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  oچكيد       

با ظهور از ديرباز به عنوان يكي از مهم ترين نوع سيستم حمل ونقلي درجوامع مختلف مورد توجه بوده است. اما  سواريدوچرخه        

اين سيستم كارايي خودرا از دست داده و اندك اندك جاي خود را به سيستم حمل ونقل موتوري واگذار كرده. با  خودروها در جوامع،

هاي كه متخصصين واژه توسعه پايدار در حمل ونقل، جوامع مختلف روي به استفاده ازدوچرخه آوردند، يكي از شهر روي كار آمدن

 ريزي كنند شهر آباده از توابع استان فارس است، چرا كه روز به روز روند رشد وتوانند در زمينه دوچرخه سواري برنامهشهري مي

كند، اين پژوهش باهدف بررسي اصول و از وسايل نقليه موتوري روند شتاباني را طي مي توسعه اين شهر درحال افزايش و استفاده

   ضوابط طراحي مسيرهاي دوچرخه در اين شهر و همگام سازي توسعه حمل ونقلي آن با ديگر شهرهاي ايران صورت پذيرفته.

اي، عدم وجود هاي حاشيهامناسب، وجود پاركينگهاي ني مشكالتي از جمله:كم عرض بودن معابر، كف سازي ها نشان دهندهبررسي

و نقاط قوتي از جمله: شيب مناسب معابر، زيبايي بصير، اندازه وشكل مناسب  سواري و مالحظات اقتصاديهاي دوچرخه زيرساخت

وابط طراحي با ض تجزيه وتحليل و مقايسه معيارها باشد.مي توسعه شهر توسط ساكنان، وضعيت آب وهوا شهر، تمايل به رشد و

متحصصين الويت  AHPبخوبي نشان داد كه اين شهر قابليت استفاده سيستم حمل ونقل دوچرخه محور را داراست، باتوجه به تحليل 

 فلكه وليعصر اولويت دوم، فلكه آزادي تا فلكه وليعصر اولويت سوم و فلكه انقالب تا طراحي، خيابان استقالل اولويت اول، فلكه معلم تا

  باشند.يعصر اولويت چهارم را از نظر اجراي مسير هاي دوچرخه سوراري دارا ميفلكه ول

  
  مكان گزيني، دوچرخه، دوچرخه سواري، حمل ونقل پايدار، آباده :هاي كليديواژه       

 

 قدمهم-1

توسعه يافته ، سفرهاي درون شهري را با ديدگاه اسـتفاده از    

ها را بـر اسـاس آن   اتومبيل برنامه ريزي و شبكه ارتباطي شهر

در چند دهـه گذشـته اغلـب شهرسـازان و      طراحي مي كردند

ر ما ، اين شيوه برنامه ريزي كشوريزان شهري كشورهاي برنامه

). با افزايش 1388، (اصغري و اكبري را نيز تحت تأثير قرار داد

ي و سرعت را به ارمغـان  استفاده از اتومبيل كه به ظاهر آسودگ

ـ   آورده بود هـاي  ك، آلـودگي ، مسائل و مشـكالتي ماننـد ترافي

يدناپـذير و...  هاي تجد، كاهش انرژيصوتي و زيست محيطي

به مرور زمان موجب گرديد كه برنامه ريزان و طراحان شهري 

حمل و نقـل انسـان محـور تفكـرات      با تكيه و تأكيد بيشتر بر

رودي و دنويني در برنامـه ريـزي حمـل و نقـل ارائـه دهنـد (      

). از اين رو هرگونه برنامـه ريـزي در شـهرها    1390، همكاران

صورت پذيرد، بر اين اسـاس  بايد در چارچوب توسعه پايدار 

هاي حمـل ونقـل بايـد بـه گونـه اي      برنامه ريزي براي سامانه

هاي توسعه پايـدار همـاهنگي داشـته    مالك طراحي شود كه با

باشد. بنابراين براي رسيدن به يك شبكه حمل و نقـل پايـدار،   

هاي جايگزين حمل و نقل بايد مد نظر قرار گيرد (ريبار حالت

). 1396همكـاران،   عاشـوري و  نقـل از  بـه 2010 ،چيك و وو

هاي در نظر گرفته شده در برنامه ريزي حمل و يكي از راهكار

نقل درون شهري همساز با محيط زيست، استفاده از دوچرخه 
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هـاي   و ايجاد مسير هاي دوچرخه سواري در كنار ساير شـيوه 

. )348-339 (ورودمن،باشد حمل و نقل عمومي و شخصي مي

ترين شيوه هاي حمل و نقل انساني و ز قديميدوچرخه يكي ا

تـرين  باشـد. كـه مهـم   مناسب براي محيط زيست شـهري مـي  

ــت    ــدار شــهري اس ــعه پاي ــت در توس ــأثير مثب جــذابيت آن ت

). دوچرخه در بسياري از كشورهاي پيشرفته بـه  1383(كيانژاد،

عنوان نوعي طريقه حمل و نقلي مناسب و بـه صـرفه شـناخته    

كشورهاي پيشرو در استفاده از دوچرخـه   شده است. از جمله

تـوان بـه چـين، هلنـد،     به عنـوان سيسـتم درون شـهري، مـي    

 دانمارك، آلمان، انگلستان، كانادا، آمريكا و استراليا اشاره كـرد 

. دوچرخه سواري در زمينه هاي متفاوتي )2009(فايست براد، 

از زندگي فردي مي توانـد مـؤثر باشـد؛ از جملـه سـالمتي و      

ها و بهبود دسترسي و جابجايي صرفه جويي در هزينه ورزش،

در سفرها. منافع اجتماعي دوچرخه بويژه در زماني كـه سـطح   

دوچرخه سواري تا حد معينـي افـزايش يابـد، قابـل مشـاهده      

گروه تقسـيم كـرد:    خواهند بود. اين منافع را مي توان به شش

ـ  -3استفاده بهتر از فضـاي عمـومي   -2 آلودگي كمتر -1 ود بهب

  كيب مناسب بـا حمـل و نقـل همگـاني    تر -4برابري اجتماعي

جي، ورف(گـود اقتصـاد قـوي تـر     -6بهبود ايمني و امنيـت   -5

هاي اخير مـديران حمـل و نقـل شـهر هـاي      در سال .)2009

بزرگ در اين انديشه هستند تا سيستم پيچيده حمل و نقـل را  

به نوعي تحـت نظـارت، كنتـرل و مـديريت در آورنـد تـا از       

تغييرات متعدد و متنوع اين سيستم پويا همواره مطلع باشد. از 

اين حيث توجه به طرح شبكه مسير هاي دوچرخه سواري در 

(اهللا وردي  تايران مورد بررسي قرار گرفته اسـ  اكثر شهر هاي

.تا به اين واسـطه نقشـي مـؤثر در كـاهش     )100:  1383زاده ، 

ت و خدمات مناسـب  ترافيك شهري ايفا كنند و با ايجاد امكانا

جايي در هاي جاي گزين براي جابهمردم را به استفاده از روش

 باستاني فـرد، سطح شهر به جاي استفاده اتومبيل تشويق كنند (

براي مثـال  ). 1389به نقل از خادم الحسيني و همكاران، 1382

هاي تهران، اصفهان، شيراز، قم، بناب و... اشاره توان به شهرمي

يجه براي حل مشكل ترافيك شهر و در راستاي سند در نت .كرد

 ٪10كـه تأكيـد دارد    1404اسالمي ايـران انداز جمهوريچشم

 ي تهيـه گيـري  جهـت  ٪15و عمــومي نقـل  و حمـل  سيسـتم 

 نقـل  و حمل طراحي و اجرا ،مديريت ،دوچرخه هازيرساخت

( شـود  انجـام  بايسـت مي دوچرخه از استفاده فرض با شهري

 و شهرسـازي  شـورايعالي  مصوبه همچنين و) 1391 ،بندرچيان

كه طراحـي مسـير تـردد     25/10/1368تاريخ در ايران معماري

ي شـهرهاي بـاالي    ه در طرح ريزي شهري را در كليهدوچرخ

وزارت مسـكن  هزار نفر جمعيت مـورد تأكيـد قـرار داده (    50

ــازي، ــا وســعت  .)1375 وشهرس ــهرآباده ب ــار و   5601ش هكت

يكي از شهرهاي پر جمعيـت  1395درسال  نفر 59116جمعيت

استان فارس مي باشد.باتوجه به افزايش روز افزون جعيت اين 

شهر وبا توجه به نياز افراد به وسايل حمل ونقل مـي بايسـت   

هاي الزم جهت حمل ونقل پايدار صـورت گيـرد.   ريزيبرنامه

بنابراين درصورت عدم توجه به اين نوع حمل نقل توسعه آتي 

بر زيسـت   مبتني بر پايه خودرو محوري خواهد بود كهشهري 

بوم اين شهر و سرزندگي محيط شـهري تـاثير گـذار خواهـد.     

مسئوالن شهري آباده بايد براي دار بودن شهري پويا، بانشاط و 

سرزنده ساكنان اين شهر را به پياده روي ودوچرخـه سـواري   

يي، تشويق نمايند. چرا كه پياده روي ودوچرخه سـواري پويـا  

خيابان ها در گذشـته   نشاط و سرزندگي را به وجود مي آورد.

عالوه بر ايجاد فضاي سرزنده و فرآهم آوري امكـان حركـت،   

 امكان حضور طـوالني مـدت و فضـاي مكـث را نيـز فـراهم       

آوردند اما گذشت زمان و رشد روزافزون شهرنشيني و بـه  مي

رشـهرها  تبع آن افزايش جمعيت شهرها، سيطره وسايل نقليـه ب 

منجر به ايجاد ساختار فضايي نامتعادل و تغيير در روش كار و 

زندگي انسانها گرديده و حذف روش هاي ابتدايي جابه جايي 

مانند پياده روي و دوچرخه سواري را به همراه داشـته اسـت.   

با طراحي خط دوچرخه مجزا مي توان بخش قابل تـوجهي از  

طول يك خيابـان را  سفرهاي انجام شده به مقاصد موجود در 

به وسيله دوچرخه انجام داد و اين محـور را بـه يـك خيابـان     

فعال، پويا و سرزنده تبـديل نمـود و ضـمن كـاهش ترافيـك      

وسايل نقليه و كاهش آلودگي هوا و تبعات زيست محيطي آن، 

سالمت روحي و جسمي شـهروندان را تضـمين نمـود و ايـن     

شــابه تبــديل محــور را بــه الگــويي بــراي ســاير محورهــاي م

دراين پژوهش برآن شديم تـا مسـيرهاي بهينـه اي بـراي     نمود.

استفاده دوچرخه با استفاده از معيارهاي نظريه پـردازان مكـان   

  .گزيني كنيم

 

 

  پيشينه تحقيق-2
و  رو به افزايش ترافيك مشكالت ترافيكي و روند  به باتوجه   

پايدار  توسعه درعرصه جهاني تفكرجامعه و  شهرهاي درراهبندان 

روش پژوهش به  اين شهري مشاركت مردم در مطالعات و
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ضوابط ومقرارات با  با مقايسه معيارهاتحليلي و  - توصيفي

دادهاي كاربردي در جهت   توسعه  هدف

محورجهت  دوچرخه ونقل حمل ازسيستم ارتقاءبهربرداري

هاي مد انتخاب مسير بهبودكيفيت زندگي ساكنان شهر آباده وبا

نظر ساكنان شهرواستفاده از مدل تصميم گيري چند معياره 

)AHP با توجه به نظر كارشناسان شهرسازي ومرتبط با اين (

امور، الويت بندي امكان اجراي مسير هاي دوچرخه در شهر 

  هاي مكان گزيني يا منظور از نظريه انجام پذيرفته است.

است كه به كمك آنها محل  اي از اصوليابي مجموعهمكان

شود؛ تا بر اساس ها مشخص و معين مياستقرار بهينه فعاليت

 يآن بيشترين منفعت در جهت تأمين رفاه و آسايش عموم

يابي، مكان ).1387سروري،  (عبدلي و بهره گيران حاصل گردد

عبارت است از مطالعه ي تأثيرات فضا بر روي سازمان فعاليت 

هاي اقتصادي، و بخشي از بدنه ي دانش مكان گزيني فعاليت 

هاي مختلف يا تخصيص منابع مختلف براي رسيدن به تعامل 

. بنابراين، )2005(نيجكمپ و همكاران، فضايي مطلوب است 

بر آن است كه  توان گفت تئوري هاي مكانيدر حالت كلي مي

ارتباط عوامل و متغيرهاي مؤثر بر مكان يابي را  چگونگي

روشن نموده و به سؤال مربوط به بهترين محل استقرار 

). 1376ها در شرايط معين پاسخ دهد (رستم پور، فعاليت

هدف مكان يابي يا جايابي تسهيالت، تعين بهترين مكان 

 ، مديران در همين راستا جغرافيايي براي عمليات است.

هاي توليدي و خدماتي براي بررسي مطلوب يك مكان سازمان

كنندگان خاص، بايد عوامل متعددي را در خصوص تأمين

هاي حمل ونقل بسنجند. براي مثال، نيروي انساني و هزينه

 هاي مشتريان، تواند به عواملي نظير گرايشمدير مي

منابع  هاي حمل و نقل، كيفيت زندگي و دسترسي بههزينه

اهميت بيشتري بدهد. به طور خالصه، مسئله ي مكان يابي 

عبارت است از انتخاب جايي براي تسهيالت جديدي كه 

هزينه ي توليد، توزيع كاال يا خدمت براي مشتريان بالقوه را به 

حداقل رساند. چنين مسئله اي ممكن است تحت شرايط 

ي راه حل گوناگوني اتفاق افتد و مديريت را وادار به بررس

هاي متعددي براي حل اين مسئله كند. تصميم نهايي هميشه 

براساس ارزيابي عوامل عيني و ذهني هر يك از مكان هاي 

مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر ( متفاوت،اتخاذ مي شود.

هاي مكان يابي داراي تنوع بسيار زيادي ديدگاه )1394،تهران

را  مسائل ن، اينسهولت در بيا رو، براي هستند؛ از اين

اند. در يك نگاه كلي  كرده بندي دسته هاي مختلفي شيوه به

با مكان يابي را به دو  هاي موجود در ارتباطرهيافت توان مي

ي  دسته

هاي  ورهيافت مدرنيسم ازمكتب شده گرفتهرب هاي كلي(رهيافت

ارزاني،  نماييم(خواجه مدرنيسم)تقسيم پست ازمكتب برگرفته شده

1389: 24.(  

  دوچرخه

وسيله نقليه اي كه داراي دوچرخ پشت سرهم است  دوچرخه 

و صرفا توسط نيروي انسان رانده مي شود، تعريف مي شود. 

برخي از تعاريف نيز بر مبناي مالحظاتي از قبيل تعداد، اندازه 

و ترتيب قرار گرفتن چرخها انجام شده است. مثال آيين نامه 

پشت سرهم را دست كم  تعريف وسايل نقليه، اندازه دوچرخ

آلودگي  زمينه.)1387(حاجيان،سانتي متر عنوان كرده است 35

هواي ناشي از وسايل نقليه موتوري به ويژه در كالنشهرهاي 

كشورهاي در حال توسعه به دليل افزايش تعداد وسايل نقليه و 

همچنين افزايش فواصل طي شده توسط انواع وسايل نقليه در 

وان يك مشكل مطرح شده سادگي به عن هسال، ب

  . درمناطق مسكوني علت)1391وهمكاران،  قراگوزلو(است

 فسيلي(نظيرنفت،گاز) هاي وختس  مصرف  هوا، آلودگي  عمده

درصد كل  60كه بيش از ه است. ولي بايد توجه نمودروغي

  آلودگي هواي كالنشهر ها، ناشي از وسايل نقليه موتوري 

ي  اي است كه همهمساله  ترين جدي  صوت مشكل .باشدمي

 مي با سطوح باالي آن تماس دارند.عمو مردم به صورت

آوري، توسعه هر چه بيشتر  فن هاي اخير پيشرفتدرسال

 در  زندگي جمعيت، ازدحام نقليه، سايلشهرها، افزايش و

و كارخانجات پر سر و   هآهن،فرودگا راه هاي ايستگاه  مجاورت

صدا، باعث شده است تا ساير افراد جامعه در معرض آلودگي 

  ).1386(ندافي و همكاران،  صوتي باشند

 

 

 مشخصات دوچرخه

دوچرخه سواران طبق آنچه در تصوير مشاهده مي كنيد، 

حداقل به يك متر فضاي عملياتي نيازمندند كه منحصرا بر پايه 

متري  2/1يك فضاي عملياتيخصوصيات آنها استوار است. 

فوت) به عنوان حداقل عرض براي هر مركز طراحي شده،  4(

(چه براي استفاده انحصاري و يا ترجيحي دوچرخه سواران) 

فرض مي شود. در مكان هايي كه حجم ترافيك وسايل نقليه 

تركيب و موتوري، سرعت وسايل نقليه موتوري يا دوچرخه 
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فضاي عملياتي راحتتري،  كاميون و اتوبوس افزايش يابد،

  )1368(اشتو،بيشتر مطلوب است.  امتر و ي5/1معادل 

  
(اندازه  حداقل فضاي مورد نيازدوچرخه سواران. 1شكل 

   ها به متر)

  )1374شيخ االسالمي، ( :منبع

  

  هاي موثر در طراحي محور دوچرخه عوامل و ويژگي

دوچرخه سواري در مناطق شهري كوچك، رايج  اندازه شهر:

تر از مناطق شهري بزرگ است. مطالعه اي كه در كشور هلند 

دهد كه  نشان مي )199 ديگران،و (هاركي صورت گرفته است

دانش آموزان مناطق شهري كوچك دو برابر بيشتر از ساكنان 

  .مناطق شهري بزرگ از دوچرخه استفاده مي كنند

نقـل بـه   شيوه هاي پر خطر حمل و ري ازسوا دوچرخه امنيت:

ــد. ( ــد، شــمار مــي آي ــرگ مــال تصــادف و) احت1995نوالن م

باشـد. كـاهش دادن   مي اساسـي بـراي دوچرخـه سـواري     انعيم

سرعت وسايل نقليه شخصي، بيشـترين خـدمت را بـه ايمنـي     

ــه عبــارت ديگــر، در دوچرخــه ســو ــه  ار خواهــد كــرد. ب   كلي

كيلـومتر   30سـرعت  خـه سـوار اسـت،    هايي كه دوچرخيابان

  .)1381گرفته شود (كنف االخر، برساعت بايد در نظر

 20تا  15ين معموال سرعت دوچرخه سواران ب سرعت:

اين در حالي است كه بر اساس  .كيلومتر در ساعت است

كيلومتر  30راهنماي آشتو، به طور كلي حداقل سرعت طرح 

در ساعت تعريف شده است. سرعت اضالع اصلي، فرعي و 

كيلومتر در ساعت  20و  25، 30انشعابي شبكه به ترتيب 

  .)1375(وزارت مسكن وشهرسازي،  پيشنهاد مي گردد.

بر روي دانش آموزان » نانكرويس«مطالعه اي كه  آب و هوا:

دهد كه  سال سوم دبيرستان در ملبورن انجام داده، نشان مي

، هر دو بر روي شرايط آب وهوايي كوتاه مدت و بلندمدت

استفاده از دوچرخه مؤثرند. استفاده از دوچرخه در زمستان 

بيشتر از تابسان و در روزهاي گرم و بدون باد، بيشتر از 

). تأثير آب و 1999نانكرويس،( روزهاي سرد و طوفاني است

هوا بر ميزان دوچرخه سواري در مطالعات ديگر نيز تأييد شده 

  )1999همكاران،  (پوچر واست. 

  
درصد استفاده كنندگان از دوچرخه در شرايط . 1نمودار

   )1381ال ابراهيم، ( منبع:  هوايي  مختلف آب و

كيلومتر مي  5دوچرخه براي پيمودن مسافتهاي  طول سفر:

از سفرهاي دوچرخه  ٪40كه طول  تواند مناسب باشد چرا

  ).1381(آل ابراهيم، كيلومتر مي باشد.  5تا  5/1بين 

  

  هاي مناسب وسايل نقليهطول مسير. 1جدول

  )1982منبع: (كونت،  

  وسيله نقليهدوچرخه    

  عمومي

  اتومبيل  پياده

  شخصي

  بقيه

  8/2%  5/23%  5/54%  4/2%  %16  كيلومتر2- 0
  2/4%  6/48%  6/18%  3/11%  3/17%  كيلومتر3- 2
  9/4%  8/55%  8/9%  8/16%  7/12%  كيلومتر4- 3
  6/4%  8/60%  5/7%  1/18%  9%  كيلومتر5- 4

  3/7%  8/71%  1%  4/16%  2/3%كيلومتر5>

وجود يك مسير صاف و همـوار بـراي    سطح مسير دوچرخه:

حفظ كارايي، راحتي و ايمني در دوچرخـه سـواري ضـرورت    

  دارد.

چسـبيده   دوچرخـه  بنـابراين اگـرخط   آزاد: فاصـله  ها و عرض

 متـر باشـد.  5/1جدول خيابان است، عرض آن نبايد كمتـر از  به

اگر خط دوچرخه بين خط پاركينگ وسـواره رو واقـع اسـت،    

عـرض   دوچرخه حاشيه حـايلي بـه   بايدبين خط پاركينگ وخط

موارد عرض خط دوچرخـه را   در نظر بگيريد. در اين متر 75/0

(وزارت  متـر گرفـت   25/1تـوان  (به علت نبـود جـدول) مـي   

 .)1375شهرسازي،  مسكن و
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خـط  بربلندي بـا توجـه بـه منطقـه اي كـه       بربلندي قوس ها:

تواند متفاوت باشد به اين مي ست،دوچرخه در آن واقع شده ا

درصد  2ترتيب كه در مناطق سردسير ميزان بر بلندي مطلوب 

درصـد و   4، در مناطق معتدل ميـزان مطلـوب   4و حداكثر آن 

درصـد و  6و در مناطق گرمسير ميـزان مطلـوب    6حداكثر آن 

. بـه طـور   )1374(شيخ االسالمي،  باشدرصد ميد8حداكثر آن 

 درصد فراتـر رود  12كلي ميزان دور يا بربلندي هرگز نبايد از 

  ).1373(بهبهاني، 

هرچه شيب زيادتر باشد، طول مسير شيبدار  هاي طولي:شيب

ارقـام   شود، مقدار تقريبي شـيب طـولي طبـق    مي بايد كوتاهتر

متـر   200درصد تـا  3 متر، 500تا درصد  2استاندارد در حدود 

). بـه  209: 1381 ،(كنف الخر متر طول است. 50درصد تا 5و

درصد باشد، مسير  2طور كلي اگر شيب طولي غالب بيشتر از 

 ).1375(وزارت مسكن وشهرسازي، آسان نيست 

  
  )نگارندگان(منبع  هاي مناسب،شيب. 2نمودار

بود زيرساخت هاي دوچرخه سـواري درشـكل   به زيرساخت:

كه درجه بااليي  مسيرهاي خط كشيمسيرهاي ويژه دوچرخه و

سـواري   ميدهد براي افزايش دوچرخه ننشااتومبيل را از جدايي

ميان گروههاي مختلف جمعيتي اهميـت زيـادي دارد. تـدارك    

امكانات دوچرخه سواري در خيابان اصـلي، اغلـب راهبـردي    

 مهم براي تقويت ايمني دوچرخه قلمداد مـي شـود و در ايـن   

بين، تسهيالت مربوط به تعيـين مسـيرهاي ويـژه دوچرخـه از     

  .مهم ترين راهبردهاست

از مهـم تـرين عوامـل مـؤثر بـر اسـتفاده از        عوامل فرهنگـي: 

دوچرخه عوامل فرهنگي هستند، در جامعـه اي كـه دوچرخـه    

شـود، اسـتفاده از   سواري يـك رفتـار معمـولي محسـوب مـي     

اي تري دارد. مطالعـه دوچرخه به عنوان وسيله نقليه رواج بيشـ 

در كشور هلند انجام داد خود دليلي بـر اثبـات ايـن    » برين«كه 

مدعاست. اين پژوهش نشان داد كه دانش آموزان هلندي سـه  

كننـد چراكـه   برابر دانش آموزان مهاجر از دوچرخه استفاده مي

  دوچرخــه بخشــي از زنــدگي خانوارهــاي هلنــدي محســوب 

است تا خود را بـا فرهنـگ    مي شود و براي مهاجران زمان بر

  ).2005، همكاران(برين و  كشور هلند وفق دهد.

  
  عوامل تاثير گذار در استفاده از دوچرخه، . 2شكل 

  )1374(شيخ االسالمي، :منبع

  انواع مسير دوچرخه

FHWA  دســته تقســـيم   4هــاي دوچرخـــه را بــه   مســير  

ــد  ــي كنن ــتو،  م ــلواتيان ،   2006(اش ــل از ص ــه نق   :)1392، ب

دوچرخـه   مشـترك توسـط   صورت خط مشترك اين مسير به -1

خـط پهـن    -2.ساير وسايل نقليه مورداستفاده قرار مي گيـرد و

اين خط راست ترين خط موجود در مسير اسـت كـه حـداقل    

متر مي باشد و به صورت مشترك مورد استفاده  44عرض آن 

  خـط دوچرخـه بـه قسـمتي از مسـير گفتـه        -3.گيرد قرار مي

توسـط خـط كشـي، تـابلو و نمـاد روي آسـفالت       شود كه مي

كـه   رو مسـيري  خط مجزا بـا دوچرخـه   -4.شده باشد مشخص

  .وسايل نقليه موتوري مجزا شدهسايررصورت فيزيكي ازمسي به

  خط مشترك

خط مشترك، شامل خيابان هايي مي شود كه در آنها هيچ گونه 

  تســهيالت خاصــي بــراي دوچرخــه ســواران در نظــر گرفتــه  

اين خطوط معموال در خيابان هاي محلي كـه حجـم   شود. نمي

گيرند موتوري كم مي باشد مورد استفاده قرار مي وسايل نقليه

چون حجم وسايل موتوري كم اسـت، نيـازي بـه در     ،بنابراين

ض اضافي براي دوچرخه نمي باشد. عوض اين رنظر گرفتن ع

متر يا كمتر مي باشد، خطوط مشترك بدون 6/3خطوط معموال 

هستند و اتومبيل ها براي سبقت گرفتن دوچرخه ها بايد  شانه

در مناطق مسكوني كه حجم ترافيـك وسـايل    تغيير خط دهند.

مايل بـر   40موتوري پايين بوده و سرعت متوسط آنها كمتر از 

مي باشد. استفاده از خطـوط   كيلومتر بر ساعت )3/48ساعت (

  مشترك هيچ گونه مسـاله اي بـراي دوچرخـه سـواران ايجـاد      

  .نمي كنند
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  خط پهن

كـه   هاست ترين خط مورد استفاده در مسير بـود رهن، پخط   

متر بـه   2/4متر بيشتر است. اغلب كارشناسان با 6/3ض آن رع

نقليه موتوري مـي   عنوان حداقل عرضي كه دوچرخه و وسايل

هيچ گونـه تـداخلي تقسـيم كننـد،      و بدون  توانند مسير رابا هم

ساعت مايل بر 40ترافيك بيشتراز  گاه سرعتهستند. هر موافق 

كيلومتر بر ساعت) شـود و توسـط ترافيـك روزانـه در      4/64(

متـري   8/4تا  5/4شود خط  10000يشتر از ب )AADTسال (

 ).37: 1392نقل از صـلواتيان ،  ، به 2006(اشتو، مناسب است 

  دارند:مزيت ويژه برخور 3خطوط پهن از 

بين وسيله نقليه موتوري و دوچرخه به گونه اي سـازگاري  -1

بـراي وسـايل نقليـه موتـوري      برقرار مي كند كه ظرفيت مسير

برخورد بين اين وسـايل را حـداقل    -2ي پيدا نمي كند .هشكا

ه عبور دوچرخه سـواران  مسير را با توجه ب ظرفيت -3مي كند.

  .افزايش مي دهند

  
  )منبع: نگارندگان(مسيرهاي دوچرخه سواري، . 3شكل 

  

  خط دوچرخه

خط دوچرخه را به اين صورت تعريف مي كند: قسمتي اشتو  

از مسير كه توسط خط كشي روسازي و عالمت گذاري بـراي  

شـده باشـد. در   ص استفاده مخصوص دوچرخه سوارن مشـخ 

شده است كه خط دوچرخـه بهتـر اسـت كـه     قيداشتو اينگونه 

هميشه به صورت يك طرفه و در جهت ترافيك موتوري باشد 

(اشـتو،  و نبايد در اين فضـاي پاركينـگ و جـدول قـرار بگيرد    

عرض پيشنهادي براي خط ).1392، ، به نقل از صلواتيان2006

متر در نظر گرفتـه   2/1تواند است كه حداقل مي 5/1دوچرخه 

اي در مسير وجـود داشـته باشـد خطـر     رك حاشيهشود اگر پا

ناشي از باز كردن در وسايل نقليه عبور و مرورآنها مـي توانـد   

ايمني دوچرخه سواران را كاهش دهد. به همين دليل رعايـت  

نكات زير در صورت حضـور پـارك حاشـيه اي توصـيه مـي      

  ).1392، ، به نقل از صلواتيان2006(اشتو، شود

  د.متر در نظر گرفته شو5/1چرخهحداقل عرضي خط دو-1

ترين مسـير عبـوري وسـايل    خط دوچرخه بايد بين راست -2

  .نقليه و خط پاركينگ قرار بگيرد

دو طرف خط دوچرخه بايد عالمت گذاري شـود. عاليـم    -3

سمت راست مسير دوچرخه به دوچرخـه سـواران خطـر بـاز     

شدن درب وسايل نقليه موتوري را اطالع دهد و براي وسـايل  

  مشخص مي كند.نقليه موتوري محل پاركينگ را 

در صورتي كه پارك حاشيه اي به صورت زاويه دار اجـرا   -4

 .شودشود، استفاده از خط دوچرخه توصيه نمي

 

 

  
 

  حمل ونقل

 دانسـت.  ونقـل  حمـل  وانتـ شـهررامي  هر پارامترحيات مهمترين  

   نقـاط  ميـان  ارتبـاط  عامـل  شـهري  ونقـل  حمل ديگرسامانه عبارتي به

به جابجايي  حمل و نقل يا ترابريشهربايكديگر است.  مختلف

جـايي بـه جـاي ديگـر گفتـه      كاال،ازيا انتقال انسان، حيوان يـا  

  ).1397(فرهنگ لغت معين،  شود مي

  عوامل موثر در رشد حمل و نقل شهري

 ،ه همراه رشـد فزاينـده شـهرها   در كشورهاي در حال توسعه ب

كسـب و كــار وصـنعت نيــز رشــد يافتـه و بــراي بســياري از    

مهاجرين نواحي روستايي امكان اشتغال و درآمد بـااليي را بـه   
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وجود آورده است. براساس برآوردهاي موجود، بخش شـهري  

درصد توليد  50در كشورهاي در حال توسعه حداقل به ميزان 

درصد را بـه خـود   70رد به ميزان ناخالص ملي و در اغلب موا

 ياختصاص داده است. بنابراين نكته مهم اين است كه شهرها

شـان در بـه حـداكثر     منابع كهكارايي عملكردي مؤثري داشته 

رساندن مشاركت شهرها در درآمد ملي تعيـين كننـده باشـد .    

حمل و نقل شهري زماني مـي توانـد در كـارايي شـهر، سـهم      

جابه جايي مردم و كاال در سرتاسر شـهر  مؤثري را ايفاكند كه 

 .با حداقل سرمايه گـذاري و هزينـه عمليـاتي صـورت پـذيرد     

امروزه صنعت و تجارت به ميزان بسـيار زيـادي بـه سـهولت     

دسترسي به همه نقاط شهر وابسته مي باشـند. اسـاس توسـعه    

اقتصادي رشد مداوم تخصص گرايي در كارخانجـات كارگـاه   

ين پيشرفتي نيازمند جابه جـايي بيشـتر   ها و ادارات است و چن

مردم و كاال مي باشد. ساكنين شهرها بايد به مكان هاي اشتغال 

متصل شوند ضمن اين كه توليدكننده كاال و خدمات بايد قادر 

بعالوه سيستم حمل و نقـل شـهري   .     ندبه دستيابي به بازار باش

اجتمـاعي،  سـازد تـا بـراي توسـعه     مناسب شهرها را قادر مـي 

فرهنگــي و سياســي و همــين طــور رشــد اقتصــادي ســازمان 

لگوي رشد حمل و نقل به مقدار زيادي به موقعيـت هـر   .ايابند

شهر بستگي دارد ليكن عوامل اساسي معينـي وجـود دارد كـه    

ارتباط قابل مالحظه اي با سطح و ميزان افزايش تقاضا برقـرار  

عيـت در اثـر نـرخ    افزايش جم :اين عوامل عبارتند از .مي كنند

ــتايي و    ــواحي روس ــاجرت از ن ــاال و مه ــي ب ــد طبيع زاد و ول

افـزايش درآمـد    ،تمركززدايـي جغرافيـايي   ،شهرهاي كوچـك 

افزايش تاسف بـار   . افزايش فعاليت بازرگاني و صنعتي ،خانوار

جمعيت شهري علـت عمـده رشـد حمـل و نقـل شـهري در       

ر جمعيت شهري كشورهاي د.كشورهاي در حال توسعه است

درصـد   50به طـور متوسـط   1980تا 1970حال توسعه از سال 

ين رشد در بسياري از مكان هاي شـهري  . اافزايش يافته است

به ويژه در نقاطي كه مهاجرت از نواحي روستايي زياد بـود از  

اين ميزان فراتر رفته است. شهرهاي كشورهاي در حال توسعه 

ـ   ه افـزايش  نشان مي دهد كه تقاضا براي حمل و نقل نسـبت ب

تعداد جمعيت ، نامتوازن است. عوامل ديگـر نظيـر مشـاركت    

) ين امر به اشتغال بيشتر منجر شدهابيشتر زنان در نيروي كار (

  هاي روزانه در شهرها شده است.سفر ميزان افزايش باعث

  حمل و نقل و توسعه شهري پايدار

براي رسيدن به شهري پايدار در عرصه حمـل و نقـل، الزم      

برنامه ريزي حمل و نقل شهري به صورت سيستمي مـد   است

 نظر واقع شود. برنامه ريزي حمـل ونقـل، در واقـع فـن نظـام      

اي از تجزيـه و تحليـل عناصـر حمـل و نقـل و ترافيـك       يافته

). به نقل از مافي، بـاخرزي  1383(رحيمي،  شهري خواهد بود

امروزه سيستم هاي اطالعات جغرافيايي كاربردهـاي متعـددي   

در گرايش هاي مهندسي ترابري پيدا كـرده انـد. (تمرتـاش و    

). بـا توجـه بـه    1392به نقل از مافي، باخرزي،  1386 ،ديگران

قابليت ها و ماهيـت ايـن گونـه سيسـتم هـا در تمـام جوامـع        

 ريزي هاي حمل و نقـل، مـديريت بـزرگ    پيشرفته براي برنامه

ك از ايـن  ها، شبكه هاي شهري، سازماندهي و كنترل ترافيراه

، عالوه بر رشد تعداد وسايل نقليـه .تكنولوژي استفاده مي شود.

گسترش الگوهاي مسافرتي پيچيده متكي بر اتومبيـل شخصـي   

ها در دسـتيابي بـه توسـعه شـهري     از اساسي ترين محدوديت

پايدار محسوب مي شود به طـور مرسـوم بـراي انطبـاق دادن     

مقولـه   دهبايـد بـه   حمل و نقل با اصول و مباني توسعه پايدار 

مـدت زمـان و شـدت     -1: اصلي به طور جدي پرداخته شـود 

ازدحام وسايل حمل و نقل در حـال افـزايش بـوده اسـت در     

آلـودگي هـوا مطـابق    -2.حالي كه بايد كاهش چشـمگير يابـد  

ــازمان    ــتانداردهاي س ــوا و اس ــت ه ــي كيفي ــتانداردهاي مل اس

فراتـر رفتـه   بهداشت جهاني در بسياري از شهرها از آستانه ها 

 است آلودگي هوا بر بهداشت و سـالمتي و ميـزان ديـد تـاثير     

ها و اكولوژي محلي آسيب ميگذارد و به بناها و ساختمانمي

. رساند و به عبارت ديگر از كيفيت زندگي شـهري مـي كاهـد   

كـل حيـات شـهر را     ،سر و صداي مزاحم ناشي از ترافيك -3

ز سويي حـاكي از ايـن   متاثر مي سازد برآوردهاي انجام شده ا

درصد از مردم كشورهاي توسعه يافتـه در   15است كه حدود 

معرض ميزان بااليي ازآلودگي صـدا قراردارنـد كـه بيشـتر آن     

ناشي از ترافيك اسـت . ايـن مزاحمـت هـا لـرزش ناشـي از       

حركت كاميون هاي سنگين و تخليه بار در شب را نيـز در بـر   

ضوعي در خور توجهي در ايمني راه ها، حوزه مو-4. مي گيرد

شهرها و ديگر سكونتگاه هاست . تصادفات ناشـي از ترافيـك   

 335995و نفركشته 16210معادل  1396ايران در سالدر سطح 

گذاشـته اسـت.كه بيشـترين تلفـات آن در     مجروح بر جاي نفر

با ساخت راه ها و -5نفر بوده است.1445استان فارس، معادل 

تسهيالت جديد حمـل و نقـل و بـه تبـع آن تخريـب بناهـاي       

تاريخي و كاهش ميزان فضاهاي باز، كيفيت چشـم انـدازهاي   
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شهري تنزل مي يابد . حمل و نقل، نابودي ساختار شـهري را  

 ،استفاده از فضا بـراي كـاربري ترافيـك   -6. سرعت مي بخشد

خشـد امـا ميـزان    جابه جايي وسايل موتوري را تسـهيل مـي ب  

دسترسي ديگران را زماني كه مسيرهاي حمل و نقل با مـانعي  

روبرو مي شوند يا وقتي كه وسايل نقليه پارك شده به صورت 

مانعي براي عابران پيـاده رو و دوچرخـه سـواران و معلـوالن     

ترافيـك در نـواحي شـهري     وعمل مي كنند كاهش مـي دهـد  

ند گرم شـدن جهـاني   فراي -7.نتيجه وابستگي به اتومبيل است

 درصد از 25پيامد استفاده از سوخت هاي فسيلي است امروزه 

Co2    انتشاريافته در جو ناشي از حمل و نقل است كه ميـزان

آن هم از لحاظ نسبي و هم از لحـاظ كميـت مطلـق در حـال     

افزايش است. حمل و نقل تقريبا به طور كامل به سوخت هاي 

ي تجديدناپـذيري محسـوب   فسيلي وابسته است كه منبع انرژ

تمركززدايي از شهرها به دليل استفاده از اتومبيـل   -8.مي شود

و حمل و نقل عمومي كارآمد سرعت گرفته است نتيجـه ايـن   

روند رشد طول سفر و توسعه الگوهاي پراكنده سـفر از شـهر   

الگوي خزش شهري نوعي از اين ( مركزي به پيرامون آن است

به نوبه خود وابستگي بـه اتومبيـل را   اين شرايط  ها است)الگو

افزايش مي دهد و از امكـان گسـترش حمـل و نقـل عمـومي      

اين حمل و نقل چه به عنوان تسهيل گر بنابر .كارآمد مي كاهد

تغييرات و چه به عنـوان عامـل محدودكننـده در حـل و رفـع      

فشارهاي توسعه در مكان  -9.مسائل مرتبط با آن عمل مي كند

بـا   ته است كه دسترسـي بـه آن نـواحي صـرفاً    هايي تمركز ياف

اتومبيل امكان پذير است و همـه مـردم بـه آن جـا دسترسـي      

ندارند جدايي گزيني فضايي فعاليت ها در نواحي شـهري نيـز   

طول سفر را افزايش مي دهد و برآيندهاي توزيعي نيرومنـدي  

نماد اقتصادي قـوي   ،به همراه دارد قيمت باالي زمين و امالك

ا نوعي انحصار اجتماعي نيز بـه همـراه دارد بـه ويـژه     است ام

زماني كه سخن از دسترسي بـه مسـكنهاي كـم هزينـه مراكـز      

  جهاني شدن و بـازتعريف صـنعت   -10. شهري به ميان مي آيد

) به شـكل گيـري الگوهـاي    شامل اقتصاد اطالعاتي و جز آن(

جديدتوزيع انجاميده و شدت حمل و نقل محموله را در سطح 

در توسـعه   . ني منطقـه اي و محلـي افـزايش داده اسـت    جهـا 

شهري پايدار، شهر بـه مركـزي بـراي سـرزندگي، فرصـت و      

ثروت بدل مي شود در اين ميان به راه حل هايي نياز است كه 

بتوانند كارآمدترين استفاده ممكن را از فضا تـرويج كننـد و از   

مـا  ميزان تخصيص اضافي زمين به امور توسعه شهري بكاهند ا

سرعت و پيشرفت در وارد كردن مفهـوم و ايـده پايـداري در    

 تصــميمات روزانــه بــه طــرز نااميــد كننــده اي كنــد اســت 

  .)1385(نوابخش،كفاشي، 

  دوچرخه و حمل و نقل پايدار شهري

روند رشد شتابان زندگي شهري توأم بـا افـزايش جمعيـت و     

نارسايي در روند برنامه ريزي شهري و حمل و نفـل شـهري،   

آثار و عوارض زيانبار گسترده اي را همچـون مصـرف بـاالي    

انرژي، تأخير در رسيدن به مقصد، آلودگي هوا، كاهش ايمنـي  

ــردن بافتهــا و   شــهري و افــزايش خطرهــاي جــاني، از بــين ب

ــهر و ن پ ــنتي ش ــدهاي س ــار آورده  يون ــه ب ــا را ب ــن ه ــاير اي ظ

به عنوان مثـال در شـهر    .)1385، همكارانجهانشاهلو و (است

درصد آلودگي هـوا   71بزرگ و پر جمعيتي نظير تهران حدود 

در پـي  ). 1386به واسطه خودروها توليد مـي شـود (رئـوفي،    

مباحث پايداري بار ديگر شهرسازي انسـان گـرا مـورد توجـه     

قرار گرفت و در نتيجه سفرهاي پياده و دوچرخه به منزله يكي 

از سيستم هاي حمل و نقل پايدار درون شهري شـناخته شـد.   

كه توسط اكثر صاحب نظران در سطح محلي و فواصل كوتـاه  

مدت توصيه شده است. داليل توصيه دوچرخـه بعنـوان يـك    

سيستم حمل و نقل شهري از سوي صاحب نظران ، به شـرح  

  باشد:مي زير

 تهيـه  را آن توانند مي اكثرافرادجامعه طوريكه به: مناسب قيمت-1

  .كنند

 طـي  بـراي  مصـرفي  انرژي: انرژي مصرف در جويي صرفه-2

 بنزين ليتر يك انرژي با برابر دوچرخه با كيلومتر 400 مسافت

دوچرخه با  100) و انرژي الزم براي ساخت 1381 االبراهيم،(

 .)1381 االبراهيم،(نرژي توليد يك خودرو برابر است ا

باال بون سرعت در مسافت هـاي كوتـاه: متوسـط سـرعت      -3

كيلومتر) از متوسط سرعت  6دوچرخه در مسافتهاي كوتاه (تا 

 )1381 االبراهيم،( .ساير وسايل نقليه باالتر است

 توقـف  بـراي  استفاده مورد فضاي در شهري فضاي اشغال -4

 االسـالمي،  شـيخ ( گيـرد  مـي  جاي دوچرخه15خودروحدود يك

1374(. 

دسترسي سريع و آسان براي دسترسـي بـه آن لزومـي بـه      -5

توقـف   پيمودن مسافتي از منزل به محل توقف آن يـا از محـل  

 .)1374 االسالمي، شيخبه محل كار و برعكس وجود ندارد. (
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 سـبب   بـه   دوچرخـه  متخصصـان، از  و  كارشناسان سالمتي:-5

 دفـاع  اورد، وجـودمي به  انسان  براي  كه وعروقي قلبي يها مزيت 

          ).1999ر، (پوچ كنند. مي 

 
 

 

 محدوده مورد مطالعه    

كيلومتر مربع در شمال استان 7500آباده با وسعت  شهرستان   

شهر آباده قرار دارد اين شهرستان از شرق  با مركزيت فارس

، از جنوب به شهرستان خرم به شهرستان ابركوه در استان يزد

بيد ، از غرب به شهرستان اقليد و شهر سميرم و از شمال به 

. فاصله مركز شهرستان تا شيراز استان اصفهان متصل است

كيلومتري جنوب مركز  200كيلومتر است و در فاصله 275

ن اصفهان قرار دارد و به جهت استقرار در مجاورت جاده استا

سراسري جنوب به مركز كشور وضعيت خاصي براي خود 

ايجاد نموده است. اين شهرستان در حد فاصل طول 

درجه و عرض  53دقيقه تا  51درجه و  51جغرافيايي 

دقيقه قرار  39درجه و  31دقيقه تا  49درجه و  30جغرافيايي 

  متر  2030ين شهرستان از سطح دريا ارتفاع ا .دارد

جمعيت اين بر طبق  .)1397(شهرداري آباده،  باشدمي

(سازمان  است تن بوده 59116، برابر با 1395سرشماري سال 

دستي مشهور آباده بوده و شهرتي  منبت از صنايع .)1395آمار، 

به عنوان شهر  1397جهاني دارد، به طوري كه اين شهر سال 

در فهرست آثار ميراث فرهنگي ايران ثبت بت وجهاني منبت ث

  .)1397(خبرگزاري ايسنا،  شد

  موقعيت شهر آباده، منبع:نگارندگان. 3شكل 

  

  استخوانبندي و شبكه ارتباطي شهر آباده

 براساس گزارشات ، بافت شهر آباده داراي ارگانيسمي نسبتاً   

منطقي است و رشد آن در اطراف هسته مركزي شهر صـورت  

از نظر طرح جامع، محور اصلي و شريان حيـاتي   .گرفته است

 شهر آباده از نظر كـاربري اراضـي و نقـاط جـذب و ترافيـك      

امام خمينـي اسـت.بازار اصـلي شـهر و تقريبـا تمـامي        يابانخ

ادارات دولتي، شـهرداري، امـاكن آموزشـي متعـدد كـه در دو      

هـاي اصـلي   جانب اين خيابان واقعند. تعداد زيادي از خيابـان 

شهر از اين خيابان منشعب مي شوند. البته يكـي از مشـكالت   

واقـع  شود. در اصلي ترافيك شهر نيز به اين خيابان مربوط مي

به علت محدوديت داشتن خيابان امام خميني، تـراكم ترافيـك   

پـس   در منطقه مركزي شهر از شدت بيشتري برخوردار است.

از آن، بلوار استقالل به لحاظ عبور دادن ترافيك عبوري جـاده  

شيراز، از اهميت خاصي برخوردار است. دو خيابان  -اصفهان 

ر امكـان عبـور از   امام خميني و بلوار استقالل در حـال حاضـ  

هـاي طالقـاني و   سـازند و خيابـان  شرق به غرب را فراهم مـي 

هاي اصلي را ايجاد كنند عبور و مرور بين منتظري نقش خيابان

جنوبي شهر را به عهده دارند. مشـاور طـرح از    -نقاط شمالي 

خيابانهاي جواديه، مدرس و عاشورا كه در امتداد يكديگر قرار 

: استعدادهاي آتـي ارتبـاطي بـين شـمال و     اند، به عنوان گرفته

جنوب شهر ياد نموده است. با توجه به گزارشات طـرح شـتر   

محالت شهر اباده از نظر شبكه ارتباطي وضعيت نسبتا مناسبي 

  اند.داشته
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  هريك از محالت شهر آبادهر معاب وضعيت شبكه .2جدول                                                 

  شبكه ارتباطي  محله

1  
 اصفهان -آباده  هجادو اطلسي مياديناز شده منعشب ارتباطي وجود شبكه

  وجود گذرهاي فرعي و كم عرض در درون بافت مسكوني

  

2  

  

 وجود يك شبكه كمربندي متشكل از خيابان امام خميني، بلوار شهيد چمران و خيابان سعدي

  شبكه هاي فرعي و دسترسي در درون بافتكمبود 

    كم عرض بودن خ سعدي نسبت به ساير شبكه هاي اصلي ذكر شده  

3  
 وجود شبكه ارتباطي با خصوصيات روستايي

  تامين دسترسي از طريق ع امام خميني و بلوار استقالل

  وجود سيستم ارتباطي و شبكه هاي اصلي مناسب  4

5  
 وجود كمربندي در اطراف محله

  وجود شبكه هاي فرعي در داخل بافت به موازات سيستم كمربندي

6  
 كه امكان دسترسي به شبكه داخلي را فراهم مي سازد كمربندي وجودسيستم

  وجود سلسله مراتب و اولويت در شبكه هاي ارتباطي محله

7  
  شهرآباده بهرا سيدانآبادو سادري روستايبين  ارتباطي شبكه يكوجودتنها

  ارتباطي روستايي در داخل بافتوجود شبكه 

8  
 وجود سيستم ارتباطي كمربندي

  رعايت دقيق سيستم سلسله مراتب شبكه ها

9  
 وجود سيستم كمربندي در اطراف محله

  در داخل بافت مسكوني محله 3و  2و  1وجود شبكه هاي درجه 

  وجود شبكه دسترسي روستايي  10

11  
 عاشورا)شبكه اصلي خ امام خميني و خ  2وجود 

  تدرون باف 3حذف ارتباط شبكه هاي اصلي با شبكه هاي درجه و

  عدم وجود شبكه ارتباطي مناسب  12

  معيار هاي مورد بررسي .3جدول

  محدوده مورد بررسي  بررسي موارد مورد

  كل شهر  اندازه شهر

  كل شهر  و هوا وضعيت آب

  استقالل بلوار وليعصر، تافلكه معلم فلكه فلكه وليعصر، آزادي تا فلكه وليعصر، تافلكه انقالب فلكه  شيب

  استقالل بلوار وليعصر، تافلكه معلم فلكه وليعصر،فلكه آزادي تا وليعصر،فلكه تافلكه انقالب فلكه  عرض آزاد

  وليعصر،بلواراستقالل تافلكه معلم فلكه وليعصر،فلكه تاآزادي  وليعصر،فلكه تافلكه انقالب فلكه  زيبايي بصري

  وليعصر،بلواراستقالل تافلكه معلم فلكه وليعصر،فلكه آزادي تا وليعصر،فلكه تافلكه انقالب فلكه  طول مسير

  استقاللبلواروليعصر، تافلكه معلم فلكهوليعصر، فلكه آزادي تا وليعصر،فلكه تافلكه انقالب فلكه  عملكردي شعاع
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  اندازه شهر

هكتـار كـه نسـبت      5601محدوده استحفاظي آباده معـادل     

شهرهاي چون شيراز، تهران، اصفهان معادل يك ناحيه شـهري  

  باشد.مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اقليمي) هايهواشناسي (بررسي مسائل

متوسط درجه حرارت ساالنه  دما،اساس خطوط هم بر   

 يانگينم يدر نوسان است. ولدرجه سانتيگراد  6/14تا8/11بين

 يبترت ينمتر برآورد شده است. بد يليم931/119آن  يبارندگ

قرار  بارانساالنه جزء مناطق كم يبارندگ يزاناز نظر م آباده

خشك  يمهجزء مناطق ن يمياقل يماتو از نظر تقس گيرديم

   .گردديم محسوب

  
  1398درجه حرارت، منبع: سازمان هواشناسي استان فارس، 

  

   مسيرهاي پيشنهادي

  طبق نظر سنجي از افراد ساكن در شهر آباده  از ميان   

(بلوار استقالل، خيابان عاشورا، خيابان  هاي موجودمسير

شهريور،  17خرمشهر، بلوار چمران، خيابان قدس، خيابان 

فلكه انقالب تا فلكه وليعصر، فلكه آزادي تا فلكه وليعصر، 

فلكه معلم تا فلكه آزادي) مسير هاي زير با بيشترين درصد 

ه سانتخاب و سپس بايكديگر توسط متخصصين شهري مقاي

  گرديد.

  

   فلكه وليعصر ه انقالب تافلك

اين دو فلكه به وسيله بلوار بسيج وخيابان اصلي شهر آباده به 

كيلومتر بوده 35/2يكديگر متصل ميگردند كه طول مسير فوق 

  درصد مي باشد. 59/0وحداقل شيب مسير 

  
��

�/�������
� 100 � 0/5932  

حد  فاصله آزاد اين محور درحال حاظر دربيشترين عرض و

باشد كه در طرح متر مي 12متر و در كمترين حد 35ممكن

   20متر و حداقل  45جديد تعريض اين خيابان در حداكثر 

  مي باشد.

  
   زيبايي

از انجايي كه زيبايي بصري مسير براي دوچرخه سواران 

  اهميت بسياري دارد، مسير فوق با وجود درختان و

  گرفته است. هاي جاذب زيبايي خواصي را به خودكاربري

  
  

   فلكه آزادي تا فلكه وليعصر

اين دو فلكه به واسطه خيابان اصلي شهر آباده بـه يكـديگر      

كيلومتر و درصـد شـيب   89/1متصل مي شوند. طول اين مسير

  درصد مي باشد. 69/0آن

Area:5601h 
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� 100 � 0/6878           

  

فاصله آزاد اين محور درحال حاظر دربيشـترين حـد    عرض و

باشد كه در طـرح   متر مي 12متر و در كمترين حد  20ممكن 

   20متـر و حـداقل    30جديد تعريض اين خيابـان در حـداكثر   

  مي باشد.

  

   زيبايي

وجود درختان وكريدور ديد مناسب و تناسبات انساني مسـير   

  .را براي افراد جذاب و زيبا جلوگر ميكند

  

  فلكه معلم تا فلكه وليعصر

اين دو فلكه به وسيله خيابـان معلـم بـه يكـديگر متصـل مـي       

  82/0آن  كيلومتر بوده ودرصد شيب 1/1شوندطول اين خيابان 

  باشد.درصد مي

  
9

1/1 � 1000
� 100 � 0/8181 

متـري بـوده ودر    10اين خيابان در حال حاضر با عـرض آزاد  

  يل خواهد شد.متري تبد 20آينده طرح جامع به يك معبر 

  
   زيبايي

وجود در ختان مناسب و كريـدور ديـدي كـه بـه يـك المـان       

  شهري ختم مي شود جذابيت اين مسـير را دوچندصـد برابـر    

  كند.مي

  
  

   بلوار استقالل

اين بلوار كه متصل كننده دو فلكه بسيج و فلكه منتظـري بـه     

كيلـومتر و درصـد    8/2يك ديگر مي باشد. طـول ايـن بلـوار    

  درصد مي باشد. 39/0شيب
11

2/8 � 1000
� 100 � 0/3928 

متر بوده كه در آينده  20اين معبر در حال حاضر با عرض آزاد 

  متر افزايش خواهد يافت. 30طرح جامع به 

  
   زيبايي

  

  

اين مسير با توجه به كريدور ديد مناسب و حضور درختان از 

چرخه نظر زيبايي وجذابيت به عنوان بهترين مسير براي دور 

  سوراري مي باشد .

  
  شعاع عملكردي

بهترين شعاع جهت دسترسي همـه افـراد سـاكن در محـدوده     

متر مي باشد كه در خيابانهاي فوق بـا ايـن شـعاع    500شهري 

  بخش قابل توجهي از شهر تحت پوشش قرار مي گيرد.
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  وضعيت          

  معيار
غيرقابل 

  اجرا

قابليت   متوسط

  اجرا

        اندازه شهر

        هواوضعيت آب و

        شيب

        عرض آزاد

        زيبايي بصري

        طول مسير

        عملكردي شعاع

  جدول مقايسه معيارها براساس ضوابط ومقرارات

 

  و اولويت بندي اجراAHP تحليل 

فرآيند تحليل سلسله مراتبي، تكنيكي منعطف، قوي و ساده     

گـردد كـه   شرايطي استفاده مـي براي تصميم گيري است و در 

هـا را بـا   معيارهاي تصميم گيري متضـاد انتخـاب بـين گزينـه    

مشكل رو به رو مي سازد (دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي، 

آنچــه انديشــمندان علــم  80). در واقــع، از اوايــل دهــه 1386

مديريت به آن توجه ويژه نمودند، در نظر گرفتن بيش از يـك  

اي هر مسأله و نيـز مـؤثر دانسـتن معيارهـاي     معيار يا گزينه بر

هـا بـود از ايـن    كيفي در كنار معيارهاي كمي در تصميم گيري

پـه منظـور    80رو، محققي به نام توماس إلى مساعتي در دهـه  

منـد نمـودن تصـميم بـاتري در شـرايطي كـه تلفيقـي از        نظـام 

مندنـد  معيارهاي كمي و كيفي مدنظر اسـت و مـديران عالقـه   

هاي شخصي خود را در تصميم به كار بتدند، و تجربهها نظريه

فرآيند تحليل سلسله مراتبي را به عنوان يكـي از شـاخه هـاي    

تصميم گيري چند شاخصه ابداع نمـود. ايـن روش، در عمـل    

براي برنامه ريزي هاي متعددي، همچون نيروگـاه هـاي بـرق،    

خط مشي هاي انرژي، انتخاب محل هاي اسـتقرار واحـدها و   

). ايـن   6: 1372ي، بـ د آن به كار گرفتـه شـده اسـت (دارا   مانن

تكنيك يكي از كاربردي ترين الگوهاي تصميم گيري و برنامه 

ريزي چند شاخصه است كـه عـالوه بـر ايـن، ويژگـي هـاي       

خاصي را نيز به آن مي افزايد. يـك مسـأله زمـاني مـي توانـد      

تصميم گيري چند شاخص هاي باشد كه در شرايط زير صدق 

  .دنماي

الف) چند شاخص داشـته باشـد؛ ب) هـدف، اولويـت بنـدي      

  .گزينه ها با انتخاب گزينه برتر از ميان چند گزينه باشد

  
نتـايج فـوق     AHP Solverتحليل زيركـه براسـاس برنامـه    

بدست آمد، در اين تجزيه وتحليـل خيابـان اسـتقالل اولويـت     

ولويت دوم، فلكه آزادي تا وليعصر ااول، فلكه معلم تا وليعصر 

ولويت چهارم از نظـر  اولويت سوم و فلكه انقالب تا وليعصر ا

  اجراي مسير هاي دوچرخه سوراري را بدست آمد.

  الويت بندي مسير                            

   نتيجه گيري-5

كه امروزه با توجه  يك مدل جابجايي استدوچرخه سواري   

به معضالت و مشكالت شهري، محدوديت منابع و پيامـدهاي  

ــده از     ــود آم ــه وج ــامطلوب ب ــي ن ــت محيط ــاعي زيس   اجتم

هاي حمل ونقلي، مورد توجه سياست گذاران و برنامـه  سيستم

ريزان شهرها قرار گرفته است. در چند دهـه اخيـر بـا مطـرح     

  ري بايــد شــدن مفهــوم توســعه پايــدار شــهري، مــديران شــه

گيرنـد. بـا   بهاي خود را در جهت توسعه پايدار به كـار  برنامه

توجه به اينكه مسير هاي دوچرخه سواري به عنوان يك اقدام 

خوشبختانه دوچرخـه  مطرح مي باشد، در جهت توسعه پايدار 

هم مورد توجـه  شهر هاي ايران سواري در چند سال اخير در 
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ن انجـام شـده اسـت.    واقع شده و اقداماتي در جهت توسعه آ

احداث خانه هاي دوچرخه و سـاير تـالش هـا بـراي تـرويج      

، شهرهاي بزرگ ايـران سيستم به اشتراك گذاري دوچرخه در 

گام هاي مثبتي بوده كه توسـط مراجـع ذيـربط در ايـن مسـير      

برداشته شده است. بيشترين تمركز اين فعاليت ها در منـاطقي  

از جنبـه شـرايط   بوده كـه از پتانسـيل بيشـتري بـه خصـوص      

توپوگرافي براي توسعه دوچرخه برخوردار بـوده انـد هماننـد    

محدوده مركزي شهر . توسعه زيرساختهاي مربوط به دوچرخه 

  تواند عالوه بر جذب بخشـي از سـفرهاي روزانـه شـهري     مي

كيلومتر با سفرهاي مربوط به  4(به خصوص سفرهاي كمتر از 

ايسـتگاه حمـل و نقـل     مبدا تا ايستگاه حمل و نقل عمومي يـا 

عمومي تا مقصد) و كمك به انجام سفرهاي بدون توليد هـيچ  

گونه آاليندگي، با كـاهش اسـتفاده از خـودروي شخصـي بـه      

ايـن  . كاهش حجم ترافيك در بسـياري از معـاير كمـك كنـد    

كه معيار هاي مكـان گزينـي مسـير هـاي پيشـنهادي       پژوهش

ه و با اسـتفاده از  را ارزيابي كرد آبادهدوچرخه سواري در شهر 

متخصصـين امـور شـهري    AHP مدل تحليل سلسـله مراتبـي  

الويت هاي اجراي آن را در چهار مسير فوق الـذكر مشـخص   

كند. شهرآباده توان باالي در اجرايي كردن مسيرهاي دوچرخه 

سواري شهري داراست ولي ازآن بي بهره است.شايد برخي از 

ن امر نشـده اسـت   مشكالتي كه تا كنون موجب دستيابي به اي

  عبارتند از:

وجود موانع متعدد كه موجب كاهش ايمني دوچرخه سـواري  

 .مي شود

 كم عرض بودن معابر اين شهر از نظر عرض آزاد. 

  هاي نا مناسب و غير استاندارد در سطح شهركف سازي

 هاي حاشيه اي در سطح شهر وجود پاركينگ

هـاي  گاهايسـت عدم وجود زيرساخت هاي دوچرخـه سـواري (  

 كرايه دوچرخه، پاركينگ، مسير دوچرخه و...)

ــار: ــل  راهك ــه تحلي ــه ب ــا توج ــير ب ــاي مس ــود،  ه ــاي موج   ه

توان از آنها هاي صورت گرفت كه به شرح زير ميريزيبرنامه

  استفاده نمود:

 راه اندازي مسير هاي تردد دوچرخه در سطح شهر.

  كاركنــان  اعــالم روزهــاي بــدون خــودرو بــراي كارمنــدان و 

 هاي شهر.اداره

 بهبود شرايط كف سازي مسيرهاي فوق الذكر.

تشويق و ترغيب مردم به استفاده از دوچرخه ( از آنجـاي كـه   

  مردم اين شهر جهت پيشرفت تمام تـالش خـود را مـي كننـد     

 توان با ايجاد انگيزش ميان آنان اين امر را اجرايي نمود).مي

وي آوري به حمل ونقل فرهنگ سازي در ميان جامعه جهت ر

  پاك وجلو گيري از توليد آالينده هاي زيستي 

   نمونه طرح پيشنهادي

نگارندگان پس از مطالعات ميداني وبررسي امكانات موجو در 

شهر آباده وتجزيه و تحليل انواع مدلهاي مسير هاي دوچرخه 

سواري به اين نتيجه دست يافتند كه خط مشترك بدون 

پاركينگ حاشيه اي در اين محدوده بهترين نوع استفاده از 

ه مسير دوچرخه مي باشد زيرا در اين خيابانها هيچ گون

 امكانات دوچرخه سواري جهت استفاده دوچرخه سواران 

   نمي باشد.

  
  

   جعامر -6
بررسـي امكـان ايجـاد    " ،)1388( .، سو اكبـري  .، ماصـغري  -   

مسيرهاي پياده و وچرخه جهت كاهش حجـم ترافيـك درون   

  ،تهران شهرداري تهران 11شهري در محدوده شهرداري منطقه 

  .مركز مطالعات حمل و نقل درون شهري

ــجاعي ،.ر.درودي ، م-    ــويو  ، ر.شـ ــادات موسـ  ،، س. ص.سـ

استفاده از دوچرخه به عنـوان يـك راهبـرد جديـد     " ،)1390(

براي بهبود حمل و نقل پايدار (نمونه موردي : منطقه نيـاوران  

، يازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل ") تهران

  .، تهرانفيكو ترا
  

هاي حمل و نقل الگوي بهينه سيستم")، 1383(، .كيانژاد، ق-    

نشريه شهرداري، سال ، "پايدار در كشورهاي در حال توسعه

  . 37، چهارم

هاي مديريت حمل و نقل چالش" )،1383، (.زاده، پوردياهللا-    

  .33ره ، نشريه راه برد، شما"و ترافيك شهري در تهران
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 10چگونه طبق سند چشمانداز تا "، )1391(، .ف ،بندر چيان-    

درصد سيستم حمل ونقل عمومي با استفاده از  10سال آينده 

، يازدهمين كنفرانس مهندسي حمل "دوچرخه امكانپذير گردد

و نقل و ترافيك ايران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافيك 

  هران.تهران، معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري ت

مكانيابي " )،1396( ،افرازحاجي سرائي، م. ،عاشوري، ح.-   

، كنگره ملي "(موردمطالعه: شهرقزوين) ستگاهاي دوچرخهد

  دانشگاه تهران. ي شهري نوين،مديريت وبرنامه ريز

 ،.ر ،نژادقشقايي و لف.ا، خادم الحسيني، ص. قائدرحمتي-  

شهري به بررسي راه كار كاهش حجم ترافيك ")، 1389(

وسيله ايجاد مسيرهاي ويژه دوچرخه سواري مطالعه موردي: 

. 8  شماره ، 3دوره  ،"آمايش محيط ،بافت تاريخي شهر شيراز

  .1- 19ص.

، 11بخش  )،1375( هاي شهري،ي طراحي راهنامهآئين-   

ريزي و طرح مسيرهاي دوچرخه، وزارت راهنماي برنامه

  .تهران مسكن و شهرسازي،

اي براي برنامه مقدمه")، 1378( عبدلي، م.ع. سروري، ر.-    

هران: مطبوعات ت ،"ريزي استفاده از زمين و موقعيت فرودگاه

  البرز فردانش.

رهيافتي " ،)1394( ،ريزي شهر تهرانمركز مطالعات و برنامه-   

هاي مكانيابي ارائه خدمات تكنيك ها وبرشناخت مدل

  ."شهري

مكان يابي بهينه ميادين ميوه و " ،)1384( .،خواجه ارزاني، م- 

  .تره بار محلي، پايان نامه ي كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت

 -مكان گزيني فعاليتهاي صنعتي" ،)1376( ه.رستم پور، - 

ي ، پايان نامه"موردي استان بوشهري جاري در ايران، مطالعه

  كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس.

)، 1395( م.، ســعيدي جعفــر،م.ع. و  محمــدي ده چشــمه،  -

ارزيابي شاخص هاي پايداري زيست محيطـي بـا تاكيـد بـر     "

آلودگي هوا و آالينده هاي صنعتي: مطالعه موردي كـالن شـهر   

  .13-28 ص. ،1، شماره 8، دوره "اهواز

سجاديان، مهيار، و ، . الف.، آل شيخ، ع. ر.قراگوزلو، ع- 

تحليلي تطبيقي بر نقش حمل ونقل شهري در ")، 1391(

آلودگي هوا به تفكيك مناطق شهرداري كالنشهر تهران 

، فصلنامه جغرافيايي  GIS(منوكسيد كربن) با بهره گيري از 

  .12-40، ص.12، شماره4چشم انداز زاگرس، دوره 

ح.،  رخساري، ، م. وبيرانوند .م ،ين آباديحاجيان حس- 

مفهوم حمل و نقل انسان محور: تعاريف و ابعاد آن "، )1397(

دومين همايش بين المللي ايده هاي   ،"ريزي شهريدر برنامه

راهبردي در معماري، شهرسازي، جغرافيا و محيط زيست 

  .پايدار، مشهد، موسسه تعاوني دانش بنيان كمرآوش

هاي مختلف سيستم ارزيابي گزينه" )،1387( ،م.حاجيان، - 

حمل ونقل شهري جهت كاهش آلودگي هوا، پايان نامه 

  .كارشناسي ارشد حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت

آلودگي صوتي شهر زنجان در سال " )،1391( ك.، دافي،ن- 

  . 84، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان، شماره »1386

ريزي و طراحي براي برنامه" )،1374(شيخ االسالمي، - 

نامه ، پاياندوچرخه به عنوان يك شيوه حمل و نقلي

  .220ص.دانشگاه علم و صنعت،   ،كارشناسي ارشد

تدوين فرايند گسترش دوچرخه ")،1381.، (، پال ابراهيم- 

، پايان "سواري در شهرها با نگاه خاص به برنامه ريزي كالبدي

  .نشگاه علم و صنعت ايراننامه كارشناسي ارشد، دا

مهندسي ترافيك : تئوري و كاربرد، " )،1373( ح.بهبهاني، - 

   .شهرداري تهران سازمان حمل و نقل و ترافيك انتشارات

ارائه مدل تعيين دوچرخه سواري " )،1392( ،صلواتيان، م. ع.- 

  ، پايان نامه كارشناسي ارشد، چاپ دانشگاه شمال."شهر در

نقل  ريزي حمل وبرنامه" ،)1385(نوابخش، م. و كفاشي، م.، - 

 ."تاثير آن در توسعه شهر كالنشهري و

ريزي شهري برنامه")،1384الف.، (و اميني،  .جهانشاهلو، ل- 

   .و نقش آن در دست يابي به حمل و نقل پايدار شهري

نقش سيستم " ،)1392(س. م.، ، باخرزي ع. الف.، مافي- 

  ."در برنامه ريزي توسعه پايدار GISاطالعات جغرافياي 

اصول برنامه ريزي (طراحي) " ،)1381( ه.، كنف الخر،-  

، مترجم: فريدون قريب، انتشارات "تردد پياده و دوچرخه

  .دانشگاه تهران

، "حمل ونقل پايدار"، )1387(گلريزان، ف.،  و  فر، م.بهزاد-   

  .55ساختمان، شماره  راه و ماهنامه بين المللي

سالمت  پيامدهاي آلودگي هوا بر" ،)1386(رئوفي، س. الف.، -  

  انسان، گروه جغرافيا تنكابن.

  ).1398(سايت شهردار آباده، -   

  ).1398(سايت هواشناسي استان فارس، - 

  ).1397(خبرگزاري ايسنا، - 

  ).1398( فرهنگ لغت معين، - 

  ).1395( نفوذ ومسكن،سازمان آمارفارس، سرشماري - 

، مجله AHPگيري به كمك تصميم")، 1372دارابي، هوشنگ، (- 

  .24- 15، ص.3سي صنايع، سال اول، شمارهمهند
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مطالعات تدوين ")، 1386(ريزي وتوسعه روستايي، فتر برنامهد-   

  ، وزارت جهاد كشاورزي."هاي توسعه پايدار روستاييشاخص
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ABSTRACT 

Bicycle ride has long been considered as one of the most important types of transportation 

systems. But with the advent of cars in communities, the system has lost its efficiency and 

is gradually replaced by motor vehicles. With the introduction of sustainable development 

in transportation, different societies have been used .one of the cities that urban 

professionals plan in the field of biking is the city of Abadeh in Fars province. This study 

aimed to investigate the principles and criteria for designing bicycle paths in this city and 

to keep pace with the development of urban transportation with other Iranian cities. The 

results show that there are some problems such as lack of roads, inappropriate floors, 

existence of border parking, lack of bicycle infrastructure and economic considerations and 

strengths such as appropriate roads, scenic beauty, size and shape of city, tendency to 

growth and development of city by inhabitants. Analysis and comparison of design criteria 

clearly showed that the city has the ability to use the bicycle - based system, according to 

AHP analysis, design, primary priority, valieasr Street, the place of freedom to valieasr and 

it was the fourth priority. 
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