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  چكيده 
در توانسته ، يو حرفه ا يتخصص يرشته ورزش كي،گذران اوقات فراغت يبرا وسيله ايدوچرخه به عنوان 

بـه   امـروزه .شـود مطرح ن،ينـو شـهري  نقل سامانه حمل ودر يموتورريغ يشهردرون هينقل لهيوس كينقش 
لـذا  )...  هـوا، صـوتي و  ( يطـ يمح سـت يمختلف ز يها يلودگآوجود مشكالت متعدد حمل و نقل و  ليدل

 يتيهوا اهم يو آلودگ كيدر كاهش تراف داريفعال و پاشهري حمل و نقل وسيله نقش دوچرخه به عنوان 
جهت استفاده از دوچرخه بـه عنـوان    يعلم يكشور ما پژوهشهادر نكهيبا توجه به ا .است افتهيدوچندان 

دوچرخه در حمـل و   تياست تا اهم در اين مقاله سعي شده، مي باشدهنوز نوپا شهري  هينقل لهيوس كي
 نيـ شـهروندان بـه ا   شيگراعوامل  يبررس نيو هم چن يطيمح ستيز يها يو كاهش آلودگ ينقل شهر

از روش  قيـ تحق نيـ ا يبـرا . را نشـان دهـد   و ويژگي هاي مسيرهاي دوچرخه سـواري  داريپا هينقل لهيوس
اسـت و بـا    هيـ نقل لهيوسـ  نيتر فهبا صر ،يدوچرخه از نظر مصرف انرژ نكهيا. استفاده شده است يفيتوص

در كنـار   يسامانه حمـل و نقـل شـهر    نيدارتريندارد، پا يطيمح ستيز يگونه آلودگ چيه نكهيتوجه به ا
در به عنوان يك وسيله نقليه شـهري   يدوچرخه سوار يراستا با بررس نيدر ا. ديآ يبه شمار م يرو ادهيپ

 يراب يزيجهت برنامه ر نهيزم نيو حمل و نقل، عوامل مهم و مورد توجه در ا كيهوا، تراف يكاهش آلودگ
  .شده است شنهادينمودن آن پ يياجرا يبرا ييو راهكارها دهيگرد نييتع يتوسعه دوچرخه سوار
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  مقدمه
 

كه نقـش   يكاربر نياول بيان كرد، توان يم رياخ يدر دهه ها و شهرنشيني شهر روزافزون به توسعه و رشد توجه با        
 يكـ يزيشبكه در كالبد ف نيتر دهيچيپ قتيو در حق باشد يم يحمل و نقل درون شهر ستميبر ساخت شهر دارد، سمهمي 

اسـتفاده   نيباالتر يو در صورت بررس نيعمده تر يكاربر نيكه ا است، دهيشهر همانا وجود شبكه راهها و معابر به هم تن
شـهرها   در كـالن  يدوچرخـه سـوار   ژهيخطوط و يراه انداز بهبا توجه . را در حمل و نقل مسافر و كاال در سطح شهر دارد

در . گسـترش داد  زيـ ن هاشـهر  ريمقوله را در سطح سـا  نيمند شد و ا بهره يموثر در شهرها اريبس ي دهيا نياز ا توان يم
تـوان   يمهم مـ  نيتحقق ا تباشد كه در صور يدر درون شهرها م يكيتراف تيشهروندان همانا امن يرو شيواقع چالش پ

و  البته . خواهند كرد دايپ يامكانات دسترس نيه اكم ب نهيو با صرف هز يبود كه شهروندان ساكن شهرها به راحت دواريام
 .باشد زيو نشاط انگ نهيكم هز هينقل ليبه سمت وسا يشهرساز ديجد كرديدر نظر داشت رو ديبا

انـواع   يدارا كنـد و  يعضالت پا حركت مـ  يرويدوچرخ كه به كمك ن ياست سبك و دارا يا هينقل لهيوس دوچرخه      
و اشـغال كمتـر    نيزم ارزش شي، افزا يگردشگر يها تيدر توسعه فعال يانكار قابل رينقش غ لهيوس نيا. است يمختلف
  . كند يم فايا ياشتغال و تجارت محل شي، افزايشهر يفضا

تواند آن  يهركس م باياست كه تقر يساده ا نيدوچرخه، ماش قتيدرحق ينقل شهر استفاده از دوچرخه درحمل و       
از نظر  رخهدوچ. كنند هيجامعه بتوانند آن را ته شود كه غالب افراد يآن سبب م يارزان بودن نسب .رديفرا گ يرا به راحت

  . است هينقل لهيوس نيبا صرفه تر يانرژ مصرف
 مسـافت  مـودن يپ يبـرا  گريد ياز سو. برابر است خودرو كي ديتول يدوچرخه با انرژ كصديساخت  يالزم برا يانرژ       
از . بـاالتر اسـت   هيـ نقل ليوسا ريسرعت متوسط دوچرخه از سرعت متوسط سا غالباً)  لومتريك 6تا ( كوتاه در شهرها  يها

توقـف   يكه بـرا  ييدر فضا. كند يم اشغال يكم ي، فضا هينقل ليوسا رينسبت به سا دوچرخه زيشهر ن ينظر اشغال فضا
  .داد يدوچرخه را جا15به  كيتوان نزد يم يدر نظر گرفته شده به راحت خودرو كي

 يكمتـر  ينگهـدار  نـه يدوچرخـه هز . افراد جامعـه دارد   يندارد و كمك به سالمت يهوا و صوت يآلودگ چيه دوچرخه     
شـود   يمحسـوب نمـ   يرقمـ  ازشيـ ن و لوازم مورد يمصرف يها نهيهز تيقينسبت به خودرو دارد و در سبد خانوار در حق

  .شود يمحسوب م لهيوس نيمقرون به صرفه تر نيبنابرا
مـانور آن بـه    تيـ و قابل نيسـنگ  يها كيسرعت عمل آن در گذر از تراف ياستفاده از دوچرخه در حمل ونقل شهر        

دوچرخـه كمتـر در    بـا ت، هسـ  كيـ آب به سوار رو و بالعكس در مناطق پـر تراف  يرو و جو ادهيدر گذر به پ يجهت سبك
 يكمتـر دارنـد بـرا    كيـ مختلف كـه تراف  نيگزيجا يرهاياز مس ديتوان يو م ديريگي هوا قرار م يو آلودگ كيمعرض تراف

لذا مزاياي زيادي براي شهرنشينان خواهد داشت، در صورتي كه موانع پيشرفت و توسعه اين  ديبه مقصد بهره ببر دنيرس
عنوان يك وسيله نقليـه عمـومي ناميـد     مي توان دوچرخه را بهو شرايط خاص اين وسيله، نوع وسيله نقليه برداشته شود 

زيرا نمونه هايي از كشورهاي دنيا در مورد استفاده از وسيله نقليه موفق عمل نموده و راهكارهاي مناسبي براي انجام ايـن  
 . كار مي توان آموخت و مورد استفاده قرار داد
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 شـتر يب انيقشر جوان آقا يول ابدي يم شيدستگاه افزا نياز ا تفادهاست و همه روزه اس دهيگرد انياستفاده زنان و آقا نيب
 يدر درون شهرها هستند و كودكان شهرها و روستاها جهت استفاده در محالت و نواح لهيوس نيمند به استفاده از ا عالقه

  .نموده اند شيرا آزما يكودكان دوچرخه سوار ،به اتفاق بيشهر رغبت كامل دارند و قر
  
  
 بر سالمت روح و روان و جسم يدوچرخه سوار ريتاث

 نيماشـ  شيو افـزا  يحد و اندازه جوامع بشـر  يو توسعه ب يشهرها در جهان كنون ريپذ قابل اجتناب ريگسترش غ با       
مـزمن   يهـا يماريحادث شده و فشار خون بـاال رفتـه و انـواع ب    يو عروق يقلب يجد يهايماريجوامع ب نيآالت در درون ا

هر انـدازه   دينما يدچار چالش قرن م يحت يجهان هداشتب يها سازمان يها يو با توجه به بررس ديرا تهد يجوامع بشر
كلسـترول خـون بـاال     زانيبه آن م ابدي شيافزا يموتور هينقل ليبه علت استفاده مضاعف از وسا يو حركت يتحرك جسم

 دموضوع واقفن نيخواهد بود و به ا بانيدست به گر يشده و نوع بشر با امراض سخت اديز يو مغز يقلب يرفته و سكته ها
 يروح سالم در بدن سالم مصداق مـ  شمندانيروح و روان بشر خواهد شد و به گفته اند يباعث سالمت يجسم يكه سالم

 راهها همانا استفاده از دوچرخـه در اوقـات روز   نياز بهتر يكياز آن  يريشگيو پ يمارياز هر نوع ب زيپس جهت گر. دينما
 .تداوم داشته باشد تساعا كيتا  يستيورزش با نيباشد كه روزانه ا يم

  
 

 در خصوص استفاده از دوچرخه يساز فرهنگ
 نهيزم نيدر ا زيمقوله هستند و دولت ن نيگذار در ا رياز عمده مراكز تاث مايو صدا و س اتينشر ،يجمع يها رسانه        

تواننـد   يخود م يدر جا زين يشهر يحمل و نقل همگان يسازمانها و ها يو شهردار ديرا شروع نما يجد تيفعال يستيبا
 لهيبوسـ . و ابزار حمل و نقـل را داشـته باشـد    يحيو تفر رزشو لهيوس نيبه جه رشد و گسترش استفاده از ا ينقش موثر

  . خواهد بود كيتراف يساز باعث روان لهيوس نيبه نقاط مختلف شهر آسان و ا يدوچرخه دسترس
  
  

 !ديدود نخور تا ديبزن ركاب
 يشخصـ  هيـ نقل لهيمترو، اتوبـوس و وسـ   يبه جا يو گاه ديدوچرخه بخر كي ديمجبور شو ندهيتا چند سال آ ديشا       
 ميـ ا عادت كرده يشخص لهياز ما آنقدر به تردد با وس ياريبس ديشا. ديركاب بزن يلومتريبه مقصدتان چند ك دنيرس يبرا

 يكمتـر كسـ   گريو مدرن امروز د يشهر يدر زندگ ميكن يتصور است و فكر م رقابليغ مانيكه رفت و آمد با دوچرخه برا
است  يحمل و نقل عموم لهيوس نيتر كوچك، پاك لهيوس نيكه ا يدر شهر تردد كند، در حال لهيوس نيبا ا شود يحاضر م

 .كند يآسمان غبار گرفته و دودآلود شهرمان را دوباره پاك و آب يبا ورود به ناوگان حمل و نقل شهر تواند يو م

 يالزم برا يها رساختيشده، اما هنوز ز زيتجو تختيآور پا سرسام كيتراف ياست برا يكه چند سال  نيمسكن با ا نيا      
 نيـ معتقدنـد ا  كيكارشناسان حوزه حمل و نقل و تراف يطيشرا نيآن فراهم نشده است، در چن نقص يمطلوب و ب ياجرا
  .شهرمان برخواهد داشت زده كيتراف يها ابانيدوش خ ازرا  ينيچندان دور بار سنگ نه يا ندهيدر آ هينقل لهيوس
  
  



 كشورها ريبه فرهنگ استفاده از دوچرخه در سا ياجمال ينگاه
 نيـ برخوردار بوده و ا يمهم يها تيو هندوستان از اولو نيهمچون چ تيپر جمع ياز دوچرخه در كشورها استفاده       
 لهيوسـ  نيـ در نظر داشت كه فرهنگ اسـتفاده از ا  ديالبته با. شوند ياز وسائط پرتردد در سطح شهرها محسوب م ليوسا
منطقـه از جهـان نمـود     نيـ در واقـع ا . باشد يم خورداربر يبخصوص تياز اولو زين ايآس يجنوب شرق يدر كشورها هينقل

هست كه  ريهمه گ يبه حد لهيوس نيا يباشد و گستردگ يسبك و بدون موتور م هينقل ليبه جهت استفاده از وسا يكامل
 . طلبدي در سطح شهر را م قيدق يزيبرنامه ر

شـهرها   كيـ در حمـل و نقـل و تراف   ليباعث تسه ل،يوسا نياز ا يمئو دا حيتوان گفت كه استفاده صح يم نيهمچن     
رواج و گسـترش اسـتفاده از    ،ياصـل  ياز برنامه هـا  يكيدرون شهرها  كيازدحام و تراف يروانساز يو در واقع برا دهيگرد

 . باشد يدوچرخه م

در  لهيوسـ  نيهوا استفاده از ا يمنطقه و گرم ييآب و هوا طيبه لحاظ شرا يعرب يو كشورها انهيخاورم يكشورها در     
اسـتفاده از   يليفسـ  ياسـتفاده از سـوخت هـا    يباال تيو قابل يانرژ ميعظ ريقرار دارد و با توجه به وجود ذخا ينييحد پا

 يهـا  در دهـه  ياصول يساز فرهنگ ليبه دل يياروپا يكشورها در. باشد يمحدود م اريبس ديرنگ و شا كم اريدوچرخه بس
از  لهيوسـ  نيـ ا ،يو سـالمت جسـم   يسالم سـاز  يابزار برا نيكشورها جهت استفاده از ا نيا كرديگذشته و با توجه به رو

 .باشد يجامعه مرفه م ياقشار جامعه حت يتمام نيپرطرفدار در ب اريبس هينقل ليوسا

 يمناسـب از دهـه هـا    يفرهنـگ سـاز   زيو ن ييآب و هوا طيشرا ليبه دل زين يو جنوب يشمال يكايآمر يكشورها در     
را دارنـد و در   ليوسـا  نيـ ابزار در حد مطلوب بـوده و شـهروندان رغبـت الزم جهـت اسـتفاده از ا      نيگذشته استفاده از ا

 .رديگ يعنوان ابزار ورزش مورد استفاده قرار م به و يو سالم ساز حاتيجهت تفر شتريب لهيوس نيثروتمند ا يكشورها

ابزار حمل و نقـل در   كيبه عنوان  لهيوس نياز ا باشند يشكوفا  م مهين ياقتصاد يكه دارا ليمانند برز ييكشورها در     
 ژهيـ هـا و خطـوط و   مكـان  ينـ يب شيبه علت عدم پـ  زين ييقايافر يدر كشورها. رديگ يدرون شهرها مورد استفاده قرار م

 يو پراكنـدگ  ييقـا يافر يآن در كشـورها  يباشد و گستردگ يابزار محدود م نيو رغبت مردم به ا لي، م يدوچرخه سوار
هـوا و بـا    ديشـد  يكشورها و گرمـا  نيخاص در ا يجو طيباشد و در واقع به علت شرا يم ديابزار رو به تزا نياستفاده از ا
  .بدن به آب فراوان تا حد االمكان استفاده از دوچرخه محدود گشته است ازيتوجه به ن

  
  

 ايدن يشهرها گريد تجربه
صـرفه شـناخته اسـت، از      مناسب و به يحمل و نقل لمد يبه عنوان نوع شرفتهيپ ياز كشورها ياريدر بس دوچرخه       

هلنـد، دانمـارك، آلمـان،     ن،يچـ  تـوان  يمـ  ،يشهر درون ستميدر استفاده از دوچرخه به عنوان س شرويپ يجمله كشورها
 .را نام برد ايو استرال كايانگلستان، كانادا، آمر

ـ  زيدوچرخه را ن ستميدرصد استفاده از س نيشتريب است،يكشور دن نيتر تيكه پرجمع نيچ        بـه   ايـ دن يشـهرها  نيب
توسـط   يداخـل شـهر   يدرصد از سـفرها  7/52 جانيدرصد و در ت 8/55 اژوانگيجيدر شهر ش. خود اختصاص داده است

 .رديگ يدوچرخه انجام م

شـهر بـه حسـاب     نيـ مردم ا ياز زندگ ييحمل و نقل در شهر و جز وهيش نيدر آمستردام هلند بهتر يسوار دوچرخه      
درصد از سهم سـفرها را بـه خـود اختصـاص      27درصد و در آمستردام  38از  شي، ب نگنيگروندوچرخه در شهر . ديآ يم
 .دهد يم



ـ  نيبرل خ،يدرصد و در مون 27 بورگيفرا نستر،يم يدوچرخه، در شهرها زيآلمان ندر      درصـد   10از  شيو فرانكفورت، ب
  .دهد يكل سفرها را به خود اختصاص م

  
  
 

  يموانع در دوچرخه سوار
مـا   ياغلـب شـهرها   يعـ يو طب يمياقل طيبا وجود آن كه شرا و يدوچرخه سوار اديز اريبس ينسب يتهايوجود مز با       

جـامع و   يزيـ برنامه ربه  و ستيساده ن موجود يدر شهرها يگسترش دوچرخه سوار .مناسب است يدوچرخه سوار يبرا
  .ازدارديدراز مدت ن

  :كرد يدسته بند ريتوان به شرح ز يموجود را م موانع
  .سواران دوچرخه ياز آن برا يو خطرات ناش يموتور كيتراف ينظم يو ب ينبود فرهنگ دوچرخه سوار -1
  .بچه ها رينظ خاموش جامعه يها گروه انيمدر شتريب ،حمل ونقل يموتورريغ يها وهيبودن ش جيرا -2

 كپارچـه ي يرهايتنـد، نبودمسـ   يطـول  يهـا  بيشـ  ،يمـ ياقل تيوضـع  نامناسب، يها يسازرو شهرها، يهوا يآلودگ
  .يدوچرخه سوار

 
  :است ريبه شرح ز يدوچرخه سوار موجود برسر راه گسترش يفرهنگموانع مهم 

  .ينبود عادت دوچرخه سوار -1
  .يدوچرخه سوار ديو فوا تيبه اهم يوكشور ينو استا يمحل رانيگ ميتصمكم توجهي  -2
 يازكشـورها  يكه در برخـ  ييدوچرخه همانند طرح ها اجاره يمشخص برا يها ستگاهيا ايعدم وجود مكان ها  -3

 يسـوار  دوچرخـه  سـتم يكردن دوچرخه ها در شـهر، س ريپذ دسترس يطرح برا نيا.(است دهياجرا گرد يياروپا
دوچرخه قـرض   يا سكه كل شهر با يها ستگاهيداد از ا ياجازه م يهر كس مطرح كرد، كه به 1995شهر را در 

كه در مركز شهر مستقر  يسوار دوچرخه ستگاهيا 110آن ها را در هر كدام از  يراحت كار، به انيهنگام پا. كند 
  . )دش يو پول آن ها پس داده م گذاشتند يشده بودند، م

سفر با  يبرا ريبرنامه فراگ كينبود : دوچرخه لهيبه وس يشهر سفر درون يراه انداز يبرا ينبود عزم و اراده كاف -4
. ند طرح مهم در شهر ها مسكوت بما نيشهرها موجب شده است كه ا يمركز دوچرخه، مخصوصاً سفر به بافت

حمـل و نقـل    سـتم يس ،چرخه ينشدن جدا يو از اجزا ريفراگ يدر ذات خود طرح دوچرخه ريمس يپروژه طراح
بـه   ليـ شده آن بـه دل  يزيبرنامه ر ريو غ يمقطع يرود كه امكان اجرا يبه شمار مشهرها  يبرا يشهر يعموم
 .است يو سالمت دوچرخه سوار منتف يمنيا افتادن خطر

سطح شـهر و   در يريهر مس يو به طور كل رنديگ يشكل م يمصنوع اي يعيكه در طول عوامل طب يباز خط يبه فضاها(
 يسبزراه گفته م يدر دوچرخه سوارمناسب باشد،  زين يطيمح ستيلحاظ ز و از و دوچرخه باشد ادهيحومه كه مختص پ

 هينقل ليوسا يها ستگاهيفروشگاه ها،ا لياز قب هرهافضاها، نقاط مهم ش نياز ا يشبكه ها قيشود از طر يم يشود كه سع
 يفرد مـ  بيترت نيبد  .حومه شهر به هم وصل شوند يچشم اندازها ني، مدارس ،كارخانجات، پارك ها و همچن يعموم

كامل بـه تـردد و تفـرج در سـطح شـهر و حومـه        تيدر امن فضاها و نيبا دوچرخه، با استفاده از ا اي ادهيتواند به صورت پ
  .)بپردازد



در  رهايمسـ  نيـ ا. شـده اسـت   ينيب شيعبور دوچرخه پ ريمس ،يشهر يرهايمس هيكلدر يناوياسكاند يكشورهادر       
 يبـه گونـه ا   رهايمسـ  نيا .آورد يشهروندان به وجود نم يبرا يگونه مزاحمت چيه دارد و رارق ادهيعابران پعبور ريمسكنار
 يهر شهروند در صورت عالقـه مـ  . گذارد يم را بر آنها ريثتا نيكمتر زيشهر ن ياصل يها انيشر يشده اند كه حت يطراح

و گسترش معابر  يبزرگراه يها ريتوسعه مسآنان پس از  .در سطح شهرتردد كند يتواند بدون مزاحمت خودروها به راحت
  .را موردتوجه قرار داده اند يتازه ا يها نهيهم اكنون گز ،يعموم

 ژهيـ دوچرخـه بـه عنـوان خطـوط و     ژهيو ريسواران و نبود نظارت درست مسكثرت موتور ليبه دل رانيدر ا متاسفانه       
كننـد كـه    يبه مقاصد خود اسـتفاده مـ   عتريسر دنيجهت رس رهايمس نيموتور سواران استفاده شده و موتور سواران از ا

تهران و خط دانشگاه تهران تا خوابگاه دانشـگاه تهـران    اورزدوچرخه بلوار كش ژهيو ريامر شكست پروژه مس نينمونه بارز ا
شده  انيجواستقبال دانش همچنين مورد كانكس اجاره دوچرخه در مبدا و مقصد و نيالبته آن زمان اگر تدارك چند. بود 
  . افتي يو گسترش م يفرهنگ ساز باعثشد و  ياستفاده م ريمس نيا جيبه تدر ،بود
  
 

  يموانع دوچرخه سوار رفع
 تـردد  يخـاص بـرا   يريمس صيمناسب از جمله تخص يرساختيداشتن ز ،يارتقاء دوچرخه سوار يبرا تيموفق ديكل      

. و آموزش كودكـان و گـروه هـدف اسـت     يدوچرخه سوار جيترو يبرا يغاتيكارزار تبل يها و راه انداز ابانيدوچرخه در خ
   .باشد يم يامر ندارند ضرور نيبه ا ياقيكه اشت يدر جوامع يفرهنگ دوچرخه سوار جيترو يبرا ياقدامات نيانجام چن

 وركيويمثال، در ن يبرا. دارد تيبه حما ازيو ن ديآ يخود به خود به وجود نم يدوچرخه سوار اي يرو ادهيبه پ اقياشت اما
 يمتفـاوت  يالبته هر شهر بـه اسـتراتژ  . است يساز ادهيدر حال پ  يشبكه جامعه دوچرخه سوار كي جاديا يبرا يبرنامه ا

   .وجود دارد كه در سراسر جهان معتبر است يدارد اما اصول اساس ازين
دوچرخـه هـا،    يبرا منيمناسب و ا ييفضا فراهم كردن. كننده است نييتع انيم نيدر ا زيپارك ن يبرا يكاف يفضا      

 انهيمانند پا كيفضا در مناطق پرتراف نيتا كنون ا. سوق خواهد داد هينقل لهيوس نيمردم را به طور خودكار به استفاده از ا
محل كار، فروشگاه ها، مدارس، حمل و نقل  ،يدر مناطق مسكون ديامخصوص دوچرخه ب نگيشده است اما پارك هيها تعب
   .وجود داشته باشد زين يحيو اماكن تفر يعموم

امكـان قفـل كـردن     ديـ با ن،يبنـابرا . دهد يكاهش م زيرا ن يدوچرخه، احتمال دزد يبرا ياختصاص نگيپارك وجود       
مناسب كه به دوچرخه سـواران توجـه دارد و در پـروژه     يشهر يزيبرنامه ر. ثابت وجود داشته باشد يش كيدوچرخه به 

   .كند يم بيترغ يرا به دوچرخه سوار ردمم زيدهد ن يبه دوچرخه اختصاص م ييها نگيساخت و ساز، پارك يها
 
  

  موثر در استفاده از دوچرخه يعامل فرهنگ
استفاده از « پرسش كه نيجواب ا. نديآ يدر استفاده از دوچرخه به شمار م رگذارياز عوامل مهم و تأث يفرهنگ عوامل      

نگرش  انگريتواند ب يم نه اي رديگ يمورد توجه قرار م يشده در جامعه شهر رفتهيو پذ يمعمول يدوچرخه به عنوان رفتار
دهد كـه دانـش    يهلند نشان م كه در كشور يمطالعه ا. باشد يشهر هيلنق لهيجامعه به استفاده از دوچرخه به عنوان وس

در كشـور   يكنند، چراكه دوچرخـه سـوار   يازدانش آموزان مهاجر از دوچرخه استفاده م شتريبر ببرا 3هلند  يآموزان بوم
 يبـرا  ديشـا  هكـ  يدوچرخه در منزل دارند ؛ در حال كيدرصد خانوارها دست كم  80 شترازيمعمول است و ب اريهلند بس

شـده اسـت    ليخانوارهـا تبـد   ياز زندگ يمهاجران زمان بر باشد تاخودشان را با فرهنگ هلند كه در آن دوچرخه به جزئ
  . دهند قيتطب



 يدارد، و زمـان  ينيينسـبتا پـا   يوجهـه اجتمـاع   يحمل ونقـل شـهر   لهياكنون در كشور ما دوچرخه به عنوان وس هم     
 ليـ به دل گر،يد ياز طرف. در دسترس نباشد كلتيخودرو و موتورس رينظ هينقل ليوسا ريكه سا رديگ يمورداستفاده قرار م

 .كنند  ياز دوچرخه استفاده نم هستندكشور ما كه خانم ها  تينصف جمع باًيتقر ،يموانع اجتماع

 
 

  يشهر يدوچرخه سوار يرهايدر مس نگيپارك ينكات طراح
استفاده  ياساس حمل و نقل لهيوس كيمردم از دوچرخه به عنوان  از ياريشود، بس يباعث م يامن كاف يفضا فقدان      

 يدر واقـع بـرا  . شـود  يآن مـ  سـرقت  ايـ موجـب خـراب شـدن     يكوتاه به راحت مدت يبرا ينكنند و پارك دوچرخه حت
گردد تا دوچرخه سـواران در   تيرعا يخاص يها اريدوچرخه الزم است مع نگيپارك يبرا مناسب ياختصاص دادن فضاها

هرجهـت   را از يشـتر يخاطر ب تيدوچرخه بوده و امن پارك يبرا يكمتر دچار سردرگم يدوچرخه سوار يها ريمس طول
  .داشته باشند

 
 

  :دوچرخه يها ريدوچرخه در مس نگيمكان پارك نييتع يمختلف برا يها زميمكان
وسرقت )باشد ديمكان قابل د(دوچرخه سواران باشد ديد در قايدق نگيپارك ديبا :قابل مشاهده بودن و تيامن -1

  .هم نشود
امـا از  .در دسـترس باشـد    ابـان يساختمان و هم در خ يورود هم در درب نگيمناطق پارك :دسترس بودندر -2

 نييپـا  دوچرخـه بـاال و   ديـ كـه با  ياختصاص دادن مكان از. باشد فاصله مناسب را داشته ديرو با ادهيو پ ابانيخ
 .اجتناب گردد) يپلكان(رود

 تيـ امن سـرقت و  كه از تصـادف،  يبه گونه ا. مناسب باشد ديبا ييدوچرخه از لحاظ روشنا يها نگيپارك :نور  -3
 .در امان باشد يفرد

 .هوا محافظت كند كه دوچرخه ها را از يمنطقه ا :ييهوا حفاظت آب و -4

 باعث ايرو را بلوك كند  ادهيپ يهاريمس دينبا دوچرخه يها نگيپارك :برخورد نداشته باشد ادهيبا عابران پ -5
 دوچرخه نگيپارك ديبا يبرخورد نداشته باشد،حت ليبا اتومب .شود ادهيشدن دوچرخه سواران و عابران پ يزخم

اصـابت   و دوچرخـه بـه هـم    ليـ باشـد كـه اتومب   يكيزيف واريد آنها نيب يجدا بشوند و حت لياتومب نگياز پارك
 )ها خش برندارند لياتومب(.نكنند

 .شود يكه استفاده م ينيمختلف و زم يساختمانها يپارك دوچرخه برا يزدن فضا نيتخم -6

 .يپارك دوچرخه به مدت طوالن يقفل كننده برا پارك دوچرخه و يمانند گاراژها يلياستفاده از وسا -7

 
  

  دوچرخه ريمس يدر طراح ريمس ييبايتوجه به ز
 نسبت بـه  يرامونيپ طيسرعت آن، توجه به مح ينسب بودن نييپا ايتوجه به سرعت تردد دوچرخه و  با ريمس ييبايز      

 شـتر يب يموتور هينقل لينسبت به تردد با وسا يرامونيپ طيبه مح توجه سرعت آن، يبودن نسب نييپا ايتردد دو چرخه و 
 يفضـا  ،يبه مبلمان شـهر  ديبا رهايدر ضمن مس. دارد ياديز تيو تنوع آن، اهم ريمسيي بايز تيلزوم رعا نيراباست، بنا



عوامل جذب مسافر  از ريمس ييباياست كه ز نيا تينكته قابل اهم .مجهز باشد ميعال بهپارك دوچرخه  يسبز و محله برا
  .شود يمهم شمرده م اريبس ديخر ايو  حيبا اهداف تفر يبه خصوص در سفرها موضوع نيدوچرخه سوار است ا

  
 

  كاهش معضالت حمل و نقل با دوچرخه
توجـه بـه    بـدون  راتييـ تغ نيكرده و ا رييتغ ياديز زانيمارتباطات به  حمل ونقل، رفت و آمدها و يتهايامروزه فعال      
از لحاظ حمل و نقل  ژهيبه و را ياديكه مشكالت ز يبه گونه ا. بوده است يانسان مطلوب طيو مح يطيمح ستيز طيشرا
كـه   بـوده  يبه گونـه ا  يفضاها و ارتباطات مكان ها،ريمس يكه در گذشته طراح يدر صورت .است انسانها فراهم آورده يبرا
 يبـرا  و ضـوابط را  طيداده و حداكثر شـرا  رهايمعابر و مس از يبه انسانها به عنوان استفاده كنندگان اصل يا ژهيو تياهم

 و ليـ در واقـع در اثرگسـترش اتومب  . در نظر داشـته اسـت  ) يدوچرخه سوار و يرو ادهيپ( يو حمل و نقل انسان ارتباطات
بدون در نظـر   يو درون شهر يشهر ها و معابر برون ريگسترش جاده ها، مس ،يصنعت بعد از انقالب يموتور هينقل ليوسا

را  يا دهيـ چيگرفته و به مـرور زمـان مشـكالت پ    صورت باشد، عتيكه اساس آن انسان و طب ييارهايمع و طيگرفتن شرا
 ييراهكارهـا  از يكي.كرده است  جاديا يو مراكزشهر بزرگ يدرشهرها ژهيبه و يدرشبكه حمل و نقل و عبور و مرور شهر

 يهـا  ريمسـ  ريدر كنـار سـا   يدوچرخهسـوار  يها ريمس جاديمرحله اجرا درآمده است ا به افتهيتوسعه  يكه در كشور ها
 .كاهش معضالت حمل و نقل داشته باشد در يباشد، كه توانسته است نقش قابل توجه يم يشخص و يحمل و نقل عموم

 
 
  
  
  يريگ جهينت

 كشـور  در اينكـه  به توجه با .آيد مي حساب به  افراد بودن شاد و گيري شكل در مناسب روش يك سواري دوچرخه     

 مربـوط  ترافيكي مقررات و قوانين وضع با توان مي است نكرده پيدا را خود واقعي جايگاه هنوز دوچرخه از استفاده ايران

 دامنـه  و آورده روي دوچرخـه  از اسـتفاده  بـه  مـردم  زمان مرور به تا داد افزايش را آن كاربرد اهميت نقليه وسيله اين به

ارتقاء امكانات، مسيرهاي دوچرخـه سـواري و ايجـاد ايسـتگاه هـاي و       با. يابد افزايش سودمند نقليه وسيله اين از استفاده
پاركينگ هاي دوچرخه براي ايجاد فرهنگ دوچرخه سواري و ايجاد اشتياق براي دوچرخه سـواري شـهروندان مـي تـوان     

يله به وسيله دوچرخه مي باشد را كاهش مي دهـد تـا شـهروندان از وسـ    باعث كاهش ترافيك در مناطقي كه امكان تردد 
در سـطح شـهرها    هينقل لهيوس به عنوان دوچرخهاستفاده از  انجام شده يطبق بررس  .هاي شخصي كمتر استفاده نمايند

لذا بحث امنيت، زيبايي مسير دوچرخـه، منظـر شناسـي و ايجـاد       .باشد يالزم م يراهكارها نيبه برنامه جامع و تدو ازين
آرامش بصري و اهميت دادن به بحث سالمت جامعه از سويي ديگر را مي توان از اين وسيله ساده و كم هزينه كاربردهاي 

له مي توان اي وسي انداز توسعه چشم ونگرش  .بينظيري در محيط شهري را شاهد باشيم به اميد آسمان آبي و زمين پاك
در سـطح   حيحمل و نقل و گسترش ورزش و تفـر  مورا ليدر تسه نيرگذارترياز تاث يكي يآت يكشور  در سالها ندهيآ در 
 .باشدها و روستاها شهر

  
  
  
  



   : و مĤخذ منابع
  -دوچرخه نقل و حمل شبكه مسيرهاي تعيين الگوي يك ارائه" ( 1390 ).ر ا، ممدوحي، و م صفارزاده، .ر اسدالهي، .1

  1390 نقل و حمل نامه پژوهش ، سواري
  1388 ، راه گذر مشاور مهندسين ،شركت "فني معيارهاي و مباني -سواري دوچرخه تسهيالت .2
  ، "شهري نقل و حمل روش يك عنوان به دوچرخه سواري شبكه ايجاد طرح مطالعات" ( 1374 )ع شيخ االسالمي، .3

 .ايران صنعت و علم دانشگاه ترابري، و راه عمران مهندسي كارشناسي ارشد پايان نامه
، تهران ، شهري درون نقل و حمل مطالعات مركز ، تهران شهرداري ، نقل و حمل جامع مطالعات شركت .4

1379 
   1389 تابستان ،6 شماره ترافيك، مديريت فصلنامه ،"دوچرخه سواري .5
 هنرهاي نشرية "قديم تهران محدودة در دوچرخه و پياده مسيرهاي ايجاد سنجي امكان" ،فريدون قريب .6

  1383 پاييز ، 19 شماره ، زيبا
   1381 ، تهران دانشگاه ، قريب،فريدون ترجمه "دوچرخه و پياده تردد ريزي برنامه اصول"هرمان .الخر كنف .7
 صنعت و علم دانشگاه "فضا چيدمان از استفاده با دوچرخه و پياده حركت ساماندهي" ؛ علي ، زاده ملك .8

  1381 ، شهرسازي گروه ايران
  بهره و طراحي ريزي، برنامه فني معيارهاي و مباني سواري، دوچرخه تسهيالت" ( 1384 ) گذرراه مشاور مهندسين .9

  .تهران ترافيك و نقل و حمل سازمان آموزش معاونت ، "برداري
  عالي شوراي مصوب عمران و توسعه طرحهاي و معماري و شهرسازي مقررات" ، شهرسازي و مسكن وزرات .10

  ، "ايران معماري و شهرسازي
  1379 تهران؛ ، ايران ترافيك الملي بين كنفرانس پنجمين "پايدار توسعه و نقل و حمل" .جواد ، فر وحدتي .11
 فتوحي؛ حميد ترجمة ؛ "دسترسي و توسعه متقابل تأثيرات شهر، توسعه و نقل و حمل "؛ ميشل ، وگنر .12

 
13. AASHTO (2006) “Federal Highway Administration, University Course on Bicycle 

and, Pedestrian Transportation”, Publication No. 
14. City of Copenhagen, Bicycle Account 2006". City of Copenhagen, Technical 

and Environmental Administration, Traffic Department, 2006 
 

15. Huber, T. (2003) “Wisconsin Bicycle Planning Guidance, Guidelines for 
Metropolitan Planning Organizations & Communities in Planning & Developing 
Bicycle Facilities” Wisconsin Department of Transportation. 

16. Maddox, H.(2001), Another Look at Germany's Bicycle Boom: "Implications for 
Local Transportation Policy & Planning Strategy in the U.S.A", World Transport 
Policy & Practice. 

  ها سايت

17. http://ttic.ir/ 
18. http://crosscycle.ir/ 
19. http://portal.upto.ir 
20. http://gashta.com/ 
21. http://asrekhodro.com/ 

22. http://isiri.org/ 
23. http://tebyan.net/ 
24. http://iranecar.com/ 
25. http://tinn.ir/ 
26. http://civilica.com/ 

  
  


