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  چكيده

 و بـروز   يمنجـر بـه شـكل گيـر     يبه سامانه حمل و نقـل عمـوم   يو توجه ناكاف يافزايش روزافزون استفاده از وسايل نقليه شخص

جايگـاه خـود را در سـاختار     يدر عرصه شهر شده است، با همه اين اوصاف دوچرخه سوار يو زيست محيط يترافيك يهاينابسامان

و روش تحقيـق در   باشديم نيدر شهر قزو يمشكالت و موانع دوچرخه سوار يحمل و نقل نيافته است. هدف اين پژوهش بررس

ـ شهروندان جهـت اسـتفاده از دوچرخـه     قيتشو يبرا رگذارياز عوامل تأث يكياست.  يتوصيف - يپژوهش تحليل نيا مشـكالت   افتني

انجـام   يشـده، شـامل پرسشـگر    انجام يهاي. طبق مجموع بررسباشديها مدر رفع آن يبند تيدر شهر و اولو يدوچرخه سوار

ـ مـورد تحل  نيدر شـهر قـزو   يموانـع و مشـكالت دوچرخـه سـوار     سيد بااسـتفاده از روش تاپسـ  موجو يگرفته و استانداردها  لي

دوچرخه را وجـود پـارك خـودرو و موانـع      يرهايدرصد از دوچرخه سواران علت نامناسب بودن مس 24درصد و  42قرارگرفت. 

 نيجهـت تـردد در شـهر قـزو     يكاف يمنينبود ا نيمشكل دوچرخه سواران در شهر قزو نيترو مهم اندردهذكر ك رهايمس نيدر ا

اند كـه  دچار سانحه شده كباريدرصد از دوچرخه سواران در طول سفر خود حداقل 37دست آمده هب جيطبق نتا ني. همچنباشديم

 .  باشنديم يتصادفات جرح نيدرصد ا 25

  

  .يدوچرخه سوار، يزيبرنامه ر، يمنيا،يبند تياولوي:ديواژگان كل

  

  مقدمه-1

و وسايل نقليه استفاده از اتومبيل  ش از حديگسترش ب

وه بر ايجاد ال، عبعد از انقالب صنعتي در شهرهاموتوري 

 حمل و نقل و عبور و مرور ترافيك و نابساماني در شبكه

انواع آلودگيهاي زيست از قبيل  شهري، عواقب و پيامدهايي

ناشي از سوختهاي فسيلي در محيطي و به ويژه آلودگي هوا 

امروزه مسايل حمل و . را به دنبال داردوسايل نقليه موتوري 

نقل با تمركز بر سه زمينه زيست محيطي، اجتماعي و 

شوند تحليل مينوان توسعه پايدار در رويكردي با عاقتصادي 

منجر به توسعه رويكرد جديدي با تكيه بر اين موضوع كه 

ابوطالبي اصفهاني و ( مفهوم حمل و نقل پايدار شده است.

بر  )2011، بوفوس، دي رم و سنسريك 2013بابائي دهكردي

ت ناشي از حمل و نقل، الاين اساس، در راستاي كاهش مشك

رويكرد مديريت تقاضاي حمل و نقل  هاي متعددي باراه حل

هـاي در كشـور، در جوامع مختلف پيشنهاد شده است

استفاده و  هـاي دوچرخـه سواريايجاد مسـير توسـعه يافتـه

 ار ساير در كن از دوچرخه به عنوان وسيله حمل و نقل

توانسته است نقش هاي حمل و نقل عمومي و شخصي مسير

 .حمل و نقل داشـته باشـدقابل توجهي در كاهش معضالت 

هايي كه در بسياري از يكي از سياستامروزه  )2012بريج،(

ي هوا روبرو ت تراكم ترافيك و آلودگالمشك شهرهايي كه با
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تامين شرايط استفاده از دوچرخه در حمل و نقل  هستند،

فرمان و گس  2009درودي و شجاعي، ( باشد.مي شهري

 يجاد مسيرهاي دوچرخهاو استفاده از دوچرخه . )2001

، ونقل عمومي و شخصي حمل مودهايسواري در كنار ساير 

 ريزي حمل شده در برنامه يكي از راهكارهاي در نظر گرفته

ليتمن ( .باشدمي زيست، با محيطسازگار شهري  ونقل درون

و  نقل انساني و هاي حملترين شيوهيكي از قديمي )2004

به همين  باشد.ميدوچرخه زيست شهري  مناسب براي محيط

بايد ساختارهاي سواران در شهر  براي دوچرخه دليل

  )2009حاتمي نژاد، اشرفي ( .زيربنايي مناسب فراهم شود

سواري  تاكنون انواع مختلفي از امكانات براي حفظ دوچرخه

ونقل در سيستم  هاي مناسب حمل عنوان يكي از شيوه به

وضعيت در سالهاي  شده است. اين ونقلي جهان ارائه حمل

 هاي مناسبتر و گسترده اخير تغيير كرده و مردم به دنبال شيوه

باشند و انتظار دارند كه اين تر براي استفاده از دوچرخه مي

بخش  امن و لذت كامالًونقلي در وضعيتي  ي حمل شيوه

بخش از  اي لذتتواند شيوهسواري مي انجام شود. دوچرخه

مشكالت و تواند اينكه مي سفر و تفريح باشد، در عين

ناشي از استفاده از وسايل نقليه موتوري را به   التمعض

  )1997( .حداقل برساند

عنوان يك عنصر فرهنگي  توان بهدر نهايت از دوچرخه مي   

 كندكه به كاهش شكاف اقتصادي و اجتماعي كمك مي

تواند عامل نزديكي و همبستگي آن . دوچرخه مياستفاده كرد

محيطي و  هاي زيست از شهروندان باشد كه از تخريبدسته 

 ند.عي در شهرسازي امروزي نگران هستشكافهاي اجتما

ويژه كشورهاي  در بسياري از كشورهاي ديگر به. )2012(

آمريكاي شمالي و اروپاي غربي، اقدامات عملي و مطالعات 

ورت گرفته است. در اين راستا، اي در اين زمينه ص گسترده

سواري در يك دهه  همگاني براي ترويج دوچرخهش الت

منجر به افزايش سهم آن در  اخير در شهرهاي استراليايي 

   )2005مودون، چنم و الن  (است.شهري شده  سفرهاي درون

گذار بر استفاده از دوچرخه، ايجاد تاثيريكي از عوامل 

سواري است و از اين رو، مطالعات  دوچرخه ويژهمسيرهاي 

طراحي مسيرهاي بر موضوع در شبكه حمل و نقل متمركز 

 كه در برنامه يياز آنجا دارد.اي سواري جايگاه ويژه دوچرخه

سواري، غالبا تعداد زيادي  ريزي ايجاد مسيرهاي دوچرخه

بندي احداث اين مسيرها  باشد، اولويتميمطرح  اوليهمسير 

 ريزان حمل و نقل است. با توجه به تعددمورد توجه برنامه

سواري،  بندي احداث مسيرهاي دوچرخه معيارهاي اولويت

استفاده از روشي كه اكثر معيارهاي مرتبط با مسئله مورد 

، از اهميت در نظر بگيردبندي  بررسي را در فرايند اولويت

  )2008ريسل (ي برخوردار است.اليبا

بندي مسيرهاي شود مساله اولويتحظه ميالم همانطور كه  

سواري بر اساس پارامترهاي مختلف، نشان دهنده  دوچرخه

 ، ايمني)وقوع جرم و جنايت(آن است كه امنيت مسير 

عرض معبر، (خصوصيات ترافيكي ، )احتمال وقوع تصادف(

 در تمايل )هاامكانات و كاربري(جذابيت  ،)سرعت مجاز

 از اهميت ويژهدوچرخه مسير از سواران  دوچرخه استفاده

                                         )2013استهلين ( اي برخوردار است.

 توانيشده م يبا استفاده از پرسشنامه طراح نيدر شهر قزو   

 و ژهيو يرهايدوچرخه درمس لهيكه به وس يياز سفرها يآمار

 يشهروندان برا نيدوچرخه در ب ژهيو وجود مسير عدم

 ليروزانه و با اهداف مختلف اعم از كار، تحص يسفرها

را جهت برآورد تقاضا به دست  شوديو ... انجام م ديخر

 ليكه با وجود داشتن وسا يدرصد افراد ،يآورد. با پرسشگر

 به دست آمد زين كردندياز دوچرخه استفاده م يشخص هينقل

 جهينت نيپر شده به ا يهابا توجه به پرسشنامه تيو درنها

حجم تردد  نيشتريكه ب يكه معابر افتيدست  توانيم

دوچرخه  ريمس يبرا يرا دارند به عنوان مكان خهدوچر

كه در  يمشكالت و وموانع . ضمناًگردنديانتخاب م

موجود دوچرخه در سطح شهر وجود دارد مورد  يرهايمس

به سرقت رفتن  لياز قب يقرار گرفت و سواالت يارزباب

و  يجرح يهاتصادف ايسواران و دوچرخهي دوچرخه

با  رديكاربر صورت بگ ردهر ف يكه ممكن بود برا يخسارت

ها مورد مكان نيا يبيدرس تقرآسوال و  نيمطرح شدن ا

برآن شده است  يسع قيتحق نيدر ا ،پرسش قرار گرفت. لذا

كه توسط  ييهاو عامل ارهايمع قيتا با استفاده ازتلف

و  دهيارائه گرد كيكارشناسان خبره حمل و نقل و تراف

 با دوچرخه تبطبا استفاده از مطالعات مختلف مر نيهمچن

) و نيشهر قزو كي(مطالعات جامع حمل و نقل و تراف

شده،  عيتوز يهاشهروندان به پرسشنامه يهاپاسخ تيدرنها

و حمل و  يانسان ،يعيطب رگذاريجامع از پارامترهاي تاث يمدل

 نيدوچرخه با وجود كمتر نهيبه ريجهت انتخاب مس ينقل

در  تيدرنها وه شد يارا نيدر شهرقزو ريمشكالت در آن مس

  :شوديداده م يها پاسخ مناسبپرسش نيپژوهش به ا نيا انيپا

 اي(جداشده  يمناسب دوچرخه سوار يرهايمس - 1

دوچرخه (عرض  ژهيو ريهر مس تيمطلوب ايجدانشده) و 

سه روش  بي) با استفاده از تركيعبور كيمعابر و حجم تراف
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 يپرسشنامه، مطالعات طرح حمل و نقل جامع و نظر فن

  كدامند؟ نيكارشناسان در شهر قزو

روزانه صورت گرفته توسط دوچرخه  يبا توجه به سفرها- 2

سواران در سطح شهر چند بار دوچرخه آنها به سرقت رفته و 

  اند؟ خود داشته يچند بار تصادف در طول سفرها اي

حمل و نقل پاك و كاهش استفاده از  تيبا توجه به اهم- 3

شهر  رانيتوسط مد ييچه راهكارها يشخص هينقل ليوسا

دوچرخه و رفع موانع و  يرهايانتخاب مس يبرا نيقزو

 شود؟يمشكالت آنها در نظر گرفته م

  

  پيشينه تحقيق-2
در ايران  به تعداد محدود استفاده از دوچرخهسابقه تاريخي    

آن، وسـيله  زيـرا  شود. به قبل از جنگ جهاني دوم مربوط مي

توانسـتند از آن  اي محـدود مـي   قيمتي بود كه تنها عده گران

استفاده كننـد. بعـد از جنـگ جهـاني دوم واردات دوچرخـه      

. حتي در برخي پيدا كرد و قيمت آن نيز كاهش يافت افزايش

هـا  ، مسيرهاي ويژه دوچرخه هم در خيابـان ي ايرانرهااز شه

  احداث گرديد.

با رشد سريع افـزايش تعـداد اتومبيـل و نبـود      1350 در دهه

ن در المسـئو  يتوجه سواران و كم براي دوچرخه الزمايمني 

 ريــزي موجــب كــاهش اهميــت آن سـطوح مختلــف برنامــه 

عليرغم اينكــه در بســياري از شــهرهاي مهــم جهــان گرديــد.

شده است، ولي در  بيني مسيرهاي ويژه دوچرخه و پياده پيش

هـا،  اكثر خيابانها در شهرهاي ايران، گسـترش تعـداد اتومبيـل   

افزايش سرعت تردد شهري، عدم توجـه بـه نقـش فضـاهاي     

اسـتفاده از   تعاملي و فضاهاي انسانگرا موجب كاهش شـديد 

شده است. اين در حـالي اسـت كـه در     اين وسيله نقليه پاك

سالهاي اخيـر بـا افـزايش قيمـت سـوخت و رشـد فزاينـده        

اي در اين زمينـه  آلودگيهاي زيست محيطي، فعاليتهاي پراكنده

  )2011هسو و لين (.در برخي از شهرها انجام شده است
ان استفاده از دوچرخه زبين ميرابطه آتش پنجه و همكارانش 

در  ، آنهـا كردنـد  بررسـي  را و كاهش حجم ترافيـك شـهري  

سي چگونگي ايجاد مسيرهاي ويـژه  رخود باعنوان بر پژوهش

دوچرخه سواري وكاهش حجم ترافيك شـهري بـه ويـژه در    

اند كه افزايش دوچرخه  بافتهاي تاريخي، به اين نتيجه رسيده

حجـم ترافيـك موثرنيسـت، بلكـه عوامـل       سواري دركاهش

دوچرخه سواري و طراحـي   ديگري همچون ايجاد مسيرهاي

ترافيك خواهند داشـت.   مهمي دركاهشفضاي شهري نقش 

رويكردكلي حـاكم بـرروش تحقيـق در ايـن مقالـه، تركيبـي       

اي اسـت و روش   فضايي و تحليل رابطـه  ازروشهاي تحليل

تقـوي، فتحـي   (ها به صورت اسنادي اسـت   آوري دادهجمع

2011(.  

جمعيـت   ،هاي سني سواري به گروه اجراي سيستم دوچرخه

جوي، شرايط توپوگرافي شـهر و  در شهرها، شرايط اقليمي و 

استفاده  .مسافت طي شده در سفرهاي شهروندان بستگي دارد

كيلومتر مسافت  4جايگزين سفرهاي زير  الًاز دوچرخه معمو

  .)1994ليتمن (.شودمي

 برنامـه جـامع دوچرخـه   (( 2007شهرداري لنـدن از سـال      

 افزاري از قبيـل  اي از اقدامات سخترا با مجموعه ))سواري

سـواري، ايجـاد پاركينـگ دوچرخـه،      توسعه شبكه دوچرخه

هاي محلي را در كنار تعريف مسيرهاي سبز و ارتقاء دسترسي

 گـذاري اشـتراك  به سازي،افزاري همانند ايمن هاي نرمبرنامه

رسـاني دنبـال كـرده    الع دوچرخه، مشاركت در آموزش و اط

   .)2007وارومن و تايت ( است

 سـواري بـه شـيوه    مسير ويژه دوچرخهدر همين راستا طرح  

اروپـا، آسـيا و    از قبيـل  كشورهاييدر در سرتاسر  اي فزاينده

عنـوان جـايگزين    سواري به آمريكا براي تشويق به دوچرخه

ونقل در نواحي شهري مورد توجـه قـرار    مناسب براي حمل

پژوهشـي   ،در اين زمينهشده انجام  تحقيقاتگرفته است. در 

 انـد، انجـام داده  )1999ش در سال (همكاراناست كه پوچر و 

نيويـورك، سـان   (شـهر آمريكـاي شـمالي     7مطالعه بـر روي 

 )فرانسيسكو، بوسـتن، سـياتل، تورنتـو، ماديسـون و ديـويس     

گي و نگـرش عمـومي، تـراكم و    نشان داد كه تفاوتهاي فرهن

ونقـل عمـومي،    استفاده از ماشين و حمـل  شهر، هزينه اندازه

سواري  امنيت و زيرساختهاي دوچرخه شرايط آب و هوايي،

آينـد.  شمار مـي  مهمترين عوامل در استفاده از دوچرخه به از

ايـن   )2006(شده توسط پوچر و بهلـر   در تحقيق ديگر انجام

موضوع مورد بررسي قرار گرفت كه چرا شهروندان كانـادايي  

از شهروندان آمريكايي از دوچرخه  بيشتر نزديك به سه برابر

متحـده بـراي    كـه اقلـيم ايالـت    در حـالي  كننـد، ياستفاده مـ 

اساس نتـايج ايـن تحقيـق،    سواري مناسبتر است. بر دوچرخه

كوتـاه سـفرهاي    كاربري مختلط، فاصـله ي شهري، التراكم با

ــه   ــن دوچرخ ــرايط ام ــايين، ش ــد پ ــهري، درآم ــواري،  ش س

هـاي   سـواري و برنامـه   زيرساختهاي كافي بـراي دوچرخـه  

زياد از دوچرخه دركانادا در  اصلي استفاده اليلآموزشي، از د

بـه  ) 2005(نهـونر و همكـارا  .مقايسه با آمريكـا بـوده اسـت   

 روي و دوچرخـه  بررسي عوامل تأثيرگذار بـر توسـعه پيـاده   

هـاي پـژوهش نشـان داد اسـتفاده از      ، يافتهدسواري پرداختن
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ت البـه تسـهي  عنـوان فعاليـت اوقـات فراغتـي،      دوچرخه بـه 

بسـتگي داشـته و در ميـزان     يالتاين تسهمحيطي و جذابيت 

دوچرخه سواري، شرايط اجتماعي و اقتصادي بيش از عوامل 

عنـوان گزينـه    مبنا اثرگذارند. اما دوچرخه سواري بـه  -مكان

  .حمل و نقلي به نوع ادراك افراد از اين فعاليتها وابسته است

در واقع باورهاي شخصي، سبك زنـدگي و نـوع نگـرش بـه     

فعاليت فيزيكي در نحوه مواجهـه افـراد بـه حمـل و نقـل و      

هـاي سـفر فعـال     وه بر آن، اقليم، ميزان روشنايي و شيوهالع

بر آن، اقلـيم، ميـزان   عالوه  .نظير دوچرخه سواري مؤثر است

عنوان عوامـل مـؤثر بـر تمايـل بـه       سفر به روشنايي و فاصله

فاصله بـيش از   طوريكه شوند بهدوچرخه سواري شناخته مي

چهار كيلومتر يك محدوديت جدي براي انتخـاب دوچرخـه   

  )2012.(بنسون و اسكروين، است

همچنين تحقيقـات در مـورد عوامـل ترجيحـات و رضـايت      

 جين و تيواريتوسط  دوچرخه سواران از مسيرهاي دوچرخه

 كه ن نتيجه رسيده انددرآن به اي و نجام گرفته استا) 2010(

ريض را بـا وجـود سـرعت و    دوچرخه سواران خيابانهاي عـ 

وسايل نقليه موتوري، بـر خيابانهـاي بـا عـرض     الي حجم با

  دهند. كمتر ترجيح مي

ميزان استفاده از دوچرخه در شهرها و كشورهاي مختلف بـه  

شدت متفاوت است. در كشورهاي مختلـف بـراي مـردان و    

وجـود دارد كـه    متعـددي زنان، و افراد پير و جـوان، عوامـل   

عوامـل  . دهددوچرخه را تحت تأثير قرار مي ميزان استفاده از

خه به فرهنگي از عوامل مهم و تأثيرگذار در استفاده از دوچر

  .آيندشمار مي

 حمـل له در كشور ما دوچرخه به عنوان وسي در حال حاضر 

اجتماعي نسبتا پاييني دارد و زماني مورد وجهه  شهري نقل و

درو و گيرد كه ساير وسـايل نقليـه نظيـر خـو    استفاده قرار مي

  .)2007وارومن و تايت ( موتورسيكلت در دسترس نباشد

  

  قيروش تحق -3
 نيب يامصاحبه وهيپرسش نامه به ش عيپژوهش، با توز نيدر ا

مشكالت  ييو شناسا يبه بررس ن،يسواران شهر قزودوچرخه

 ليبا استفاده از تحل نيدر شهر قزو يو موانع دوچرخه سوار

پرداخته شده است. در روش گردآوري  يهاي اصلمؤلفه

 توانيها مروش ريمصاحبه، نسبت به سا قياطالعات از طر

 زين، به همه اقشار جامعه يدسترس :از جمله هاييبرتري به

در  يامكان صحبت رو در رو با فرد و رفع ابهامات احتمال

ها نام برد. به جهت پوشش دادن به سؤال ييپاسخ گو

 يگرپرسش نينقاط سطح شهر قزو يدر تمام يپرسشگر

نفر در  10توسط  يروز كار 10نقطه از شهر در  7حاضر در 

  ).1(شكل  روز انجام گرفت هر

  

  مورد استفاده يهاداده-4

كل جامعـه   يجامعه، از آنجا كه بررس كيرفتار  يبررس يبرا

 سـت، ين ريپـذ  زمان و بودجه امكان يها تيبا توجه به محدود

. رديقرار گ يو بررس ليمورد تحل ياز جامعه آمار يقسمت ديبا

 ازيـ ن يمطمئنـ  يبه تعـداد درجـه آزاد   يهر مدل آمار نيتخم

 جينتـا  جـاد يباعـث ا  ،ينبودن تعـداد نمونـه آمـار    يكاف دارد.

. حـداقل تعـداد نمونـه    شـود  يمـ  نانيقابل اطم ريناسازگار، غ

 ) قابـل محاسـبه اسـت   1با استفاده از رابطه ( از،ين مورد يآمار

  :)2007وارومن و تايت (

)1( � =

����

��

1 +



�
(
����

��
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مقـدار   Zحجم نمونـه،    n،يتعداد جامعه آمار Nكه در آن، 

مقدار صـفت   pنينرمال (واحد استاندارد) است. همچن ريمتغ

بـر   توان ينباشد م اريكه اگر در اخت باشد يموجود در جامعه م

ـ در نظر گرفته شود. در ا 0,5كوكران مقدار شنهادياساس پ  ني

 qرسـد.   يحالت، مقدار پراكنش به حـداكثر مقـدار خـود مـ    

مقـدار   d) اسـت و p-1( نيفاقد صفت مع تياز جمع ينسبت

شـود.   يدرصـد در نظرگرفتـه مـ    5مجاز كه معمـوالً   يخطا

 ينفـر  381598 تي) و با درنظرگرفتن جمع1براساس رابطه (

درصـد،  95 نـان يو سـطح اطم  يجامعه آمار يبرا نيشهر قزو

 384انجـام پـژوهش،    يبوده و حداقل نمونـه الزم بـرا  96/1

موانـع و   ييبـه منظـور شناسـا    قيـ تحق نياست. در ا هدهمشا

دوچرخـه   450از  نيمشكالت دوچرخه سواران در شهر قزو

ــار 10ســوار در  ــاه  يروز ك مصــاحبه انجــام  1396در مهرم

ـ ) نقاط توز1(شكل شمارهگرفت. در  پرسشـنامه در شـهر    عي

) 2در شكل شـماره (  نيداده شده است. همچن شينما نيقزو

  شود. يمطالعه نشان داده م نيدر ا شده هيپرسشنامه ته



 1400، دوره سوم، پاييز 108، سال نوزدهم، شماره فصلنامه علمي جاده

183 

 

  
  نيپرسشنامه در شهر قزو عيتوز ييجانما .1شكل 

  

 

  پرسشنامه .2شكل  
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  نيدر شهر قزو يموجود دوچرخه سوار يرهايمس .3شكل 

  

ــت        ــكالت جهـ ــع و مشـ ــايي موانـ ــور شناسـ ــه منظـ بـ

سواري در سطح شهر قزوين از اطالعات پرسشـنامه   دوچرخه

ــه ــماره (   دوچرخ ــكل ش ــد. در ش ــتفاده گردي ــواري اس ) 3س

 را نشـان   نيموجـود دوچرخـه در شـهر قـزو     ژهيو يرهايمس

ـ انجام گرفته در مـورد پرسشـنامه توز   ليدهد، طبق تحليم  عي

 ابــاني، خ))4(شــماره(شــكل  نيشــده در ســطح شــهر قــزو

دوچرخـه را   ريدر استفاده از مسـ  تيمحبوب نيشتريب يفردوس

 يهادر رتبه يو بوعل اميخ يها ابانيداراست و پس از آن، خ

 يذكر شده در منطقه مركز يرهايمس يقرار دارند. تمام يبعد

 يرهايمسـ  نكـه يقرار دارند و با وجود ا نيشهر قزو يو تجار

 يرهايمسـ  نيانـد پركـاربردتر  مذكور از سواره رو جدانشـده 

 ژهيپرتردد و يرهايسبردن به م يپس از پ باشند.ميدوچرخه 

 نيدوچرخه از دوچرخه سواران خواسته شـد، نامناسـب تـر   

خــود را  دگاهيــاز د نيدوچرخــه در شــهر قــزو ژهيــو ريمســ

 ابـان يخ ژهيـ و ريمسـ  )5(باتوجه بـه شـكل شـماره     .ذكركنند

تـردد دوچرخـه سـواران را بـه خـود       نيشـتر يكه ب يفردوس

دوچرخـه   ژهيـ و رين مسـ ياختصاص داده است، نامناسب تـر 

و پـارك   رمذكوريامر جدانشـده بـودن مسـ    نياست و علت ا

ـ يمـ  انيب ريخودرو در طول مس  1. در جـدول شـماره   دگردي

 دوچرخــه مشــاهده  ژهيــو يرهايعلــت نامناســب بــودن مســ

 .شوديم

 

 
 

  مورد استفاده دوچرخه سواران ژهيو يرهايمس .4شكل 
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 مسيرهاي دوچرخه نامناسب از ديدگاه دوچرخه سواران .5شكل

  

  مشكالت موجود در مسير ويژه دوچرخه .1جدول 

  علت نامناسب بودن  ويژه دوچرخهمسير 

  پارك خودرو  فردوسي

  موانع  خيام

  پارك خودرو  بوعلي

  موانع  شهدا

 

در ادامه مهم ترين مشكل دوچرخه سواران در مسيرهاي ويژه 

 ) 6(شـود. باتوجـه بـه شـكل شـماره      دوچرخه بررسـي مـي  

ترين علت نامناسـب بـودن مسـيرهاي دوچرخـه پـارك      مهم

خودرو بيان شده است كـه علـت ايـن امـر جداشـده نبـودن       

مسيرهاي پرتردد دوچرخه در شهر قـزوين اسـت. همچنـين    

درصد دوچرخه سواران علت نامناسـب بـودن مسـيرهاي    24

دوچرخه را موانع فيزيكي بيان كردند، كه از جمله اين موانـع  

هاي شهري اي و المانهاي حاشيهشغالتوان وجود سطل آمي

  نام برد. 

  
  علت نامناسب بودن مسيرهاي دوچرخه .6شكل

مشـكل   نيتـر مهـم يكي ديگر از اهداف اين پژوهش بررسي 

 نيدوچرخه سواران در شهر قـزو  دگاهياز د يدوچرخه سوار

تـرين  هـا مهـم  از ديـدگاه آن  )7(است، براساس شكل شماره 

نبود ايمني بيان شده  ،مشكل دوچرخه سواري در شهر قزوين

است. كه درصـورت رفـع ايـن مشـكل اشـتياق كـاربران بـه        

اي خواهـد داشـت.   استفاده از دوچرخه افزايش قابل مالحظه

همچنين فرهنگ سازي نامناسب در شهروندان جهت احتـرام  

وق دوچرخه سواري در معابر شهري به عنـوان دومـين   به حق

شـود. بهبـود   مشكل دوچرخه سواري در شهر قزوين بيان مي

وضعيت فرهنگ دوچرخه سواري باعث افـزايش اسـتفاده از   

 دوچرخه به عنوان يك مد پركاربرد حمل و نقلي خواهد شد.
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  نيدوچرخه سواران در شهر قزو دگاهياز د يمشكل دوچرخه سوار نيمهم تر .7شكل

 

باتوجه به اينكه نبـود ايمنـي، مهـم تـرين مشـكل دوچرخـه       

سواري از ديدگاه دوچرخه سواران در شهر قزوين بيان شـد،  

در اين پـژوهش اقـدام بـه بررسـي علـت ايـن احسـاس در        

مهـم تـرين عامـل     8ر طبق شكل شـماره  شهروندان گرديد. ب

ــت در    ــي و امني ــدم ايجــاد احســاس ايمن ــذار در ع ــأثير گ ت

شهروندان عدم رعايت حق تقدم توسط رانندگان مي باشد و 

همچنين عواملي ديگري همچـون عـدم وجـود مسـير ويـژه،      

مناسب نبودن مسير ويژه و عدم اعمال قانون توسط پليس در 

تأثيرگـذار   ،سـواري با دوچرخهبرابر رانندگان متخلف مرتبط 

هاي منحصـربفرد در ايـن پـژوهش    اند. يكي از يافتهبيان شده

بررسي تصادفات دوچرخه سواري در شهر قـزوين بـود كـه    

درصـددوچرخه سـواران در    37براساس نتايج بدست آمـده  

قزوين حداقل يكبار در طول سفر خـود بـا دوچرخـه دچـار     

 ن تصـادفات بصـورت  درصد اي25اند و همينطور سانحه شده

  .يبوده است جرح

  
 نيدوچرخه سوارن در سطح شهر قزو تيو امن يمنيا علت عدم  .8شكل 

 

پس از بررسي پرسشـنامه و بااسـتفاده از ميـزان اسـتفاده هـر      

ر ويـژه  يسـ هـر م مسير ويژه دوچرخه، ميزان عـدم مطلوبيـت   

(جداشده/جدانشـده) و   دوچرخه، نـوع مسـيرويژه دوچرخـه   

اقدام به  ،گيري در ناحيه مركزي شهريرقرارگيري يا عدم قرا

تحليل اولويت بندي مسيرهاي ويژه دوچرخـه بـا اسـتفاده از    

 يـك  به cl )). هرچه مقدار2(جدول( گرديد Topsisروش 

آن مسـير ويژهجهـت ايمـن     مطلوبيـت  ميـزان  باشد، نزديكتر

سازي و سرمايه گذاري جهـت بهبـود شـرايط رفـت و آمـد      

دوچرخه سواران بيشتراست. با توجـه بـه مقـدار عـددي بـه      

دست آمده، مسيرهاي ويژه هاي دوچرخه در سه دسته تقسيم 

 )، دسـته دوم اجـرا  (اولويـت اول  بنـدي شـدند، دسـته اول   

) دارند، كه اجرا(اولويت سوم  )، دسته سوماجرا(اولويت دوم 

به تصوير كشيده شده است. ميزان آنتروپي  9در شكل شماره 

معيار ميزان استفاده از هر مسير ويژه دوچرخه، ميزان ، شانون 

عدم مطلوبيـت هـر مسـير ويـژه دوچرخـه، نـوع مسـيرويژه        

دوچرخه(جداشده/جدانشده) و قرارگيري يا عدم قراگيري در 

، 0,301، 0,142، 0,319ناحيه مركزي شهري به ترتيب برابـر  

  مي باشد. 0,131و 0,105
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 يساز منيو ا يگذار هيسرما يبند تياولو .2جدول 

  دوچرخه ژهيو يرهايمس

cl اولويت احداث نام خيابان  

  فردوسي  0,594

  خيام    0,527  اولويت اول

  شهدا  0,502

  سالمت  0,466

  بوعلي  0,452  اولويت دوم

  عمران  0,428

  عدل  0,413

  اولويت سوم
بلوار دانشگاه بين المللي   0,397

  (ره)يامام خمين

  خيابان شهرداري  0,285

 

  
  

 اولويت سرمايه گذاري و ايمن سازي مسيرهاي ويژه دوچرخه .9شكل

   رييگجهينت-5

از كشـورهاي   ارييدر بس لياتومبروند رو به رشد استفاده از 

 يطيمح ستيزو يجهان مسائل و معضالت اقتصادي، اجتماع

و  يداشته و گسـترش حمـل و نقـل همگـان     يرا در پ ادييز

 به عنوان سواريهمچون دوچرخه موتوريريهاي غوهيش ريسا

 از يكـي انـد.  شده ييشناسا اين معضالت، يهاي اساسحلراه

شـهروندان جهـت اسـتفاده از     قيتشـو  يبرا رگذاريعوامل تأث

دوچرخه يافتن مشكالت دوچرخه سواري در شهر و اولويت 

 انجـام  يهـا يطبق مجموع بررس. باشديم هابندي در رفع آن

 ريسـا پرسشگري انجـام گرفتـه در پرسشـنامه و    شامل  شده،

رفـع  وضع موجود شهر در ارتباط با  يمشاهدهمنابع مرتبط و

  گردد:يمطرح م ريز شنهاداتي، پمشكالت و موانع موجود

درصد از دوچرخه سواران علت نامناسـب   24درصد و  42-

بودن مسيرهاي دوچرخه را وجود پارك خـودرو و موانـع در   

اند كه اين امر نشان دهنـده جداسـازي   اين مسيرها ذكر كرده

مسيرهاي پرتردد دوچرخه(همچون فردوسي، خيام و بوعلي) 

  ت.و رفع موانع از اين مسيرها اس

اين مطالعه بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه مهـم تـرين مشـكل         -

دوچرخه سواران در شهر قزوين نبود ايمني كافي جهت تردد 

درصـد از  37باشد. طبق نتايج بدست آمده در شهر قزوين مي

دوچرخه سواران در طول سـفر خـود حـداقل يكبـار دچـار      

باشـند.  درصد اين تصادفات جرحي مي 25اند كه سانحه شده

جه به نتايج مذكور اهميت ايمن سازي معابر جهت تـردد  باتو

هاي دوچرخه سواران در شهر قزوين بايد در اولويت سازمان

  مربوطه قرار گيرد.

ــژوهش ميــزان كــم   - ــل توجــه در ايــن پ يكــي از نتــايج قاب

تأثيرگذاري قيمت دوچرخه در عدم استفاده شهروندان از اين 
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 باشد. مد حمل و نقلي مي

هاي صورت گرفتـه عـدم رعايـت حـق تقـدم      طبق بررسي-

تـرين عامـل در   سواران مهمتوسط رانندگان در برابر دوچرخه

سـواران اسـت كـه    در دوچرخـه  امنيـت ايجاد احساس عـدم  

سازي و آمـوزش در راننـدگان را بيـان    درنتيجه لزوم فرهنگ

 كند.مي

 زانيپرسشنامه و بااستفاده از م يپس از بررسدر اين مطالعه -

ـ عدم مطلوب زانيدوچرخه، م ژهيو ريهر مساز استفاده  هـر   تي

 دوچرخـــه ژهيـــو ريدوچرخـــه، نـــوع مســـ ژهيـــو ريســـم

ـ عدم قراگ اي يري(جداشده/جدانشده) و قرارگ ـ در ناح يري  هي

 ژهيـ و يرهايمسـ  يبند تياولو لياقدام به تحل يشهر يمركز

. با توجه به مقدار ديگرد Topsisدوچرخه با استفاده از روش 

جهـت   دوچرخـه  يهـا  ژهيو يرهايدست آمده، مسعددي به 

 .بندي شدندميدر سه دسته تقس ايمن سازي و سرمايه گذاري
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ABSTRACT  

 Increasing use of personal vehicles and insufficient attention to the public transportation 
system has led to the formation and occurrence of traffic and environmental disorders in 

the city; however, cycling has not found its place in the transportation structure. The 

purpose of this study is to investigate the problems and obstacles of cycling in Qazvin and 

the research method in this study is analytical-descriptive One of the effective factors to 

encourage citizens to use bicycles is to find cycling problems in the city and prioritize in 

solving them. According to all the surveys, including questionnaires, existing standards 

were analyzed using the TOPSIS method of obstacles and cycling problems in 

Qazvin. 42% and 24% of cyclists mentioned the reason for the unsuitability of bicycle 

routes as the existence of a car park and obstacles on these routes, and the most important 

problem for cyclists in Qazvin is the lack of sufficient safety for traffic in Qazvin. 

According to the results, 37% of cyclists have had an accident at least once during their 

trip, of which 25% are injuries. 
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