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 (6-2)بند  غیرموتوری )دوچرخه( در شهر ونقلحملوضعیت  لیتحل

 بررسی تجربیات

ونقل کارآمد و گسترده برای ایجاد دسترسی و ارتباط بین مناطق یک شهر پیشرفته باید یک سیستم حمل

روان وسایل نقلیه، افراد و کاالها همراه با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف خود داشته باشد. حرکت 

 شود. طبق تعریف موسسهونقل پایدار شهری شناخته میمحیطی، اجتماعی و اقتصادی تحت عنوان حملزیست

ترین روش جابجایی مردم ونقل پایدار شهری عبارت است از مؤثرترین و راحتونقل کانادا سیستم حملحمل

ترین هزینه، های انسانی(، مقبولیل نقلیه با کمترین میزان مصرف انرژی )در زمینه سوخت و تالشو وسا

 .]1[محیطی نظیر آلودگی هوا و صداکمترین ترافیک و کمترین اثرات سوء زیست

ای هونقل پایدار، تغییر در روش انجام سفر )از وسایل نقلیه موتوری به شیوهیکی از اهداف تحقق حمل

شود. در ابتدا سواری را شامل میروی و دوچرخههایی از جمله پیادهوتوری و یا گروهی است که شیوهغیرم

شد. عنوان یک وسیله ارزان قیمت برای طبقه متوسط و کارگری برای رفتن به محل کار استفاده میدوچرخه به

ر ونقل پایدادر راستای اهداف حمل تواندخوبی میونقلی که بهعنوان یک وسیله حملسواری بهامروزه دوچرخه

 جویی در انرژی، بهبود قابلیتنقل غیرموتوری فوایدی نظیر صرفهوشود. حملکار گرفته شود، شناخته میبه

 لیعنوان وساهر دو به یروادهیو پ یسواردوچرخهزندگی در شهرها و امنیت ترافیک را در خود نهفته دارد. 

قابل مالحظه  هاآناستفاده از  شیافزا لیشوند و پتانسیو سالم شناخته م ستیز طینقل سازگار با محوحمل

  .است

 گردد.نیم قرن پیش برمى ها به حدودراهپیاده و پیاده حرکت به ساماندهى عملى و توجه جدىدر اروپا 

 شهرهاى بازسازى براى دانمارك و هلند، آلمان، کشورهاى در 1950 دهة در پیاده اولین گذرهاى کهطورىبه

سواره احداث  پیاده و هدف جداسازى معابر دیده در جنگ دوم جهانى و نوسازى مراکز تاریخى شهرها با آسیب

 تعداد و شدمى اروپایى شهر چند به منحصر فقط پیاده عابر تردد ویژة مناطق و گذرها ،1966شده و تا سال 

ایجاد مناطق ویژة پیاده در بسیارى از شهرهاى  .وجود داشتمریکا آ از شهرهاى هم در برخىکمی یار بس

زندگى عمومى و  کیفیت شـهرى براى احیاى مجدد محدودة تاریخى شهر، ارتقاى حفاظت یک وسیلة اروپایى

، کارآمد شهرى نقلوحمله شبک ، ایجادخودرو از در استفاده تدریجى هاىحیات اجتماعـى، ایجاد محدودیت

... بوده  هاى انسانى ومقیاس ارزش دادن به هوا، آلودگى و صوتى آلودگى اهشک سوارى،دوچرخهه شبکه توسع

سـازى و گسـترش حرکات پیاده در شـهر راهپیاده شهرهاى اروپایى موفق در جنبشکالن ترینمهماست. از 
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  .]2[استکهلم، وونرف، روتردام، کپنهاگ، مونیخ و... اشاره کرد توان بهمى

اروپایى  در شهرهاى اقدامات گونهاین از انجام پس مریکایىآ در شهرهاى سواره و پیاده حرکت ازىجداس

 رونقىبى نتیجه در و نشینى و خالى شدن مراکز شهرهادلیل آن ظهور پدیدة حومه ترینمهمو  وقوع پیوست به

 گردانىروى بعد به 1960دهة  از و بود اىحومه مناطقا ب رقابت در شهرها مرکز در تجارى واحدهاى اقتصادى

ال تا س 1960سال از  که طورىگرفت. به قوت مراکز شهرى به بازگشت گرایش و رواج یافت نشینى از حومه

 سوارى دوچرخه و روىپیاده فرهنگ گسترش و هاراهپیادهراستای توسعه  در "ان پیادهخیاب" 150اد دتع ،1970

 هاز جملگسترش فضاهاى پیاده با اهدافى دیگر  امریکا، متحدهایاالتتـوان گفت در مى طورکلیبه. افتاد راه به

تدریج هاى بعد این گرایش بهالس د اما درشروشى آغاز فمراکز خرید و تسـهیل خدمات خرده احیاى اقتصادى

« ادهیانقالب پ»و « امریکا پیاده کردن»ان آن را طورى که برخى از مؤلفپیدا کرد، به ترىاهداف اجتماعى وسیع

در میامیبیچ ایجاد  1960گذر در سال  درکاالمازو و دومین 1959اولین گذر پیاده امریکا در سال  اند.یاد کرده

 دوباره به منطقة اقتصادى بازگرداندن حیات عمدتاً گفته شد، که طورهمان گذرها، هدف از احداث این شد، که

ترافیکى  «مال»امریکا با نام  هاىروش اعمال محدودیت مفهوم ، کهراهمحورهاى پیاده تجارتى مرکز شهرها بود.

آید و در آن ا چند بلوك خواهد بود، به اجرا در مىی اى که دامنة آن از یکدر محوطه عموماًرا در بر دارد و 

 . ]2[ایجاد محیطى مطبوع از نظر بصرى مورد نظر است

د. ش تجربه شهرها مرکز در ترافیک تراکم و افزایشدنبال  به نیز آسیایى کشورهاى در هاراهپیاده ایجاد

صون زندگى افراد م گرایى برخودرو تفکر غلبة و شهرنشینى عوارض از نیز آسیایى که شهرهاى توان گفتمى

 عابرین براى امکانات و ریزىو بهبود برنامه با این تفکر مقابله هایى براىدنبال راه به هاآن و متولیان نماندند

..( در آسیا نکات مهمى را در . و جیپور و چندیگر هند )تجربة و تایلند چون کشورهایى ند. تجارباهبود پیاده

 . ]2[دهدمى قرار کارشناسان اختیار در روىیادهپ و سازىراهپیاده کشورها به این توجه خصوص

 ادهیتسلط کامل با عابر پ هاآنهستند که در  ینقش اجتماعحد  نیبا باالتر یمعابر ادهیپویژه  یرهایمس

را  یو سالمت اجتماع بردهرا باال  یطیمح تیفیکه ک هستند یجمع یهاتیفعال یبرا یابزاراست. این معابر 

خاص  یدارد. البته خودروها تیلووا یموتورریشد غوآمد رهایمس نیعبارت بهتر در اکنند. بهیم تیتقو

 هینقل لیرا دارند و وسا هاآنبه  یامکان دسترس یمواقع اضطرار( در سیاورژانس و پل ،ینشانآتش یوهادر)خو

تواند که میروی عالوه بر این. پیاده]3[هستند هاآنمجاز به تردد در  یخاص ساعات یط زین و حمل بار یخدمات

از  یکی آورد.وجود میی را بهارتباطات اجتماع ی تعریف شود امکانشهرنقل درونوحمل ستمیس عنوان یکبه

 یکالبد طیدر کشف و ادراك مح مؤثریکه نقش  دها هستنراهادهیپ یمراکز شهر یمدن اتیح دیتجد یهاراه
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 لهیوسبه یخیتار یهابافت یایکنند احیم فایها اراهادهیکه پ یمهم یهانقش گریاز د .شهر دارند یو اجتماع

رشد  و کرده رییمردم تغ یعادت شهروند ،یشهر یهاابانیدر خ یسازراهادهیبا پ نی. همچناست کیحذف تراف

هنگ فر یبه نوبه خود به بهبود و ارتقا نیگذرانده و ا یشهر یرا در فضاها یشتریزمان ب کهیطورکند، بهیم

 . کندیدر برابر جامعه کمک م تیو احساس مسئول گرانیحقوق د تیاز جمله رعا ینیو عادت شهرنش

ادهیبوده است. پ خوددر هدف و نحوه کاربرد  یشامل چند تحول اساس یزساراهادهیجنبش پ ،یطور کلبه

و  1960 یهابودند. در دهه دارانیخر یبرا خودرو تأثیردنبال کاهش تنها به 1960و  1950 یهادهه یهاراه

شهرها بود که عمدتًا  یمرکز یبا و با شکوه در نواحیز یهاراهادهیپ جادیعمده بر ا دیتأک 1970دهه  لیاوا

با استقبال مردم خودرویی  تیبا محدود ینواح 1970. در اواسط دهه دارانیبوده و نه خر ادهیافراد پ یازهاین

 نیشدند. در ا یمجدداً طراح ینقل عموموحمل لیو وسا ادهیپ تیبا اولو یشهر یمرکز نواحیمواجه شد و 

جنبش  نیاوقات ا یاری. بسشداوقات خاص ممنوع در خاص و  یهابه مکان یشخص یروخود یدسترس انیم

 یامر موجب ارتقا نیارزشمند همراه بوده و ا یهاشهرها و حفظ بناها و محله یخیبا جنبش حفظ مراکز تار

ادهیپ" ز،ین رانیا . درشده است متیقگران یگردشگر یو نواح دیخر یبه نواح هاآن لیها و تبدمحله نیا یفیک

است. برخی از این هایی موفق و شکست خورده داشته است و تاکنون نمونهدر حال گسترش  "یسازراه

 یزندگ تیفیرا در ک ینینو راتییرا عوض کرده، بلکه تغ یمراکز شهر یکالبد یماینه تنها س هاسازیراهپیاده

جنبش  یدر راستا رانیاصورت گرفته در  قداماتا نی. از اولاستمردم به وجود آورده یو رفتار اجتماع یشهر

 یسازراهادهیپروژه پ نیعنوان نخستخرداد شهر تهران به 15 ابانیخ یسازراهادهیتوان به پیم یسازراهادهیپ

های شکست خورده است. از جمله پروژهکه پروژه موفقی نیز بوده کشور اشاره کرد یخیبافت تار هایخیابان

 شهریور تهران اشاره کرد.  17سازی خیابان راهتوان به پیادهنیز می

 در شهرها هاآنمسیرهای ویژه  موتوری وونقل غیرهای حملویژگی

افتد، در یاتفاق م یشهر یدر فضاها یو فرهنگ یاجتماع یاز برخوردها یکه بخش مهم میریاگر بپذ

. دینمایانکار م یرقابلغشهر  یو فرهنگ یاجتماع یهاانیبن تیدر تقو موتوریغیر یصورت نقش فضاهاآن

هنوز  یروادهی. پستا طیانسان در مح ییشکل جابجا نیتریو ضرور نیتریمیقد ن،یتریعیطب ادهیحرکت پ

ها و جاذبهو کشف ارزش یها و احساس شور و تحرك زندگتیها و فعالمشاهده مکان یبرا روش نیترهم مهم

 طیرا به مح یکینزد نیشتریب یروادهیپموتوری و غیر نقلوحمل. دیآیشمار مبه یشهر طینهفته در مح یها

 تیاز نظر ادراك هو دهیپد نیتر باشد. اممنسج ،و به خاطر آوردن ریتفس ندیآدهد فریاجازه م ن،یدارد و بنابرا
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ها راهادهیپ ان،یم نیبرخوردار است. در ا یاساس تیاز اهم ییبایز افتیو در طیاحساس تعلق به مح ،ییفضا

ورند. بیاشهرها  یرا به مناطق مرکز یتوانند شور و سرزندگیهستند که م یحد نقش اجتماع نیباالتر با یمعابر

و  ادهیحذف شده و تسلط کامل با عابر پ هاآنسواره در  کیهستند که تراف یمحصور یاهابانیفضاها، خ نیا

یدر معبر استفاده م یجار یبه زندگ یدهسیتنها به منظور سرو یموتور هینقل یلاست و از وسا یا دوچرخه

 ادیز اریبس گرانیبا د میجهت و تماس مستق رییتوقف، مکث، تغ یبرا ادهیعمل انسان پ یآزاد ن،یشود. بنابرا

و بهبود  ءدر ارتقا یارزشمند گاهیاز جا ییفضا -یو هم به لحاظ کالبد یفضاها هم از نظر ارتباط نیاست. ا

 ،ییفضا تیاز نظر ادراك هو تشانیبا توجه به ماه چنینهمبرخوردارند.  یدر مراکز شهر یطیمح تیفیک

 یهااز گروه یعیوس فیبرخوردارند و با جذب ط یاساس تیاز اهم ییبایز افتیو در طیاحساس تعلق به مح

ها، حساسها، انشیشهروندان را با وجود ب میتعامل و برخورد مستق ،ییخود، حس همگرا یبه سو یاجتماع

 یخیحفاظت بناها و مناطق با ارزش تار لیدلها هم بهراهادهیپ. ندینمایم تیمختلف تقو یهاشیها و گراخواسته

 نیکنند. بنابرایم فایا یبه شهر نقش مهم یبخش تیشهر و هم از جهت هو یمایس تیتقو لیو هم به دل

 نیهممراکز شهر مؤثر باشد. به یمدن اتیح دیدر تجدتواند یاست که م ییهاها از جمله راهراهادهیاحداث پ

توانند با یهستند که م یاز مشکالت حاد مراکز شهر یاریبس یبرا یو عمل یعلم حلراهها راهادهیپ ل،یدل

تراکم و کوچ طبقه متوسط از مرکز شهر  ،یآلودگ ،یزندگ تیفیافت ک ،یکیزیو ف یاقتصاد یهاتیموقع بیتخر

 یشهر یفضا جادیتوان در ایرا م ونقل غیرموتوریگسترش حمل یبرا یشنهادیهدف کالن پ دو .مبارزه کنند

شهروندان جهت  یمنیا یروز و ارتقاساعات شبانه یعموم مردم در تمام یو جذاب برا ریپذسرزنده، انعطاف

 ارتند از:راه عبپیاده یبرا یشنهادیاهداف خرد پ نیاز فضا خالصه نمود. همچن انگیزخاطرهاستفاده 

 ها، تنوع در کالبد(.تیها، تنوع در فعالی)تنوع در کاربر ریتنوع در طول مس جادیا -

 .یبصر یرینفوذپذ یارتقا ویژهبهمحور  یرینفوذپذ شیافزا -

 کف، بدنه و مبلمان. زیدر سه سطح متما راه یانعطاف کالبد یارتقا -

 متفاوت. یهامکان ها ومحور در زمان یمناسب جهت انعطاف عملکرد نهیزم جادیا -

 .محور تیدر ساعات شلوغ فعال ودر برابر سواره  ویژهبه ریدر سرتاسر مس افراد یمنیا یارتقا -

 .ی، کاربری و نحوه استفاده از فضابه لحاظ کالبد طیدر مح ادهیپعابر  یمنیا و ارتقای تیتقو -

سواره در  یعبور کیبردن تراف انیها با از مراهادهیبه آن اشاره شد، پ زیکه در بخش قبل ن طورهمان

 ییاروپا یمیقد ی. شهرهارندیگیشکل م یتجار ای یخی، تاریمعمار لیشوند و به دالیم جادیاز شهر ا یبخش
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 نیترمهم ادهیپ یو فضاها ادهیبرند. حرکت پیم یادیزسود سواره  یعبور کیرها از تراف ینواح نیاغلب از ا

 دگاهیشهر از د یمایادراك س رایشوند، زیمحسوب م یشهر طیدر مح یبصر یهاارزش افتیدر یامکان برا

ندان شهرو انیتعامل م شیدر شهرها به افزا ادهیحضور پ شیفزاو ا ددار یفیتفاوت ک ادهیانسان سواره و عابر پ

شهرها با هدف  یمرکز یدر نواح یموتور هینقل لیموارد کاهش تعداد وسا یاریدر بسهمچنین  کند.یکمک م

هوا و  یو آلودگ یصوت ،یطیمح یهایو موجب کاهش آلودگ ردیگیشهرها انجام م طیمح تیفیبهبود ک

 یبرا یمشوق یاقدام نیچن عالوهبه شود.یم یارزشمند معمار یو بناها یخیتار یحفاظت نواح نیهمچن

 گریبپردازند. از د طشانیمح یبدتا خود به بهبود کال است منطقه یخدمات یتجار یساکنان منازل و واحدها

ها در راهادهیپ جادیا یاجتماع تأثیرو بهبود خدمات در شهرهاست.  ادهیپ یمنیا شیحرکت افزا نیا یایمزا

تیکند و امکان فعالیرا به صحنه شهر جذب م یو اقشار اجتماع نیسن یتماممجموع سازنده است، چرا که 

توان به یراه مادهیپ جادیا یایمزا گریدهد. از دیبه شهروندان م یشهر یعموم یرا در فضاها یمتنوع یها

 اشاره کرد:  ریموارد ز

 قیشوت ،یروادهیو پ ادهیتوجه به حرکت پ ،یحرکت یدر الگوها یبه سواره )بازنگر ادهیحرکت پ تیاولو -

با  ترشیتماس ب ،یعموم نقلوحمل لیبه استفاده از وسا قیو تشو یشخص یبه عدم استفاده از خودرو

 (یشهر طیمح

 (یشهر طیو ادراك مح ییخوانا ،یتصور ذهن جادیا ،یبصر یمای)بهبود س یادراك بصر -

 هر(ش یمرکز یبه نواح یبهبود دسترس اده،یمتناسب با سرعت پ یشهر طیادراك زمان )ارتباط با مح -

 یو روان ی)آرامش روح یانسان اسیو مق ادهیپ نیعابر یمنیا ط،یمح تیامن حس جادیخاطر، ا یتسال -

ه و بدون دغدغه ب یراحتشهروندان به یعنی: طیرابطه انسان و مح میو تحک یکالبد ریحاصل از تداب

 (انددرامانخودرو  دیپردازند و کودکان و سالمندان از خطر تهدیخود م دیانجام امور و خر

 بهبود ،یعیاز عناصر طب یریگها، بهرهی)کاهش آلودگ یداریو پا یمیاقل ،یطیمحستیزمالحظات  -

 یو روان یکیزیو رفاه و سالمت ف شیآسا طیشرا جادیا ،چهره مرکز شهرها یارتقا ،یکیزیف طیشرا

 انسان(

 (یشهر طیو تماس با مح گرانی)امکان برخورد و گفتگو با د یاجتماع یبرخوردها شیبهبود و افزا -

تحرك  جادیمتعدد و متنوع، ا یهایها و کاربرتیفعال جادی)ا یمتنوع و مبادالت تجار یهاتیفعال جادیا -

 یهایگذارهیسرمادر مرکز شهر و جذب  یبهبود مبادالت تجار ،یشهر یدر فضا تیو امن یسرزندگ

 (دیجد
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 پیونددهندهعوامل  زیو ن یمکان تیهو ،یشهر طیمح یو سنت یخیتار یهاارزش ییفرهنگ )شناسا -

 (یشهر طیو با مح گریکدیافراد با 

و  تیمالک ت،یو اجرا، حس مسئول یریگمیها در تصمحس مشارکت )حضور فعال افراد و گروه جادیا -

  طیبه مح شتریب یوابستگ

 بندیجمع ریها در شهرها را به شرح زراهادهیپ جادیا یایتوان مزایم یکل یبندمیتقس کیدر  در نهایت

 د:نمو

 کیتراف تیریشهرها، کنترل و مد طیمح یفیو بهبود ک یشهر تیریها در مدراهادهیپ جادیا یایمزا -

o شهر یمرکز یتجار یبهبود حرکت در نواح 

o یشخص یبه عدم استفاده از خودرو قیتشو 

o یعموم نقلوحمل لیبه استفاده از وسا قیتشو 

o شهر یمرکز یبه نواح یبهبود دسترس 

o یحرکت یدر الگوها یبازنگر 

o نگیپارک التیتسه تأمین 

 یاقتصاد اتیح دیتجد -

o در مرکز شهر یبهبود مبادالت تجار 

o  دیجد هایگذاریسرمایهجذب 

 یاجتماع یایمزا -

o ادهیافراد پ هایفعالیت یفضا برا تأمین 

o شهر یو بهبود چهره اجتماع تیتقو 

o ادهیپ یبرا یمنیا یارتقا 

  یطیمح تیفیبهبود ک -

های شهرسازی ترین دیدگاهشهر، یکی از مهممنظور آسایش و راحتی مردم یک طراحی فضاهای پیاده به

همین دلیل به ن و مشارکت آنان در زندگی جمعی است وها، محل حضور همه شهرونداراه. پیادهاستنوین 

نحوی یابی مسیر پیاده باید به کند. مکانتصویر ذهنی افراد از شهر کمک می در شهر به ارتقای هاآنوجود 

توان برای های محلی یا مرکزی شهر را ارتقاء دهد. یکی از شرایط که میبتواند قابلیتباشد که محور پیاده 
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ای از یک شهر است، یابی مناسب محور پیاده در نظر گرفت، قرار گرفتن آن در قلب بافت شهر یا محلهمکان

رسی سواره که در اطراف آن مسیرهای سواره جایگزین وجود داشته باشد. شرط دیگر، وجود دستطوریبه

و امکان حضور وسایل نقلیه عمومی سازگار با  نشانیاضطراری برای بارگیری، اورژانس و تردد خودروهای آتش

چنین بار های دو طرف محور برای شهروند پیاده و هم. جذابیت کاربریاستبافت در حداقل فضای مطلوب 

دگی امروز شهری نقش هویت اینکه در زنکه مکان وقایع و حوادث شهری بوده و یا طوریتاریخی مسیر به

ها و راهیابی پیادهیابی مناسب محور پیاده است. در مکانثیرگذار داشته باشد، از دیگر شرایط مکانبخش و تأ

 ونقل غیرموتوری موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد. مسیرهای حمل

هوایی، جلوگیری از وهای آبحفاظتتوجه به ابعاد زیستی در حرکت پیاده، چون راحتی، آسایش،  -

فضاهای فراغتی و تفریحی در تلفیق با فضاهای  تأمین ای دیداری، شنیداری، بویایی و ... وهآلودگی

 طبیعی

 ایمنی عابر پیاده، رفع خطرات و موانع طی مسیر تأمین -

انسان  یریرپذیتأثو نحوه  گانهپنجیجاد فضای انسانی با توجه به حواس لزوم رعایت مقیاس انسانی و ا -

 از این حواس در ادراك فضایی و احساس خوشایندی

 یابی و میدان دید عابر پیادهتوجه به مسیریابی، جهت -

های فضایی و رفتاری عابر پیاده، عرض معبر و موانع توجه به ظرفیت معبر پیاده با توجه به نیازمندی -

 موجود

 هاآنکندگی فضایی های انجام شده در مسیر و پراتوجه به نوع فعالیت -

ت، کید بر نوع حرک، با تأمتمایزتوجه به تنوع معبر پیاده از لحاظ نوع فعالیت، فضا و ایجاد فضاهای  -

 های بصریایستایی و پویایی آن و ایجاد جذابیت

 تواند راه و جهت خود را بیابد.و باالخره، خوانایی، عاملی که از آن طریق شخص می -

های موجود راه در یک شهر، حفظ محیط و کاربریمورد نظر جهت احداث پیادهترین ویژگی از مهم ییک

کیفیت مسیر برای عبور  کنندهتعیینها از عوامل راههای جداره پیاده. کاربریاست هرادر مسیر احداث پیاده

از زندگی ماشینی  روند. امروزه ایران و بسیاری از کشورهای جهان سعی در تغییر دیدگاه،شمار میافراد پیاده به

نروی در شهرها را دارند. بنابراین برخی از خیاباکیفیت زندگی پیاده و پیاده یبه زندگی پیاده و در نتیجه ارتقا

کاربری اند و یا دارای مثال در بافت تاریخی قرار گرفته عنوانبههای مشخصی هستند )ها که دارای کاربری
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برد ها در پیشدهند. کاربری جدارهراه تغییر میین هدف به پیادهرا برای نیل به ا تجاری مشخصی هستند(

 کیفیت یتوسط عابرین پیاده و ارتقا هاآنپذیری آن و میزان استقبال راه، شکلمراحل تبدیل خیابان به پیاده

با مسیر  هاآنشوند، نحوه ارتباط هایی که در طول مسیر واقع مییابد. تعدد کاربریای میروی اهمیت ویژهپیاده

اربری. ارزیابی کهستندثیرگذار بر مسیر و مقیاس مربوطه از موارد تأ هاآناز لحاظ موقعیت مکانی، سطح اشغال 

، شناخت کمبودهای بافت، در نظر هاآنهای موجود و تعیین سازگاری، مطلوبیت، مناسب بودن و وابستگی 

فضا، نحوه حرکت در مسیر، الگوهای رفتاری و نوع روابط وری از ای چون شیوه بهرهکنندهتعیینداشتن عوامل 

های تفریحی و فراغتی، موقعیت محدوده مورد نظر از نظر عناصر طبیعی، موقعیت مکانی اجتماعی، نوع فعالیت

برای تعریف مطلوب مسیر پیاده در اولویت قرار  هاآنخیابان نسبت به کل شهر و ... نکاتی هستند که توجه به 

ده شبایستی در نظر گرفته شود، در زیر ذکر  هاآنها که در طراحی راههای مسیر پیادهبرخی از ویژگی گیرد.می

 :است

شوند، تنوع و نفوذپذیری این فضاها ها میراهسرزندگی: دو کیفیت مهم که منجر به سرزندگی پیاده

مسیر پیاده مختص حرکت کند  های رسیدن به تنوع در طول مسیر با توجه به اینکههستند. یکی از سیاست

ال توجه به جزئیات متنوع و قابل درك های شهری هستند. برای مثشود، نمادها و نشانهعابر پیاده طراحی می

های کالبدی که یادآور خاطرات جمعی است، مانند در نماها، در عین وحدت، حفظ و تقویت شاخص برای ناظر

ن است. همچنیل پاتوق و برای غیرساکنان یک نشانه مهم شهری گنبد بعضی از آب انبارها برای ساکنان مح

های است. یکی از سیاست مؤثرپذیری کیفیتی است که در ایجاد سرزندگی مسیر پیاده شهری بسیار نفوذ

. محور استراه، ایجاد امکان رابطه متقابل بصری بین مسیر و بدنه رسیدن به این موضوع در داخل مسیر پیاده

های متنوعی که در مقطع ها و کاربری، کلیه فعالیتوانعموجود ا حد امکان بدون اختالف سطح و پیاده باید ت

ترین مکان در خط دید وجود دارند را به هم متصل کرده و با ایجاد تمایزات بصری، وحدت خیابان یعنی نزدیک

ها و مسیرهای اصلی را داشته و پیوستگی مسیر را القا کند. مسیر پیاده باید قابلیت دسترسی مناسب به گره

 اتصال نقاط کانونی پیرامون عمل نماید. عنوانبهباشد و 

نقل را دارند، زیرا حرکت وحملهای پیاده پیچیدگی و تنوعی بیش از هر نوع حرکت و انعطاف: فعالیت

 هانآاهای منعطف در بینی، گاه هدفمند و گاه اتفاقی و آنی است. بنابراین باید به طراحی فضپیشپیاده غیرقابل

ها ها باید بدنهراهشود. در پیادهتوجه خاصی شود که این انعطاف هم در کالبد و هم در کارکرد فضا ایجاد می

 فضا قرار دارند.  تأثیرها هستند که تحت بتوانند خود را با رویدادهای فضا هماهنگ کنند، زیرا این بدنه

ایمنی: حضور فعال مردم در شهر از عوامل افزایش امنیت در فضاهای شهری است که برای تداوم حیات 
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است، و در صورت نبود آن کیفیت شهر افت کرده و معنای شهریت  مؤثرو بقای حیات آن، ایمنی و امنیت بسیار 

درو و موتورسیکلت ایمن بوده و تردد ها، شهروندان پیاده باید همواره در مقابل خوراهرود. در پیادهاز بین می

 گونه وسایل شدیداً کنترل شود.این

اهـداف  ترینمهمسـواری یکـی از روی و دوچرخهشناسایی و ایجاد مسیرهای مطلوب پیادهطور کلی به

 د عمومیینآیک فر بهنیاز  ریسوابرای توسعه دوچرخه مسئله ترینمهماولین و . ریـزان شهری استبرنامـه

سپس  و شدهبررسیموانع موجود شناسایی و باید ابتدا  دینآفردر ایـن  .سـتسـواری ادوچرخـه ویج و توسعهتر

، تبلیغات ،مواردی چون تشویق .شود ارائهسـواری های گسـترش دوچرخـهراهکارهای عبور از موانع و روش

 مؤثرعامل در این زمینه، بررسی چند . شوندد محسوب میینآارکان این فر از ...اعمال قانون و  ،آموزش، مقررات

 است که عبارتند از:  شدهپیشـنهاد  پژوهشگرانبـه  در گرایش به دوچرخـه

هـای عـادی عامـل بازدارنـده تردد عامل تغییرات جوی مانند گرما و سرما و بارندگی که در دوچرخه -

 شود،محسوب می

 است، عامل آلودگی هوا که گاهی مغایر با فعالیت بدنی -

 ،شودمیخصـوص بـرای کودکـان کـه سبب ممانعت والدین از تردد کودکان با دوچرخه هعامل ایمنی ب -

 ،شودمیاستفاده  واقعاًتفاوت بین گرایش به اسـتفاده از دوچرخـه و آنچـه کـه  -

 مین مسیر دوچرخه و یا ایجاد نیاز بـه اسـتفاده از دوچرخـه،أتفاوت تقدم ت -

 رهنگـی و پذیرش اجتماعی استفاده از دوچرخـه، توجـه بـه عامـل ف -

 ،غیرمسکونیطراحـی شـهری و تعیـین کـاربری منـاطق مسـکونی و  -

 ،های متروسواری تا ایستگاهمسیرهای مناسب دوچرخه توجـه بـه مسافت -

 و ... -

تردد های موجـود در محیط فردی، منابع سـفر و محـدودیت هایویژگیعواملی همچون  طور کلیبه

ضمن گسـترش مسیرهای ویژه  .عنوان وسیله تردد نقش دارندهسواران، در انتخاب دوچرخه بدوچرخه

انی رسمراکز اطالع نظر قرار گیرد. مـثالًدسواری، مهم است که محیط و شرایط مناسب نیز در کنار آن مدوچرخه

های ـرویج اجـاره دوچرخـه، بیمـههای مربوط به دوچرخه، تدوچرخه، نقشه مسیرهای ویژه دوچرخه، سازمان

گردشگران(  ویژه برایبهدر طول مسیرهای ویژه ) امثال آنها و غذاخوری و مربوط به دوچرخه، استراحتگاه

 رویسازی در تشویق مردم به پیادهمهندسی، آموزش و فرهنگ عواملای از مجموعـهچنین هم .باید لحاظ شوند

 سرعتکمهای طرح ترافیک، مناطق مسکونی، مناطق محصـور و یا محـدودههـای سواری در محیطو دوچرخه
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سواری مانند مناسب دوچرخههای فرصت برای این منظور. ه شده استشـناخت مؤثرو مناطق هـوای پـاك 

ن چنیبا اجرای . تواند مدنظر قرار گیردمیای و غیره های تفریحی و فوق برنامهمدرسه، گردش -مسیرهای خانه

هوا و اجتماعی  سازیپاكهایی، اهداف متعددی مانند تحول اجتماعی، توسعه بهداشت، تحرك شهری، حطر

 .]4[شودبرآورده مینیز  شدن کودکان

 های سفر دوچرخه شهر شیرازویژگی یبررس

مقصد سفرهای ساکنین شهر  -در این بخش از گزارش با استفاده از اطالعات مربوط به آماربرداری مبدأ

ای به بررسی وضعیت استفاده از دوچرخه در شهر های چهارمرحلهمدل و نیز خروجی 1394در سال  شیراز

 شود.شیراز پرداخته می

 بررسی مسافت سفرها با شیوه غیرموتوری

توزیع  1-3شکل طور کلی سفرهای با طول کوتاه قابلیت تبدیل شدن به سفرهای غیرموتوری را دارند. به

 23حدود  1-3شکل  طبق .دهدنشان میرا  1394در سال  روزانه انجام شده با دوچرخه سفرهایمسافت 

و کیلومتر  2درصد در فاصله کمتر از  54 ،کیلومتر 1در فاصله کمتر از  سواریدوچرخهشیوه با  سفرها درصد

توان گفت طول مناسب سفرها برای طراحی به عبارتی می .اندبودهکیلومتر  5درصد در فاصله کمتر از  78

همچنین طول متوسط هوایی سفرهای  تواند باشد.کیلومتر می 5شبکه دوچرخه در شهر شیراز حداکثر حدود 

 کیلومتر است.  2.5دوچرخه شهر شیراز حدود 
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 با دوچرخهمختلف از کل سفرهای هوایی های در مسافت دوچرخهبا درصد سفرهای  -1-3شکل 

 دوچرخهافراد سفرکننده  یگروه سن یبررس

 گروه 2-3شکل های سنی مختلفی قرار دارند. در گروه برندکار میونقل غیرموتوری را بهکسانی که حمل

درصد  43شود حدود که مشاهده می طورهماندهد. را نشان می سفرکنندگان با دوچرخه سنی

 56نتیجه گرفت حدود  توانمیسال هستند. عالوه بر این  18تا  13کنندگان از دوچرخه در بازه سنی استفاده

به مفهوم آن نیست که لزوماً البته این دهد. آموزان تشکیل میکنندگان از دوچرخه را دانشتفادهدرصد اس

آموزان دانش ممکن استسواری دارد، بلکه ترین سهم را در دوچرخههدف سفر تحصیلی در حال حاضر بیش

و  دهندخود انجام میبرای اهداف مختلف سفر خود )برای مثال خریدهایی که نوجوانان در کمک به خانواده 

 باشد.جذاب  هاآنکنند و استفاده از این وسیله برای استفاده  سواریدوچرخه( از ورزشی -یا اهداف تفریحی

یجاد . اونقل غیر موتوری در نظر گرفتگسترش حمل یکی از اهداف بالقوهتوان را میاین گروه بدین ترتیب 

صورت  هاآنکه توسط  همه اهدافیکند تا سهم دوچرخه در یسواری برای این گروه کمک متسهیالت دوچرخه

  گیرد افزایش یابد.می
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 در شهر شیراز سواریکنندگان با شیوه دوچرخهسفرسنی  توزیع -2-3شکل 

 در اهداف مختلفسفرهای با دوچرخه سهم  یبررس

با  1409تا  1401سهم وسایل مختلف سواره برای کلیه اهداف بین سال  5-3 شکلتا  3-3 شکلدر 

شود سهم دوچرخه در طول زمان که مشاهده می طورهمانهای مدل تفکیک ارائه شده است. توجه به خروجی

ماند. یکی از دالیل اصلی کم بودن سهم دوچرخه نبود عرضه مناسب درصد باقی می 2ثابت و در حدود  تقریباً

رسد با افزایش شبکه کاهد. به همین دلیل به نظر میاز مطلوبیت آن می عمالًبرای شبکه دوچرخه است که 

ونقل سازی مناسب بتوان سهم استفاده از دوچرخه را به عنوان یک شیوه حملویژه دوچرخه سواری و فرهنگ

  برد.پاك باال
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 مجموع اهداف -1401سهم وسایل مختلف در سال  -3-3 شکل

 

 
 مجموع اهداف -1404سهم وسایل مختلف در سال  -4-3 شکل

 

 
 مجموع اهداف -1409سهم وسایل مختلف در سال  -5-3 شکل
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که مشاهده  طورهماندهد. سواری را از سفرهای با اهداف مختلف نشان میسهم شیوه دوچرخه 6-3شکل 

درصد  3ورزشی دارد که نزدیک به  -سواری بیشترین سهم را در سفرهای با هدف تفریحیشود، دوچرخهمی

درصد سفرهای خرید با  2.7درصد سفرهای شغلی و  0.7رصد سفرهای تحصیلی، د 1.9چنین است. هم

شود، سهم سفرهای با دیده می 7-3شکل که در  طورهمانشود که سهم بسیار کمی است. دوچرخه انجام می

 ن اهداف از کل سفرهای روزانه بسیار ناچیز است.دوچرخه ای

 

 

 سهم دوچرخه از سفرهای هر هدف -6-3شکل 
 

 

 سواری هر هدف از کل سفرها در مقایسه با سهم آن در هر هدفدوچرخهسهم  -7-3شکل 
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 1394خطوط تمایل سفرهای دوچرخه در سال  یبررس

این  8-3 شکلتوانند مبادی و مقاصد مهم سفرها را به نمایش بگذارند. خطوط تمایل سفرها به خوبی می

گذارد. با توجه به سهم پایین به نمایش می 1394خطوط را برای سفرهای دوچرخه شهر شیراز در سال 

دهنده میزان تقاضای واقعی بین هر ممکن است این خطوط تمایل نمایش 1394سفرهای دوچرخه در سال 

در این راستا در فصل سوم مطالعات و در بخش پیشنهادات مسیرهای دوچرخه با استفاده  نباشد.مقصد -مبدا

مسیرهای بالقوه سفرهای با دوچرخه  عالوهبه، خطوط تمایل سفرهای بالقوه PTV-Visumافزار از ابزارهای نرم

 ود.شو پس از آن با بررسی سایر نیازها، مسیرهای دوچرخه پیشنهاد می شودمیبررسی 
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 1394خطوط تمایل سفرهای دوچرخه شهر شیراز در سال  -8-3 شکل
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 بندیجمع

 وهبیشترین استفاده از شیپرداخته شد.  سفرهای دوچرخه در شهر شیرازدر این گزارش به بررسی تقاضای 

سواری طور کلی دوچرخهاما به. گیردصورت می خریدورزشی و  -تفریحیسفرهای با هدف سواری در دوچرخه

سال بیشترین سهم را در انجام  19عمل آمده گروه سنی زیر های بهسهم بسیار ناچیزی دارد با توجه به بررسی

های غیرموتوری چنین نواحی مرکز شهر بیشترین تقاضای سفرهای مناسب شیوهسفرهای دوچرخه دارند. هم

بایست برای ایجاد شرایط مناسب اند که میکیلومتر( را به خود اختصاص داده 5ر )سفرهای با مسافت زی

 سواری در اولویت قرار گیرند.روی و دوچرخهپیاده
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 مراجع

 توسعه اقتصادی پایدار نقل درو، بررسی جایگاه حمل1390 کیمیا، ،ملیسا و ملکی ،زدان پناهیی -1

  .مشهد، دانشگاه فردوسی مشهداولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران،  شهری،

با تأکید بر مطالبات  شهرهاى کشورسازى در کالنراهبررسى تحلیلى پیاده، 1389صالحی فرد، محمد،  -2

 .نشدهچاپنویس مقاله ، پیششهروندان

های شهری در ایران، نمونه راه، سنجش کیفیت پیاده1389اسماعیلی، فاطمه،  سیرئرنجبر، احسان و  -3

 ( تهران.ساالرسپهراه صف )موردی: پیاده

 نقلوحمل هایسامانه گسترش زمینة در هانگرش(. 1385) فرزام فرزان، اسماعیل؛ شریفیان، افشار؛ هنرور، -4

 بر آن اثرات و هوا آلودگی همایش دومین راهکارها، و موانع عوامل، سواری؛ دوچرخه نقش بر تأکید با پاك

 .سالمت

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 19صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام
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