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 )4-3(بند  نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه 

 مقدمه

 ترینمهم جمله از هوا آلودگی و تصادفات ترافیک، ازدحام همانند ونقلحمل با مرتبط مسائل امروزه

. شوندمی تشدید شخصی خودرو از استفاده رشد به رو افزایش با که آیندمی شمار به شهرها پیشروي هايچالش

 و زیستمحیط بر ونقلحمل ،روازاین. هوا است هايآالینده منبع تریناصلی ونقلحمل شهرها، از بسیاري در

 فعال ونقلحمل هايگزینه. ]1[گذاردمی تأثیر شهرها پذیري زیست و پایداري بر نتیجه در و عمومی سالمت

 گرفته قرار موردتوجه شهري ونقلحمل هايچالش با مقابله براي حلراه یک عنوانبه پیاده، و دوچرخه همانند

 اهشک براي را هاییفرصت فعال ونقلحمل چراکه باشند؛می مدنظر پایدار ونقلحمل حیاتی عناصر عنوانبه و

 شهري ایجاد ظرفیت که است معتقد گل یان .]2[دهدمی ارائه سالمت بهبود و خودرو محیطیزیست اثرات

 به و دارند حضور شهري فضاهاي در مردم از بیشتري درصد که یابندمی افزایش هنگامی امن، و سرزنده

 در کمتري زمین به فعال ونقلحمل هايگزینه هايزیرساخت. ]3[شوند جلب سواريدوچرخه روي،پیاده

 توسعه براي بیشتري هايزمین که شودیم سبب . این موضوع]4[است داشته نیاز موتوري ونقلحمل با مقایسه

 .]1[شود آزادسازي رفاهی، و اجتماعی خدمات

 ییجابجا يبرا الزم يروین هاآن در که هاییسیستم از است عبارت موتوريغیر ونقلحمل هايسیستم

موتوري غیر ونقلحمل هايسیستم انواع ترینعمده. دشومی تأمین ايماهیچه يروین قیطر از کاال و انسان

 .کندمی يباز ییجابجا تیریمد در یمهم نقش موتوريغیر ونقلحمل. هستند دوچرخه و ادهیپ شیوهشامل 

 طهنق آن در و رسندمی تعادل به نقطه کی در که دارد وجود ییتقاضا و عرضه ییکاال هر يبرا اقتصاد علم در

 هعرض. گرفت نظر در را مسئله نیا توانمی زین موتوريغیر ونقلحمل مورد در. دارد وجود یتعادل متیق کی

 تعداد را تقاضا و دانست سفر مقصد محدوده در موتوريغیر ونقلحمل جهت مناسب يفضا همان توانمی را

 روها،یادهپ رینظ اده،یپ يرهایمس جادیا استیس اگر نیبنابرا ؛گرفت نظر در فضاها نیا از استفاده انیمتقاض

 با رایز آمد، خواهد وجود به يدیجد تعادل نقطه ،اجرا شود شهر در دوچرخه يرهایمس و مسیرهاي پیاده

 را آمده وجود به يفضاها از استفاده امکان زین موتوريغیر يتقاضا موتوري،غیر يفضاها عرضه زانیم شیافزا

 .یابدمی کاهش خودرو با سفر انجام احتمال جهینت در و کرد خواهد دایپ

 نیا از یبرخ. است شده یشگفت جینتا باعث شهرها از ياریبس در موتوريغیر يفضاها خوب تیریمد

 شیافزا شهرها، يمرکز نواحی در مفرح يفضاها جادیا موتوري،غیر هايشیوه از استفاده شیافزا شامل جینتا
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 ونقلحمل ستمیس يبرا يداریپا جادیا هاآن ترینمهم و شهرها یآلودگ کاهش ،یعموم ونقلحمل از استفاده

 است دهش دهید متقابالً  کرد، حل ریمس خطوط کردن اضافه با یسادگ به تواننمی را ابانیخ تراکم مسئله .است

 خواهد کاهش يموتور لیوسا از استفاده زانیم باشند کیتراف تراکم نهیهز پرداخت به مجبور رانندگان اگر که

 نیا. شود تهگرف نظر در موتوريغیر وهیش تیتقو يبرا یعامل عنوانبه تواندمی زین نگیپارک گذاريقیمت. افتی

 هک یهنگام. است شده گرفته کار به خوبیبه افتهی توسعه يکشورها از ياریبس در ریاخ هايسال در هاایده

 از هیتوجقابل سهم ،دهندمی کاهش نقلوحمل تیریمد هايبرنامه به پاسخ در را هینقل لهیوس از استفاده افراد

 .شودمی نیگزیجا سواريدوچرخه و رويپیاده با اغلب سفرها

 يموتور ونقلحمل از ییجابجا و دهدمی شیافزا را سهم این سفرها موتوري،غیر يسفرها طیشرا بهبود 

 :است شده ذکر ایمزا نیا از یبخش لیذ در که دارد یفراوان يایمزا موتوريغیر به

 کیتراف تراکم کاهش -

 نگیپارک مشکالت کاهش -

 جاده و نگیپارک التیتسه نهیهز در جوییصرفه -

 سفر نهیهز در جوییصرفه -

 يشهر معابر و هاجاده از کنندگاناستفاده گرید يبرا تصادفات سکیر کاهش -

 یسالمت شیافزا- -

  يانرژ مصرف کاهش -

 شهر در نیزم يکاربر و توسعه اهداف از حمایت -

 معاشرت قابل اجتماعات جادیا -

 رانندگان از ریغ يبرا ییجابجا هايگزینه بهبود -

 : از اندعبارت موانع نیا از یبعض. دارد وجود زین یموانع موتوريغیر ونقلحمل کارگیريبه در 

 موتوريغیر ونقلحمل تسهیالت کمبود -

 هوایی و آب شرایط -

 کنندگاناستفاده تعداد -

 مسافت/ زمان -

 زمین کاربري الگوي -
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 موتوريغیر ونقلحمل تسهیالت هزینه -

 حمایتی تسهیالت کمبود -

 ایمنی -

 ترکیبی ونقلحمل ضعف -

 سروکار آن با ریزبرنامه کی که است یمشکل اریبس فیوظا از یکی موتوريغیر ونقلحمل گذاريسیاست

 طرف از. است یطراح اهداف گرید با موتوريغیر ونقلحمل گذاريسیاست کردن هماهنگ ،یاصل مشکل. دارد

به منظور اجراي بهتر . است يموتور ونقلحمل از ترمشکل اریبس موتوريغیر ونقلحمل در سازيمدل گرید

 :شود گرفته در نظر است ممکن ریز موارد هاسیاست

 نگیپارک نهیهز شیافزا ها،پارکینگ يمحدودساز کمک به يموتور ونقلحمل يبرا نهیهز شیافزا .1

 . کیتراف طرح گذاريقیمت و ايحاشیه

 هاآن يتجار مراکز و شهرها مراکز در خصوص به موتوريغیر التیتسه شیافزا .2

 موتوريغیر ونقلحمل با یهماهنگ در یهمگان ونقلحمل از استفاده لیتسه .3

 در هالبه در موتوريغیر ونقلحمل يبرا جذاب هايکاربري با مناطق در موتوريغیر التیتسه جادیا .4

 . دیخر با مرتبط هايکاربري با یمناطق

است و  رهایمس نیا در لیوسا ترددممنوعیت  ازمندین هايکاربري از مسیر پیاده احداث مثال يبرا

 در گردش به یلیتما افراددلیل فوري بودن کارهاي اداري، به چنانچه در محدوده اداري ایجاد شود،

 محدوده در ادیز یمسکون هايکاربري وجود نیهمچن. ندارند يادار ندیفرآ کی انجام يبرا روهاپیاده

 .کاست خواهد آن ییکارا از موتوريغیر التیتسه

ا ب غالباً که يافراد براي یدسترس جادیا يبرا موتوريغیر يرهایمس لبه در مناسب نگیپارک جادیا .5

 آیند.می دور هايمسافت از ای و کنندمی تردد یشخص لهیوس

ي مسیرها هیدر حاشتردد  یمنیا شیافزا و کیتراف سازيآرام بهتر است یمسکون مناطق در نیهمچن .6

 در نظر گرفته شود. ،پیاده

 ونقلحمل انتخاب در افراد يبرا مانع ترینبزرگ التیتسه کمبود، شده ذکر موارد همه تیاهم وجود با

 يهاریمس سواري،دوچرخه خطوط ها،پارکینگ من،یا تقاطعت روها،پیاده شامل التیتسه نیا. است موتوريغیر
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 هايگزینه و التیتسه خصوص در ییشنهادهایپ گزارش نیا در اساس نیهم بر. است رهیغ و چندمنظوره

 است. شده ارائه موتوريغیر ونقلحمل

 مسیرهاي پیادهروي و اصالح و توسعه پیاده

. کنندمی دایپ تبلور متنوع صورتبه مسیرهاي پیاده ازجمله معابر و هاخیابان مختلف، هايفرهنگدر 

 و یزندگ در شهروندان یاجتماع هايفعالیت و عیوقا رخداد محل و شهر یمدن اتیح گاهیتجل مسیرهاي پیاده

 یاجتماع تعامالت و اطالعات انتقال در يمؤثر هايمکان مسیرهاي پیادههستند؛ بنابراین  يشهر اتیح

 ،هاآن رد که هستند یاجتماع نقش حد نیباالتربا  يمعابر اده،یپ يرهایمس گر،ید یانیب به. شوندمی محسوب

 سالمت و ردهب باال را یطیمح تیفیک که هستند یجمع هايفعالیت يبرا يابزار و بوده ادهیپ عابر با کامل تسلط

 به. شودمی حذف هاي شخصیخودرو آمدوشد مسیرهاي پیادهدر  طورمعمولبه .کنندمی تیتقو را یاجتماع

 نشانی،آتش ي(خودروها خاص يخودروها البته. دارد تیاولو موتوريغیر آمدوشد رهایمس نیا در بهتر عبارت

 یط زین بار حمل و یخدمات هینقل لیوسا و دارند را آن به یدسترس امکان ياضطرار مواقع س) دریپل و اورژانس

 مکث، توقف، يبرا ادهیپ انسان عمل يآزاد مسیرهاي پیاده در. هستند هاآن در تردد به مجاز یخاص ساعات

 بخشندگیز اثر یدسترس شبکه معابر در ادهیپ عابران حضور. است ادیز گرانید با میمستق تماس و جهت رییتغ

 ارتباطات يبرا ییفضا- 2 و شهريدرون ونقلحمل ستمیس- 1 :هست یاصل جنبه دو يدارا و دارد شهر کالبد در

 هايبافت يایاح کنندمی فایا مسیرهاي پیاده که یمهم هاينقش گرید از. یاجتماع يرودررو يبرخوردها و

 تیهو و گرداندبازمی هامحله آن به زین را سابق یاجتماع طبقات یحت که است کیتراف حذف وسیلهبه یخیتار

سبک زندگی شهروندان تغییر  ،يشهر هايخیابان در سازيراهپیاده با نیهمچن. شودمی ایاح محل یاجتماع

 و گفرهن ارتقاء و بودبهبه خود نوبهبه نیا و گذرانده يشهر يفضاها در را يشتریب زمان کهطوريبه کند،می

 .کندمی کمک جامعه برابر در تیمسئول احساس و گرانید حقوق تیرعا ازجمله ینیشهرنش عادت

 گسترش و یصنعت انقالب موجببه که برخوردار بودند ییباال يمدارادهیپ تیقابل از گذشته در شهرها

 جهیدرنت ر،یاخ دهه سه طول در. شد سپرده یفراموش به شهرها در ادهیپ حرکت موضوع ،لیاتومب حرکت

 انحطاط ها،راه یناامن وآمد،رفت يدشوار ،یطیمح هايآلودگی مانند يشهر مشکالت شدن حاد و گیرياوج

 شیافزا ناتوانان، وآمدرفت مشکالت د،یخر مشکالت ،يشهر يفضاها تیفیک افت شهرها، یخیتار مراکز

 کاهش و يموتور حرکات سلطه هیعل ايگسترده هايواکنش ،... و يبصر هايارزش افول ،یروان يفشارها

 داندنبازگر و یکیتراف مسائل حل يبرا جهان، يکشورها از ياریبس منجر به اقدام و آمد وجود به ادهیپ تحرکات
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 کار دستور در ی)خیتار مراکز در ویژهبه( سازيراهپیاده هايطرح و شد یجمع اطیح به نشاط و یسرزندگ

 جبورم او. گرددبرمی سزار وسیژول زمان در رم شهر به راهپیاده گیريشکل نهیشیپ. گرفت قرار يشهر رانیمد

 در هاارابه مرور و عبور از اده،یپ و سواره مداوم يبرخوردها و هاخیابان حد از شیب تراکم و یشلوغ علت به شد

 ،یدولت هايکالسکه از گروه چند و یساختمان يکارها يبرا الزم هايارابه جزبه روز ساعات در شهر داخل

 . آورد عمل به ممانعت

 به يشهر هايفعالیت و فضاها ارتباط و اتصال محل تنهانه  يشهر معابر و هاخیابان امروز یزندگ در

 در که تداش انتظار دیبا اساس نیهم بر. آیندمی حساب به زین شهر هر یزندگ نهییآ و مظهر بلکه گرند،یکدی

 .کند دایپ تبلور یگوناگون و متنوع يهابه صورت مسیرهاي پیاده ازجمله معابر و هاخیابان ،مختلف هايفرهنگ

 آن یعموم يفضاها و هاخیابان در یعموم و یخصوص هايفعالیت از اعم شهر کی نیساکن یواقع نمونه

 ،هایابانخ د،ید نیا با. کرد خواهد دایپ انعکاس شهر کالبد در سرانجام هافعالیت این. است یابیرد و مشاهدهقابل

. شوندمی محسوب یاجتماع تعامالت و اطالعات انتقال در يمؤثر لهیوس یعموم يفضاها و مسیرهاي پیاده

 يشهر تعامالت يبرقرار يبرا يبستر جادیا مسیرهاي پیاده فیوظا ترینمهم از یکی گفت توانمی ترتیباینبه

 . است شهروندان نیب

 د،یخر آموزش، کار،. افتدیم اتفاق شهر يفضاها در نانیشهرنش روزمره یزندگ از یبزرگ سهم امروزه

 روزانه هايفعالیت مختلف انواع و هامهمانی خوردن، غذا ها،خانواده فراغت اوقات گذران دوستان، مالقات ح،یتفر

 دهمسیرهاي پیا با یکدیگر در شهروندانبیشترین برخورد  مسلماً. افتدیم اتفاق يشهر يفضاها در نانیشهرنش

یابی لذا طراحی و مکان. دهد) رخ میرهیغ و دیخر مراکز روها،پیاده ها،بوستان ها،پارك شامل عام صورتبه (

 این مسیرها حائز اهمیت است.

 نیا در. است خرد اسیمق در شهر محیطیزیست تیوضع بهبود راهپیاده يفضا عمده هاينقش از یکی

 باز، يفضاها گسترش سبز، يفضا توسعه ،یمنیا شیافزا صدا، و هوا یآلودگ منابع کاهش به توانمی نهیزم

 تأثیربه منظور . کرد اشاره...  و یمسکون محالت سازيآرام ،يتجار و تیفعال مراکز در ازدحام و تراکم کاهش

و به  د؛ریگ قرار موردتوجه عیوس سطح در توسعه باید زیست،محیط بهبود در هاپارك و سبز يفضاهاگیر چشم

 هابوستان ها،پارك که گفت تواننمی رواین از. دهند اختصاص خود به را یعیوس سطح یکم لحاظ از عبارتی

 اما دارند؛ شهر سطح در محیطیزیست تیوضع بهبود در ياعمده نقشها بوستان درون يمسیرهاي پیاده و

 یبمناس يفضا مخاطبان، اطراف محدوده در و محله سطح در توانندمی فضاها نیا که است نیا توجهقابل نکته

  يهاپارك که است نیا در هاپارك با مسیرهاي پیاده تفاوت. آورند وجود به محیطیزیست تیوضع لحاظ از را
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 دلیل به مسیرهاي پیاده اما آورندمی وجود به محیطیزیست لحاظ از مناسب ییفضا متمرکز صورتبه ياهمحل

 يبرا را محیطیزیست تیوضع و شودمی محالت درون در سبز يفضا یدگیکش باعث هاآن یخط غالب فرم

 از یناش یصوت یآلودگ اینکه ازجمله بخشد؛می بهبود شهر سطح در هاآن حرکت محدوده در ادهیپ عابران

 مناظر راه،پیاده در سبز يفضا حضور واسطهبه و دهدمی کاهش را ادهیپ و سواره حرکت تداخل و سواره حرکت

 کف در گسترده رنگسیاه سطح ،هاخیابان یفیکث ها،زباله بلند، هايساختمان مانند شهر در موجود ناپسند

 .گیردمی قرار ادهیپ ناظران دید معرض در کمتر ره،یغ و سواره معابر

 با اهافض نیا معموالً چراکه. دارند ايویژه تأثیر نیز منطقه کی ياقتصاد طیشرا بهبود در مسیرهاي پیاده

در اجراي  بنابراین؛ شوندمی شهر مختلف هايقسمت از مردم جذب باعث و بوده نیعج يتجار يفضاها

 راهیادهپی مانند باشند، داشته يبهتر رابطه يتجار يفضاها بااولویت با مسیرهایی است که  مسیرهاي پیاده

 مردم جذب يراهکارها از یقسمت نیا بر عالوه. است شده احداث تهران مخبرالدوله چهارراه یکینزد در که

 جذب باعث خود که است يتجار يفضاها به وابسته آن یفیک سطح بردن باال و راهپیاده يفضا در حضور يبرا

 .شودمی منطقه در هیسرما

 ریز شرح به را شهرها در مسیرهاي پیاده جادیا يایمزا توانمی یکل بنديتقسیم کیدر به طور خالصه 

 : نمود بنديجمع

  کیتراف تیریمد و کنترل -

  شهر يمرکز يتجار ینواح در حرکت بهبود  -

  یشخص يخودرو از استفاده عدم به قیتشو -

 یعموم ونقلحمل لیوسا از استفاده به قیتشو -

  شهر يمرکز ینواح به یدسترس بهبود -

   یحرکت يالگوها در يبازنگر -

 نگیپارک التیتسه تأمین -

  ياقتصاد اتیح دیتجد -

  شهر مرکز در يتجار مبادالت بهبود  -

  دیجد هايگذاريسرمایه جذب -

  یاجتماع يایمزا -
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 ادهیپ افراد هايفعالیت يبرا فضا تأمین -

 شهر یاجتماع چهره بهبود و تیتقو -

 ادهیپ يبرا یمنیا يارتقا -

 یطیمح تیفیک بهبود  -

 بررسی تجربیات 

 مناطق نیب ارتباط و یدسترس جادیا يبرا گسترده و کارآمد ونقلحمل ستمیس کی دیبا شرفتهیپ شهر کی

 يفاکتورها گرفتن نظر در با همراه کاالها و افراد ه،ینقل لیوسا روان حرکت. باشد داشته خود مختلف

 سسهمو فیتعر طبق. شودمی شناخته يشهر داریپا ونقلحمل عنوان تحت ياقتصاد و یاجتماع محیطی،زیست

 دممر ییجابجا روش ترینراحت و نیمؤثرتر از است عبارت يشهر داریپا ونقلحمل ستمیس کانادا ونقلحمل

 نه،یهز ترینمقبول ،)یانسان هايتالش و سوخت نهیزم در( يانرژ مصرف زانیم نیکمتر با هینقللیوسا و

 . ]5[است صدا و هوا یآلودگ رینظ محیطیزیست سوء اثرات نیکمتر و کیتراف نیکمتر

 ايهشیوه به يموتور هینقل لیوسا از سفر انجام روش در رییتغ دار،یپا ونقلحمل تحقق اهداف از یکی

 ونقلحمل. شودمی شامل را سواريدوچرخه و رويپیاده ازجمله هاییشیوه که است یگروه ای و موتوريغیر

 ودخ در را کیتراف تیامن و شهرها در یزندگ تیقابل بهبود ،يانرژ در جوییصرفه رینظ يدیفوا موتوريغیر

 تهشناخ سالم و زیستمحیط با سازگار ونقلحمل لیوسا عنوانبه دو هر رويپیاده و سواريدوچرخه. دارد نهفته

 است. مالحظهقابل هاآن از استفاده شیافزا لیپتانس و شوندمی

 شیپ قرننیم حدود به مسیرهاي پیاده و ادهیپ حرکت ساماندهى به عملى و جدى توجه اروپا در

 بازسازى براى دانمارك و هلند آلمان، کشورهاى در 1950 دهه در ادهیپ گذرهاى نیاول کهطوريبه. گرددبرمی

 و معابر پیاده جداسازى هدف با شهرها خىیتار مراکز نوسازى و جهانى دوم جنگ در دیدهآسیب شهرهاى

 دشمی ىیاروپا شهر چند به منحصر فقط ادهیپ عابر تردد ویژه مناطق و گذرها ،1966 سال تا شد. احداث سواره

 اىشهره از ارىیبس در ادهیپ ویژه مناطق جادیا. داشت وجود کایآمر شهرهاى از برخى در هم یکم اریبس تعداد و

 و عمومى زندگى تیفیک ارتقاى شهر، خىیتار همحدود مجدد اىیاح براى شهرى حفاظت روش کی ،ىیاروپا

 کارآمد، شهرى ونقلحمل شبکه جادیا خودرو، از در استفاده جىیتدر هايمحدودیت جادیا اجتماعى، اتیح

. است... و انسانى هايمقیاس به دادن ارزش هوا، آلودگى و صوتى آلودگى کاهش سواري،دوچرخه شبکه توسعه
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 هب توانمی شهر در ادهیپ حرکات گسترش و سازىراهادهیپ جنبش در موفق ىیاروپا شهرهايکالن ترینمهم از

 .]6[ کرد اشاره... و خیمون کپنهاگ، روتردام، وونرف، استکهلم،

 ىیاروپا شهرهاى در اقدامات گونهاین انجام از پس ىیکایآمر شهرهاى در سواره و ادهیپ حرکت زىجداسا

 رونقیبی جهینت در و شهرها مراکز شدن خالى و نشینیحومه هپدید ظهور آن لیدل ترینمهم و وستیپ وقوع به

 ردانىگروى بعد به 1960 دهه از و بود ايحومه مناطق با رقابت در شهرها مرکز در تجارى واحدهاى اقتصادى

 سال تا 1960 سال از کهطوريبه. گرفت قوت شهرى مراکز به بازگشت شیگرا و افتی رواج نشینیحومه از

 سواريدوچرخه و رويپیاده فرهنگ گسترش و مسیرهاي پیاده توسعه يراستا در راهپیاده 150 تعداد ،1970

 ازجمله گرید اهدافى با ادهیپ فضاهاى گسترش کا،یامر متحده االتیا در گفت توانمی طورکلیبه. افتاد راه به

 تدریجبه شیگرا نیا بعد هايسال در اما .شد آغاز فروشیخرده خدمات لیتسه و دیخر مراکز اقتصادى اىیاح

 مؤلفاناحداث شد که  کاالمازو در 1959 سال در کایامر ادهیپ گذر نیاول. کرد دایپ تريوسیع اجتماعى اهداف

 که شد جادیا چیبیامیم در 1960 سال در گذر نیدومنامیدند.  » کایامر کردن ادهیپ « و »ادهیپ انقالب« را آن

 .]6[ بود شهرها مرکز تجارتى منطقه به دوباره اقتصادى اتیح بازگرداندن عمدتاً گذرها، نیا احداث از هدف

 بهتجر شهرها مرکز در کیتراف و تراکم شیافزا دنبال به زین ىیایآس در کشورهاى مسیرهاي پیاده جادیا

 افراد زندگى بر گراییخودرو تفکر غلبه و نىیشهرنش عوارض از زین ىیایآس شهرهاى که گفت توانمی. شد

 براى امکانات و ریزيبرنامه بهبود و تفکر نیا با مقابله براى هاییراه دنبال به هاآن انیمتول و نماندند مصون

 شورهاک نیا توجه خصوص در را مهمى نکات ایآس در هند و لندیتا چون ىیکشورها تجارب. اندبوده ادهیپ عابران

 .]6[ دهدمی قرار کارشناسان اریاخت در رويپیاده و سازىراهادهیپ به

. ستا داشته خوردهشکست و موفق هایینمونه تاکنون و است گسترش حال در سازيراهپیاده زین رانیا در

 تیفیک در را ینینو راتییتغ بلکه کرده، عوض را يشهر مراکز يکالبد يمایس تنهانه سازيراهپیاده نیا از یبرخ

 يراستا در رانیا در گرفته صورت اقدامات نیاول از. آورده است وجود به مردم یاجتماع رفتار و يشهر یزندگ

 پروژه نینخست عنوانبه تهران شهر خرداد 15 ابانیخ سازيراهپیاده به توانمی سازيراهپیاده جنبش

 هايپروژه ازجمله. بوده است زین یموفق پروژه که کرد اشاره کشور یخیتار بافت هايخیابان سازيراهپیاده

 . کرد اشاره تهران وریشهر 17 ابانیخ سازيراهپیاده به توانمی زین خوردهشکست

 ي موفقمسیرهاي پیاده

 .شودمیدر سراسر دنیا و در داخل کشور ارائه  مسیرهاي پیادهدر ادامه مروري بر تجربیات موفق 
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 در سراسر دنیا مسیرهاي پیاده -2-2-1

سهپیاده • رین در بوردوي فران  راه سنت کات

پیش درست زمانی که بسیاري از شهرها در رقابت ماشینی شدن بودند، بوردو به ترسیم پیشرفت  سال 17

گذاري شهري خود را بر این شهر تاریخی هدف يالدیم 2000و توسعه خود در افق آینده پرداخت. در سال 

شهري  عنوانبهو ریزي نمود که منتهی به ثبت جهانی این شهر از سوي یونسکهاي انسانی پایهمحور اولویت

جهانی شد. ابتدا طرحی در بخش مرکزي و تاریخی شهر به اجرا در آمد که ورود هرگونه خودرو به این محدوده 

 ادهاستف با و پاك ونقلحمل سويبه حرکت و عمومی ونقلحمل ناوگان گسترش با آن، از پس. کردمی را ممنوع

 ترینبزرگشد تا بوردو توان خود را براي اجراي  ترمحکممرکزي  راهادهیپ اجرایی يهاهیپا تراموا و دوچرخه از

عرضه کند. رویایی که شهرهاي بزرگ اروپا همچون پاریس، لندن و برلین  لومتریک 1اروپا به وسعت  راهپیاده

ذر اروپا عابر گ ترینبزرگ عنوانبهکاترین  تدر آرزوي رسیدن به آن بودند، در بوردو تحقق یافت تا خیابان سن

. بنا به اظهار شهروندان موفقیت طرح اجرایی در بوردو، نشات گرفته از اتحاد شودعرصه جوالن عابرین پیاده 

 .)1-2 شکل( میان مردم و مسئوالن شهري بوده است زدنیمثال
 

 
 راه سنت کاترین بودرو فرانسهپیاده -1-2 شکل

آلمانپیاده • وور  که در هان  راه کروپ

در اروپا با جدیت دنبال  هاي عابرگذرتر نیز اشاره شد، توجه به گسترش زیرساختکه پیش گونههمان

داران موفق حتی در سطح جهانی است، هانوور آلمان یکی دیگر از پرچماي . بعد از بوردو که نمونهشودمی

 که بوردو . با این تفاوت که در هانوور آغاز ماجرا به گونه دیگري بود. برخالفرودمیسازي به شمار راهپیاده

. ادنددنمی نشان راهپیاده اجراي به رضایتی چندان هانوور شهروندان بودند، شهر همراه مسئوالن با ابتدا از مردم
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 تا شد اجرایی فراوان انتقادهاي تحمل با هانوور راهپیاده شهروندان، حداکثري نه و حداقل رضایت کسب از بعد

نه تنها شهر را با مشکل روبرو نمی محورانسان يهارساختیزهانوور نشان دهد توجه به  مردم به زمان گذر

مرکز شهر هانوور  راهپیاده. موفقیت شودمیکند، بلکه رونق اقتصادي و اجتماعی آن محدوده را نیز موجب 

که خود مردم و اصناف شهر با  ايگونهبهعجیب و در عین حال معقولی در هانوور به وجود آورد.  وجوشجنب

. در هانوور استقبال شدند شهر در محورانسان هايطرح گسترش به روزافزون توجه خواستار ایجاد اتحادیه

 . )2-2 شکل( مختص به شهروندان این شهر و مردم شهرها و روستاهاي اطراف بود
 

 
 راه کروپکه در هانوور آلمانپیاده -2-2 شکل

ستروگت •  کپنهاگ شهر در محور ا

 از عاري و پیاده مسیري به را استروگت خیابان گرفت تصمیم کپنهاگ شهر شوراي 1962 سال در

 راهپیاده ترینطوالنی و ترینقدیمی عنوانبه کیلومتر 3 از بیش طولی با خیابان این. کند تبدیل ماشین

 را شهر مهم و بزرگ میدان دو کپنهاگ، شهر مرکز از عبور با خیابان این. شودمی شناخته جهان در شهري

 به نو سال جشن زمان در شدن، راهپیاده از پیش تا خیابان این). 3-2 شکل( است نموده متصل یکدیگر به

 تراکم ازدحام و تراکم با شدتبه بیستم قرن 50 دهه در و شدمی بسته نقلیه وسایل روي بر روز دو مدت

 .]7[ بود شده مواجه سواره و پیاده
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 راه استروگت در شهر کپنهاگپیاده -3-2 شکل

 آلمان مونیخ شهر در کوفینگر محور •

 مراکز سازيزنده باز مسئله بیستم، قرن 70 و 60 هايدهه در خیمون شهر توسعه برنامه تدوین دنبال به

 خیابان ،1970 سال در راستا همین در. گرفت قرار شهري مدیریت کار دستور در شهر تاریخی و قدیمی

 حال در. شد تبدیل شهر تجاري و مرکزي بخش در متر 800 تقریبی طول با پیاده مسیري به کوفینگر

 اي،زنجیره هايفروشگاه ،هامغازه ،هاکافه همچون مختلطی هايکاربري با کوفینگر محور حاضر،

 براي شهر تجاري هايمکان ترینجذاب و ترینشلوغ از یکی بهو...  مذهبی و فرهنگی مراکز ،هافروشیلباس

 .)4-2 شکل( است شده تبدیل شهروندان و گردشگران
 

 
 محور کوفینگر در شهر مونیخ آلمان -4-2 شکل

 لندن شهر در ریجنت محور •

 احداث کارلتون کاخ تا ریجنت پارك از تشریفاتی مسیري عنوانبه نوزدهم قرن اوایل در ریجنت خیابان

 هماهنگی و کندمی عبور شهر وسطاییقرون خم و پرپیچ و باریک هايخیابان دل از خیابان این .بود شده

 1200 تقریبی طول به خیابان این .است نموده تبدیل باشکوه اثر یک به را محور این آن، پیرامون بناهاي



   

 

 

 

 12صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 همچون شاخصی عملکردهاي و عناصر و است شده تبدیل لندن شهر مرکز در تفریحی-تجاري فضایی به متر

 ... و ریجنت پارك تایمز، رودخانه آکسفورد، خیابان ،یسیبیب ساختمان پیکادلی، میدان ترافالگار، میدان

 برپایی ،پیرامونی هايخیابان با خیابان این مناسب ارتباط. اندگرفته قرار آن به نزدیکی فاصله و اطراف در

 عظیم خیل حضور و عمومی ونقلحمل سیستم به مناسب دسترسی مختلف، هايفستیوال و هاجشنواره

 تبدیل جهان گردشگر پذیر نقاط از یکی به خیابان این شده سبب خیابان، این در گردشگران و شهروندان

  ).5-2 شکلود (ش
 

 
 محور ریجنت در شهر لندن -5-2 شکل

ستقالل • ستانبول شهر در خیابان ا  ا

 در قرارگیري سبب به که آیدمی حساب به استانبول شهر هايخیابان تریناصلی از استقالل خیابان

 تقریبی طول به خیابان این. است شده مواجه فراوانی هاينشیب و فراز با تاریخ طول در شهر، تاریخی بافت

 شهر این گردشگري هايجاذبه از یکی عنوانبه و است گرفته قرار اوغلو بی قدیمی منطقه در کیلومتر 3

 ،هافروشگاه کنار در ... و نمایش تاالر سینما، مسجد، کلیسا، ،هاکنسولگري قرارگیري. شودمی شناخته

 ايویژه جذابیت از خیابان این است شده سبب ... و لوکس هايکاربري هنري، هاينمایشگاه ،هافروشیاغذیه

 ).6-2 شکل( باشد برخوردار گردشگران و مردم میان در
 

 
 خیابان استقالل در شهر استانبول ترکیه -6-2 شکل
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 در کشور مسیرهاي پیاده -2-2-2

مسیرهاي را از جمله  هاآن توانمیکه  کنیممیي ایران اشاره مسیرهاي پیادهدر ادامه به چند نمونه از 

 .ي موفق و نیمه موفق داخلی شمردپیاده

شهد در جنت پیاده محور •  م

 قرار مشهد شهر یتاریخ و میانی بافت در متر 12 عرض و متر 500 حدود در طولی با جنت خیابان

 یک به آن، در پیاده و سواره ترافیک شدید تداخل پی در و پیش دهه یک حدوداً  خیابان این. .است گرفته

 شاخصی عناصر با جواريهم و خیابان این اطراف در تجاري هايکاربري انواع وجود شد. تبدیل پیاده محور

 شهروندان، از عظیمی خیل که هستند دالیلی ... و ملی باغ مذهبی، مراکز بازار، ،(ع) رضا امام حرم همچون

 محدوده، در جمعیتی مناسب تراکم مسیر، مناسب عرض .کنندمی مراجعه محور این به زائران و گردشگران

 نیز خیابان این شدن راهپیاده از پیش تا حتی که هستند دالیلی ترینمهم از ... و شهر در مناسب موقعیت

 اقتصادي نگاه غلبه وجود این با. است بوده وگذارگشت محل و پاتوق عنوانبه فضا این از مردم استفاده موجب

 تسهیالت مراقبت و نگهداري به توجهیکم و مسیر طول در مکث فضاهاي کمبود خیابان، به مراجعان و کسبه

 .)7-2 شکل( است کاسته شهري فضاي این کیفیت از بناها و
 

 
 محور پیاده جنت در شهر مشهد -7-2 شکل

 تهران ) درساالرسپهصف ( پیاده محور •

 دوره در است شدهمی محسوب ساالرسپه بزرگ باغ از ايراسته عنوانبه قاجار دوران در که خیابان این

 گذشت با لیکن. بود شده تبدیل تهران شهر مردم براي گردشگري-تفریحی عملکرد با محوري به پهلوي

 افزایش شدتبه خیابان در سواره ترافیک حجم آن، پیرامون در تجاري جاذب هايکاربري گسترش و زمان
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 هايساختمان باالي تراکم ،)تهران يشهردار 12 منطقه( شهر مرکز تجاري بافت در خیابان گیريقرار. یافت

 به خیابان این 1385 سال در تا شدند عواملی خیابان کم عرض و محیطی مختلف هايآلودگی پیرامونی،

 چشمگیري نحو به آن کیفیت خیابان، این شدن راهپیاده با اگرچه. )8-2 شکل( شود تبدیل پیاده محور یک

 به توجهیکم طرح، اجراي فازبندي در مناسب ریزيبرنامه عدم همچون مسائلی لیکن است، ارتقاءیافته

 و تفریحی فضاهاي کمبود ،هاکاربري اختالط بودن ناکافی و بودن يعملکرد تک کسبه، هايخواسته

  .]7[ روندمی شمار به خیابان این نواقص ترینمهم از ... و گردشگري
 

  
 محور پیاده صف در شهر تهران -8-2 شکل

 تبریز در تربیت پیاده محور •

. است گرفته قرار شهر قدیم بازار مجاور در و شهر تبریز مرکز در نام همین به ايمحله در تربیت خیابان

 مواجه عابران وآمدرفت تداخل و ترافیکی مشکالت با شهر مرکز در خاص موقعیت سبب به که خیابان این

 تربیت پیاده محور طول. شد تبدیل تفریحی-تجاري عملکرد با پیاده مسیر یک به 1371 سال در بود، شده

 توانسته خیابانی هايفعالیت و بدنه در متنوع هايکاربري با که است متر 16 نیز آن عرض و متر 600 حدوداً

 راحتی ،هاکاربري تنوع. )9-2 شکل( آورد فراهم گردشگران حتی و مردم حضور براي را مناسب محیطی است

 با است، نموده تبدیل تبریز يشهر يفضاها تریناصلی از یکی به را خیابان این ... و شبانه زندگی ،هاپیاده

 رفاهی تسهیالت بودن ناکافی ،هاساختمان منظر و سیما به توجهیکم ناکافی، مراقبت و نگهداري وجود این

 .]7[ شوندمی احساس ملموس طور به...  و مراجعان براي
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 محور پیاده تربیت در شهر تبریز -9-2 شکل

  مسیرهاي پیادهدر انتخاب  مؤثربررسی عوامل 

 مالك و وبودجهبرنامه سازمان 144 شماره هینشر مسیرهاي پیاده خصوص در معابر انتخاب هاياریمع

 يمبنا و است شده نیتدو جلد سه در 144 شماره هینشر. هستند موجود ]8[ تهران يشهردار راهپیاده عمل

 خصوص در یکم ییراهنما هینشر نیا نیهمچن. است بوده HCM سیسرو سطح نییتع در مثال يبرا آن

 استفاده مورد گزارش نیا در آن یفیتوص هايراهنمایی هرچند دهد،نمی ارائه راهپیاده عنوانبه معابر انتخاب

پردازد و به طراحی مسیرهاي پیاده می 10نامه طراحی معابر شهري در بخش آیین همچنین. اندگرفته قرار

از جمله نشریات  ها. این نشریه]9[ دهدروي را ارائه میمسیرهاي مناسب پیاده تأمینالزامات مورد نیاز براي 

 ادامه در راهپیاده عنوانبه معبر کی انتخاب هايمالك ترینبرداري در این گزارش بوده است. مهممورد بهره

 .است شده داده حیتوض

 دسترسی -2-3-1

 ر،یمس بیش روها،پیاده عرض. باشد پذیردسترس کنندگان،استفاده یتمام يبرا دیبا رويپیاده شبکه کی

 کهشب پذیريدسترس در که هستند یعوامل ادهیپ يرهایمس اتصال و مختلف هايسرعت با رويپیاده امکان

 یعرض عبور و حضور از و شده یطراح هینقل لیوسا عبور منظوربه که هاراهتند جزبه. دارند تیاهم رويپیاده

 التیتسه دیبا يشهر هايخیابان یتمام در ،شودمی يریجلوگ هاآن در سطحهم صورتبه ادهیپ عابران

 . باشد داشته وجود ابانیخ با سطحهم رويپیاده

 ایمنی و امنیت -2-3-2

 رویادهپ از کنندگاناستفاده. کند القا ادهیپ عابران به را تیامن و یمنیا احساس دیبا روپیاده مشخصات

 دارند قرار خطر معرض در گرید عوامل ای مجاور رويسواره از هینقل لیوسا عبور لیدل به که کنند احساس دینبا
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 ختلم را ادهیپ عابران تردد تیامن و یمنیا تواندمی ریز موارد. شودمی دیتهد گرید افراد يسو از هاآن تیامن ای

 :ردیگ قرار موردتوجه يشهر معابر یطراح و ریزيبرنامه مراحل در است الزم که کند

 معابر شبکه نامناسب یطراح لیدل به یمسکون مناطق در يعبور سواره يسفرها توجهقابل سهم -

 یمسکون مناطق در ویژهبه يموتور هینقل لیوسا تردد حجم و سرعت کنترل عدم -

 روسواره عرض از عبور يبرا تیمعلول يدارا افراد و ادهیپ عابران يبرا مناسب يفضا وجود عدم -

 سواره و ادهیپ يرهایمس کیتفک عدم -

 روسواره از ادهیپ عابران استفاده و ادهیپ يرهایمس عرض نبودن یکاف و یوستگیپ عدم -

 پوسته عرض و يموتور کیتراف سرعت به توجه بدون گذرهاپیاده نادرست یطراح -

 ضیعر هايخیابان در یمنیا ریجزا وجود عدم  -

 ادهیپ يرهایمس از يموتور هینقل لیوسا و کلتیموتورس غیرمجاز استفاده -

 هاآن در گودال و پله انداز،دست وجود و ادهیپ يرهایمس نبودن هموار  -

 گذرهاپیاده در ویژهبه اده،یپ يرهایمس ییروشنا تأمین عدم -

 سقوط خطر جادیا و ادهیپ يرهایمس مجاور یساختمان هايکارگاه در یمنیا ضوابط تیرعا عدم -

 ای ايحاشیه پارك وجود لیدل به ادهیپ عابران و يموتور هینقل لیوسا متقابل دید تیمحدود جادیا -

 يمنظرساز

 کنندهوپخشجمع و یمحل هايخیابان موردبی ضیتعر -

  تیرؤ غیرقابل نقاط و گاهیمخف جادیا و ادهیپ يرهایمس نامناسب یطراح -

 پیوستگی -2-3-3

 يدهامقص به رويپیاده شبکه اتصال نحوه و گریکدی به روهاپیاده اتصال نحوه دهندهنشان ،یوستگیپ 

. باشد داشته وجود رويپیاده شبکه تمام در روپیاده مؤثر عرض حداقل تا است الزم. است هاکاربري و یاصل

. دهد اطارتب یدگیبر و وقفه بدون مقاصد، همه به را يمباد همه که دارند ازین ايپیوسته شبکه به ادهیپ عابران

 توجه روادهپی تیفیک افت نقاط و ادهیپ يرهایمس شدن قطع نقاط به دیبا معابر شبکه یطراح و ریزيبرنامه در

 : درنیگ قرار موردتوجه دیبا و کنند اختالل دچار را رويپیاده شبکه یوستگیپ توانندمی ریز موارد. شود

 هاتندراه توسط ادهیپ يرهایمس قطع -

 تپه و لیمس رودخانه، مانند یعیطب موانع توسط ادهیپ يرهایمس قطع -
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 هاریل و هاتونل ها،پل توسط ادهیپ يرهایمس قطع -

 یساختمان يکارها ياجرا هنگام روپیاده اشغال -

 هینقل لیوسا پارك لیدل به روپیاده اشغال -

 روپیاده مجاور هايکاربري ای فروشاندست توسط روپیاده مؤثر عرض اشغال -

 يدرختکار و یهمگان ستگاهیا مانند يشهر زاتیتجه و مبلمان توسط روپیاده اشغال -

 يشهر ساتیتأس ریتعم منظوربه روهاپیاده بیتخر -

 آن يبازساز عدم و روپیاده يروساز یخراب و شیفرسا -

 روپیاده ریمس در ادیز سطح اختالف -

 یهمگان ونقلحمل هايایستگاه به ادهیپ يرهایمس یدسترس عدم -

  گذرپیاده به ادهیپ يرهایمس یدسترس عدم -

 کوتاه بودن مسیر -2-3-4

 حیترج معموالً  ادهیپ عابران. است ادهیپ عابران رفتار بر مؤثر عوامل ترینمهم از یکی رويپیاده فاصله

 حد رد ادهیپ يرهایمس دیبا معابر شبکه یطراح در نیبنابرا؛ کنند انتخاب را ریمس ترینکوتاه که دهندمی

 کوتاه انزیم. شود توجه ادهیپ عابران يبرا انبریم يرهایمس جادیا به و بوده کینزد ریمس ترینکوتاه به امکان

 مقصد و دأمب نیب میمستق و ییهوا فاصله به ریمس یواقع طول نسبت اساس بر توانمی را ادهیپ يرهایمس بودن

 معابر هشبک ریزيبرنامه در دیبا و شده ریمس ترینکوتاه از ادهیپ يرهایمس شدن دور باعث که يموارد. دیسنج

 :هستند ریز شرح به رند،یگ قرار موردتوجه

 ادهیپ يرهایمس به توجهیبی و يموتور کیتراف يازهاین اساس بر هاخیابان شبکه یطراح -

 عیوس هايتقاطع و هامیدان وجود -

 آن نامناسب ییجانما ای گذرپیاده یطراح عدم -

 کوتاه يرهایمس قطع و یکیزیف مانع وجود -

 زیبایی و جذابیت مسیر -2-3-5

 ترطوالنی ادهیپ يسفرها و کرده استفاده آن از يشتریب افراد تعداد باشند، جذاب ادهیپ يرهایمس اگر

: است ریز شرح به شود، توجه هاآن به دیبا تیجذاب و ییبایز تأمین يراستا در که یطراح مشکالت. شوندمی
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 يدارا همکف طبقه در که هاییساختمان وجود عدم( روهاپیاده هیحاش در موجود هايکاربري نفوذناپذیري -

 )هاپارك و هارستوران ها،کافه رینظ هستند، ادهیپ عابران ورود يبرا بازشو

 یکاف ییروشنا تأمین عدم -

 نامناسب آمیزيرنگ و ينورپرداز -

 ناهماهنگ و نامناسب يمنظرساز -

 ادهیپ يرهایمس نظافت در غفلت -

 راحتی -2-3-6

 ،رويپیاده يرهایمس در یراحت شیافزا منظوربه. است رويپیاده مشوق هايشاخص از یکی ریمس یراحت

 :شود توجه ریز عوامل به دیبا

 ادهیپ يرهایمس يبرا یطول بیش ضوابط تیرعا -

 لغزنده ریغ و محکم هموار، يروساز وجود -

 تیمعلول يدارا افراد عبور يبرا یکاف عرض و راههشیب وجود -

 ادهیپ عابران حجم با متناسب یکاف عرض وجود -

 رويپیاده ریمس در یناگهان ارتفاع تغییرعدم -

 ادهیپ عابران حرکت ریمس در درختان برگ و شاخ مانند یموانع وجود عدم -

 التیتسه جادیا و يشهر مبلمان مناسب ییجانما - روهاپیاده یمیاقل شیآسا و اندازيسایه تیرعا -

 استراحت يبرا مناسب

 یینایب اختالالت يدارا ادهیپ عابران ژهیو برجسته ينشانگرها از استفاده -

 روشنایی -2-3-7

 ياقتصاد رونق و جرائم کاهش ،یمنیا و تیامن برافزایش تأثیرگذار عوامل از اده،یپ يرهایمس ییروشنا

 . است يتجار يواحدها

 هاي عابر پیادهویژگی -2-3-8

 یمامت يازهاین. باشند ادهیپ عابران مختلف هايگروه يازهاین يپاسخگو دیبا يشهر ونقلحمل هايشبکه

. دارند يکمتر دید ارتفاع و کرده حرکت ترآهسته معموالً کودکان مثال، عنوانبه. ستین کسانی ادهیپ عابران
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 هايتگاهدس از مستقل صورتبه بتوانند که یزمان تا و دارند طیمح از یمتفاوت درك ساالن،بزرگ به نسبت هاآن

 يرگید متفاوت موارد به سالمندان، گر،ید ییسو از. دارند تیحما و نظارت به ازین کنند، استفاده ونقلحمل

 در احتاستر يبرا هاییمکان و دارشیب ینواح در رهیدستگ از استفاده ابان،یخ از عبور يبرا شتریب زمان مانند

 . است شده اشاره ادهیپ عابران هايویژگی ترینمهم از یبرخ به ادامه در. دارند ازین خود حرکت ریمس

 رويپیادهسرعت  -2-3-9

 طیشرا و افراد يبرا متوسط صورتبه و بوده وابسته يفرد و یطیمح مختلف عوامل به رويپیاده سرعت

 مکک لیوسا با که يافراد سرعت داشت نظر در دیبا البته. شودمی گرفته نظر در هیثان بر متر 2/1تا  9/0

 از یکی. شودمی متر بر ثانیه 5/0تا  3/0 حدود در کنندمی حرکت مشابه يابزارها ای واکر و عصا مانند یحرکت

 ادهیپ عابران و شتریب سرعت با جوانان. است افراد سن اده،یپ عابران حرکت سرعت نییتع در عوامل ترینمهم

 و انکودک ها،خانم رويپیاده سرعت. کنندمی حرکت کمتر سرعت با ،یکیزیف مشکالت يدارا افراد و سالمند

 13 يشهر معابر یطراح نامهآیین. است کمتر رويپیاده سرعت نیانگیم از درصد 15 تا 10 نیب سالمندان

 تحرک سرعت بر زین سفر هدف و روزشبانه ساعات خبندان،ی برف، و باران بارش هوا، يدما مانند يگرید عوامل

 طوربه. ذیردپمی تأثیر زین ریمس یتوپوگراف و روپیاده يروساز تیفیک از روي،پیاده سرعت. هستند تأثیرگذار

 ریمس مثبت بیش شیافزا. ندارند رويپیاده سرعت بر توجهیقابل تأثیر درصد 5 از کمتر هايشیب مثال،

 درصد، 20 حدود تا بیش شیافزا و داده کاهش درصد 12 حدود را رويپیاده سرعت درصد، 10 به 5 از روپیاده

 حرکت امکان دیبا رويپیاده التیتسه و هاخیابان یطراح. دهدمی کاهش را رويپیاده سرعت درصد 25 تقریباً 

 نیکمتر با باال سرعت يدارا افراد که باشد ايگونهبه دیبا یطراح درواقع،. آورد فراهم را مختلف هايسرعت با

 هینقل لیوسا ای ادهیپ عابران ریسا با تداخل از سرعت،کم عابران نیهمچن و شوند مواجه خود ریمس در ریتأخ

 . شود گرفته نظر در یطوالن یعرض هايگذرگاه در هاآن استراحت يبرا هاییمکان وشده حفاظت

 رويمسافت پیاده -2-3-10

 مانند( يفرد مشخصات اساس بر و بوده رويپیاده يبرا افراد هیاول میتصم در عامل ترینمهم مسافت،

 10 از رشتیب رويپیاده خود، مقاصد به دنیرس يبرا افراد اکثر. است ریمتغ سفر، مشخصات و سن) و تیجنس

 ده،ایپ کامالً يسفرها يبرا رويپیاده حد بزرگ، يشهرها در اما؛ دانندنمی قبولقابل را متر) 800 معادل( قهیدق

 هايایستگاه به یدسترس يبرا قبولقابل رويپیاده فاصله. است رفتهیپذ زین متر 1500 مسافت تا یگاه

 نظر در متر 800 تا 400 حدود در یهمگان ستمیس نوع اساس بر سفرها نوع نیا لیتکم و یهمگان ونقلحمل
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 و کوچک يشهرها در خصوص به شهري،درون يسفرها از توجهیقابل سهم که نیا به توجه با. شودمی گرفته

 .بود خواهد سفرها نیا انجام يبرا يوهایش بالقوه، صورتبه رويپیاده هستند، کوتاه مسافت يدارا متوسط

 نقل عمومی در پهنه مطالعاتی محوروحمل -2-3-11

 ریمس کی جادیا. است سنجیامکان مطالعه در مهم نقاط گرید از یعموم ونقلحمل و اتوبوس يرهایمس

 دوطرفه انابیخ کی رییتغ. است اطراف هايخیابان به اتوبوس هايایستگاه ییجابجا متضمن بلوك کی در ادهیپ

 تواندیم نینهمچ. باشد ابانیخ گرید طرف به اتوبوس هايایستگاه انتقال منظوربه تواندمی طرفهیک یابانیخ به

 وبوسات هايایستگاه. باشد داشته همراه به را دیجد ینوع ای و اتوبوس هايایستگاه هايسایبان مجدد ییجانما

. ندشو آورده يموجود ستیل در و رندیگ قرار یابیارز و موردبررسی است بهتر ادهیپ محور یکینزد و اطراف در

 .گرفت خواهند قرار تأثیر تحت زین يمسافربر و یرانیتاکس خدمات مسیرهاي پیاده توسعه و جادیا صورت در

. ابندی گسترش اطراف هايخیابان در توانندمی مسافران شدن سواره و ادهیپ هايمکان ای یاکست هايایستگاه

 به توجه با ،یعموم ونقلحمل و کیتراف یزمان هايدوره بر بایستمی ادهیپ هايخیابان جادیا اثر شدت

 گ،نیپارک يبرا بایستمی هاخیابان نیا. ردیگ قرار مطالعه مورد بافت نهیزم کل در پهنه اطراف هايخیابان

 .رندیگ قرار ینیبازب مورد يبارانداز هايپهنه و یتاکس هايایستگاه اتوبوس، هايایستگاه

 پارکینگ عمومی در پهنه مطالعاتی محور -2-3-12

 فضاها نیا عموماً. گردندمی حذف ای جابجا نگیپارک يفضاها گیرد،می شکل ادهیپ ریمس کی که یهنگام 

 يرکزم مناطق در نگیپارک يفضاها کم عرضه صورت در. گردندمی جابجا ای لیتقل ادهیپ مهین يرهایمس يبرا

 کی .گردند اضافه رويپیاده يبرا مناسب ايفاصله در ای و شده یابیمکان دوباره بایستمی فضاها نیا شهر،

 یناکاف مطالعه زا قبل یحت نگیپارک تعداد ای د،ینما دیتول را یاضاف نگیپارک به ازین تنهاییبه تواندمی راهپیاده

 گانیرا نگیپارک وجود شهر، حومه دیخر مراکز تیموفق لیدال از یکی است ذکر به الزم نجایا در. باشد بوده

 ست،ین یکاف یسطح هايپارکینگ زانیم که شود مشخص شهر مرکز ریزيبرنامه در اگر. است مناسب

 همچون گ،نیپارک امکانات یطراح با مرتبط عوامل هیکل. شوند واقع موردتوجه بایستمی یطبقات هايپارکینگ

 موردبررسی یمال هايگذاريسرمایه دادن سازمان از قبل بایستمی هیاول طرح و ییجانما ،یدسترس ت،یظرف

 کی در نگیپارک هايارزش حفظ و نگیپارک کی ساخت نهیهز پرداخت به کمک يراستا در. رندیگ قرار

 ای ابان،یخ کنار هايمغازه اجاره از خاص درآمد همچون گذاريسرمایه و یمال مساعدت قهیطر د،یجد ساختار

 تربه نگیپارک. است يضرور موجود هاياندازه کنترل ای و هامحوطه حیتسط وسیلهبه هاهزینه کردن متعادل
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 نیا حل يبرا راه کی. دهد کاهش را يتجار يرهایمس تا رويپیاده فاصله که شود ییجانما ییدرجا است

 ییجانما گرید راه. است راهپیاده با يمواز هايخیابان در گاراژها و نگیپارک هايمحوطه توسعه موضوع

 ناهاب نیب يرهایمس قیطر از ادهیپ محور به هاآن یدسترس و است ادهیپ يمحورها یپشت جبهه در هاپارکینگ

 ینتأم امکان که شوند انتخاب ینقاط است شده یسع هاگزینه انتخاب در. است پذیرامکان ریمس بر عمود و

 .باشد داشته وجود هاآن یگیهمسا در نگیپارک

 هاکاربريجواري به مکان و هم غیر وابستههاي هاي لبه محور و فعالیتکاربري -2-3-13

 به تهوابس که يگرید هايفعالیت و ابانیخ لبه هايکاربري به توجه سنجیامکان مطالعات انجام هنگام به

 دمقص و ادهیپ عابر جذب زانیم خصوص در را کارشناس تواندمی هاکاربري یبررس. است يضرور نبوده مکان

 در وا حرکت و ادهیپ عابر يازهاین با سازگار آن هايکاربري و مکان نیا ایآ نکهیا و سازد آگاه ادهیپ عابر سفر

 د؟آور فراهم را ادهیپ حرکت تیامن تواندمی روزشبانه مختلف ساعات در هاکاربري نیا ایآ ر؟یخ ای است فضا

 بایستمی طورکلیبه باشند؟می مردم عموم جاذب ای باشندمی مردم از یخاص قشر جاذب هايکاربري نیا ایآ

 هبود سازگار ادهیپ عابر حرکت يازهاین با زانیم چه به محور در موجود هايفعالیت و هاکاربري که شود روشن

 أثیرگذارت فضا ییایپو و اقتصاد اده،یپ عابر جذب بر زانیم چه به لزوم صورت در هاکاربري در ییجابجا و رییتغ و

 يواحدها از یحرکت مقاصد که است ازین باشد، رويپیاده تیقابل يدارا حتم طوربه ابانیخ کی آنکه يبرا. است

 شدتبه جواري،هم. باشند گریکدی بالفصل مجاورت در هامغازه و هاپارك مدرسه، کار، هايمحل تا یمسکون

 مسیرهاي پیاده ن،یهمچن. دهدمی شیافزا روهاپیاده در را هاپیاده حجم و کرده جیترو را ادهیپ يسفرها

 هک گیرندبرمی در را یالتیتسه گرید ای پست ادارات ،یخواربارفروش ،یمحل هايخانهقهوه رینظ هاییمکان

 یدوست و وندیپ هاآن. کنندمی وگوگفت گر،یکدی با تعامل در و رفته هاآن از کی هر داخل به غالباً محله ساکنان

 نمودن آشنا کردن، معاشرت ،یاجتماع هايکننده منقبض عنوانبه هاآن ییتوانا و آورده وجود به را هايمحل

 .نمایدمی جیترو را اعتماد و

 خصوصیات کالبدي و کیفیت فیزیکی بناهاي محصورکننده محور -2-3-14

 يبناها مطالعه اده،یپ يمحورها جادیا سنجیامکان مطالعه يراستا در موردبررسی يارهایمع از یکی 

 بنا، محور به رو ينما ت،یمحصور ه،یابن ارتفاع استحکام، بنا، قدمت یبررس. است محور لبه دهندهشکل

 عابران امر يابتدا در که یعوامل هیکل و بنا سقف سبک موجود، يبناها آسمان خط بنا، يمعمار يهایژگیو

 بافت تیهو تیدرنها عوامل آن. است يضرور کند،می مصمم آن در حرکت يبرا ریمس انتخاب جهت را ادهیپ
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 ت،یهو عوامل یبررس در ریمس آن در حرکت يبرا را عابر رغبت زانیم و کرده مشخص را مذکور محور و

 زحائ زین محور در موجود يبناها تیموقع نیهمچن. کندمی نییتع را رهیغ و یحس يغنا فضا، انگیزيخاطره

 ابرع حرکت يبرا محور زیتجه منظوربه باشد، ینامناسب یمکان تیموقع در یساختمان اگر چراکه است، تیاهم

 ادهیپ محور کی جادیا يبرا ریزيبرنامه در. شد متحمل آن کردن خراب و يداریخر يبرا ايهزینه دیبا ادهیپ

 ریزيبرنامه با زمانهم نما یطراح و باال لیپتانس ای ينماها به توجه و میقد و دیجد هاينماسازي به توجه

 . گیردمی قرار يشهر یطراح کار دستور در عموماً محور

 شناسی شهرينشانه -2-3-15

 داشتن واسطهبه که يشهر هايمحیط و شهرها از ییاجزا و عناصر عنوانبه را يشهر هاينشانه 

 وجود. دنمو یمعرف باشند،می تیاهم حائز و تشخیصقابل خود، رامونیپ و بستر از زیمتما و يدیکل يهایژگیو

 رب که يعناصر. است ادهیپ محور کی تیموفق يارهایمع از گرید یکی ادهیپ يمحورها طول در شاخص ينماها

 تعلق سح بلکه افزاید،می محور ییخوانا بر تنهانه عناصر نیا. افزایندمی فضا یسرزندگ بر و افزوده محور تیهو

 هايپاتوق و ینکانو نقاط و بوده فضا بر دیتأک عناصر نیا یژگیو. کندایجاد می فضا از کنندهاستفاده در را فضا به

 يهايکاربر چون ايویژه هايکاربري به توجه با عناصر نیا. آورندمی وجود به را يرفتار هايقرارگاه و یاجتماع

 . باشند داشته عمده نقش ادهیپ سفر دیتول در توانندمی...  و یآموزش و یمذهب ،یفرهنگ

 کیفیت بصري و کریدورهاي بصري محور -2-3-16

 در يربص تیفیک .است د،ینما کیتحر را انسان شناسانه ییبایز حس آنچه هر يبصر تیفیک از منظور

 ازنظر محور کی نکهیا. است محور محصورکننده يبناها يمعمار تیفیک چون یعوامل شامل محور کی

 ندهیآ هاينوسازي در هاآن از يالگوبردار و ایاح مرمت، حفظ، با که باشد هاییپتانسیل يدارا يبصر هايویژگی

 آن يربص تیفیک بر زین محور یاهیگ پوشش نوع. است تیاهم حائز اریبس نمود، ایاح را محور آن تیهو بتوان

 ای ابن ای و محور کنار یفیرد درختان محور، محصورکننده يبناها از حاصل يبصر دوریکر نیهمچن. است مؤثر

 اصرعن نیا. شودمی شامل را باشد شده واقع محور آکس در سازانسان ای و یعیطب صورتبه که یشاخص عنصر

 .انگیزدبرمی را انسان يکنجکاو حس و بوده فضا در انسان حضور جاذب
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 هاي سفر عابرپیاده و انواع آناهداف و ویژگی -2-3-17

 رويپیاده امکانات و التیتسه بهبود و توسعه باشند، مشخص ادهیپ يسفرها هايگونه انواع و اهداف اگر 

 عدادت. است وابسته مقصد و مبدأ نیزم يکاربر به يادیز زانیم به ادهیپ عابر سفر قصد. بود خواهند بهتر

 زانیم ال،مث عنوانبه. است وابسته تیفعال آن نوع و اندازه به تیفعال کی توسط شده دیتول ای و جذب يسفرها

 عمده وعن سه به ادهیپ عابر يسفرها. است کوچک هايفروشگاه از شتریب بزرگ هايفروشگاه سفر جذب و دیتول

 به يمقصد يسفرها. شوندمی بنديدسته یحیتفر يسفرها و یشغل و يکارکرد يسفرها ،يمقصد يسفرها

 ها،نگپارکی. باشندمی یعموم ونقلحمل هايپهنه به وابسته که گیرندمی شکل ینقاط ای خانه از و خانه سمت

 تیمأمور رساندن انجام به يبرا شغل به وابسته ای و يکارکرد يسفرها هايایستگاه و اتوبوس هايایستگاه

 غذا رفص د،یخر شامل یشخص يتجار يسفرها ای کار به وابسته یشغل يسفرها مانند ،شوندمی دیتول ايویژه

 نیا. شوندمی ساخته و دیتول فراغت، اوقات به وابسته اهداف يبرا یحیتفر يسفرها. دکتر مطب به مراجعه ای

 ترینابتدایی از یکی یاجتماع هايفعالیت نیهمچن ،یورزش عیوقا و هاکنسرت تئاتر، به رفتن شامل سفرها

 اریبس. است گرفته قرار موردبررسی افراد يسفرها مقاصد ژهیو صورتبه مطالعات نیا يبرا. است آن مقاصد

 روش کی عنوانبه را رويپیاده روش روند،می سفر به یمذهب هدف ای و دیخر هدف با که يافراد است محتمل

 . نندیبرگز خود مقصد به دنیرس يبرا مناسب

 توپوگرافی -2-3-18

. دارد ادهیپ محور کی یطراح و یمکان تیوضع بر مطلوب راتیتأث يدارا اغلب حوزه کی یتوپوگراف

 در ادهیپ عابران یجسمان توان و ازهاین اساس بر یطراح نحوه و باشندمی ادهیپ عابران فضا کاربران کهازآنجایی

 يرضرو نیزم یعیطب عوارض و یطراح حوزه یتوپوگراف به توجه است، یجسم معلوالن و مختلف یسن هايرده

 در یگاه. گردند لحاظ یطراح در بایستمی زین ياضطرار هینقل لیوسا یدسترس که است ذکر انیشا. است

 ایآ نکهیا است، مواجه شک با خاص هايتوپوگرافی از یبرخ در ادهیپ ریمس کی جادیا امکان موارد از یبرخ

 يهابنا و ادهیپ محور بستر به ياضطرار خدمات ای و هستند مواجه یجسم مشکل با ریمس در حرکت در عابران

 . ریخ ای است پذیرامکان آن اطراف
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 پیوستگی تأمیني موجود و مسیرهاي پیادهوضعیت  -2-3-19

 صورتبه ادهیپ يرهایمس جادیا: ردیبگ قرار موردتوجه تواندمی صورت دو به راهپیاده يرهایمس جادیا 

 محدوده از خارج در و یموضع صورتبه عموماً  منفرد صورتبه رهایمس جادیا. رهایمس از ايشبکه جادیا و منفرد

 بهتر باشند داشته وجود گریکدی مجاورت در راهپیاده نیچند کهیصورت در اما افتاد، خواهد اتفاق شهر يمرکز

 . شود فراهم کنندگاناستفاده يبرا يحداکثر رويپیاده امکان هاآن نیب اتصال جادیا با تا است

 نظرات کارشناسان -2-3-20

 يکار دوران در دارند، و کار سر يشهر مسائل با که یکارشناسان خصوص به ونقلحمل مهندسان و افراد 

 مواجه هاارگان ریسا و سیپل ،يشهر مسئوالن شهروندان، يسو از يمتعدد مطالبات و هادرخواست با خود

 نیا نظر. گردندمی آشنا هاحوزه گرید کارشناسان دگاهید و یعموم مطالبه و خواست با تدریجبه و شوندمی

 کی از چراکه رد،یبگ قرار استفاده مورد راهپیاده يرهایمس نییتع در بالقوه عامل کی عنوانبه تواندمی افراد

 تباطار با توانندمی دارند که هايوجه به توجه با گرید طرف از و دارند ییآشنا يشهر مطالبات و ازهاین با طرف

 . برسانند حداقل به را یکارشناس هايطرح با هامخالفت جامعه عموم و افراد با

 در شهر شیراز  مسیرهاي پیاده

ها به اختصار توضیح داده شده و ارزیابی آن مسیرهاي پیادههاي در این بخش فرآیند شناسایی گزینه

 است.

 کاربري زمین -2-4-1

هاي اولیه مسیرهاي پیاده مورد بررسی واقع خواهند شد، گزینه عنوانبهبه منظور شناسایی معابري که 

کاربري  شده به ازاي هر یک از بینیانجام شد. براي این منظور مساحت پیش از نگاه کالن بررسی در گام اول

گانه شهر شیراز تجمیع 325در سطح نواحی  1409براي سال افق از مطالعات طرح تفضیلی شهر شیراز  اراضی

مذهبی،  -مله کاربري اداري، تجاري، فرهنگیب سفرهاي پیاده از جذدر ج مؤثرهاي مهم و . کاربريشد

جهانگردي و پذیرایی و فضاي سبز در سطح نواحی ترافیکی مورد بررسی واقع شدند. به ازاي هر کاربري، نواحی 

نواحی  بنديطبقهي شدند. بندطبقه، طبقه 5میزان مساحت آن کاربري در از ترافیکی متناسب با مشمولیت 

، مساحت کاربري مذهبی -، مساحت کاربري فرهنگی، مساحت کاربري تجاريبراساس مساحت کاربري اداري 

 اند. شدهپذیرایی و مساحت کاربري فضاي سبز نمایش داده -جهانگردي
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 1409ه شهر شیراز بر مبناي مساحت کاربري اداري در سال گان325بندي نواحی طبقه -10-2 شکل

 
 1409گانه شهر شیراز بر مبناي مساحت کاربري تجاري در سال 325بندي نواحی طبقه -11-2 شکل
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 1409مذهبی در سال  -گانه شهر شیراز بر مبناي مساحت کاربري فرهنگی 325نواحی بندي طبقه -12-2 شکل

 
 1409پذیرایی در سال  -گانه شهر شیراز بر مبناي مساحت کاربري جهانگردي 325بندي نواحی طبقه -13-2 شکل
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 1409گانه شهر شیراز بر مبناي مساحت کاربري فضاي سبز در سال 325بندي نواحی طبقه -14-2 شکل

 

 ،ندواقع شده بود هاکاربرينواحی ترافیکی که در دو طبقه با بیشترین مساحت به ازاي هر یک از  در ادامه

دند. لبه در معابر آن انتخاب ش هايکاربرينیز حیه و در سطح نا هاکاربريتر کاندید براي بررسی جزئی عنوانبه

 داده شده است. نمایش 15-2 شکل تصویري از نواحی انتخابی در
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  مسیر پیادهلبه معابر جهت احداث  تر کاربرينواحی ترافیکی کاندید براي بررسی جزئی -15-2 شکل

 

هاي هاي موجود در هر یک از نواحی و کاربريبا نگاه خرد در سطح هر یک نواحی کاندید شده، کاربري

گزینه اولیه مسیر پیاده براساس شرط  عنوانبهلبه معابر هر یک از این نواحی بررسی شد. تعدادي از معابر 

هاي تجاري و اداري راي کاربريهاي بعدي انتخاب شدند. نواحی که داهاي لبه جهت ارزیابیجذابیت کاربري

، تعمیرگاه خودرو و... بودند، در این آالتیراقغیرجذاب براي مسیرهاي پیاده نظیر تراشکاري، فروش ابزار و 

 اند.گام حذف شدند. معابر پیشنهادي براساس کاربري لبه در نمایش داده شده
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 راه لبه معابر جهت احداث پیاده مسیرهاي پیاده اولیه پیشنهادي براساس کاربري -16-2 شکل

 مسیرهاي پیاده موجود -2-4-2

 گیري در انتخاب مسیرهايپیوستگی و بهبود تصمیم تأمینمسیرهاي پیاده موجود در شهر شیراز جهت 

جدید پیشنهادي باید مورد توجه واقع شوند. موقعیت مسیرهاي پیاده موجود از کارفرما دریافت شد و به صورت 

ي موجود در شهر شیراز مسیرهاي پیادهاطالعات مکانی بر روي شبکه معابر شهر شیراز مشخص شدند. نقشه 

 است. 17-2 شکلبه صورت 
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  1401پیاده موجود در شهر شیراز در سال مسیرهاي  -17-2 شکل

 مسیرهاي پیاده پیشنهادي در مطالعات پیشین -2-4-3

که توسط دانشگاه تربیت مدرس براي شهر شیراز انجام  » مطالعات سفرها پیاده«اي با عنوان در مطالعه

تعدادي از معابر شهر شیراز را براي تبدیل  ،سازياز دو روش پرسشگري از خبرگان و مدل استفادهشده بود، با 

تم ها توسعه سیسیابی گزینهبررسی و مکان«اي با عنوانبه مسیر پیاده پیشنهاد دادند. همچنین در مطالعه

شیراز که توسط دانشگاه  » سواريي شهري و سیستم شبکه دوچرخهمسیرهاي پیادهنقل پایدار از جمله وحمل

 »برنامه راهبردي زندگی پیاده«مطالعه اند. مسیر پیاده پیشنهاد شده عنوانبهانجام شده بود، تعدادي از معابر 

مداري پیشنهاد داده بود. این مطالعه نیز در تعیین پیاده تأمینبا اولویت باال به منظور در شهر نیز نواحی 

تصویري از مسیرهاي پیشنهادي در مطالعات پیشین در مسیرهاي پیاده پیشنهادي مورد توجه قرار گرفت. 

 .شودمیمشاهده  18-2 شکل
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 مسیرهاي پیاده پیشنهادي مطالعات پیشین در شهر شیراز  -18-2 شکل

 
مسیرهاي پیاده  عالوه برلذا به منظور انتخاب مسیرهاي نهایی پیاده در شهر شیراز، در این گزارش 

ده و نیز برآورد ش هاي قبل، مشخصات مسیرهاي پیاده پیشنهادي توسط مطالعات پیشینپیشنهادي در بخش

ر دکلیه مسیرهاي کاندید براي بررسی شروط احداث مسیرهاي پیاده  مورد تحلیل و ارزیابی واقع خواهد شد.

 نمایش داده شده است. 19-2 شکل



   

 

 

 

 32صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
 در شهر شیراز  کاندید براي بررسی شروط مسیرهاي پیادهمسیرهاي پیاده پیشنهادي  -19-2 شکل

 طول مسیر -2-4-4

ي راه باید طول مسیر پیاده بررسی شود. براحساسیت عابرین پیاده به کوتاه بودن مسیر پیاده با توجه به

قبول خواهد بود. این مسافت در شهرهاي متر غیرقابل 800دقیقه یعنی  10روي بیشتر از مسیرهاي پیاده پیاده

یشتر شود، باید دسترسی به متر افزایش یافته است. چنانچه طول مسیر پیاده از موارد فوق ب 1500بزرگ به 

شود؛ بنابراین طول همه مسیرهاي پیشنهادي محاسبه شد.  تأمیننقلی براي عابر پیاده وهاي حملسایر شیوه

 شده است. ارائه 1-2 جدولاین مقادیر در 

 نوع معبر و نقش آن در شبکه ترافیکی شهر شیراز -2-4-5

مسیرهاي هستند که در صورت محدودیت کامل، وسایل نقلیه سواري مجاز به عبور از  مسیرهاي پیاده

، در اشدبنیستند؛ بنابراین درصورتی که پیوندي داراي نقش بسیار مهم در شبکه ترافیکی شهري داشته  هاآن

راه منجر به اختالل در شبکه ترافیک شهري و نارضایتی شهروندان خواهد بود. نوع عمل تبدیل آن به پیاده

 ست. آورده شده ا 1-2 جدولمعبر در مسیرهاي پیشنهادي در 
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 عرض مسیر -2-4-6

برابر با  شودمیحداقل عرض مورد نیاز براي مسیرهاي پیاده که سفرهاي با هدف تفریحی در آن انجام 

متر  5/3تا  3متر و براي مسیرهاي خرید حداقل  5/5تا  5/4متر است. این عرض براي مسیرهاي عادي  10

 دولجاست. در نتیجه مسیرهاي پیشنهادي باید از این دیدگاه نیز مورد بررسی واقع شوند. عرض مسیرها در 

 شده است.ارائه  2-1

 شیب طولی مسیر -2-4-7

هاي تند در طول زیاد منجر به نسبت به شیب طولی مسیر حساس هستند و شیب شدتبهعابران پیاده 

پیاده مناسب است. درصد براي مسیرهاي  2عدم مطلوبیت مسیر براي کاربران خواهد بود. شیب طولی زیر 

شده ارائه  1-2 جدولدرصد است. متوسط شیب طولی هر یک از مسیرها در  5 قبولقابل شیب طولیحداکثر 

 2) داراي شیب طولی زیر درصد 2/3شیب  (مسیر میدان ارم  جزبهکه همه مسیرها  شودمیمشاهده  است.

مسیر میدان ارم با توجه به جذابیت تفریحی باالي آن و نزدیکی به شیب باال در  رسددرصد هستند. به نظر می

 خواهد بود. قبولقابلباغ ارم و زیرساخت فعلی این معبر 

 نقل همگانیودسترسی به حمل -2-4-8

انتقال سفرها از شیوه خودروي سواري به مد پیاده و  مسیرهاي پیاده سیستأترین اهداف یکی از مهم

است.  اهمیت حائزهاي اتوبوس و مترو اهاي پیاده به ایستگبنابراین دسترسی مسیره؛ نقل همگانی استوحمل

ا ههاي خط مترو فعال فعلی (خط یک و دو) براي هر یک از مسیرهاي اتوبوس و ایستگاهدسترسی به ایستگاه

به معناي عدم دسترسی در فاصله مناسب  0شده است. عدد یک به معناي دسترسی و عدد ارائه  1-2 جدولدر 

 است.

 هاي همگانیدسترسی به پارکینگ -2-4-9

ر خواهند بود هاي همگانی موجود در شهر، افراد قاددسترسی مسیرهاي پیاده به پارکینگ تأمینبا 

 1-2 جدولپیاده ادامه دهند. در  شیوهخودروي خود را در پارکینگ پارك کرده و بخشی از سفر خود را با 

، عدم دسترسیبه معناي  0همگانی شهر بررسی شده است. عدد  هاپارکینگدسترسی هر یک از مسیرها با 

هاي به معناي دسترسی به پارکینگ 2هاي همگانی و طبقاتی و عدد به معناي دسترسی به پارکینگ1عدد 

 تر است.کوچک
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 پیوستگی و تعداد تقاطعات در مسیر -2-4-10

هستند. هرچه تعداد  ر پیادهمسیترین معیارها در انتخاب ایمنی عابر پیاده از مهم تأمینپیوستگی و 

راه با سایر مسیرها کم باشد، پیوستگی مسیر عابر پیاده بیشتر شده و همچنین با کاهش تداخل تقاطعات پیاده

یابد. تعداد تقاطع هر یک از مسیرهاي پیشنهادي با مسیرهاي عابر پیاده و سواره ایمنی کاربران افزایش می

تري قابل مشاهده است. مسیرهایی که تداخل کمتري دارند، مسیرهاي مطلوب 1-2 جدولاصلی و فرعی در 

 هستند.

 دسترسی به نقاط مهم شهري -2-4-11

 هاي پیشنهادي توجه زیادي به نزدیکی به نقاط مهم شهري نظیر مراکزبا توجه به اینکه در انتخاب گزینه

ل تمام مسیرها به حداق تقریباًتفریحی، فرهنگی، گردشگري، تاریخی، اداري، تجاري و فضاي سبز شده بود، 

 یکی از نقاط مهم شهري دسترسی دارند. 

 بستهاي بنفرعی -2-4-12

با تبدیل یک معبر به مسیر پیاده، محدودیت تردد خودرو سواري در آن معبر ایجاد خواهد شد؛ بنابراین 

ممنوعیت تردد خودرو براي افراد  بست اطراف باشد،هاي بنر پیاده تنها راه دسترسی به کوچهچنانچه مسیر عاب

از  هاي محلی ایجاد نارضایتی خواهد کرد و اجرا کردن مسیر و ثمربخشی آن را مشکلساکن در این کوچه

 خواهد نمود. در ارزیابی مسیرها باید به این امر مهم توجه نمود.
  



   

 

 

 

 35صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 مشخصات مسیرهاي پیاده پیشنهادي اولیه -1-2 جدول

 مسیر پیشنهادي
 طول 
 (متر)

 عرض 
 متر)(

 شیب
 طولی

 نوع معبر
 دسترسی
 به اتوبوس

 دسترسی
 به مترو

 دسترسی
 به پارکینگ

 تعداد تقاطع 
 ا معابر اصلیب

 تعداد تقاطع
با معابر فرعی   

 نوع
 کاربري

 7/0 2/11 431 توحیدخیابان 
 کننده وجمع

 کنندهپخش
 خرید 1 0 1 1 1

 حدفاصل( 11کریمخان 
 زند) خانلطفعلی -خانکریم

 1 0 2 1 1 فرعی 9/0 10 554
-خرید  

 تاریخی
 تاریخی 1 0 1 1 1 فرعی 5/1 - 938 دي 9بلوار  -دروازه کازرون

 3/0 10 145 سراي مشیر -راه نمازي سه
 کننده وجمع

 کنندهپخش
1 0 1 1 2 

-خرید  
 تاریخی

 0 0 1 0 1 فرعی 6/0 10 595 مسجد موالمسیر 
-خرید  

 تاریخی

 7/1 3/16 634 خیابان طالقانی
 کننده وجمع

 کنندهپخش
1 0 1 0 1 

-خرید  
 تاریخی

 7/2 20 617 گلشن شیرازي -نارنجستان 
 کننده وجمع

 کنندهپخش
 تاریخی 3 1 2 0 1

 4 0 1 1 1 شریانی فرعی 4/1 30 796 مالصدرا
-خرید  

 تاریخی

 تفریحی 0 1 1 1 1 شریانی فرعی 5/1 9/19 670 مشکین فام

 1 1 1 1 1 شریانی فرعی 2/3 2/32 1448 بلوار ارم
-خرید  

 تاریخی

 5/0 4/17 445 خیابان انوري
 کننده وجمع

 کنندهپخش
 خرید 2 0 1 0 1

 8/0 8/19 332 زیرگذر زند -دروازه اصفهان 
 کننده وجمع

 کنندهپخش
1 0 1 0 3 

 پیوستگی 
-خرید  

 تاریخی

 8/0 9/23 566 خیابان سمیه
 کننده وجمع

 کنندهپخش
 تفریحی 1 0 3 0 1

 2/1 8/19 667 بیست متري سینما سعدي
 کننده وجمع

 کنندهپخش
1 0 1 0 4 

-خرید  
 تاریخی

 7/1 5/18 513 خیابان خیام
 کننده وجمع

 کنندهپخش
 خرید 2 0 1 0 1

محور حافظ (حدفاصل بلوار 
 گلستان تا تقاطع عمادي)

 تفریحی 0 1 2 0 1 شریانی فرعی 8/2 8/25 531

 3 0 2 0 1 شریانی فرعی 2/3 2/32 198 نارون -میدان ارم 
-خرید  

 تاریخی



   

 

 

 

 36صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 راهترافیکی تبدیل معبر به پیاده تأثیر -2-4-13

راه معبر مورد نظیر از شبکه ترافیک سواره شهر تر توضیح داده شد باید با احداث پیادهطور که پیشهمان

ها منجر به آن در جریان ترافیک شهر مورد بررسی قرار داد. مسیرهاي که حذف آن تأثیرحذف شده و باید 

در این گام براي مسیرهاي  تند.تري هسمسیرهاي مطلوب تغییرات و اغتشاش کمتري در شبکه ترافیک شوند،

در  1409با طبقه دسترسی باالتر، تغییرات حجم تردد پس از ساخت مسیرهاي پیاده در اوج صبح در سال 

، 20-2 شکلشبکه معابر شهر شیراز ارزیابی شد. ارزیابی شبکه براي مسیر بیست متري سینما سعدي در 

، خیابان مالصدرا در 23-2 شکل، خیابان خیام در 22-2 شکل، خیابان انوري در 21-2 شکلخیابان توحید در 

ارائه  27-2 شکل، خیابان مشکین فام در 26-2 شکل، خیابان ارم در 25-2 شکل، محور حافظ در 24-2 شکل

شود که در صورت اجراي مسیر پیاده کامل در معابر بیست متري سعدي، خیابان مشاهده می شده است.

توجهی در معابر اطراف به وجود را، محور حافظ، خیابان ارم و خیابان مشکین فام افزایش حجم تردد قابلمالصد

و نارضایتی در شبکه شود؛ بنابراین مسیرهاي بیست متري سعدي  ریتأخش تواند منجر به افزایآید که میمی

و  آن يسازآراممسیر بلوار ارم و  يسازکفها حذف شدند. با توجه به و خیابان مالصدرا به طور کامل از گزینه

ه صورت ب مدتکوتاهدر  توانندفام این معابر میهاي خیابانی در مسیر مشکینریزي براي فعالیتهمچنین برنامه

یرهاي پیوستگی مس تأمینبا توجه به نقش مسیر محور حافظ در مسیر پیاده با محدودیت نسبی احداث شوند. 

در ادامه اثر ترافیکی مسیرهاي موازي تواند با محدودیت نسبی اجرا شود. این محور می موجود، مسیر پیاده در

راه کامل و دهپیا عنوانبه. مسیر خیابان توحید با کمترین اثر ترافیکی شدخیابان توحید، انوري و خیام بررسی 

یر پیاده در مسیرهاي موازي با توجه به احداث مسخواهد بود.  اجراقابلمسیر خیابان خیام با محدودیت نسبی 

یر شود. با تبدیل ساآن، هیچ تغییري در این خیابان پیشنهاد نمی توجهقابلخیابان انوري و اثر ترافیکی 

مسیرهاي پیشنهادي به مسیر پیاده کامل، با توجه به نقش این معابر در شبکه و طبقه دسترسی این معابر، 

 مشکلی در شبکه ترافیکی ایجاد نخواهد شد.

 



   

 

 

 

 37صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
  1409در اوج صبح سال  بیست متري سعديتغییرات حجم تردد بعد از ساخت مسیر پیاده  -20-2 شکل

 
  1409صبح سال تغییرات حجم تردد بعد از ساخت مسیر پیاده خیابان توحید در اوج  -21-2 شکل



   

 

 

 

 38صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
  1409تغییرات حجم تردد بعد از ساخت مسیر پیاده خیابان انوري در اوج صبح سال  -22-2 شکل

 
  1409در اوج صبح سال تغییرات حجم تردد بعد از ساخت مسیر پیاده خیابان خیام  -23-2 شکل



   

 

 

 

 39صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
  1409تغییرات حجم تردد بعد از ساخت مسیر پیاده مالصدرا در اوج صبح سال  -24-2 شکل

 
  1409در اوج صبح سال تغییرات حجم تردد بعد از ساخت مسیر پیاده محور حافظ  -25-2 شکل



   

 

 

 

 40صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
  1409تغییرات حجم تردد بعد از ساخت مسیر پیاده بلوار ارم در اوج صبح سال  -26-2 شکل

 
  1409فام در اوج صبح سال پیاده مشکین یرات حجم تردد بعد از ساخت مسیر تغی -27-2 شکل



   

 

 

 

 41صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 ازي شدهسروهاي مناسبپیوستگی با پیشنهاد معابري با محدودیت نسبی یا پیاده تأمین -2-4-14

ها در دلیل نقش آندر بررسی معابر شهري، برخی دیگر از معابر شهر داراي جذابیت کاربري بودند اما به

ین مسیرهاي پیوستگی نسبی ب تأمیننیز به منظور راه غیرممکن بود. این معابر شبکه، تبدیل این معابر به پیاده

 اند.پیاده نهایی در پیشنهاد داده شده

 بندي اجراو اولویت مسیرهاي پیاده پیشنهادي نهایی -2-4-15

نمایش داده شده  2-2 جدول درمسیرهاي پیاده پیشنهادي وضعیت پس از بررسی تمام قیود فوق، 

حذف شدند. تعدادي به صورت مسیر پیاده با  پیشنهادهاتعدادي از این مسیرهاي در ارزیابی نهایی از است.

یرهاي مس. دمحدودیت کامل و بخش دیگري از مسیرها به صورت مسیر پیاده با محدودیت نسبی پیشنهاد شدن

 آورده شده است. 3-2 جدولها در اند و لیست آننمایش داده شده 28-2 شکلهادي نهایی در شنپی

  



   

 

 

 

 42صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 راه در هر یک از مسیرهاي پیشنهاديوضعیت بررسی شروط احداث پیاده -2-2 جدول

 طول پیشنهاديمسیر 
 عرض

 (متر) 
 شیب 
 طولی

 نوع 
 معبر

 دسترسی به 
 همگانی نقلوحمل

 دسترسی
 به پارکینگ 

 تقاطع با 
 مسیرهاي اصلی

 هايتعدد کوچه
 بستبن 

 کاربري
 پیوستگی تأمیندر  مؤثر

 مسیرهاي موجود
 اثر 

 ترافیکی
 ارزیابی نهایی

 محدودیت کامل            خیابان توحید
 محدودیت کامل            زند) خانلطفعلی -خانکریم حدفاصل( 11کریمخان 

 محدودیت کامل            دي 9بلوار  -دروازه کازرون
 هاحذف از گزینه            سراي مشیر -راه نمازي سه

 محدودیت کامل            مسجد موالمسیر 
 محدودیت کامل            خیابان طالقانی

 محدودیت کامل            گلشن شیرازي -نارنجستان 
 هاحذف از گزینه            مالصدرا

 محدودیت نسبی            مشکین فام
 محدودیت نسبی            بلوار ارم

 هاحذف از گزینه            خیابان انوري
 محدودیت نسبی            زیرگذر زند -دروازه اصفهان 

 محدودیت نسبی            خیابان سمیه
 هاحذف از گزینه            (هفت تیر) بیست متري سینما سعدي
 محدودیت نسبی            خیابان خیام

 محدودیت نسبی            بلوار گلستان تا تقاطع عمادي) حدفاصلمحور حافظ ( 
 محدودیت نسبی            نارون -میدان ارم 



   

 

 

 

 43صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
 شیراز مسیرهاي پیاده پیشنهادي نهایی در شهر  -28-2 شکل

 
 لیست مسیرهاي پیاده پیشنهادي نهایی -3-2 جدول

 نوع مسیر مسیر پیشنهادي شماره نوع مسیر مسیر پیشنهادي شماره
 محدودیت نسبی مشکین فام 9 محدودیت کامل خیابان طالقانی 1
 محدودیت نسبی بلوار ارم 10 محدودیت کامل مسیر مسجد موال 2

3 
 حدفاصل( 11کریمخان 

 زند) خانلطفعلی -خانکریم
 محدودیت نسبی خیابان سمیه 11 محدودیت کامل

 محدودیت نسبی خیابان خیام 12 محدودیت کامل دي 9بلوار  -دروازه کازرون 4

 بهمن 22خیابان  13 محدودیت کامل گلشن شیرازي -نارنجستان  5
محدودیت نسبی جهت 

 پیوستگی تأمین

 میدان شهدا-چهارراه زند 14 محدودیت کامل خیابان توحید 6
محدودیت نسبی جهت 

 پیوستگی تأمین

 15 محدودیت نسبی زیرگذر زند -دروازه اصفهان  7
بلوار بوستان و مسیر 

 مقابل سعدیه
محدودیت نسبی جهت 

 پیوستگی تأمین

8 
بلوار  حدفاصلمحور حافظ ( 

 گلستان تا تقاطع عمادي)
    محدودیت نسبی

 
  



   

 

 

 

 44صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 اجرا در هر گروه از مسیرهاي پیشنهادي به صورت زیر است: بنديدر ادامه اولویت

ها نافزایی آپیوستگی مسیرهاي موجود و افزایش اثرهم تأمین: مسیرهایی که منجر به  اولویت یک -

 شوند.می

 بیشتر اجرا شوند. مسیرهایی که باید در درازمدت و با ارزیابی اولویت سه: -

 گیرند.سایر مسیرها در اولویت دوم قرار می: اولویت دو -

 است. 4-2 جدول بندي اجراي مسیرهاي پیشنهادي به صورتاولویت
 

 اولویت اجرا در هر گروه از مسیرهاي پیاده پیشنهادي نهایی -4-2 جدول

 مسیر پیشنهادي شماره
اولویت مسیرهاي 

 پیشنهادي
 مسیر پیشنهادي شماره

مسیرهاي اولویت 
 پیشنهادي

 1اولویت  زیرگذر زند -دروازه اصفهان  7 1اولویت  خیابان طالقانی 1

 8 1اولویت  مسجد موالمسیر  2
بلوار  حدفاصلمحور حافظ ( 

 گلستان تا تقاطع عمادي)
 1اولویت 

3 
 حدفاصل( 11کریمخان 

 زند) خانلطفعلی -خانکریم
 2اولویت  مشکین فام 9 2اولویت 

 2اولویت  بلوار ارم 10 2اولویت  دي 9بلوار  -کازروندروازه  4
 2اولویت  خیابان سمیه 11 1اولویت  گلشن شیرازي -نارنجستان  5
 3اولویت  خیابان خیام 12 3اولویت  خیابان توحید 6

 اصالح و توسعه مسیرهاي دوچرخه
 افتهیتوسعه کشورهاي از بسیاري در. ]10[است شهري ونقلحمل گزینه پایدارترین احتماالً دوچرخه

با  گزینه یک از کهطوريبه است. کرده طی را تکاملی روندي اخیر هايسال طی در سواريدوچرخه سیاست

 »مداري دوچرخه« و است شده تبدیل ونقلحمل در باال اولویت داراي مدهاي از یکی به جابجایی اولویت پایین

 نفوذانذي و ذینفعان سوي از را تريجدي توجه دوچرخه امروزه .[11] است  گشته پدیدار شهرها مهم مفهوم

 عمومی، سالمت وهوا،آب تغیر پایدار، توسعه همانند موضوعاتی نقل ووحمل هايسیاست رابطه در تأکید با

 نقش در سواريدوچرخه اهمیت از وسیع درك این. است کرده جلب خود به اجتماعی، محرومیت و هوا آلودگی

, 12[است  افزوده کوتاه، مسافت با سفرهاي براي ویژهبه استطاعت قابل و ارزان ونقلیحمل شیوه عنوانبه آن

 بسیاري مطالعات. است تأثیرگذار نیز جوامع اقتصاد بر دوچرخه پتانسیل از استفاده افزایش گفت توان. می]13

 را هدوچرخ به دسترسی که شهرهایی دهدمی نشان نتایج. اندنموده بررسی را محلی اقتصاد بر دوچرخه تأثیر

 سويهب سواره افراد از وسیعی گروه بین از ویژهبه را جدیدي کنندگاناستفاده اند،داده افزایش تجاري مراکز در



   

 

 

 

 45صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 لهمسئ این درنهایت که اندداشته دنبال به دارانمغازه براي را درآمد سطح افزایش طرفی از اند،نموده جذب خود

 سواريدوچرخه سهم باالي حجم .]14[دهد  افزایش را مالیاتی درآمدهاي و ایجاد را جدیدي هايشغل تواندمی

 هريشدرون هايجابجایی در موتوريغیر گزینه این بالقوه پتانسیل از حاکی هلند و دانمارك کشور شهرهاي در

 .]4[است 

 مدرن و امروزي شکل به پیش سال صد یک حدود و شد آغاز 19 قرن اوایل از سواريدوچرخه توسعه

 نظر در سواريدوچرخه ستداردو هايمحیط ایجاد هدف با سیاستی مداخالت از بسیاري. ]15[ است رسیده

 چراکه نیستند؛ مناسب سواريدوچرخه براي ونقلحمل هايزیرساخت شهرها از بسیاري در اند.شده گرفته

 ايبر بازدارنده عاملی موضوع این و آیدمی شمار به اصلی موضوع به سواريدوچرخه براي ایمن فضاهاي فقدان

 طریق از فعال طور به دنیا سراسر شهرهاي از بسیاري ،روازاین .[16]شود می دیده دوچرخه از استفاده

 چراکه .]18, 17[هستند  سواريدوچرخه سیستم ارتقاء حال در دوچرخه، هايزیرساخت در گذاريسرمایه

 گفرهن ترویج منظوربه که کنندمی پیشنهاد حیطه این در نظري ادبیات از رشدي به رو و گسترده بخش

 عنوانبه .]20, 19[است ضروري بمناس هايزیرساخت دوچرخه، از استفاده نرخ افزایش و سواريدوچرخه

 هايزیرساخت ایجاد براي دالر میلیون 317 حدود در 2016 تا 2006 هايسال بین کپنهاگ شهر در مثال

 .]18[اند کرده صرف هزینه دوچرخه

 دگان،کنناستفاده اکثر براي جذاب و کارا ونقلیحمل گزینه یک عنوانبه سواريدوچرخه به افراد تشویق

 سواريدوچرخه روي بر که شهرهایی در دهدمی نشان شواهد. است ایمن و پیوسته تسهیالت ایجاد نیازمند

 تهیاف افزایش کاربران تمامی براي خیابان ایمنی و یافتهکاهش سواره ازدحام سطح اند،نموده گذاريسرمایه

 .]14[ است

 شهر، یسیاست هدف گرفتن نظر در با باید شدند ایجاد باید دوچرخه تسهیالت از یک کدام اینکه انتخاب

 هب باید ریزانبرنامه باشد، کارتازه و جدید سواراندوچرخه تشویق هدف اگر مثال، عنوانبه .]21[گیرد  صورت

 منظوربه بنابراین ؛]17[ دهند اولویت سواره ترافیک از هايجداکننده گرفتن نظر در با دوچرخه جدید تسهیالت

 باید ونقلیحمل امکانات از جامعی شبکه ونقلی،حمل باارزش گزینه یک عنوانبه سواريدوچرخه ترویج

 ايویژه طراحی که هستند خیابان سطح در ياشدهیطراح فضاهاي دوچرخه امکانات. شود طراحی و ریزيبرنامه

 و اصلی مقصدهاي و شهر هايخیابان شبکه اساس بر باید مسیرها مراتبسلسله. دارند دوچرخه حرکت براي

 ان،سواردوچرخه بین ارتباط و راحتی ایمنی، همچون دوچرخه امکانات از وسیعی طیف ارائه. شدند انجام کلیدي
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 گذارياشتراك به هايبرنامه و ونقلیحمل هايزیرساخت به اتصال واضح، مسیریابی دوچرخه، پارك فضاهاي

 شواهد .برسند مقصد به موتوري ونقلیحمل مدهاي به نیاز بدون کنندگاناستفاده شودمی سبب...  و هادوچرخه

 ست،ا یافته گسترش ونقلحمل شبکه سرتاسر در کامل طور به دوچرخه امکانات که هرجایی که دهدمی نشان

 هاخیابان همچنین و یابدمی کاهش تصادفات تعداد یافته، افزایش گیريچشم طور به سواراندوچرخه تعداد

 .]14[ شدندمی ترامن کنندگاناستفاده تمامی براي

 لیاوس با تصادف استرس داشتن لیدل به اما باشندمی دوچرخه از استفاده به مندعالقه مردم از ياریبس

 رانسوادوچرخه متفاوت سرعت با همسو دیبا دوچرخه ریمس التیتسه یطراح. شوندمی دلسرد يموتور هینقل

 عیوس یطراح. است هینقل لیوسا حجم و متفاوت هايسرعت به یبستگ ز،ین سفر خطوط از یکاف حفاظت. باشد

 ،روازاین .]14[د شومی هینقل لیوسا سرعت کاهش باعث سواره يباال حجم با يدورهایکر در دوچرخه خطوط

 طراحی به گزارش از بخش نیا در که است يضرور يامر دوچرخه يبرا منیا و وستهیپ شبکه کی یطراح

 . شودمی پرداخته شده مطرح يارهایمع بر اساس دوچرخه شبکه مسیرهاي

 قواعد طراحی مسیرهاي دوچرخه مبانی و 

 اهداف ترینمهم از یکی سواريدوچرخه و رويپیاده مطلوب يرهایمس جادیا و ییشناسا طورکلیبه

 جیترو یعموم ندیفرآ کی به ازین سواريدوچرخه توسعه يبرا مسئله ترینمهم و نیاول. است يشهر ریزانبرنامه

 يارهاراهک سپس و شده یبررس و ییشناسا موجود موانع دیبا ابتدا ندیفرآ نیا در. است سواريدوچرخه توسعه و

 مقررات، آموزش، غات،یتبل ق،یتشو چون يموارد. شود ارائه سواريدوچرخه گسترش هايروش و موانع از عبور

 به شیگرا در مؤثر عامل چند یبررس نه،یزم نیا در. شوندمی محسوب ندیفرآ نیا ارکان از...  و قانون اعمال

 : از اندعبارت که است پیشنهادشده پژوهشگران به دوچرخه

 محسوب تردد بازدارنده عامل يعاد هايدوچرخه در که یبارندگ و سرما و گرما مانند يجو راتییتغ عامل 

 شودمی

 است یبدن تیفعال با ریمغا یگاه که هوا یآلودگ عامل -

 شودمی دوچرخه با کودکان تردد از نیوالد ممانعت سبب که کودکان يبرا خصوصبه یمنیا عامل -

 شودمی استفاده واقعاً که آنچه و دوچرخه از استفاده به شیگرا نیب تفاوت -

 دوچرخه از استفاده به ازین جادیا ای و دوچرخه ریمس تأمین تقدم فاوت -

 دوچرخه از استفاده یاجتماع رشیپذ و یفرهنگ عامل به توجه -
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 غیرمسکونی و یمسکون مناطق يکاربر نییتع و يشهر یطراح -

 مترو هايایستگاه تا سواريدوچرخه مناسب يرهایمس مسافت به توجه  -

 ...  و  -

 تردد طیمح در موجود هايمحدودیت و سفر منابع ،يفرد هايویژگی همچون یعوامل طورکلیبه

 ژهیو يرهایمس گسترش ضمن. دارند نقش تردد لهیوس عنوانبه دوچرخه انتخاب در سواران،دوچرخه

 نیرسااطالع مراکز مثالً. ردیگ قرار مدنظر آن کنار در زین مناسب طیشرا و طیمح که است مهم سواري،دوچرخه

 يهامهیب دوچرخه، اجاره جیترو دوچرخه، به مربوط هايسازمان دوچرخه، ژهیو يرهایمس نقشه دوچرخه،

 گردشگران) يبرا ویژهبه( ژهیو يرهایمس طول در آن امثال و يغذاخور ها واستراحتگاه دوچرخه، به مربوط

 رويپیاده به مردم قیتشو در سازيفرهنگ و آموزش ،یمهندس عوامل از ايمجموعه نیهمچن. شوند د لحاظیبا

 سرعت وکم مناطق ،یمسکون مناطق ک،یتراف طرح هايمحدوده ای و محصور هايمحیط در سواريو دوچرخه

 يرهایمانند مس سواريدوچرخه مناسب هايفرصت منظور نیا يبرا. است شده شناخته مؤثر پاك يهوا مناطق

 ی،هاین طرحیچن ياجرا با. ردیگ قرار مدنظر تواندمی رهیغ و ايبرنامهفوق و یحیتفر هايگردش مدرسه، -خانه

 کودکان شدن یاجتماع و هوا سازيپاك ،يشهر تحرك بهداشت، توسعه ،یاجتماع تحول مانند يمتعدد اهداف

 .]22[ شودمی برآورده زین

 معابر شهري ایراننامه طراحی سواري براساس آیینخهانواع مسیرهاي دوچر -3-1-1

 ریمس عنوانبه مسیر نوع سه استاندارد سواريدوچرخه ژهیو يرهایمس يشهر معابر نامهآیین با مطابق

 : است شده فیتعر دوچرخه

 و دوچرخه جمله از مختلف هینقل لیوسا که هستند یمعمول روهايسواره درواقع ،3 درجه يرهایمس -

 یافق و يعمود عالئم کارگیريبه قیطر از یول کنندمی استفاده آن از مشترك صورت به يسوار

 یمنیا و بوده باالتر هینقل لیوسا ریسا با سهیمقا در دوچرخه عبور تیاولو رها،یمس نیا در مناسب

 .است گرفته قرار موردتوجه سواردوچرخه

 کشی،خط لهیوس به که هستند روسواره در دوچرخه عبور يبرا یاختصاص خطوط ،2 درجه يرهایمس -

 اندشده مجزا و مشخص
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 موانع کمک به که تفاوت نیا با هستند، دوچرخه عبور يبرا یاختصاص خطوط زی، ن1 درجه يرهایمس -

 . اندشده جدا هاشیوه ریسا کیتراف از یکیزیف

 سواريهاي شبکه معابر قابل دوچرخهویژگی -3-1-2

 انجام يبرا وهیش نیا انتخاب عدم ای انتخاب به هاآن لیتما سواران،دوچرخه رفتار بر یمختلف عوامل

 سواريدوچرخه تیقابل بر که یعوامل ترینمهم جمله از .هستند مؤثر هاآن يتمندیرضا زانیم و روزانه يسفرها

 بوده برخوردار یاصل تیخصوص چند از دیبا که است معابر شبکه هايویژگی رگذارند،یتأث مختلف هايمحیط در

 تیقابل که سواراندوچرخه يازهاین ترینرند. مهمیگ قرار موردتوجه دوچرخه التیتسه یطراح در و

 بودن کوتاه و یسادگ ،یوستگیپ ،یمنیا ،یدسترس شامل شود،می یابیارز هاآن اساس بر طیمح سواريدوچرخه

 .است تیامن و ییبایز ،یراحت ر،یمس

 ی:دسترس •

 هاآن یدسترس امکان کردن فراهم روزانه، يسفرها در دوچرخه از استفاده به افراد بیترغ يبرا اصل نیاول

 است. نگیپارک و یاشتراک دوچرخه ریمس رینظ دوچرخه التیتسه به

  ت:یامن و یمنیا •

 هینقل لیوسا با سرعت اختالف و دوچرخ يرو بر حرکت حفاظ، از يبرخوردار عدم لیدل به هادوچرخه

 ریسا با برخورد سواران،دوچرخه يبرا مخاطرات جادیا عامل ترینمهم .هستند پذیرآسیب شدتبه ،يموتور

 یطراح اریمع ترینمهم ینوع به و یاصل ارکان از یکی سوار،دوچرخه یمنیا رو،ازاین .است يموتور هینقل لیوسا

 تردد سرعت و حجم رینظ ییپارامترها به دیبا دوچرخه ریمس یمنیا سنجش يبرا. است دوچرخه يرهایمس

 برخورد نقاط در سرعت کاهش .شود توجه هاتقاطع یدگیچیپ و یکیتراف يبرخوردها تعداد ه،ینقل لیوسا

 ،يضرور هايکشیخط و عالئم مناسب کارگیريبه از نانیاطم و ریمس طول در انیجر یکنواختی حفظ ،یکیتراف

 روند.می شمار به دوچرخه يرهایمس یمنیا يارتقا در مؤثر عوامل از

 سواراندوچرخه .است دوچرخه التیتسه ریزيبرنامه در مهم يارهایمع از زین تیامن مسئله ،یمنیا کنار در

 در شبکه عناصر هیکل که کندمی جابیا اصل نیا .باشند داشته تیامن احساس شبکه، از استفاده هنگام در دیبا

 ریمس عبور. دارد تیاهم ریمس در دید و ییروشنا مانند یعوامل به توجه راستا، نیا در .شوند واقع امن ايمحله

  .کندمی کمک ریمس تیامن يارتقا به وآمدرفت پر هايخیابان از
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 پیوستگی: •

 هايایستگاه جمله از مقاصد یتمام به یدسترس حرکت، تداوم حفظ سواران،دوچرخه يازهاین ترینمهم از

 اتصاالت و بوده دسترسقابل یراحتبه دیبا رهایمس یتمام .است دوچرخه هايپارکینگ و یهمگان ونقلحمل

 بیترغ بر یتوجهقابل تأثیر ،یکپارچگی فاقد و پراکنده سواريدوچرخه يرهایمس جادیا .باشند داشته یمناسب

 به معابر، شبکه یطراح و ریزيبرنامه در دیبا. شوندمی منابع اتالف موجب و نداشته دوچرخه از استفاده به افراد

 را مقاصد و يمباد که یکامل و کپارچهی شبکه .شود توجه دوچرخه، يرهایمس تیفیک افت و شدن قطع تعداد

 یاصل مالحظات از گیرد،می نظر در زین را یطوالن يسفرها در سفر وهیش رییتغ امکان و کندمی متصل هم به

 .است شهرها در سواريدوچرخه توسعه

 باشد، داشته وجود رهایمس همه يبرا مستقل و مجزا ايشبکه که ستین یمعن نیا به شبکه بودن کامل

 وهیش رییتغ يبرا الزم التیتسه که دوچرخه يرهایمس انواع از متشکل است، يامجموعه کامل شبکه بلکه

 . کندمی فراهم زین را هاشیوه ریسا و دوچرخه نیب ونقلحمل

 شبکه و دوچرخه يرهایمس نیب یکپارچگی جادیا دوچرخه، يرهایمس یوستگیپ حفظ الزامات از یکی

 تواندمی سواري،دوچرخه يرهایمس و یهمگان ونقلحمل نیب یمنطق ارتباط کی جادیا .است یهمگان ونقلحمل

 کی عنوانبه دیبا سواريدوچرخه يبرا راحت و منیا يرهایمس وجود .شود وهیش دو هر تیفیک يارتقا موجب

 معموالً  ،یبیترک يسفرها در .شود گرفته نظر در یهمگان ونقلحمل يسفرها سهم شیافزا يبرا یتیحما راهبرد

 يارهایمع .شودمی گرفته نظر در لومتریک 4 تا 2 با برابر دوچرخه لهیوس به یهمگان هايشیوه یدسترس محدوده

  :از اندعبارت سواريدوچرخه و یهمگان ونقلحمل شبکه نیب یکپارچگی جادیا يبرا یاصل

 یهمگان هینقل لیوسا يرو بر دوچرخه ییجابجا امکان لیتسه -

 یهمگان ونقلحمل هايایستگاه در دوچرخه پارك امکان -

 یهمگان ونقلحمل هايایستگاه به دوچرخه يرهایمس اتصال -

 یهمگان ونقلحمل و دوچرخه یبیترک سفر وهیش از استفاده جیترو -

س بودن کوتاه و یسادگ •  ر:یم

 دركقابل مردم تیاکثر يبرا یراحتبه و بوده يرضروریغ هايپیچیدگی از يعار دیبا سواريدوچرخه شبکه

 تصادفات بروز به منجر تواندمی مبهم عالئم چراکه .است الزم هاتقاطع یطراح در ژهیوبه اصل نیا تیرعا .باشد

 یسادگ از که است ییارهایمع از ها،آن مدت شدن یطوالن و ابانیخ عرض از عبور يبرا هاتوقف ادیز تعداد .شود



   

 

 

 

 50صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 ترینمهم از یکی کهنیا بر عالوه مقصد، تا ریمس ترینکوتاه انتخاب. کاهدمی سواريدوچرخه تیفیک و ریمس

 به سواراندوچرخه .آیدمی حساب به زین ریمس یسادگ يارهایمع از یکی است، سواراندوچرخه التیتما

 است، ادیز ر،یمس ترینکوتاه با هاآن طول تفاوت که ییرهایمس به نسبت و دارند عالقه انبریم يرهایمس

 .دهندمی نشان تیحساس

 مطالعات که یصورت در .است مهم دوچرخه با سفر لیتما خطوط از اطالع رها،یمس یکوتاه حفظ يبرا

 را دوچرخه يسفرها لیتما خطوط ،یدانیم اطالعات قیطر از توانمی باشد، شده انجام شهر ونقلحمل جامع

 لیتما خطوط توانمی دوچرخه، يسفرها سهم مورد در هاییفرضپیش قبول با صورت نیا ریغ در .کرد ارائه

 دوچرخه، به انتقال قابل يسفرها انواع دیبا ها،فرضپیش نیا نییتع يبرا .کرد استخراج سفرها کل از را دوچرخه

 . شود ییشناسا هاآن مهم يمقصدها و سکونت محل سوار،دوچرخه بالقوه تیجمع

 یی:بایز و تیجذاب •

. یابدمی شیافزا سواريدوچرخه به لیتما باشد، جذاب سواري،دوچرخه يرهایمس اطراف طیمح چنانچه 

 مهم مراکز به بودن کینزد ،یجمع و یعموم يفضاها به بودن کینزد باز، و سبز يفضاها با رهایمس شدن احاطه

 يسواردوچرخه يرهایمس تیجذاب شیافزا در تیاهم حائز عوامل از ط،یمح در تنوع وجود و یحیتفر و يتجار

 .است

 ی:راحت •

 را آن دیبا نباشد، تعارض در سواريدوچرخه شبکه یوستگیپ و یکوتاه تیرعا با ر،یمس یراحت تیرعا اگر 

 دوچرخه ریمس انتخاب و سواراندوچرخه یراحت در حرکت، يرهایمس بیش .گرفت نظر در شبکه شکل نییتع در

 تند یطول هايشیب يدارا هايخیابان .ردیگ قرار موردتوجه هاطراحی در دیبا و است برخوردار ییباال تیاهم از

 از استفاده امکان که شوندمی گرفته نظر در سواريدوچرخه شبکه ياجزا عنوانبه یصورت در یطوالن و

 درصد 2 از مداوم و غالب یطول بیش اگر .باشد داشته وجود معابر نیا در یبرق ياسکوترها ای یبرق هايدوچرخه

 بر تأثیرگذار هايویژگی گرید از. بود نخواهد راحت آن در یکیرالکتریغ صورت به سواريدوچرخه باشد، شتریب

 سبک هايدوچرخه خصوصبه دوچرخه، يهاچرخ .است ریمس يروساز تیفیک به توجه سواري،دوچرخه یراحت

 .بینندمی بیآس نامناسب، و فیضع يروساز اثر در و هستند حساس ریمس هايناهمواري به نسبت شدتبه

 به دوچرخه يرهایمس نییتع مرحله در است الزم. است تیاهم حائز يروساز بودن محکم و هموار رو،ازاین
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 صورت در نیهمچن .شود توجه زیبادخ مناطق در باد وزش جهت و تابستان و زمستان در آفتاب تابش جهت

 رد.یگ قرار موردتوجه هاآن به منظم یدگیرس و هرس است الزم درختان، مجاورت در دوچرخه ریمس شدن واقع

 

 سوار:دوچرخه هايویژگی •

 سواراندوچرخه رفتار بر که باشد یعوامل گرفتن نظر در با دیبا دوچرخه التیتسه یطراح و ریزيبرنامه 

 :از اندعبارت عوامل نیا جمله از .گذارندمی تأثیر

 سفر هدف -

 سواردوچرخه تجربه و سن -

 سواردوچرخه عملکردي هايویژگی و فیزیکی ابعاد -

 مسیرهاي دوچرخه موفق در دنیا

 شمالی آمریکاي •

مکانیکی  هايجنبه هابرنامه ایند. دار وجود دوچرخه محوریت با برنامه 80 نزدیک ایاالت متحده، در

 عوامل میان از. ]23[دهند می آموزش نیز را مونتاژ و تفکیک تعمیر، و نگهداري هايشیوه ازجمله دوچرخه

 سواري،دوچرخه تسهیل موتوري، وسایل مسیرهاي از جداسازي( سواريدوچرخهاطراف مسیر  محیط با مرتبط

 ویژه مسیرهاي ساخت با همراه فاکتورها ین. اشدند برگزیده ها،محرك ترینقوي) مسیر درون خوشایند شرایط

 اعمال باشند داشته را شیب کمترین و باشند جدا موتوري ترافیک وسایل از فیزیکی نظر از که سواريدوچرخه

 بود. قدیمی آهن هايریل طول درطراحی مسیر دوچرخه  در طراحی مسیر دوچرخه هزینهکم یک روش. شد

 دوچرخه 1550 با 2010 ژوئن 10 از 1درای نایس طرح سوتا مینه و پل سنت شهر و مینیاپلیس ایالت در. ]24[

 پشتیبانی کرده را ماه در سفر ده هزار از بیش طرح ین. اشد آغاز منطقه سه این سراسر در ایستگاه 170 در و

) دوینچی سایکلز( شرکت در هادوچرخه. شد انجام سفر با دوچرخه 1807000 طرح این اجراي فصل اولین در و

 خورشیدي انرژي با دوچرخه کرایه هايکیوسک برق. )1-3 شکل( اندشده آمیزيرنگ نئونی سبز بارنگ و ساخته

 از جلوگیري دلیل به مخصوصاً ( هادوچرخه به رسیدن آسیب از جلوگیري منظور زمستان به در و شده تأمین

                                                 
1 Nice right 
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 یا و هوشمند هايگوشی با هادوچرخه. شوندمی تعطیل سیستم این) جاده روي نمک از حاصل فرسایش

 .]25[ شوندمی کنترل وقتتمام به صورت آنالین هاينقشه

 
 سوتا -ایستگاه دوچرخه اشتراکی در مینه  -1-3 شکل

 اروپا •

 :است فاکتور چندین دلیل به معموالً  اروپا در سواريدوچرخهعلل اصلی گرایش به 

 کنند؛می تولید را کوتاهی سفرهاي که هاکاربري از ترکیبی با متراکم و فشرده شهرهاي -

سرعت  هايمحدوده ،محدوده ترافیک شهر قبیل از وسیله نقلیه شخصی از استفاده هايمحدودیت  -

 ؛در برخی معابر ترافیک عبوري ممنوعیت پایین و

 سواري؛دوچرخه براي راحت ایمن، گسترده، تسهیالت  -

 مسکونی؛ هايمحله براي آرام ترافیک  -

 رانندگی، قیمتگران مجوزهاي از منتج شخصی يخودرو مالکیت باالي هايهزینه  -

 ]26[خودرو  خرید بر زیاد هايبنزین، مالیات باالي هايقیمت  -

 شود.در ادامه به تعدادي از مسیرهاي دوچرخه موفق در اروپا اشاره می

را هلند طرح • سیرهاي طراحی يب   سواريدوچرخه گرم م

 جمله از. این کشور که )2-3 شکل( سواري استدوچرخه مسیر کیلومتر هزار 35 از بیش داراي هلند

ستقبال باال از دوچرخه ا به توجه با. دارد سردي بسیار ايزمستانه رودمی شمار به اسکاندیناوي حوزه کشورهاي

 طرحی ارائه حال در هلند شهرهاي زیست،محیط و طبیعت گ احترام بهفرهن و اسکاندیناوي حوزه کشورهاي در

 استفاده به شهروندان ترغیب جهت ژئوحرارتی انرژي از استفاده با سواريدوچرخه کردن مسیرهاي گرم هدف با
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 این با ،دارد هزینه کیلومتر هر در یورو هزار 40 الی 20 ایده این. هستند فصل زمستان در دوچرخه از بیشتر

 کمتر، تصادفات رخداد موجب برنامه این اجراي که است باور این بر آن بانیان اصلی از یکی بوئرفین مارسل حال

 .]27[ شد خواهد خودروها هايهزینه کاهش و برف از هاکردن جاده عاري جهت کمتر نمک به نیاز
 

 
 سواري در هلندمسیر دوچرخه -2-3 شکل

زرگراه ساخت •   دانمارك پایتخت در دوچرخه ویژه هايب

عنوان بهترین شهر براي بار دیگر بهاحداث پل جدید یک باکپنهاگ، پایتخت کشور دانمارك، 

 را سواريدانمارك دوچرخه پایتخت ساکنان از درصد 35 حدود .سواري در سراسر جهان درخشیددوچرخه

 پی در کپنهاگ مسئوالن. دهندمی ترجیح شخصی اتومبیل از استفاده یا شهريدرون ونقلحمل سیستم به

 امکان مسیرها این از با استفاده. هستند شهر این مرکز تا حومه از سواريدوچرخه ویژه مسیر 26 ساخت

 45 در ساعات، در کیلومتر 20 متوسط سرعت با کپنهاگ مرکز تا حومه از کیلومتري 15 کردن مسافت طی

در سفرهاي  دوچرخه از استفاده به مردم بیشتر ترغیب مسیرها این ساخت از هدف .شودمی فراهم دقیقه

سواري و هاي بندر کپنهاگ براي دوچرخهاي بر فراز آبالعادهپل عظیم و بسیار خارق. است شهريدرون

به ارمغان آورده  روي احداث شده است که زندگی پرشوري براي ساکنان این شهر و دوستداران دوچرخهپیاده

هاي داخل فراز آب متر در بر 160نام گرفت، به طول  Lille Langebro. پل جدید که )3-3 شکل( است

فرد خود به شکل خمیده، عالوه بر نوسازي یکی از با طراحی منحصربهاین پل  شهر کپنهاگ واقع شده است.

این پل  .کندمنطقه را به ساکنان این شهر یادآوري میشده پایتخت دانمارك، پیشینه تاریخی مناطق فراموش

 48رود به پنج محدوده تقسیم شده است. بخش میانی پل که بخش اصلی آن نیز به شمار میبه صورت طولی 

 )4-3 شکل( .متر وجود دارد 28به طول  متر است و در هر طرف آن دو محدوده، هر کدام
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 سواري کپنهاگمسیر دوچرخه -3-3 شکل

 

 
 )Lille Langerboسواري کپنهاگ (پل مسیر دوچرخه -4-3 شکل

 

که بخش پردازند، در حالیاندازه سه متر به عبور و مرور می بهعابران پیاده در بخشی از عرض پل 

سواري خود به دو قسمت سواري، عرضی برابر با چهار متر را به خود اختصاص داده است. جاده دوچرخهدوچرخه

سیله هاي پل به ووآمد با یکدیگر برخورد نکنند. لبهسواران در حین رفتمتري تقسیم شده است تا دوچرخه دو

داد به سمت باال امت سوکیهاي یک پرنده از هایی فلزي به شکل خمیده پوشیده شده است که همانند بالنرده

 .یافته است

 سیدنی •

 دوچرخه ویژه مسیر لومتریک 35 مشاهده است.قابلهاي کامل تعداد زیادي از خیابان سیدنی، شهر در

 اساس بر. )5-3 شکل( است شده سیدنی شهر در سواريدوچرخه فرهنگ درصدي 500 افزایش منجر به
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 نظر در سواريدوچرخه ویژه مسیر کیلومتر 55 ،2007 سال در سیدنی شهر در انجام شده هايریزيبرنامه

 و ایمن رويپیاده و سواريدوچرخه شبکه خطوط چند داراي شهر این 2030 سال در. است گرفته شده

 .]28[شد خواهد شهروندان براي جذاب
 

 
 مسیر دوچرخه سیدنی -5-3 شکل

 مسیرهاي دوچرخه در شهر شیراز 

 6-3 شکلفرآیند طراحی شبکه ویژه دوچرخه در شهر شیراز در پنج مرحله انجام شد. این مراحل در 

خواهد شد. پیش از ورود به تشریح  نمایش داده شده است. در ادامه به طور خالصه به مراحل طی شده اشاره

گذاري و شده در بخش هدفبه هدف تعیین دنیرسمراحل طراحی، الزم به ذکر است که این طراحی براي 

 شود.ي درجه یک انجام میي دوچرخهتنها با استفاده از مسیرهاي ویژه

 
 شبکه دوچرخه در مطالعه شهر شیرازفرآیند طراحی  -6-3 شکل

بررسی تقاضا طراحی شبکه پایه
تکمیل پوشش 

شبکه

بررسی معیارهاي 
شبکه دوچرخه 

مناسب

نهایی سازي 
شبکه
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 بررسی تقاضا -3-3-1

ر تتر است و راحتدوچرخه به علت نیازمند بودن به صرف انرژي جسمانی، براي سفرهاي کوتاه مناسب

ها را به سفر دوچرخه تبدیل کرد. در شهرهاي بزرگ با توان سفرهاي کوتاه انجام شده توسط سایر شیوهمی

کیلومتر در ساعت)، سفرهاي مورد مطالعه براي دوچرخه شامل سفرهاي  20توجه به سرعت حداکثر دوچرخه (

دقیقه هستند. توزیع سفر براي سفرهاي دوچرخه  20عبارتی زمان سفر کمتر از کیلومتر و به 5با طول کمتر از 

  PTVافزار آورده شده است. در ادامه با استفاده از نرم 7-3 شکلدر 1394نواحی شهر شیراز در سال بین بزرگ

Vissum   برآورد شد. سپس معابر  1409کیلومتر بر روي معابر شهر شیراز در سال  5تقاضاي سفرهاي زیر

 لشکبندي شدند. ه خیلی کم، کم، متوسط و زیاد طبقهها در چهار طبقبراساس میزان تقاضاي موجود در آن

معابري که  در ادامهدهد. کیلومتر نمایش می 5وضعیت تقاضاي هر یک از معابر شهر را در سفرهاي زیر  3-8

 نمایش داده 9-3 شکلکیلومتر متوسط و یا زیاد بودند انتخاب شدند. این معابر در  5تقاضاي سفر زیر  داراي

 اند.شده

عرض کافی براي شبکه ویژه دوچرخه و اطمینان از قابلیت اجراي شبکه ویژه  تأمیندر ادامه به منظور 

 )10-3 شکل(متر انتخاب شدند.  20مناسب، معابر با عرض بیشتر از 
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 1394توزیع سفر دوچرخه بین بزرگ نواحی شهر شیراز در سال  -7-3 شکل
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 در معابر شهر شیراز 1409کیلومتر در افق  5تقاضاي زیر  -8-3 شکل

 

 
  1409کیلومتر در افق  5معابر با تقاضاي متوسط و زیاد در سفرهاي زیر  -9-3 شکل
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 1401بهمن ماه  19 02
 

 
  1409کیلومتر در افق  5تقاضاي متوسط و زیاد تقاضاي زیر متر و با  20معابر با عرض باالي  -10-3 شکل

 طراحی شبکه پایه -3-3-2

معابر انتخاب شده در بخش قبل ایجاد شد و سپس به اي در شبکه پایه دوچرخه، شبکه تأمینبه منظور 

. ددهنده معابر با تقاضاي متوسط و باال نیز به شبکه اضافه شدنپیوستگی برخی از معابر اتصال تأمینمنظور 

 .شدایجاد  11-3 شکلشبکه پایه اولیه مطابق 



   

 

 

 

 60صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
 1409شبکه دوچرخه پیشنهادي بر مبناي تقاضاي موجود در افق  -11-3 شکل

 دسترسی تأمیناصالح شبکه جهت  -3-3-3

ي درصد شهروندان به مسیرهاي ویژه دوچرخه در فاصله90هدف از ایجاد شبکه ویژه دوچرخه، دسترسی 

مورد بررسی قرار گرفت.  12-3 شکلمتر است. بدین ترتیب یک دسترسی پیش از اصالح مطابق  700کمتر از 

هایی که پوشش کافی نداشتند، تعدادي معبر به شبکه اضافه شدند. دسترسی در محل تأمیندر ادامه به منظور 

سازي آن شده بود و امکان حذف برخی معابر از شبکه به منظور ساده تأمینهمچنین در نواحی که پوشش 

شده و شبکه موجود در این گام در شده، حذفوجود داشت، این معابر از شبکه حذف شدند. تصویر معابر اضافه

 نمایش داده شده است.  13-3 شکل



   

 

 

 

 61صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
 متري در اطراف شبکه دوچرخه پیشنهادي (پیش از انجام اصالحات) 700محدوده دسترسی  -12-3 شکل

 
 و شبکه دوچرخه پیشنهادي اولیه در بررسی دسترسی شدهشده، حذفمعابر اضافه -13-3 شکل



   

 

 

 

 62صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 بررسی پیوستگی شبکه دوچرخه -3-3-4

، مجدداً شرط پیوستگی مورد بررسی قرار شبکه پس از اضافه و کم نمودن معابر در بررسی دسترسی

 کلششده به شبکه اضافه شدند. پیوستگی در شبکه اصالح تأمینگرفت. در این گام نیز معابري به منظور 

 دهد.خروجی این گام را نمایش می 3-14

 
 بررسی مجدد پیوستگی در شبکه و افزودن معابر الزم -14-3 شکل

 نقل همگانیودسترسی به خطوط حمل -3-3-5

هاي کیلومتري به ایستگاه 4تا  2هاي شهري، مسیرهاي دوچرخه باید در فاصله نامه طراحی راهمطابق آیین

نقل همگانی دسترسی داشته باشند. در این گام وضعیت شبکه دوچرخه پیشنهادي نسبت به خطوط وحمل

بکه افق، این شبکه باید با شهاي اتوبوس فعلی بررسی شد. در ارزیابی شبکه در سال یک و دو مترو و ایستگاه

بررسی شود. تصویري از وضعیت دسترسی شبکه دوچرخه به  1409نقل همگانی پیشنهادي براي افق وحمل

نمایش داده شده است. تعدادي از معابر به منظور بهبود دسترسی  15-3 شکلنقل همگانی در وخطوط حمل

 16-3 شکلکیلومتري اطراف شبکه دوچرخه در  2به خطوط مترو به شبکه اضافه شدند. محدوده دسترسی 

 شده است. تأمینشود که این دسترسی در سطح بسیار خوبی ده شده است. مشاهده میآور



   

 

 

 

 63صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
 نقل همگانیوبررسی وضعیت خطوط شبکه دوچرخه پیشنهادي و خطوط حمل -15-3 شکل

 
 هاي دوچرخه پیشنهاديکیلومتري مسیر 2نقل همگانی در فاصله ودسترسی به حمل -16-3 شکل



   

 

 

 

 64صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 دسترسی به نقاط مهم شهري -3-3-6

آهن، فرودگاه ها، راهها، ترمینالهاي تاریخی، گردشگري، مراکز خرید، فرهنگی، فضاي سبز و پاركمحل

ند در جذابیت و منظرآرایی مسیر مؤثر تواناینکه ممکن از مقصد بسیاري از شهروندان باشند، می عالوه بر ...و

زیت دیگر جا شوند. مها جابهبین این مکان یراحتبهتوانند باشند. از طرفی با ایجاد پیوستگی در شبکه، افراد می

هاي اجرا در اطراف محلهاي قابلهاي فعالیتدسترسی به محل تأمینها، امکان دسترسی به این مکان

آورده شده است.  1-3 جدولست تعدادي از نقاط مهم شهري در شهر شیراز در گردشگري و تفریحی است. لی

بررسی واقع شد و متري نقاط مهم شهري مورد  200دسترسی مسیر دوچرخه در محدوده  17-3 شکلدر 

 سپس تعدادي از معابر به منظور بهبود دسترسی به این نقاط به شبکه دوچرخه پیشنهادي اضافه شدند.
 

 لیست تعدادي از نقاط مهم شهري در شهر شیراز -1-3 جدول
 مهم شهري نقطه شماره نقطه مهم شهري شماره نقطه مهم شهري شماره

 دانشگاه صنعتی شیراز 41 شجریان راه سالمتپیاده 21 باغ ارم 1
 اي باهنردانشگاه فنی و حرفه 42 بازار مسگرها 22 خانارگ کریم 2
 گورستان دارالسالم 43 بازار وکیل 23 حمام و مسجد وکیل 3
 دروازه کازرون 44 سراي مشیر 24 ایالرعالیوک 4
 دانشگاه شیراز 45 شهربازي لونا 25 مسجد نصیرالملک 5
 دانشگاه فرهنگیان 46 نارنجستان قوام 26 چراغشاه 6
 فرودگاه 47 پارك جنگلی گلستان 27 موزه دفاع مقدس 7
 آهن شیرازراه 48 پارك بعثت 28 باغ دلگشا 8
 هاي مسافربريپایانه 49 پارك کوهستانی نور 29 سعدیه 9
 بنکداران 50 بزینپارك  30 آرامستان سعدیه 10
   پارك دراك 31 نماباغ جهان 11
   بوستان سعدي 32 باغ ملی 12
   بازار زرگرها 33 خانیقلعه کریم 13
   مجتمع زیتون فارس 34 دروازه قرآن 14
   مجتمع هامون شیراز 35 مسجد جامع 15
   مرکز خرید سلطانیه 36 باغ نصر و موزه پارس 16
   مرکز خرید آفتاب فارس 37 عمارت شاپوري 17
   مرکز خرید ستاره فارس 38 آبادباغ عفیف 18
   المللی شیرازنمایشگاه بین 39 بوستان جنت 19
   پارك آزادي 40 فارسمجتمع خلیج 20
 



   

 

 

 

 65صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
 دسترسی شبکه دوچرخه پیشنهادي به نقاط مهم شهري تأمینبررسی و  -17-3 شکل

 هاي همگانیدسترسی به پارکینگ -3-3-7

توانند خودروهاي سواري خود را در پارکینگ هاي همگانی، شهروندان میدسترسی به پارکینگ تأمینبا 

ی و هاي اشتراکدوچرخه تأمینباالیی در  لیپتانستوانند پارك کرده و وارد مسیر دوچرخه شوند. این نقاط می

موقعیت شبکه دوچرخه پیشنهادي نسبت به  18-3 شکلسایر تسهیالت نظیر پارك دوچرخه باشند. 

 دهد.هاي موجود را نمایش میپارکینگ



   

 

 

 

 66صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
 هاي همگانیبررسی موقعیت شبکه دوچرخه پیشنهادي و پارکینگ -18-3 شکل

 بررسی وضعیت شبکه دوچرخه پیشنهادي با مسیرهاي دوچرخه احداث شده -3-3-8

اند. برداري شدهدر سال پایه، مسیرهاي دوچرخه در شهر شیراز به صورت پراکنده احداث و بعضاً بهره

پیوستگی بین این مسیرها، متناسب با موقعیت مسیرهاي  تأمینمسیرهاي دوچرخه پیشنهادي باید ضمن 

نمایش داده شده  19-3 شکلموجود اصالح شوند. موقعیت مکانی مسیرهاي دوچرخه موجود در شهر شیراز در 

هاي فرعی که به است. به منظور مقایسه مسیرهاي موجود با شبکه ویژه دوچرخه، مسیرهاي موجود در خیابان

ته ار گذاشن، مسیرهاي تفریحی و مسیرهاي بوستانی از لیست ککنندمی کننده شبکه اصلی عملصورت تغذیه

به  دلیل نزدیکیتعدادي از مسیرها بهشدند. در مقایسه مسیرهاي احداث شده اصلی با شبکه پیشنهادي، به 

 نظورمنبود؛ بنابراین این مسیرهاي از شبکه حذف شدند. همچنین تعدادي از مسیرها به  نیاز مسیرهاي موجود

 20-3 کلشه پیشنهادي اضافه شدند. این مسیرها در کوستگی بین دو شبکه مورد بررسی، به شبپی تأمین

 مشاهده هستند.قابل
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 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
 مسیرهاي دوچرخه احداث شده و یا در حال احداث در شهر شیراز -19-3 شکل

 
 اصالح شبکه پیشنهادي دوچرخه بر مبناي مسیرهاي دوچرخه موجود -20-3 شکل



   

 

 

 

 68صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 بررسی مجدداً دسترسی شهروندان به شبکه دوچرخه -3-3-9

متري بررسی  700درصد شهروندان به مسیر ویژه دوچرخه در فاصله 90در این گام مجدداً دسترسی 

 21-3 شکلاضافه شدند. در دسترسی بهتر در دو بخش از شبکه  تأمینمجدداً تعدادي از معابر براي  ؛ وشد

 این مرحله نمایش داده شده است.
 

 
 بررسی مجدداً دسترسی شهروندان به مسیرهاي ویژه دوچرخه در شهر شیراز -21-3 شکل

 بررسی سادگی شبکه و کوتاهی مسیر -3-3-10

ترین مسیر براي سفرهاي کوتاه تأمینپیچیدگی و همچنین تالش براي شبکه از جنبه سادگی و عدم

 شهروندان نیز بررسی شد.

 بررسی عرض مسیرها -3-3-11

 تأمینمتر طراحی شده بودند و تنها براي  20هاي دوچرخه پیشنهادي در معابر با عرض باالي مسیر

ود. عرض در این معابر بررسی شد و حداقل عرض مورد نیاز پیوستگی از معابر با عرض کمتر استفاده شده ب

 شود.می تأمیننامه طراحی راه مطابق آیین



   

 

 

 

 69صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 نظرات کارشناسان -3-3-12

ه شدنقل شهرداري شهر شیراز مورد بررسی واقع وکارشناسان حملدر این گام، شبکه دوچرخه نهایی با 

نمایش داده شده  22-3 شکلشده در شبکه اصالح . و تعدادي از مسیرها به شبکه اضافه و یا حذف شدند.است

 است.
 

 
 شیراز نقل شهرداريوحملمبناي کارشناسان  بر مسیرهاي ویژه دوچرخه پیشنهادي اصالحات -22-3 شکل

 بررسی شیب طولی مسیرها -3-3-13

شیب طولی مسیر و طول آن در  سواري نیاز به صرف انرژي جسمانی دارد،با توجه به اینکه دوچرخه

شدت در میزان مطلوبیت این مسیرها تأثیرگذار است. شیب مطلوب مسیرهاي دوچرخه برابر هاي باال بهشیب

درصد بیشتر  5شیب مسیر از  کهیدرصورتقبول است. براي این مسیرها قابل درصد 5درصد است. حداکثر  2با 

باید اصالح طول انجام شود؛ بنابراین براي مسیرهاي موجود در شبکه پیشنهادي متوسط شیب طولی  شود،

 قبول هستند. واضح است که تمام مسیرها داراي شیب قابل 23-3 شکلمحاسبه شد. مطابق 
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 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
 شیب طولی در مسیرهاي ویژه دوچرخه پیشنهادي در شهر شیراز -23-3 شکل

 اجراي مسیرها يبندتیاولوو  نهاییارائه شبکه دوچرخه پیشنهادي  -3-3-14

 شکلشده در . این شبکه و مسیرهاي دوچرخه احداثبه دست آمددرنهایت شبکه دوچرخه پیشنهادي 

 آورده شده است. 3-24
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 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
 در شهر شیراز 1409شبکه دوچرخه پیشنهادي نهایی براي سال افق  -24-3 شکل

 

 اولویت اجراي مسیرهاي دوچرخه در سه لولویت زیر تعیین شد:

 شوند و تقاضاي متوسطپیوستگی مسیرهاي موجود می تأمینمسیرهایی که منجر به  اولویت یک: •

 و زیاد دارند.

پیوستگی و سایر شروط شبکه  تأمیندر  مؤثری با تقاضاي زیاد و متوسط و یمسیرها اولویت دو: •

 دوچرخه هستند.

 اند.ه شبکه اضافه شدهشروط شبکه ب تأمینمسیرهایی با تقاضاي کم که به منظور  اولویت سه: •

 25-3 شکلبندي در تبندي شدند. این اولویچرخه اولویتبه موارد فوق، مسیرها در شبکه دو با توجه

 نمایش داده شده است. 
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 نقل غیرموتوريوهاي حملپیشنهاد گزینه -3-4

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  19 02
 

 
 در شهر شیراز 1409شبکه دوچرخه پیشنهادي نهایی براي سال افق بندي اولویت -25-3 شکل

 

 آورده شده است. 2-3 جدولها در در نهایت لیستی از مسیرهاي نهایی دوچرخه و مشخصات آن
 

 در شهر شیراز مشخصات مسیرهاي شبکه دوچرخه -2-3 جدول
 متوسط شیب طولی (درصد) طول مسیر (متر) اولویت مسیر پیشنهادي شماره

 1/4 2584/32 1 فرودگاه -مترو فرصت شیرازي  1
 1/1 2345/26 1 بلوار قائم 2
 0/4 1684/31 1 مصدق -نمازي  یراهسه 3
 1/7 632/38 1 فروردین 12 -بلوار نواب  4
 2/4 1949/82 1 پل ولیعصر -آزادگان  5
 0/7 2874/67 1 سینما سعدي -قصرالدشت  6
 0/8 3705/24 1 آزادگان -مترو فرصت شیرازي  7
 0/8 1498/09 1 میدان شهداي کوشک -بلوار رحمت  8
 2 4260/97 1 راهی نمازيسه -میدان قرآن  9
 1/3 1837/06 1 شاهزاده قاسم -چهارراه مشیر 10
 1/3 4942/13 1 مصدق -میدان نمازي  11
 1/1 3419/26 1 میدان مهارت -چهارراه هوابرد  12
55/2426 1 پل حر -میدان ارم  13  0 
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 متوسط شیب طولی (درصد) طول مسیر (متر) اولویت مسیر پیشنهادي شماره
 1/3 4662/29 1 چهارراه خلدبرین -فلکه قصرالدشت  14
 2/4 2183/42 1 مترو احسان -مترو میرزا شیرازي  15
 0/7 3226/05 1 میدان ولیعصر -بلوار ارتش 16
 1/5 4774/67 1 پل ولیعصر -سعدیه  17
 1/2 4479/73 1 میدان بسیج -میدان قهرمانان  18
 1/8 1729/47 1 بلوار استقالل -بلوار رحمت  19
 1/8 2115/79 1 خلد برین -بلوار استقالل  20
 3/5 866/11 1 میدان ارم -میدان نمازي  21
 1/1 6450/88 1 مترو رازي -میدان بسیج  22
 1/4 364/40 1 چهارراه مشیر -راهی نمازي سه 23
 1/7 1555/56 1 بلوار جانبازان -بلوار سرداران  24
 1/6 16/4820 1 بلوار مولوي -پل حر  25
 1/1 3897/77 1 فلکه قصرالدشت-مترو میرزاي شیرازي  26
 1/8 2169/29 1 امیرکبیر -چهارراه خلدبرین  27
 0/7 3088/09 1 میدان دولت -بلوار غفاري 28
 1/7 2039/41 1 چهارراه بنفشه -بلوار استقالل  29
 1/3 1931/26 1 میدان نمازي -چهارراه خلد برین  30
 1/6 1175/00 1 سراج  31
 1/9 1020/29 1 بلوار شاهد 32
 1/1 1597/39 1 بلوار رحمت -شاهزاده قاسم 33
 0/8 1591/49 1 بلوار عدالت -میدان دولت  34
 1/4 703/85 1 بلوار کاج -بلوار باهنر شمالی  35
 0 2076/97 1 بلوار بازرگان 36
 1/5 1690/74 2 فراشبندي 37
 1/2 5293/16 2 چهارراه زندان) -گري بلوار رحمت (میدان کوزه 38
 2/4 1830/89 2 پل زرگري -میدان دانشجو  39
 2/1 1399/64 2 بلوار ستارخان -بلوار چمران  40
 1/2 4188/61 2 مطهري جنوبیبلوار  -بلوار ستارخان  41
 1 4792/55 2 بلوار استقالل -شهید رجائی  42
 0/8 3307/51 2 میدان پارسه -بلوار عدالت  43
 1/8 3803/34 2 میدان آزادي -امیرکبیر  44
 1/6 4966/82 2 بلوار ابونصرغربی -میدان آزادي  45
 1/4 2975/73 2 میدان بسیج-بلوار باهنر شمالی 46
 1/1 3279/99 2 شاهزاده قاسم -بلوار فضیلت جنوبی  47
 1/7 1928/11 2 دروازه کازرون -چهارراه هنگ  48
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 متوسط شیب طولی (درصد) طول مسیر (متر) اولویت مسیر پیشنهادي شماره
 4/5 9016/89 2 المللینمایشگاه بین -فارس مجتمع خلیجحلقه  49
 1/3 760/74 2 بلوار مولوي 50
 1/1 1786/95 2 بلوار فضیلت جنوبی 51
 1/5 1673/13 2 بلوار مطهري جنوبی 52
 1/8 1724/25 2 بلوار رحمت-شهیدان یغمور  53
 1/4 2660/35 2 بلوار کاج-شهرك امبیرکبیر 54
 1/2 2506/69 3 بلوار صلح 55
 0/6 5779/84 3 مترو میرزاي شیرازي -شهرك بهشتی  56
 1 1842/23 3 خیابان بنی هاشمی 57
 0/8 3756/86 3 پست مرکزي -فرصت شیرازي  58
 0/9 5381/80 3 بلوار اتحاد -جمشید غربی بلوار تخت  59
 1/1 1350/21 3 گريمیدان کوزه -بلوار غفاري  60
 1/6 4338/96 3 مترو میرزاي شیرازي -آهن راه 61
 2/4 989/35 3 بلوار دهخدا -میدان غدیر  62
 2/7 5689/51 3 پل معلم -پارك سالمت و ورزش 63
 0/9 6880/02 3 یغمورتقاطع شهیدان  -بلوار امیرکبیر  64
 0/7 1002/99 3 بلوار ارتش -گري میدان کوزه 65

 34/1 92679 مجموع خطوط با اولویت یک
 1/63 57079 مجموع خطوط با اولویت دو
 1/26 39518 مجموع خطوط با اولویت سه

 1/41 189277 مجموع کل خطوط

 بنديجمع

طراحی شد. همچنین معابر  1409در این گزارش شبکه ویژه دوچرخه بر اساس تقاضا براي سال افق 

مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و یک لیست از معابر نهایی ارائه  مسیر پیادهداراي پتانسیل براي طراحی 

 .شد
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