفرهاي روزانه

حومه شهرها به وضوح، و دوچرخه سواري در روي ود دارد و مخاطرات ناشی از پیادهان آمریکایی وجسواري در میان سالمند
مورد  در میان کشورهاي قابل توجهتفاوت ی ترافیک، ضروري است قبل از بررسی جزئیات آمار ایمن .مهمی استعامل بسیار 

خه دوچر ایاالت متحدهدر هلند و آلمان در مقایسه با که  دهدمی نشان 7 جدول. ارایه شود مطالعه از جهت هدف سفر با دوچرخه
از به همین ترتیب،  شود.استفاده میدرصد)  9 درصد از دوچرخه سواري در مقابل تنها 20و  درصد 24(به ترتیب  دو برابر بیشتر

در مقایسه، بیش از دو سوم دوچرخه سواري در  .شودخرید در هلند و آلمان استفاده میمدرسه و رفتن به دوچرخه بیشتر براي 
ممکن است عواقب مهمی به لحاظ مقایسه میزان  گیرد وصورت می نه براي سفرهاي کاري روزانهیح و ایاالت متحده براي تفر

براي تفریح فقط ر مناطق روستایی با ترافیک کم و بیشتر در تعطیالت آخر هفته ددوچرخه سواري نیز به بار آورد.  مرگ و میر
ه سنگین ب یفیک و در کنار وسیله نقلیه ماشینشهرهاي پر ترادر روزهاي هفته  سواري در دوچرخهکه ، در حالی پذیردانجام می

  است. طور بالقوه خطرناك
  هدف از سفر با دوچرخه در هلند، آلمان، و ایاالت متحده (توزیع درصد سفرها با هدف سفر) .7 جدول

  اهداف سفر با دوچرخه  1995مریکا آ  1998هلند   1995المان 
  رفت و آمد کاري  9  24  20
  خرید  7/12  19  26
  اجتماعی یا تفریحی  5/69  40  36
  مدرسه  8/8  17  15

Source: Pucher and Dijkstra, 2000: 12  
به طور عمده استفاده از دوچرخه مزیتی ویژه در شهرها، است.  تر بودهر چشمگیري در هلند و آلمان پایینمیزان مرگ و میر به طو

را ترجیح  يو دوچرخه سوار يروپیاده، افراد مسن بیشترهلند و آلمان  در ترتیب،به همین  .دارددر مقایسه با وسایل نقلیه ماشینی 
  .(Pucher and Dijkstra, 2000: 12) دهندمی

  در ایمنی ترافیکی هایروند

  18 - 44  45 - 64  65 - 74  + 75  حالت سفر  گروه هاي سنی
  خودرو شخصی  62  57  35  21
  حمل و نقل عمومی  10  10  15  24
  دوچرخه  10  9  11  7
  پیاده روي  17  23  39  48

  گروه هاي سنی
  16 - 24  25 - 39  40 - 64  + 65  حالت سفر

  خودرو شخصی  87  89  92  91
  حمل و نقل عمومی  3  2  2  2
  دوچرخه  1  5/0  3/0  2/0

  پیاده روي  7  5  4  6
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زده است.  بزرگی بزرگ صدمه يشهرها اقتصاد به ،موتوریزه نقلوحمل و افزایش گسترش شهرهانقل، وحمل بدتر شدن اوضاع
کاربري  جامع ساختار، مدیریت ریزيبرنامه عدم تمرکز نقل،وحمل هايزیرساخت توسعه ریزيبرنامه ساختاري مانند هايسیاست

 هايدقیق سیاست نیاز به هماهنگی، اما تواند کمک زیادي به اوضاع شهریمان داشته باشدمی زمین آزاد سازي بازار و یا زمین
نقل سبز و ومثال در بررسی حملبه طور  .(World Bank: 2006) تر استوسیع شهري استراتژي توسعه در یک نقلوحمل

محسوب در هلند و آلمان ي ترامن روش روي و دوچرخه سواريونقل، نه تنها پیادهبه عنوان بخشی از سیستم جامع حملترافیک 
نشان داده شده، میزان کل سرانه  8 که در جدول همانطور .ارنددتري نیز برخورنقل امنوطور کلی از سیستم حمل ، بلکه بهشودمی

در عالوه بر این، . درصد بیشتر از آلمان بوده است 50دو برابر هلند و در حدود  1997ترافیک شهرها در ایاالت متحده در سال 
  اندداشتهاز ایاالت متحده  يکاهش ترافیک بسیار بیشتر کمتر وکشور هلند و آلمان میزان مرگ و میر 

  نفر) 100000 ترافیک در هر(مرگ و میر  ایاالت متحده آمریکا و هلند، آلمان درناشی از ترافیک  روند کلی نرخ مرگ و میر. 8جدول 

  کشور  سال
1997  1990  1980  1970  1960  

  هلند  9/16  5/24  2/14  2/9  5/7
  آلمان  0/20  6/31  7/23  6/12  4/10
  مریکاآ  2/21  8/26  9/22  4/23  7/15

Source: Pucher and Dijkstra, 2000: 13   

بیشتر از هلند و آلمان  رابرده بچهار ،یک میلیارد کیلومتر رفت و برگشتدر هر در ایاالت متحده میزان مرگ و میر عابران پیاده 
چهار برابر بیشتر از هلند و  اًتقریب ،در هر یک میلیارد کیلومتردر ایاالت متحده  میزان مرگ و میر دوچرخه سوار ).3است (نمودار 

  است.تر از ایاالت متحده سواري در هلند و آلمان بسیار امنکه پیاده روي و دوچرخه  دهدنشان می 4نمودار  .آلمان است
  1995میزان مرگ و میر در هر یک میلیارد کیلومتر طی شده توسط عابرین پیاده و دوچرخه سواران،  .3نمودار 
  1995میلیون سفر توسط عابرین پیاده و دوچرخه سواران،  100میزان مرگ و میر در هر  .4نمودار 

  

  

  

  

  
Source: Pucher and Dijkstra, 2000: 13,14   

همان طور که  از ایاالت متحده است. کمتر در کشورهاي هلند و آلمان به مراتب گذشتهتلفات میزان  تی نگاهی به وضعیتح
درصد در آلمان،  79 در هلند و درصد 72 ، تعداد کل مرگ و میر عابران پیاده1998تا سال  1975از سال  ،دهدنشان می 5نمودار 

درصد در  57 مدت مشابه، تعداد کل مرگ و میر دوچرخه سوار از در 6 . در نموداره استکاهش یافت 31، تنها در ایاالت متحدهاما 
  درصد در ایاالت متحده روند کاهشی داشته است.  24 بادرصد، در مقایسه  66هلند و در آلمان 

  )1975%= 100( 1998-1975تلفات عابر پیاده در هلند، آلمان و ایاالت متحده،  میزان .5نمودار 
  )1975= 100(% 1998- 1975 روند تلفات دوچرخه سواري در هلند، آلمان و ایاالت متحده  .6نمودار 

  

  

  
  
  

Source: Pucher and Dijkstra, 2000: 15,16  

 

 

 3ن.  4ن. 

 5ن.  6ن. 
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استفاده از دوچرخه رخ داده است،  عمومیت زماندر آلمان در  انشایان توجه است که کاهش چشمگیر مرگ و میر دوچرخه سوار
در مقابل، کاهش مرگ و میرناشی از   استبه دو برابر شدن مجموع سفرهاي دوچرخه شده  درصدي دوچرخه منجر 50رشد

خطر دوچرخه سواري  اطالع ازدوچرخه در ایاالت متحده به علت کاهش شدید دوچرخه سواري در میان کودکان بوده است. 
 در مقایسه، مرگ و میر دوچرخه سواران باعث شده است که بسیاري از والدین فرزندان خود را از دوچرخه سواري منع کنند.

  .) شده است302-560دو برابر ( تقریباً 1997- 1976هاي ل در ایاالت متحده طی سالبزرگسا
 .تصادفات رانندگی بوده است، اما صدمات ترافیک به وضوح یک مشکل جدي استتمرکز اصلی بر تلفات ناشی از  5در نمودار 

چه مشکالت اگر ،عابر پیاده و دوچرخه سوار تا حد زیادي در ایاالت متحده نادیده گرفته شده است سفانه ایمن سازي ترافیکأمت
 هايدر ادامه، به توصیف شش دسته از اقداماست. و یا هلند  از کشورهاي آلمان ربیشتمریکا به مراتب آسفرهاي سبز در شهرهاي 

  .Pucher and Dijkstra, 2000: 13)( تخواهیم پرداخ اند،داشتههاي بزرگ اجرایی هلند که موفقیتآلمان و  ویژهبدنیا  هايرهش
   دوچرخه سواري ایمنی عابر پیاده و چگونگی بهبود

در  جادهات تصادف توانایی تجزیه و تحلیل از توسعه آمار و هاآوري دادهجمع شامل ،نقل شهريوحملایمنی هاي استراتژي توسعه
، روند طراحی اجباري در ایمنی ممیزي توسط اختالط نقلوحمل هاي زیربناییهمه پروژه ایمنی در عناصر سطح ملی، اختالط

در  دولت شده تعیین استفاده از مقادیر هاي زیربنایی،پروژه در تمام بهبود یافته هاياز طرح و ارزیابی مزایاي ایمنی برآورد اختالط
در  با شوراها خاص هماهنگی جاده و ایمنی هايبراي سازمان مرتبط کارکنان آموزش توسعه و ، محلی سازمان امنیت همکاري با

- جاده بررسی مشخصات سطح ملی مختلف شهري،مناطق  در حداکثر محدودیت سرعت تعیین و اجراي، شهريو  سطح ملیدو 

ایمنی مین تأ هاي مربوط بهزیرساخت مین مالیتأ ،رانندگان وسایل نقلیه الکل خوندر میزان هایی محدودیت اجرايها، تبلیغات، 
الزم در این  سرمایه گذاريو  راه آهنو یا عبور ، 1NMT زیرساخت هاي الزم براي مین مالیتأ (مانند و سرمایه گذاري خاص

همکاري  ، مانندایمنی جاده مینتأ پلیس در مشارکت ،آسیب پذیر هايمکان شناسایی بر اساس Buenos Aires) خصوص مثل
مقامات  مشارکت ، سئول مثل سیاه و سفیدهاي کشبا بکارگیري خط مسیر در تجزیه و تحلیل ترافیک و بخش مدیریت پلیس بین

غرامت  مقررات مطالعه از، تصادف براي قربانیان جراحات روحی پزشکی خدمات دسترسی به بهبود ریزي برايدر برنامه پزشکی
 ایمنی ایجاد براي دولت مسئولیت در تعیینح باال وسط ی درهایایجاد کمیته ،بیمهمرتبط قوانین  و يموتور در ترافیک بدهی و

استراتژي  هايبخشی از برنامه به عنوان ایمنی مینهاي تأفعالیت براي مین مالیتأ هايتوسعه طرح، بزرگ هايشهرهمه  ها درجاده
  .هاي بزرگتمام شهرداري در نقلوحمل

تالش جدي براي تدبیر  و شهري نقلوبخش حمل ناامنی در ماهیت و اهمیت سازي، تجزیه و تحلیلامنیت اهمیت  با توجه به
 در شخصیامنیت  ايها برداده تجزیه و تحلیل آوري وجمعابزارهاي سیاست گذاري جهت مقابله با آن به شرح زیرانجام شود: 

، بزهکاران مجازاتجهت  مناسب يهادادگاهو توسعه  دستگیري رايب پلیسمقامات  تعهد آگاهی همراه با توسعه ،نقلوبخش حمل
، بهبود نقل عمومیوحمل عامالن و گردانندگانتوسط  امنیت توجه به بهبود هایی برايمشوقو ارایه ي حق رأ دادن توسعه

-پروژه مشارکت عمومی در تقویتها، زاغهارتقاء  هايپروژه ویژه دربارتقاء هر چه بیشتر آن  و پیاده خیاباندر روشنایی وضعیت 

  .)World Bank, 2002: 75 ( دخالت مستقیم دارند ؛ویژه کسانی که در بهبود سطح محالتنقل بواي حمله
اند که در اینجا به طور روي و دوچرخه را به اجرا گذاشتهپیاده یایمنهاي ذشته، هلند و آلمان یک سري سیاستدر طول دو دهه گ

تحلیل دقیق آماري را غیر  تجزیه وها، انجام همحدودیت دسترسی به داد. شودذکر میهایی از اقدامات ایمنی آنها خالصه بخش
 تفکیککند. عالوه بر این، بسیاري از اقدامات به طور همزمان و در ترکیب با یکدیگر، باعث ایمنی را تضعیف می افزایش ممکن و

تمام پیشینه  با این وجود، تقریباً شود.می پذیرامکاناثرات منحصر به فرد برخی از راهکارها شده و حتی اجراي آنها به سختی 
دهد که عوامل مذکور به طور قابل توجهی منجر به کاهش شان میمصاحبه با کارشناسان در آلمان و هلند ن و اسناد دولتی ،موجود

                                                        
1- Nonmotorized Transport 
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در ادامه  .Pucher and Dijkstra, 2000: 13)(گان، عابران پیاده و دوچرخه سواران شده است رانندگیر تلفات و تصادفات چشم
   شود.در دنیا نیز پرداخته مینقل سبز ودر خصوص توسعه حمل دیگربه مواردي 

  روي و دوچرخه سواريپیاده برايامکانات بهبود 
 .باشدیابی براي سیستم عامل اندروید میافزار سالمت و مسیرترین نرمیکی از بهترین و بزرگکاربردي دوچرخه  افزارنرم توسعه

. کنداي تبدیل میه یک کامپیوتر دوچرخه سواري حرفهگوشی اندرویدي را ب MapMyRide + GPS Cycling Riding افزارنرم
زمان و هشدارهاي صوتی را هنگام توان به راحتی مسیر مورد نظر، مسافت، کالري مصرف شده، ا استفاده از این برنامه میب

ریزي روزانه و اي با برنامهرا از یک تفریح به یک ورزش حرفه دوچرخه سواري نتوامیدر واقع رد. دوچرخه سواري مشاهده ک
از  ،راافزار عوامل حیاتی تا نرم شودفقط کافیست دستگاه اندرویدي به دوچرخه متصل  داد.بررسی تمامی عوامل حیاتی تغییر 

 توانمی افزارنرم این هايقابلیت دیگر از. کند کنترلرا  …مله میزان کالري مصرفی، مسافت طی شده، سرعت، ضربان قلب وج
 .درک سالرا را محل دقیق مختصات توانمی افزارنرم این کمک با. اشاره کرد …، ارتفاع، تعیین زمان واقعی تمرین و GPSنقشهبه 

 اروپاییورهاي شک .کنند اداره ترایمن و بهتر را ونقل سبزحمل سیستم توانندنوین می تجهیزات از با استفاده ونقل،حمل متخصصین
 ونقلحمل هايژانسآ. انداستفاده کرده متفاوتیاي حرفه هايمهارت و فنی هايقابلیت ازآلمان، سوئد، فرانسه، انگلستان همچون 

 به بیشتر تفاوت . ایناندجلوتر آمریکا از نقل سبزوریزي حملبرنامه از استفاده و جدید هايفناوري اجراي و آزمایشدر  اروپایی
   ).2: 1385گردد (کاشانی، آنها برمی تحقیقاتی هايبرنامه درنتایج و قدمت و گزینش رویکردها 

ودرو مناطق آزاد خ ،نقل عابرین پیاده و دوچرخه سوارانوحمل هايبهبود زیرساختشامل  نهلند و آلما هايبه وضوح، سیاست
و دوچرخه، تغییرات تقاطع، هاي عابر پیاده رو در هر دو طرف خیابان، چراغپیاده ساختکشی براي عابران، عابر پیاده، خط

تغییرات مسیرهاي دوچرخه سواري بوده است. البته تمام این اقدامات نیاز به برخی از  و سواري هاي مخصوص دوچرخهخیابان
  .(Pucher and Dijkstra, 2000: 13) دارد نقلویطی حملفیزیکی و زیست مح

 : هاي عابر پیادهزیرساخت

و   راحتی ،2ایمنی و طور خالصه شامل سه مولفه امنیت هب  1پذیريهاي جهانی پیاده، مولفهبانک جهانی مطالعات بر اساس
 :است آورده شده متغیر وابسته به این سه مولفه اصلی 14 ،در جدول زیر .باشدمی 4هاسیاستحمایت از و  ،3جذابیت

  پذیريپیاده هاي جهانیمولفه  .9جدول 
 متغیرهاي وابسته هامولفه

  امنیت و ایمنی
  

گان از تفسیر ذهنی پیاد، عبور ایمن از عرض خیابان، برخورد پیاده با دیگر انواع حمل و نقل، ايهاي جادهنسبت (تعداد) حادثه
   کیفیت رفتار حمل و نقل موتوري، امنیت و ایمنی

  راحتی و جذابیت 
  

پیاده  تسهیالت و راحتی در مسیر، وجود تسهیالت با کیفیت براي نابینایان و ناتوانان جسمی، نگهداري و تمیزي مسیرهاي پیاده
 ایمنی براي عبور از عرض خیابانوجود تسهیالت ، در مسیر پیاده موانع موقت و دایمی، نظیر نشستن و توالت عمومی

و  تحکیم قوانین وجود، وجود راهنماي طراحی شهري در ارتباط با پیاده، هاي عابر پیادهمنابع و بودجه اختصاصی براي طرح هاتحمایت از سیاس 
 نقلیه موتوريگان و رانندگان وسیله سطح توسعه عمومی براي ارتباط و نزدیکی بین پیاد، گانهمقررات ایمنی پیاد

Krambeck and Shah, 2006: 10  
 آنانهاي زیرساخت وسایل نقلیه موتوري مجبور به تقسیم فضاي جاده با ها با وجود طرحاده در حال حاضر در جادهعابران پی

ممکن است که به ایجاد  این روند دگرگونی. ستا موتوريشرایط مطلوب براي همه کاربران  سبب ایجاد عاملاین و  ندهست
اصل  .شودشریانی  هايبدون افزایش حق از جاده ،نقل عمومیوو حمل سواران پیاده، دوچرخه انعابرتسهیالت بیشتر براي 
و  پیاده، دوچرخه سواران عابران اولویت به کاربران مختلف جاده و رفع نیازهايشده تا  مجددي سببهدایت چنین طراحی 

در هاي عابر پیاده و گسترش وسیع مناطق پیاده زیرساخت همچنین .(Tiwari, 2001: 13)داده شود نقل عمومی ومسافران حمل

                                                        
1- Components of Global Walkability Index (GWI)  
2- Safety and Security 
3- Convenience and Attractiveness 
4- Policy support   
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بسیاري از مراکز شهري، یک منطقه بزرگ  در. در شهرهاي بزرگ، گیردمیصورت حال حاضر در همه شهرهاي هلندي و آلمانی 
سرعتشان را کاهش و  اما آنها باید انداغلب در مناطق عابر پیاده مجازن دوچرخه سوارابا حق تقدم عابر پیاده طراحی شده است. 

  :اقدامات دیگر به منظور افزایش ایمنی و راحتی عابر پیاده عبارتند از تابع عملکرد عابران پیاده باشند.
زن زرد براي هشدار به با نور باالسري خاص و گاهی اوقات با چراغ چشمک  یدئویی قابل مشاهده، معموالًکشی عابر با وخط

پناه جان عنوانبلوك، احداث گذرگاه به  در میانهخطوط عابر  دو تقاطع و درروها، در هر عبور از راهنماي فعال در پیادهرانندگان، 
 Pucher) اغلب مبله با نیمکت براي استراحت و رو، وجود نور کافی در پیادهپهنهاي عابران پیاده جهت عبور از خیابانبراي 

and Dijkstra, 2000: 13).  
 :زیرساخت دوچرخه سواري 

هاي اتوماتیک از بهترین زیرساخت هايپارکینگهاي معلق، هاي مخصوص دوچرخه، پلتونل، دوچرخههاي مخصوص راه
تونل زیر زمینی دوچرخه ترین شهر سن سپاستین اسپانیا طوالنی ، در2009در سال  هستند. 2016موجود دوچرخه سواري تا سال 

از بیش  سازه این. شد متصل هم به نبود دسترسی قابل دوچرخه با قبالً که شهر مهم قسمت دو تونل این احداث با .افتتاح شد
شهر  Van Goghمحله در  ،لنده در کشور شود.هاي امنیتی پوشش داده میرازا دارد و به خوبی توسط دوربینمتر د 800

Nuenen  د. این مسیر زیبا و هنري یک کیلومتري نداي میزان عالقه به دوچرخه سواري را باال براجراي پروژهبا ، 2014در سال
هزار قطعه فلورسنت است. مواد فلورسنت این قابلیت را دارند که نور روز را دریافت و در خود ذخیره کنند و در شب  50داراي 

هاي خهجارو دوچر یرزمینی که مانند یکیک گاراژ ز ،در شهر توکیو ژاپن، یک کمپانی ژاپنیساعت آن را آزاد کنند.  8به مدت 
آلمان تنها  دهد.دوچرخه قرار می 200یلو با ظرفیت ها را در یک سکند و به طور اتوماتیک آنرو را جمع میموجود در پیاده

-شهر ارتباط برقرار کند. شهر 10ن میلیون نفر از ساکنا 2کیلومتري میان  96توانسته با افتتاح یک اتوبان  کنونکشوري است که تا

متر و بدون هیچ چراغ  4اند. این مسیر با عرض از اهداف احداث این اتوبان بوده هاموم، دویسبورگ و هاي مهمی مانند بوخ
مندان به دوچرخه سواري است. طبق گزارشات دولت آلمان (باشگاه دوچرخه پذیراي بسیاري از عالقه ،راهنما یا پلیس راهور

 10شود. بنابراین جاري کردن این آلمان با دوچرخه انجام میهاي جاییها و جابهدرصد مسافرت 10حدود  )ADFCسواران 
متري  70دوچرخه سواري  هلند یک مسیر ،2014در سال  رسد.نظیري به نظر میپروژه بی ،خطراین مسیر روان و بیدرصد در 

عت رسید. این میزان رساکیلووات ب 3000شد به مرز سواران بر روي این جاده تولید میانرژي که از عبور دوچرخه  ؛احداث کرد
  کند. مین مصرف یکسال یک خانه کفایت میأانرژي براي ت

مسیر مارپیچ دوچرخه سواري شاهدي بر ، کشورهاي دنیا است سرآمدهمیشه  گکپنها ،هاي دوچرخه سواريدر عرصه زیرساخت
دوچرخه سواران را بهبود  ایمنیمتري، نه تنها سرعت و  235این مدعاست. پل زدن بین دو منطقه مشهور شهر و ایجاد یک مسیر 

ن زده کند. تخمیتر میکشد و ترافیک را روانرترافیک این منطقه به سمت خود میهاي پابانها را از خیبلکه دوچرخه ؛بخشدمی
-ن در این جاده نارنجی رنگ لذت میکنند و از پدال زددوچرخه سوار از این مسیر عبور می 12500شده است که روزانه حدود 

ایمنی و زیرساخت  از برداشت ساکنانباید ، سبزنقل وبه منظور افزایش نرخ حمل  از طرفی .)www.marketestan.com(برند
ها دوچرخه ضوابط و مقررات مربوط به زیرساختو با رعایت تناسب بین نظرات پاسخ دهندگان و  مربوطه در نظر گرفته شود

هاي یاستهاي آینده و سهاي سرمایه گذاري در زیرساختو ایدههاي سنی و جنسی اعمال گردیده سواري متناسب با گروه
راي مقاصد هاي پیشنهادي بالبته زیرساخت .(Coughenour, Paz,  Fuente-Mella and Singh, 2015: 2) شود هیارا همربوط

 ( هاي متفاوتی به طبقه بندي مقاصد سفر با دوچرخه پرداختتوان با مکانیسممی واند متفاوت باشد تومختلف دوچرخه سواري می

(Goodman et al, 2015: 1 . دوچرخه سواري  توسعه و بهبود امکانات ویژه براي برايشهرهاي آلمان و هلند به شدت همچنین
نماد بارز این سرمایه گذاري در حال  اند.ها بر افزایش ایمنی متمرکز شدهاند؛ بسیاري از این سرمایه گذاريسرمایه گذاري کرده

بر  براي عبور دوچرخه سواران است. هاحقوق آن رعایتو  اي وسیع از خطوط و مسیرهاي دوچرخه سواريهشبک حاضر، گسترش
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در صورتی که مسیرهاي دوچرخه سواري  در  ،امکانات محدودي براي دوچرخه سواري در ایاالت متحده وجود دارد این،خالف 
 1یک وياهاي بسیستم گیرد.را در بر می مناطق شهري و روستاییاي با پوشش هماهنگ د و آلمان به صورت یکپارچه، شبکههلن

که  شوداستفاده میهاي تفریحی به عنوان جاذبه چنینهم و روزمره رفت و آمدهايهلند و آلمان براي در ) سواري مسیر دوچرخه(
مسیرهاي ویژه در آلمان و و وجود سیستمی جامع  شود.سواري در ایاالت متحده محسوب می ترین مسیر دوچرخهمعنوان مه به

درصد از مرگ و میر دوچرخه  95که بیش از استفاده نکنند وسایل نقلیه مسیرهاي  ازکند تا دوچرخه سواران کمک می به هلند
به  1978کیلومتر در سال   9282 سال، از 20در کمتر از  سواري اي از مسیرهاي دوچرخهدر هلند، شبکه شود.را باعث می سواران
 31236 به 1976کیلومتر در سال  12911 از ،آلمان حدود سه برابر یک وياشبکه برسیده است. 1996کیلومتر در سال  18948

فقط به هیچ وجه  انها براي افزایش ایمنی دوچرخه سوارها و هلنديیافته است. تالش آلمانی توسعه 1995کیلومتر در سال 
مین أب افزایش ایمنی، آسایش بیشتر و تري نیست. بسیاري از اقدامات دیگر، سبدوچرخه سوا محدود به ساخت مسیرها و خطوط

  :شده است هاي زیراي با روشحقوق جداگانه

  دوچرخه سواران در بیش از کل وسعت کوچه و خیابان تردد ماشین در آن مجاز است اما  رفت و آمدخیابان ویژه دوچرخه که
 رخه سواران با امنیت مجاز  تداخلدوچ حریم در غیر این صورت ممنوع بوده با سرعت باال هاعبور اتومبیل و باشدمیدر اولویت 

 .کندایجاد می
 شود.دو طرفه براي دوچرخه پیشنهاد می هاي یکطرفه براي عبور اتومبیل، اماخیابان  
  د. کنناستفاده  ها از آندوچرخه سواران، نه اتومبیل کهخطوط اتوبوس  
 کوتاه،  برش طریق ازسریع دوچرخه، براي عبورمستقیم و مسیریابی اتومبیل براي مستقیم  بست غیرخیابان بنهاي ایجاد شبکه

 اي که در دسترس اتومبیل نباشد.کاهش ویژه شبکه جاده
 .ران عالوه بر این، دوچرخه سوا اجازه ورود دوچرخه سواران به سمت چپ و راست، که براي وسایل نقلیه ماشینی ممنوع است

 .، در حالی که رانندگان اتومبیل مجاز نیستندبچرخندهنگام چراغ قرمز به راست د نتوانمی
 دهد که دوچرخه سواران بدون انتظار و به طور مستقیم به جلو مسیرهاي دوچرخه سواري ویژه منتهی به تقاطع اجازه می

توانند فضاي بین تقاطع جاده دوچرخه سواران می کند. کنند، در حالی که اتومبیل باید در فاصله قابل توجهی از تقاطع صبر حرکت
توانند قبل از اتومبیل، از چهارراه، از چراغ سبز، می قبلاز آنجا دوچرخه سواران نیز  و خط توقف براي اتومبیل را اشغال کرده و

 آغاز به حرکت کنند. 
 گردد.تعبیه می با اولویت دوچرخه معموالًکه  ها،یژه براي دوچرخه سواران در تقاطعو راهنماي هايراغچ 
 شود تعبیه هاي کلیديعالیم راهنمایی و رانندگی فعال و مخصوص دوچرخه در تقاطع (Pucher and Dijkstra, 2000: 20).  
  محالت مسکونی در ترافیک رام سازيآ
با باید  ،شهريهاي جادهریزان ایمنی مهبرنا . از این روباشدنقل سبز وهاي حملبرنامه ایمنی عابران پیاده باید اولویتمین تأ

 کاهشترافیک براي  سازي آرام و منطقه گستردهایجاد صرفه موجود براي بهبود ایمنی عابران پیاده از جمله مداخالت مقرون ب
 گراانسان شهريهاي راهطرح  هاي مسکونی،بور و مرور، ترافیک آرام در محلهرو براي عه پیادهیسرعت وسایل نقلیه موتوري، ارا

 Ogendi, Odero, Mitullah and)نمایند ذاتخارا  گرا، آموزش ترافیک و اجراي مقررات راهنمایی و رانندگینه ماشین

Khayesi, 2013: 849) .توان از طریقرا میوسایل نقلیه  یبا سرعت محدود ترافیکترافیک  از بخشی تجارب نشان داده است که 
. کاهش دادیا کمتر و از طریق موانع فیزیکی مانند تقاطع خطوط عابر پیاده  )تمایل در ساع 19کیلومتر در ساعت ( 30، قانون

 میانهمصنوعی بسته شدن خیابان در هاي بستها، بنگزاگ، منحنیهاي ترافیک، باریک شدن جاده، مسیرهاي زیحلقه همچنین
تکنیک فضاي  :هلند و آلمان عبارتند از يدر شهرها  woonerfترافیک کاهشتر پیشرفته روش اجراي است.ایجاد شده  بلوك

ماشین  رفت و آمدهلند،  رفت و آمد قانون 44 ت پایین در خیابان. بر اساس مادهم با محدودیت و سرعأترافیک تو کاهشمشترك 

                                                        
1- bike way  
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و  ترافیک، عابران پیاده به طور کلی، در کاهش .سازدمیمحدود  را روي با سرعتپیاده » یحمنطقه تفری«یا   woonerfدر یک 
-استه میک وسایل نقلیه ماشینی فضا براي بازي کودکان و ازاز هاي مسکونی را داشته و خه سواران، حق استفاده از خیاباندوچر

کند که ط خاص یک خیابان نیست و تضمین میو فقرافیک در یک منطقه وسیع انجام شده ت شود. در هلند و آلمان، کاهش
ثیر أت در مجموع .شودمیو به سادگی به یک جاده محلی دیگري منتقل  و به مسیرهاي شریانی مرتبط کاهش یافتهتر ترافیک سریع

دهد. وسایل نقلیه نه تنها توانایی رانندگان براي جلوگیري سرعت وسایل نقلیه را کاهش میبوده و  تر از کاهش ترافیکمهم ،امنیت
 . کاهشکندکمک می در یک تصادف جان افرادبلکه به حفظ دهد را افزایش میاز ضربه به عابران پیاده و دوچرخه سواران 

آلمان به هاي در محلهترافیک  درصد کاهش داده است. کاهش 70تا  20هلند تصادفات را  هاياي، در محلهترافیک گسترده منطقه
درصد شده است. بررسی جامع  56تا  35درصد صدمات ترافیک و جراحات جدي ترافیک با  70تا  20کاهش  منجر به  طور کلی

هاي با در محله درصد 53 به طور متوسط از یاثرات کاهش ترافیک در دانمارك، بریتانیا، آلمان و هلند نشان داد که صدمات ترافیک
رگ و میر و صدمات ترافیک تا حد زیادي منجر به کاهش خطر م کاهش ،کاهش یافته است. بدون هیچ تردیدي ترافیک آرام

شود بلکه ایمنی دوچرخه میمنجر ایمنی عابران پیاده  افزایشترافیک، نه تنها به  شود. کاهشهاي مسکونی میترافیک در محله
  .(Pucher and Dijkstra, 2000: 21) برد میرا باالهاي مسکونی در محله - به خصوص کودکان انسوار

  گرا و بدون ماشینانسان طراحی شهري
ی چون اکولوژي، زیست محیطی، فرانوگرایی، توسعه پایدار و رویکردهاي بوم یگرا و فاقد ماشین را باید در رویکردهاشهر انسان

زنده نگه  خودرو،به  آن کاهش وابستگی مراکز، به ویژه در طراحی شهري هدف اصلی جست. هوشمند و جستیک، لمحوري
 بعد مسافت و زمان، هاي فیزیکیمحدودیت شهري، فعالیت دهد که شدت آستانهمطالعات نشان می. شهرهاست داشتن و پایداري

در . از این رو است شغلشانو تابعی از ساکنان  بیشتر خودرو دستیابی به. شودمی موضوعی عادي تلقی ؛استفاده از خودرو اجراي
 شهروندان در استفاده از و وابستگی شدهاطمینان حاصل  امکانات رفاهینیاز به  سطح و بودجهمقدار  باید سفر در زمان تئوري

 نقلوبازسازي حملبه د نتوانمی خودرو وابسته به شهرهاي و اندیشید جدید شهري به مشاغل باید شود. از طرفیخودرو برآورد 
تحوالت جدید طراحی حومه شهرها  .(Newman and Kenworthy, 2006: 48) نقل سبز بپردازندوتوسعه حملخود در جهت 

همیشه  اًمسکونی تقریب هايتوسعه مجتمع است.ان استوار امنیت و راحتی عابران پیاده و دوچرخه سوار مینتأ ردر هلند و آلمان ب
که به راحتی به صورت پیاده یا با دوچرخه  گیردرا در بر میمراکز خدماتی  سایریگر مانند مراکز فرهنگی، خرید و هاي دکاربري

نزدیکی  و این اندحلی در مجاور مراکز شهر واقع شدههاي ماستفاده مناسب از خیابانمناطق مسکونی جدید با  شود.می پذیرامکان
ن پیاده و دوچرخه دهد تا عابراسی اجازه میهاي بهتري از شبکه دسترش زمان سفر شده، در حالی که هستهبه شهر باعث کاه

و آلمان، با تحوالت  در هلند. مد انتخاب کنندآکم خطر را براي رفت و  هايتر و جادهتر، ساکتهاي خلوتسواران، خیابان
احداث شده است. روها و مسیرهاي دوچرخه سواري براي خدمت به عابران هاي جدید بوجود آمده و پیادهتجاري، حومه

 ،دنشوه؛ در باال و یا در پشت ساختمان ساخته میساختمان را احاطه نکرده، به عنوان مثال در ایاالت متحد ها تقریباًپارکینگ
ن پیاده و براي عابرا شهرهاي هلند و آلمان معموالًدر روها و مسیر دوچرخه ممکن خواهد بود. بنابراین دسترسی آسان به پیاده

 مراکز نواري حومه آمریکا دسترسی به مسیرهايدر در مقایسه،  .ساخته شده استامن و جذاب اي هدوچرخه سواران، گذرگاه
حده با در ایاالت مت .هستند ها فاقد مقررات عبور و مرور و دوچرخه سوارو پل باشدمیپیاده یا دوچرخه سخت و خطرناك 

هاي کوچه و حومه شهرها .است ياده از خودرو ضرورهاي تجاري و با افزایش فاصله سفر، استفجدایی بخش مسکونی از زمین
هاي جاده .باشدناامن میغیر مستقیم و بیش از حد طوالنی  رفت و آمدهايم با أتو روي و دوچرخه سواريبست براي پیادهبن

. فقدان شوندمنتهی می مسکونی اغلب به طور مستقیم به شریان ترافیک با سرعت باال و با افزایش خطر سفرهاي خارج از محله 
  .Pucher and Dijkstra, 2000: 22) ( کندساز میبه اطراف شهر را بدون خودرو مشکلو آمد  رفت رو در حومه آمریکا،پیاده

 خودرو استفاده ازسازي محدود



١٧ 
 

زیرا افزایش ري است، روان سازي حرکت خودروها نه تنها غایت نیست بلکه درآمدي بزرگ در آشکارسازي مشکالت شه
 کنار و در در حال حاضر، برخی کشورها و شهرها سیگار کشیدن در اتومبیلروز مشکالت آتی را بدنبال دارد. تقاضاي سفر و ب

آموزش و پرورش با هدف حمایت از شیوه و ها تعیین سیاست وهاي بیشتري براي توسعه شواهد اند، دادهممنوع کردهرا کودکان 
                       .) Navas-Acien, Yuan and Breysse, 2009: 399) Jones , مورد نیاز است موتوري غیر وسایل نقلیه

مورد مطالعه  چگونگی محدویت استفاده از خودرو گفته شد اما تجارب کشورهاي گرا مواردي در خصوصطراحی شهر انسان در
ایاالت متحده، شهرهاي آلمان و هلند و همچنین بسیاري دیگر از شهرهاي غرب  باشد؛ برعکس شهرهايگویاي شواهد زیر می

این . اندروي و دوچرخه سواري اعمال کردههاروپا طیف وسیعی از محدودیت را در استفاده از وسیله نقلیه ماشینی براي ترویج پیاد
خسته  که استفاده از خودرو، در حالی نموده ترتر، و سریعتر، راحتتر، لذت بخشروي و دوچرخه سواري را امنپیادهاقدامات، 

هاي یرساختاستفاده از وسایل نقلیه اغلب با سیاست ز سیاست محدودیت. و یا حتی در برخی از نقاط غیر ممکن است ترکننده
 روي و دوچرخه سواريتژي کلی هماهنگ براي تشویق پیادهاسترا انی داشته، چرا که آنها بخشی ازذکر شده در باال، با هم همپوش

ده، استفاده به عنوان مثال، در مناطق عابر پیا هستند.مهم خودرو، به خصوص در مراکز شهرها  از استفاده کاهشاما براي  باشندمی
 و را نشان داده روها، اولویت دوچرخه سوارانهاي راهنمایی براي پیادهچراغ و پیاده خط کشی عابر باشد.مجاز نمیاز خودروها 

کاهش  هدفدهد. مینشان از آن را  ها و حتی راحتی استفادهسرعت با تمامهاي سواري خود محدودیت استفاده از اتومبیل به نوبه
 در خور استفاده از خودرو، نیز براي يهاي دیگرمحدودیت محدود سازي استفاده از خودرو در محله مسکونی است. ،ترافیک

  :توجه است که عبارتند از
 ًمایل در ساعت)، در حالی که حد مجاز  19( کیلومتر در ساعت  30محدودیت سرعت با  محله مسکونی با ترافیک آرام معموال

تر از محدودیت سرعت متناظر در شهرهاي مایل در ساعت)، بسیار پایین  31( کیلومتر در ساعت 50سرعت کلی براي شهرها 
  .آمریکا است

 ها ممنوع استع وسیله نقلیه در بسیاري از جادهترافیک کامیون و ترافیک از هر نو.   
ذکر همانطور که در مطالعات مختلف  قرمز در سمت راست باشند. هنگام چراغ دنتوانوسایل نقلیه نمیبر خالف ایاالت متحده،  •

  .داشته باشدبه دنبال تواند خطر قابل توجهی را براي عابران و دوچرخه سواران قرمز می چراغ، گردید
توانند ها  میاتومبیلپارکینگ . شده استداده  بسیاري از شهرهاي هلند و آلمان پارکینگ براي اتومبیل در مراکز شهرها کاهشدر •

دو  درها پارکینگ تعدادعالوه بر این،  .ر پارك شوندخودرو به هسته اصلی شهکاهش رفت و آمد مرکز شهر براي  ازاي در حاشیه
  دهه گذشته افزایش یافته است.

 در هر ساعت در مونیخ).  $ 3هاي خارج از خیابان اصلی و در خیابان مراکز شهرها گران است (حدود پارکینگ  
و به عنوان  شده پارك بلند مدت  جلوگیري ازپارکومترها به ویژه در بسیاري از مناطق مسکونی سبب  زمان محدود در استفاده از

 Pucher and)بدون پارکینگ نیاز است هاياي براي خیابانپارکینگ مسکونی به طور فزاینده ، مجوزکندعمل میعامل بازدارنده 
Dijkstra, 2000: 23).  

  آموزش ترافیک
  ، بطور مثال باشدمی ترافیک  واقعی  محیط  شبیه  که  است  ترافیک  آموزش  هاي از پارك  استفاده  ،عملی  آموزش  هاي از روش  کیی

  و احداث  کوچکتر طراحی  در مقیاس  ، ... راهنماها و  ، چراغ راهنمایی  عالیم ها،رو و خیابان ، پیاده آهن  وط راهها، خطراه
  نام  به  االصل  فنالندي  فرد آلمانی  یک  بار توسط  نخستین  کوچک  از خودروهاي  با استفاده  ترافیک  آموزش  پارك  ایده .گردد می

 1989  معابر در سال  کشی  و خط  ترافیک  راهنما و تابلوهاي  چراغ  مجهز به  پارك  او نخستین  همت  به. شد  جاکا ناپاري ارایه
دنیا از   مختلف  در کشورهاي  ترافیک  آموزش  از صدها پارك  حاضر بیش  در حال. یافت  گشایش  آلمان  در شهر هامبورگ  میالدي

و اسکاتلند و ...   پن، ژا ، کره ، چین ، اسپانیا، فنالند، هندوستان ، پرتغال ، روسیه ، بریتانیا، لهستان ، فرانسه ، سویس ، آلمان اتریش  جمله
  کودکان  سرگرمی  جهت  تفریحی  هاي محوطه  آموزشی  در پارك  الزم  هاي بر آموزش  عالوه.  ستا  گرفته قرار  برداري مورد بهره
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اي، هاي کنار جادهتواند شامل آموزش رفتاريهاي آموزش ترافیک میروش از طرفی ). 1395(شهرداري تهران،  است  شده  طراحی
امن از تقاطع مهم باشد. این و براي توسعه عبور  هاي اولیهمهارتیبی این دو روش براي آموزش در کالس درس و یک روش ترک

و سطح آن در قبل و بعد آموزش بررسی  شودهاي سنی و جنسی مختلف آموزش داده تواند براي گروههاي آموزشی میشیوه
روش دوم به نظر کمی دانش و بهبود رفتاري را با هر دو کالس درس و آموزش رفتاري به دست آورد، حتی اگر توان می شود.

 مطالعاتهاي قابل یافتهمدر  ،هاي روانی پیچیده استکسب مهارت اماشود آموزش در کالس درس انجام می اگرچه  .برتر است
- می .بخشدهاي عبور از جاده را بهبود نمیمهارت اما گذاردبدانش تأثیر  بر تواندهد که آموزش در کالس درس تنها میدنشان می

عوامل اساسی به عنوان  هاي سمعی و بصري اهداف آموزشی و استفاده از رسانهکه فرموالسیون دقیق از  این نتیجه رسیدتوان به 
 (Rothengatter,  1997: 283). دنباشهاي عبور از جاده در کالس درس میشناخت مهارت ی وتعیین اثربخشی آموزشدر 

رانندگان هلندي و  تر از ایاالت متحده است.آلمان بسیار گسترده، کامل و گرانآموزش رانندگی براي رانندگان در هلند و تجارب 
-دالر پرداخت می 1500 هاي خصوصی، معموالًعت آموزش رانندگی مورد نیاز شرکتتعداد سابراي سپري کردن آلمانی حداقل 

از  هاي آمریکا دریافت کنند.ایاالت بیشتردو سال بزرگتر مجوز خود را در یا و  سالگی 18توانند تا می افرادکنند. عالوه بر این، 
 .آموزش رانندگی در هلند و آلمان توجه ویژه براي اجتناب از برخورد با عابرین پیاده و دوچرخه سواران استجنبه بسیار مهم 

 حرکاترانندگان براي جلوگیري از  .کنندنمی امن (غیر قانونی)هاي ناکه عابران و دوچرخه سواران حرکت بر این استفرض 
جلوگیري شود. آنها تا از صدمه رساندن به دهند ه سواران، به سرعت واکنش نشان میناامن با دقت به حضور عابران و دوچرخ

دگی براي در واقع در بخش امتحان راننو عابران و دوچرخه سواران بستگی داشته  رناكبینی حرکات بالقوه خطاین توانایی به پیش
 يدگی باید به نحورانندگان آموزش دیده در رانن .شودمیمنجر به ابطال آن  در غیر این صورتگردد و اخذ گواهینامه آزمون می

به حداقل برسانند. در هلند و آلمان آموزش را عبور غیر مجاز  در صورت آسیب عابران و دوچرخه سواران حتی تالش کنند تا
ه و دوچرخه سواري ب رويبراي  پیادهرا هاي جامع آموزشی کودکان هر مدرسه برنامه .برخوردار استکودکان از اولویت باالیی 

هاي به هر کودك آموزش سالگی، 10ا در متفاوت است، ام ي دیگربه شهر يزمان بندي دقیق از شهر. کندفراهم می یراحت
-چگونگی پیاده بلکه ،یآنها نه فقط مقررات ترافیک شود.سواري داده می روي و دوچرخهادههاي امن پیهمبنی بر شیواي گسترده

گیرند. در آلمان، هاي مناسب را فرا میو واکنش هاي خطرناكعیتبینی موقپیش هاي تدافعی،وچرخه سواري و آموزشروي، د
اغلب توسط  پلیس راهنمایی و رانندگی ویژه  را که هاي دوچرخه سواريدوره ،هاي سوم و چهارماي در کالسمدرسهکودکان 

عنوان پلیس راهنمایی و رانندگی به  تحت ،آموزان مدرسهدانش .آیدکرده واز آنها امتحان به عمل می شود را طیمی آموزش داده
این نوع آموزش ایمنی به طور کامل در ایاالت  .پردازندمیبر روي دوچرخه  بازرسی دوچرخه و صدور برچسب ایمنی مطلوب

 .گیردصورت نمیمتحده 

   مقررات اجرایی راهنمایی و رانندگی

، اما خطر آسیب دیدگی در پرداختهاي مسکونی ر خیاباندتوان به بررسی حوادث نظیم مقررات راهنمایی رانندگی میتهیه و تدر 
هاي گاز و یا فروشگاه مواد در نزدیکی یک فروشگاه، ایستگاهاحتمال تصادفات همچنین  است؛ شهري بیشتربزرگتر  يبلوارها
-می عابر پیاده و دوچرخه صدمات ممکن براي پیشگیري از دهد سه روشها نشان مییافته .چهار برابر بیشتر خواهد بودغذایی 

  ها در سطح شهر باشدو توزیع متناسب کاربري زیستمحیط  آموزش و پرورش، اجراي قانون و اصالح تواند با محوریت
.(Kraus et al, 1996: 212) تجارب مقررات راهنمایی و رانندگی در آلمان و هلند به شدت به نفع عابران پیاده و  از طرفی

، گرددمیهاي غیر قانونی عابران پیاده و یا دوچرخه سواران حرکتبه علت تصادف  ،يحتی در موارددوچرخه سواران است. 
رانندگان  معموالً ،سالمند باشدیا  کودك ودیده  حادثهفرد زمانی که شوند. همیشه تا حدي مقصر محسوب می رانندگان تقریباً

دوچرخه سواري غیر  امن وروي ناپیادهرانندگان باید  که است در هر مورد، پلیس و دادگاه معتقد . تقریباًشوندشناخته می مقصر
اجراي  سدر رأهلند و بلژیک . صدمه وارد کندعابران و دوچرخه سواران  اي حق ندارد بههرانند هیچ بینی کنند. قانونی را پیش
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، شرکت بیمه براي وسیله نقلیه به هعابر و یا دوچرخه سوار به وسایل نقلی ددر اثر برخور .قرار دارندقوانین راهنمایی و رانندگی 
تنها استثنا در مواردي است که عابر پیاده یا دوچرخه سوار به عمد  پردازد.گرفتن جرم، خسارت میطور خودکار، بدون در نظر 

آلمان و هلند در فروش بلیط رانندگان، عابرین و دوچرخه سواران که مقررات  عالوه بر این، پلیس .باشدباعث حادثه شده 
دوچرخه سواران در صورت تخلف از چراغ قرمز، نوبت غیر  .تري داردسختگیرانه قوانین کننداهنمایی و رانندگی را نقض ر

- در هلند انتظار می. کنندرا دریافت میجریمه نقدي  قانونی و یا سواري در شب بدون چراغ راهنما، حداقل یک اخطار و احتماالً

در روي پیاده ازعابران پیاده به طور قانونی  1997ایی و رانندگی پیروي کرده، اما از سال رود دوچرخه سواران از قوانین راهنم
ت عابر پیاده در درجه اول به دهد که تصادفامرگ و میر عابران پیاده نشان می . افزایش صدمات و یااندمنع شدهوسط خیابان، 

براي دوچرخه  و آلمان، پوشیدن کاله ایمنی حتی کشورهاي هلند يدر قوانین دوچرخه سوار .ستا عبور غیر مجاز آنها علت
ل ومتدا استفاده از کاله ایمنی در میان کودکانهماهنگ مدارس و رسانه،  همکاري با ولیبوده نیز خیلی مرسوم ن سواران کودك

کاله ایمنی از چرخه سواري سالگی هنگام دو 10درصد از کودکان آلمانی تا سن  32دهد که اخیر نشان می اتمطالع شده است.
-میفقط به دلیل استفاده از کاله ایمنی ن ،تر در آلمان و هلندشن است که میزان مرگ و میر پایین. با این حال، روکننداستفاده می

تر از مقررات ترافیک نسبت به رانندگان در آلمان و اجراي بسیار سختگیرانه درتضاد و مغایرت زیادي در ایاالت متحده  .باشد
و ایست نکرده  پیادهتخلفات جزئی نیز باشد. عابران پیاده در خط کشی عابر  شاملتواند حتی مجازات باال می .وجود داردهلند 
 .معنی استبی باًدر ایاالت متحده، خط کشی عابر در بسیاري از شهرها تقری .شودیت آن سبب جریمه رانندگان میرعا عدم
کنند نمی تالشهاي راهنمایی رود به خط کشی عابر و  بدون چراغگان آمریکایی براي توقف در مقابل عابران پیاده جهت ورانند

 در کند.اي نقض قانون عابرپیاده صادر نمیاي برهرگز احضاریه مگر در مواردي که عابران پیاده ضربه دیده باشند و پلیس تقریباً
اي از آمریکا، رانندگان به طور فزاینده يدر بسیاري از شهرها اما استمعنی توقف به  ي آلمان و هلند هنوز هم چراغ قرمزکشورها

نصب شده و دوربین به طور خودکار  ،ها در شهرهاي آلمان و هلندتقاطع از برخیدر  کنند.چند ثانیه اول عبور می درچراغ قرمز 
کند. رانندگان مجرم، حتی اگر پلیس آنها را در محل ندیده برداري میعکس شوندرد میچراغ قرمز  افرادي که از ها واز اتومبیل

هاي بدیهی است دریافت قبض .کنندمحل تخلف دریافت می همراه با عکس راننده در اشد، قبض جریمه نقدي از طریق پستب
در نهایت، مجازات نقض  .دهدافزایش می راهنمایی و رانندگی نناشی از  تخلفات رانندگی، انگیزه آنان را براي پیروي از قوانی

دهد نشان می نتایج حاصل از آمار و اطالعات .هلند و آلمان شدیدتر از ایاالت متحده است ترافیک توسط رانندگان به مراتب در
 پیاده و دوچرخه سواران بوده است.در کشتن عابران ترین تخلفات رانندگان از خط کشی عابر پیاده و سرعت باال از مهم عبورکه 

ه یک چهارم از عابران پیاده و دوچرخه سواران اشاره کردبه تنها  ،نقض قوانین ترافیک از سوي رانندگان براي مرگ و میربه پلیس 
 1ها . تنه استنصف بوددر تمام این مرگ و میرها درگیر شدند و بدون شک میزان تخلف حداقل  چه رانندگان تقریباً، اگراست

به دالیلی مانند عدم وجود خط کشی در محل  سواران گان، به طور خاص براي نقض عابر پیاده و حقوق دوچرخهدرصد از رانند
در  ایمنی عابر پیادهPucher and Dijkstra, 2000: 24). (پلیس احضار شدند  توسط و یا رانندگی در مسیرهاي دوچرخه سواري

عابر  با درگیرينقاطی  در معموالً تصادفات عابر پیاده .است مرتبط و عابران وسایل نقلیه رانندگان به رفتار سازگار مناطق شهري
 این نقاط با کاهش بوده اما عابر پیاده ایمنی کمک به ترین عواملمهم یکی از فضاي شهري طراحی. دهدرخ می خودرو پیاده و
 هايدر بسیاري از شهر با توجه به اینکه بسیار دشوار است، در عمل تعارضاتاز بین بردن  با این حال،آید. بوجود می تعارض

و  براي تحقق. توجیه است مندو نیاز شودنمی استقبال به راحتی فضاي شهري طراحی مجدداز  و شدید کامالً مداخالت اروپا
. بررسی گردد ،خطر تصادف هايمکاندر رفتار خود  یدبا ،ایمنی عابر پیاده مینو تأهاي مناسب راهنمایی رانندگی سیاست اجراي

شان و خطرات مربوطه باید بررسی تالش براي توجیه رفتار وترافیک نقض قوانین  بههمچنین میزان عالقه و واکنش پیاده 
پیاده عابران به طور کلی  .رسدبه نظر می پیاده عابران گیريیکی دیگر از عوامل مؤثر بر تصمیمپلیس  حضور نیرويعدم  .شود

 نرده دهند.به خطر تن  روي،جویی در وقت و کاهش فاصله پیادهور صرفهخیابان به منظ ازدهند براي عبور غیر قانونی ترجیح می
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-یهر چند حصارکشی به تنهایی نم یري از تخلفات عابران پیاده باشدگبراي جلو حل منطقیرسد یک راهرو به نظر میپیادهکشی 
     (Papaioannou, Basbas and Konstantinidou, 2007: 2).  مین کندتأ تواند امنیت عابران پیاده را

  ایاالت متحده؟ هایی برايدرس
از  ،ایجاد کرده است در شهرهاي آمریکاشرایط ناامن و ناخوشایندي را  ،سواري روي و دوچرخهپیامدهاي سالمت عمومی پیاده

شود. عابران پیاده و دوچرخه سواران ارایه می شرایط پیشنهادهایی براي بهبودهاي موفق در هلند و آلمان این رو  بر اساس سیاست
و دوچرخه سواران هلندي عابران  سبت بهبیشتري نمرگ و میر  و خطر آسیب دیدگی ،ومتربر اساس کیل رفت و آمددر  آمریکایی
 يروي و دوچرخه سواري در شهرهاایمنی پیاده ءاي از اقدامات در جهت ارتقاطیف گسترده . البتهکنندتجربه می و آلمانی

 ,Pucher and Dijkstra) ه استروي و دوچرخه سواري گردیدپیادهتلفات و جراحات و تشویق  منجر به کاهش آمریکایی،

 ،2در نمودار کند. رساز میرا خطرفت و آمد در ایاالت متحده  انایمنی عابر پیاده و دوچرخه سوارمین أغفلت از ت .(2 :2003
 11 ،و مرگ و میر دوچرخه سوار ،برابر بیشتر از تلفات سرنشینان خودرو در هر کیلومتر سفر 36تلفات عابر پیاده در هر کیلومتر، 

امن، به  تواند به صورت کامالًروي و دوچرخه سواري میحال پیادهبرابر بیشتر از سرنشینان خودرو گزارش شده است. با این 
در  تلفات عابر پیاده 4و  3در نمودار  باشد.، ه در هلند و آلمان نشان داده شدهنچآتر همانند با میزان مرگ و میر بسیار پایین وضوح

تنها یک چهارم در ، ه سوار در هر یک میلیارد کیلومترکمتر از یک دهم و مرگ و میر دوچرخ ،رويتر پیادههر یک میلیارد کیلوم
ذکر  6و  5همان گونه که در نمودارهاي  .ی در حال گسترش استتینایاالت متحده گزارش شده است. عالوه بر این، شکاف ام

 31درصد در آلمان، اما در ایاالت متحده، تنها  79درصد در هلند و  72در طول دو دهه گذشته، مرگ و میر عابران پیاده شده 
درصد در ایاالت  24اما تنها  درصد در آلمان 66درصد در هلند و  57 انمرگ و میر دوچرخه سوار .ه استدرصد کاهش یافت

واري روي و دوچرخه سپیادهررات قمتحده و دالیل درستی قوانین و م ایاالت آمد و شدهاي ات. اشتباهه استیافت کاهش متحده
ریزي هاي برنامهتکنولوژیکی و تالش هاي، یارانه، مقررات، پیشرفتیتمام سطوح دولت ردت متحده ایاالدر  هلند و آلمان کدامند؟ 

رفت و درصد کمی از روي و دوچرخه سواري پیاده ،دلیل . شاید به ایناست کارکنان خودرو متمرکز کرده ایمنیمین أرا بر ت
در نتیجه سبب دلسردي استفاده از آن و  زیرا متأسفانه امنیت آن مورد غفلت قرار گرفته شود؛را شامل می ایاالت متحده آمدهاي
عابر پیاده و دوچرخه شرایط مین امنیت و بهبود أبه منظور ت رای یهانقل تالشوفدرال دولتی براي حملهاي بخش .است گردیده

رحال شاید ه . بهگرددآنها میه اقدامات به مراتب کمتر از آن چیزي است که سبب دگرگونی یا بهبود ، اما همدادهانجام ان سوار
در هلند و آلمان به مدت  ،برعکس ایاالت متحده .مقدار کمی از پیشرفت و بهبود سفرهاي سبز را تضمین کند ،روند موجود

اي از اقدامات در یک تالش جدي براي طیف گسترده ؛انایمنی عابر پیاده و دوچرخه سوار دادن به طوالنی به منظور اهمیت
امکانات بهتر و بیشتر  :گروه بندي کرد توان به شش دسته به شرح زیر. این اقدامات را میگرفته استترغیب سفرهاي سبز انجام 

 ،کاهش ترافیک در محالت مسکونی، فاده از ماشینگراي بدون استطراحی شهري انسان، روي و دوچرخه سواريپیادهبراي 

اعمال شدیدتر مقررات  ،آموزش و پرورش بهتر ترافیک براي رانندگان و عابران ،محدودیت استفاده از وسیله نقلیه ماشینی
متحده  د ندارد که چرا ایاالت. در مجموع دلیل خوبی وجوراهنمایی و رانندگی براي حفاظت عابران پیاده و دوچرخه سواران

اگر هلند و  مشروعی براي اعمال مقررات نیست. بهانه ود منابع مالی به طور قطعها را اتخاذ کند. کمبمعیار این تواند بسیاري ازنمی
عالوه بر این، تکنولوژي و  .بنابراین ایاالت متحده نیز توانایی اعمال آن را خواهد داشت این قوانین را اجرا کنندد نتوانآلمان می

ها باید تنها به آمریکایی ست.ا را دارا چندین دهه تجربه موفقاروپا هاي الزم در حال حاضر در دسترس است و همچنین شرو
مشکل واقعی در ایاالت متحده . پذیر استروي و دوچرخه سواري امن امکاندهکه پیا تا مشاهده کنندکنند  اروپایی سفر يشهرها

با  رفت و آمدهادرصد از  90بیش از  .مقابله با تخلفات کاربران وسیله نقلیه ماشینی استعدم تمایل به انجام هر کاري براي 
شود. کاهش جامع ترافیک، ایجاد اي عدم ناراحتی رانندگان اعمال میشود و حمایت سیاسی بروسایل نقلیه خصوصی انجام می

ي دقیق حق عابران پیاده در خط کشی عابر پیاده، هاي دقیق سرعت و اجرا، محدودیتهامکانمسیرهاي دوچرخه سواري در همه 
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گان هیچ اعتراضی به مسیرهاي رانند .ي دهندگان و سیاستمداران داشته باشدأمخالفان قابل توجهی در اکثریت ر ممکن است
آن است که با وجود دوچرخه سوران به   دوچرخه سواري خارج از جاده براي دوچرخه سواري تفریحی ندارند و علت هم

و مسیرهاي دوچرخه  رويهاي باریک و گسترش مسیرهاي پیادهجاده بهدر مقایسه، رانندگان  .افزوده نشده است ايرافیک جادهت
ندارد.  گانزحمتی براي رانند وبیشتر اقدامات ایمنی شانس کمی از پیاده سازي در محیط فعلی داشته  دارند.اعتراض سواري 

هاي مقابله با باید در مورد مشکل تصادف و نیاز فوري عابران پیاده و دوچرخه سواران و راهمردم آمریکا د، نگرش باید تغییر کن
و  نه تنها به دلیل خطر آسیب و مرگ خانواده غفلت از ایمنی عابران ،را باید به خانه آوردنی ایم .آموزش ببیندآن به طور جدي 

ایجاد سرگرمی براي ورزش، تحرك، استقالل، و حتی خاطر ترویج ه کنند بلکه بروي و دوچرخه سواري میکه پیاده دوستانی
به  .اجرا کنندمین منافع بیشتر براي شهروندان أهایی را با تسیاست است که براي افزایش بازار ایمنی،مهم امر این  شهروندان است.

همان راهی است که در  اًاین دقیق .شود ایجاد هاي جدیدي را براي تمامی شهروندان امات تنبیهی رانندگان، باید فرصتجاي اقد
 هاي بهبود ایمنی و افزایش تحركاستوجود حمایت عمومی و گسترده براي اتخاذ سیشده و دلیل اصلی آن  طی هلند و آلمان

  .باشدمی
  GTCDS سفرهاي سبزتوسعه  واستراتژي توسعه شهري 

ایی و ماموریت، چشم انداز، اهداف کالن و اجر؛ توسعه شهريبا بکارگیري متدلوژي استراتژي آمده  10همان طور که در جدول  
  تدوین شده است.  نفل سبزودر نهایت استراتژي هاي حمل

  CDSGTکاربرد استراتژي توسعه شهري در توسعه سفرهاي سبز  .10جدول 
یند استراتژي توسعه شهري فرآ

  شرح  سبز در توسعه سفرهاي

مین سالمت شهروندان در باالترین سطح هاي فسیلی و تأونقل، عدم نیاز به سوخته شهري با رویکرد زیست محیطی حملنقل، شکل دادن بوحملأموریت بخش اداري م  ماموریت سفرهاي سبز
  ممکن، کسب رضایت مندي ساکنان و حصول جایگاهی خاص در بین سایر کشورها.

  هاي اصلی فعالیت.ها و فضاهاي باز، ارتباط با حوزههاي شهر با پاركوي و دوچرخه سواري، اتصال خیابانرسرزنده، ایمن و جذاب براي پیاده اي سبز وتشکیل شبکه  چشم انداز سفرهاي سبز

  اهداف کالن سفرهاي سبز

براي سفرهاي سبز با شهري جذاب شهري یکپارچه و ارتباط محور، توسعه شبکه ایمن و پیوسته در مسیرهاي دوچرخه و پیاده، تلفیقی با فضاهاي سبز در محدوده شهر، 
بدیل شهر به یک دوچرخه و ایجاد تسهیالت رفاهی در مرکز شهر، ت -هاي الزم، اولویت حرکت پیادهروي و دوچرخه سواري، مشارکت موثر براي انجام اقداممحوریت پیاده

مراکز مهم کار و فعالیت  ها،ه و دوچرخه (سفرهاي سبز) به مکاننقل شهر، ترغیب سفرهاي پیادوریزي حملدر برنامهرخه سواري روي و دوچشهر پیاده محور، گنجاندن پیاده
رمندان به هاي تشویقی از سوي کارفرمایان براي تشویق کاو عابران پیاده توسط شوراي شهر، سیاستتسهیالت در نقاط انتهاي مسیر سفر براي دوچرخه سواران  در شهر،

  هاي تشویقی مالیات و عوارض تقویت و حمایت.روي از طریق برنامهروي و استفاده از دوچرخه، استفاده از دوچرخه و پیادهدهپیا

  اهداف اجرایی سفرهاي سبز
  

تأمین دگی و سرسبزي در شهر، هاي پیاده با حفظ سرزني و مشارکت براي تحقق اجراي شبکههمیار ي دسترسی پیوسته پیاده و دوچرخه،در اولویت قرار دادن مسیرها
روي و دوچرخه سواري، زمان بندي مجدد ها به منظور تشویق پیادهمدیریت شبکه خیابان گراي ایمنی براي معلوالن،هاي انسانروي و دوچرخه سواري و شبکهتسهیالت پیاده
و ایمنی،  کیلومتر در ساعت در مرکز شهر به منظور افزایش آسایش  40کاهش محدودیت سرعت به  پیاده، هاي راهنمایی براي در اولویت قرار دادن عابرانعالیم و چراغ

بهبود وضعیت راهنماهاي مسیریابی و اطالع رسانی درباره ها، در فضاي باز و تشویق این فعالیت هانیمه وقت یا تمام وقت به فعالیت ها به صورتاختصاص برخی از خیابان
ي دوچرخه سواران و عابران پیاده، توسعه ایجاد تسهیالت الزم در نقاط انتهاي مسیر نو برا ی براي عمومی سازي دوچرخه سواري،اجراگذاري طرح ز شهر،ده در مرکشبکه پیا

یاده و دوچرخه س براي عابران پگرفتن و تعویض لباا و ایجاد تسهیالت الزم براي دوش هروي و دوچرخه سواري)، تأمین پارکینگ دوچرخههاي سفر (پیادهبنیادي برنامه
  براي رفت و آمد به محل کار. ونقل سبزهاي حملقی براي کارکنان و کاربران سیستمهاي تشویید شوراي شهر، به کارگیري سیاستیهاي مورد تأسواران در ساختمان

هاي راهبردها یا استراتژي
  سفرهاي سبز

پیاده، نقل مورد استفاده عابرین وهاي حملاولویت طرح، نقلوابرین پیاده در کلیه تسهیالت حملتوجه به نیازهاي ع ،مسیرهاي مناسب براي حرکت عابران پیاده درنظرگیري
 سازيفراهم ، عابر پیاده براي تسهیالت با ارایه متوأنقل وهاي کاربري زمین و حملحمایت از طرح، افزایش ایمنی و تردد عابرین پیاده، اي پیوسته عابر پیادههایجاد مسیر

هاي اتوبوس و تاکسی نقلی مختلف (ایستگاهورهاي عابر پیاده و سیستم هاي حملایجاد دسترسی مناسب بین کریدو، براي معلولین و افراد کم توان و آرام مسیري مناسب
روي و دوچرخه سواري و هاي پیاده، طرح و اجراي شبکه.)هاي اطراف و.. کاربري زمین ،ترافیکی(مانندحجم عابر پیادهمسیر عابر پیاده بر اساس پارامترهاي اصلی ، ..).و

ال اعمل مقررات، استاندارد و معیارها، اعماهاي فرهنگی، رسانی، تبلیغات، آموزش و فعالیت ها و روشنایی، اطالعهاي روسازي، دریچههاي آن، رفع موانع شبکهتوقفگاه
مدیریت، پشتیبانی، نظارت،  خه، ارایه تسهیالت براي کاربران، تولید دوچرخه و سه چرخه مخصوص،نقل ترکیبی با دوچرخه، کرایه دوچروی، حملمقررات راهنمایی و رانندگ

  بازرسی و ارزیابی بهبود.

  40: 1389 شرقی، و پناه، بنکدار، زرینرويپیاده و سواري دوچرخه توسعه نامهآیین، هاي تحقیقیافته خذ:مأ
  GTCDSاي در استراتژي توسعه شهري و سفرهاي سبز شرح و تحلیل روش فرآیند تحلیل شبکه

این مدل  .)85: 1389 است (قدسی پور، MADM)(1 گیري با معیارهاي چندگانههاي تصمیمتکنیک اي یکی ازفرآیند تحلیل شبکه
طراحی شده و شبکه یا سیستم غیر خطی یا سیستم بازخور را جایگزین سلسله  AHP)(2یند تحلیل سلسله مراتبیآبر مبناي فر

                                                        
1- Multi Attribute Decision Making  
2- Analytic Hierarchy Process 
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به وزن عناصر باید از تئوري که در این حالت براي محاس ،)Ertay, Ruam and Tuzkaya, 2006: 238(مراتب نموده است 
ها عناصر، روابط متقابل بین خوشها، هاز سلسله مراتب کنترل، خوشه ANP. مدل Saaty, 1986: 106)(ها استفاده کرد شبکه

 تواند نظرمیشود و تصمیم گیرنده استفاده می 1-9اي یند سلسله مراتبی از طیف مقایسهمانند فرآ ANPشود. در مدل تشکیل می
هاي رجحیتاین ا .تر بیان کندنهایت مهمبی و تر، بسیار مهمرتتر، مهممهم اًاهمیت برابر، نسبت ؛خود را در قالب هر جفت از عناصر

نیز به عنوان مقادیر میانه در  2،4،6،8شوند و مقادیر بکار برده می 1،3،5،7،9دیر عددي مقا در توصیفی در مرحله بعد به ترتیب
د. سپس نتایج نرمال شده از آیاي زوجی، نتایج نرمالیزه بدست میهپس از مقایسهشوند. می استفادهمقایسه بین دو قضاوت 

به منظور  .باشدها میهاي گزینهاي از اولویت، مجموعهشوند. نتیجهراي تعیین بهترین خروجی ترکیب میکنترلی، بهاي سیستم
 ،یکسان معیار اب هاآن براي ترکیب شده وآنها پرداخته معنادار ارتباط  يبرقرار به هامعیارها، زیر معیارها و استراتژيبررسی همه 

و  11به شرح نتایج جدول  ،سطحسه در  به طور کلی هامدل .شودیت در تصمیم گیري انجام میعقالنبراي رسیدن به  هامقایسه تمام
براي توسعه  ،4شکل و سپس  فرهنگ دوچرخه سواري و افزایش بکارگیري آن در سفرهاي شهري، ءارتقابه منظور  3شکل طراحی شد.  12

  گردد.میارایه  پیاده ینفضاي مناسب براي عابر
  الگوریتم توسعه دوچرخه سواري در سفرهاي شهري .11جدول 

  هااستراتژي  زیرمعیارها  معیارها   هدف

ري
سوا

خه 
چر

 دو
سعه

 تو
راي

ي ب
راتژ

است
ن 

تری
به

  
    

  اقدام مهندسی
  

هاي راي شبکه دوچرخه سواري و توقفگاهطرح واج
  آن

  هاي مرکز شهر طراحی شبکه مرکزي و توقفگاه

  مرکز شهر و ایجاد ایستگاه در طول مسیر قطار شهريشبکه مرکزي و توقفگاه اجراي 

  رفع موانع شبکه مرکزي شهر    روشنائی و ... ) ها،رفع موانع شبکه ( روسازي دریچه
  واگذاري کاله ایمنی و تجهیزات ایمنی درشب یت از دوچرخه سازان، حما  ایمنی

  
رویج الگوهاي ت

رفتاري استفاده از 
  دوچرخه

  
  
  

  آموزش و تبلیغات، اطالع رسانی

  الن)ه مزایاي دوچرخه در قالب سخنرانی، مقاله و همایش تخصصی براي مسؤوالن شهر (توجیه مسؤوارای
هاي عالقمند به استانداري و...) و تمام سازمان هاي حامی دوچرخه سواري (بهینه سازي مصرف سوخت، محیط زیست،ارتباط با سازمان

  موضوع 
  از دوچرخه ( نماد سازي) شانافراد محبوب و مشهور شهر در خصوص استفاده مسؤوالن،اکره با مذ

  سیما و اینترنت) وها، صدا (روزنامهاي وظیفههاي مختلف و توجیه ایشان براي طرح مسأله دوچرخه در قالب یک طرح ملی و ارتباط با رسانه
  ها در رواج مصرف دوچرخهNGOاستفاده از کمک 

  
  اعمال مقررات

  ها و جایگزینی دوچرخه غیر استاندار و فرسوده با حمایت دوچرخه سازاناستانداردسازي دوچرخه  استاندارد و معیارها
  

  مقررات راهمایی و رانندگی
  تقویت قوانین رانندگی مربوط به ایمنی دوچرخه سواران طی مذاکره و همکاري با مسؤوالن راهنمایی و رانندگی

  هاي ویژه دوچرخه و جلوگیري از تعرض موتور سواران و سایر وسایل نقلیه موتوري  از مسیر حفاظت

  
تشویق و تسهیل 
  دوچرخه سواري

  هانصب محل ویژه دوچرخه جلوي اتوبوس  ونقل ترکیبی با دوچرخهحمل
  هاي کرایه دوچرخه و اجراي اماکن و کرایه دادن دوچرخه به شهروندان یابی ایستگاهمکان  دوچرخه کرایه

  
  تسهیالت به کاربران

  ارائه دوچرخه به کارمندان 
  هاي دوچرخهرخه به استفاده کنندگان در تعمیرگاه مستقر در توقفگاهارائه خدمات رایگان تعمیر سرپایی دوچ

  اي برا ي حمل مسافر در مرکز شهرچرخه کالسکهچرخه ویژه حمل بار و سهساده بدون دنده، با دوام و ایمن، طراحی سهتولید انبوه دوچرخه   چرخه مخصوصتولید دوچرخه و سه

پشتیبانی، مدیریت 
  و ارزیابی

  مین و تخصیص یارانه به دوچرخه سواري بینی تأپیش  مدیریت
  هاي دوچرخه سواري و دوچرخه سازي ت و نظارت و بازرسی مستمر فعالیتبرنامه عملیات میان مدت، بلند مدتدوین و تدقیق   و بازرسیپیشتیبانی، نظارت 

  هاي قبلی و ارایه پیشنهادات براي بهبود و توسعهارزیابی فعالیت  ارزیابی و بهبود

  رويپیاده و سواري دوچرخه توسعه نامهآیینگان، أخذ: نگارندهم
  براي توسعه دوچرخه سواري در سفرهاي شهري ANPچارچوب کلی مدل  .3شکل 
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  هاي فضاي مناسب براي تردد عابران پیاده ویژگی ANPالگوریتم مدل  .12جدول 

  اهنماي طراحی مسیرهاي عبور عابر پیاده در معابر شهريرگان، نگارنده: مأخذ
  براي توسعه فضاي عابرین پیاده ANPچارچوب کلی مدل  .4شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  

تعیین ارجحیت یا  یهاي اساسبا استفاده از مقیاس هاو خوشه 2هاهاي زوجی و ماتریس مربوط براي همه معیار1کلیه مقایسه
فرهنگ دوچرخه  ءارتقابراي  قضاوت انجام شده 3نرخ ناسازگاري گردد.مشخص می 9تا  1ت به وسیله اعداد اهمیت در هر قضاو

کمتر از  که بوده 009/0و براي توسعه فضاي عابرین پیاده برابر با  060/0برابر با  سواري و افزایش بکارگیري آن در سفرهاي شهري
ها و گیري تعداد زیاد قضاوت نظر این میزان از خطا با در ،بیشتر باشد 1/0است. در این روش مقدار ناسازگاري نباید از  1/0

گویاي قضاوتی بوده که موجب بیشترین نرخ ناسازگازي در مدل شده  6و  5خطاي ناشی از نظرسنجی قابل قبول است. شکل 
در  هاي انجام شده بهترین مقدار براي ناسازگارترین قضاوتبر اساس قضاوت Super Decisionافزار نرم ،به طور مثالاست. 

  کند.پیشنهاد می 162/2را  مدل توسعه دوچرخه سواري
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 رويارایه تجهیزات بهتر براي پیاده

  ،هاي عابر پیادهسفر از طریق کریدور مراکز جذب ،نقلیوهاي حملسیستم ابرین پیاده به مرکز خرید،راهم کردن امکانات دسترسی و تردد عف

یجاد یک سیستم کامل و بهم پیوسته از مسیرهاي عابر پیاده به منظور ا هاي ترافیکی،ي عابر پیاده با استفاده از شاخصطراحی مناسب کریدورها
 عابران پیاده هاي ارتباطی مناسب در مسیر، نصب نرده، پلافزایش سفرها به صورت پیاده

گرا متناسب با طراحی شهري انسان
 نیازهاي عابرین

ول و فراهم سازي دسترسی آسان و مسیري مناسب براي معلولین، جد، رويترین مسیر پیادهو مقصد سفرها با کوتاه أراهم کردن ارتباط بین مبدف
رو از مسیر کند باعث جداسازي پیادها به فاضالب هدایت میسطحی رهاي رو عالوه بر اینکه آب باران و آبجوي آب واقع در حاشیه پیاده

 شود.نیز می سواره

هاي آرام سازي ترافیک در محله
 مسکونی

، رويعمومی در نزدیکی مسیرهاي پیاده ونقلستقرار تسهیالت حمل، اهااحداث میدان ،هااشت درختان براي کم عرض جلوه دادن خیابانک
 ...تراکم شهر و ونقل عمومی در نقاط پرهاي حملو پایانهها احداث ایستگاه

سازي استفاده از خودروها در  محدود
 شهرها

مین پارکینگ به اندازه کافی باعث کاهش سفرهاي اتومبیل شخصی و در نتیجه أعدم ت، ونقلهاي حملها براي استفاده تمام روشطراحی خیابان
 شود.میافزایش سفرهاي پیاده 

اهنمایی و دقیق مقررات ر اجراي
 عابرین رانندگی براي حفاظت

سازي سیستم زهکشی و رو، عدم وجود نقاط کور شیب صحیح، مسافت دید مناسب، یجاد مشخصات زیر در تسهیالت عابر پیاده: عرض کافی،ا
رو متناسب با حجم یادهمعابر شهري، عرض پرو در دو طرف براي عابران پیاده، احداث پیاده هاي استاندارد، احداث گذرگاهمناسب و غیره

رو  ، ایجاد اختالف سطح بین پیادهرمت و پاکسازي تسهیالت عابرین جهت حفظ آنها و ترغیب عابرین به استفاده از اینگونه تسهیالت، معابرین
 و سواره 
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  فضاي عابرین پیادهتوسعه  و سواري دوچرخهبراي توسعه  ANP در مدل نتایج نرخ ناسازگاري .6 و  5شکل 
  
  
  

  
  

  
  

  انتخاب بهترین استراتژي
ها را اولویت هر یک از گزینه Normalsگردد اولین ستون به صورت گرافیکی بوده، ستون مشاهده می 7همانگونه که در شکل 

از تقسیم  Idealsمقادیر ستون  ترین روش براي مشاهده نتایج است.دهد و معمولینمایش میهاي زوجی بر اساس فرم مقایسه
 1بنابراین مقدار عدد گزینه منتخب همواره  ،آیدبزرگترین عدد این ستون به دست میبر  Normalsمقادیر هر یک از اعداد ستون 

بر اساس برآورد ). 120: 1388 گردد (محمدي لرد،میستقیم از ابرماتریس محدود اخذ به صورت م Rawاست. مقادیر ستون 
 راهبرد تقویت قوانین مربوط به ایمنی دوچرخه سواري ،براي ارتقاء سطح دوچرخه سواري ترین استراتژي، مهم7حاصل از شکل 

ایجاد ایستگاه در طول اجراي شبکه مرکزي و از اهمیت و  094/0با ها  استاندارد سازي دوچرخهراهبرد ، اول از اهمیت 144/0با 
براي توسعه  ترین استراتژي، مهم8شکل در گیرند.لویت دوم و سوم راهبردها قرار میدر او ،از اهمیت 086/0با  مسیر قطار شهري

فراهم سازي ، راهبرد اول از اهمیت 219/0با فضاي عابرین پیاده، راهبرد ایجاد سیستمی کامل و بهم پیوسته از مسیرهاي عابر پیاده 
از  066/0با ترین مسیر ایجاد ارتباط بین مبدأ و مقصد سفرها با کوتاهاز اهمیت و  113/0با  امکانات دسترسی و تردد عابرین پیاده 

ها خیلی بهم نزدیک است ند مقدار اهمیت برخی از استراتژي. هرچگیرندلویت دوم و سوم راهبردها قرار میدر او ،اهمیت
مورد نظرسنجی قرار  سبز با روش دلفینقل واز مدیران و مسووالن حمل مده مجدداًآهمچنین نتایج بدست  .)8و  7(نمودارهاي 

ها است و براي روایی مدل مطرح شده از . این موضوع گویاي پایایی مدلیید نمودنددرصد، نتایج را تأ 59/98 به طوري کهگرفت 
  درصد بوده و نشانگر روایی مدل است.  64/98آلفاي کرونباخ استفاده شد که نتیجه آزمون 

  به صورت نرمالیزه، حد و گرافیکی در توسعه دوچرخه سواري ANPاي ها در مدل فرآیند تحلیل شبکه اولویت بندي خوشه. 7شکل 
  
  

  
  
  
  
  

  به صورت نرمالیزه، حد و گرافیکی در توسعه فضاي عابرین پیاده ANPاي ها در مدل فرآیند تحلیل شبکه اولویت بندي خوشه .8شکل 
  
  
  
  
  

  
  

 

 6 ش. 5 ش.
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  ها در توسعه دوچرخه سواري و توسعه فضاي عابرین پیادهستراتژينتایج اولویت بندي ا  .8و  7نمودارهاي 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  گیري نتیجه
 رفتاري در ارتقاء .کندفراهم می نقل پایداروحمل و فعالیت بدنی روزانه افراد از نظربراي را  ینتایج مهم ،و سبز فعال رفت و آمد

و ریزي ، برنامهبهداشت عمومی تصمیم گیرندگان .صرفه باشدب باید متناسب و مقرون بنابراین ،هزینه استپر هاي بزرگجمعیت
این  .انددوچرخه سواري روي وپیاده مقاصد وسعهت براي متقابل همکاري مندنیازسایرکشورها، و  در سوئد نقلوبخش حمل

و  اجتماعی مدل هايبکارگیري  باشکل ممکن به بهترین  هاي زیادي از شهرقسمتتغییر بر  داللت و بهبود، ارتقاء يبرا هاتالش
را تحت  سفر رفتار د عواملی کهندهنشان می هایی از این دستمدل. شودهدایت می شهروندان براي تغییر رفتار زیست محیطی

 یسیاس زیست محیطی و، اجتماعی، روانی سنی، فردي، برخوردارند: شرایط به شرح زیر سطح از چندیندهد می ثیر قرارتأ
)Mokhtarian, 2004: 114(. رودمیسفر تعداد بر کاهش انتظار  ،هاي شهريکاربري متراکم و فشردهاستفاده  به طور ضمنی در. 

 فشرده سازي ،کنامس ینزدیکدر  فروشیهاي خردهمغازه وجود وو وجود ارتباط نزدیک شغل و محل سکونت  همجواري مشاغل
 توجیهتوسعه این رویکرد . شودمی کاهش فاصله سببدوچرخه سواري،  و رويبه پیادهموتوري  سفرهاي و تبدیل فاصله سفر

ایمنی مین تأ براي آلمان کشورهاي هلند واقدامات (Cervero & Duncan, 2006: 2). است  نقل سبزوبراي توسعه حمل خوبی
متناسب با  گراانسان طراحی شهري  ،روي و دوچرخه سواريپیاده بیشتر براي؛ ارایه تجهیزات دوچرخه سواران عابران پیاده و

 دقیق آموزش ترافیک ،شهرها ها درخودرو محدود سازي استفاده از ،محله هاي مسکونی آرام سازي ترافیک در ،نیازهاي عابرین
- سواران می و دوچرخهعابران  حفاظتبراي  مقررات راهنمایی و رانندگی اجراي دقیق ،عابران پیاده براي هر دو طیف رانندگان و

مطالعه با  کند. اتخاذ و دوچرخه سواران عابرین پیادهمین امنیت تأ برايرا  اقدامات مشابه بسیاري از تواندایاالت متحده می. باشد
هایی چون نقل سبز با بخشوعه شهري در حملکاربرد استراتژي توسونقل سبز، هاي مربوط به توسعه حملنامهنتایج تحقیق و آیین

اي مدل فرآیند شبکهه شد. همچنین الگوریتم ارایها انداز، اهداف کالن، اهداف اجرایی و راهبردها و استراتژيمأموریت، چشم
براي ارتقاء سطح دوچرخه  ترین استراتژيمهم :دگردیو نتایج زیر منتج  شدروي تدوین سواري و پیادهبراي توسعه دوچرخه 

و ها سازي دوچرخه استاندارداهمیت، راهبرد  در اولویت اول راهبرد تقویت قوانین مربوط به ایمنی دوچرخه سواري ،سواري
ترین مهم. گیرندلویت دوم و سوم راهبردها قرار میدر او اجراي شبکه مرکزي و ایجاد ایستگاه در طول مسیر قطار شهري

، در اولویت اولبراي توسعه فضاي عابرین پیاده، راهبرد ایجاد سیستمی کامل و بهم پیوسته از مسیرهاي عابر پیاده  استراتژي
لویت دوم و در اوترین مسیر وتاهایجاد ارتباط بین مبدأ و مقصد سفرها با کو فراهم سازي امکانات دسترسی و تردد عابرین راهبرد 

  .گیرندسوم راهبردها قرار می
 
 

 

 8ن.  7ن. 
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