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 مقدمه .1

 

سبزی که  هایرنگ، شهر هایخیاباندر کنار یکی از . اندکار مشغولکار رنگکارگران 

و یا نقوشی که روی قسمتی از خیابان که با خطی  شودمیروی آسفالت سیاه مالیده 

. مشخص کند هرا با عنوان مسیر دوچرخ خطیتا  بنددمیاست نقش  جداشدهممتد 

بعد از مدتی با محو شدن  احتماالًمسیرهایی که . شهرهاآشنا در خیلی از  ایصحنه

فرصتی برای ، و یا این جداسازی آینددرمی هاماشیندوباره به تسخیر  هارنگ

ولی چرا  تردد کنند. آندر  راحتیبه، هاماشینخواهد بود تا فارغ از دغدغه  موتورسواران

خبرهای زیادی از ایجاد خطوط  هرساله. شوندنمی خیربهعاقبت، این خطوط دوچرخه

قبل از اینکه ، سپسو  شودمی وگوهاییگفتچند صباحی . شودمیدوچرخه منتشر 

ولی از . شودمی موتورسوارهاکنند بیشتر جوالنگاه  لگدمالاین خطوط را  هاماشین

 توجهقابلترافیک ، در این خطوط بینیممیکمتر . در شهر خبری نیست هادوچرخه

 ؟چرا. دوچرخه داشته باشیم

 تواننمی. و رانندگان دانست موتورسوارانمقصر این ماجرا را  تواننمیدر حالت کلی  

کشش این حجم  توان همرا که در حالت عادی  هاییخیابانبخشی از ظرفیت موجود 

. وجود ندارد عمالًکم نمود و به بخشی از ترافیک تخصیص داد که ، از ترافیک را ندارند

این است که چرا ایجاد مسیرهای دوچرخه و در ، که در این نوشته دنبال آنیم سؤالی

اجاره دوچرخه  هایسیستممانند  سواریدوچرخه هایزیرساختبرخی دیگر از  آنکنار 
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این  توانمیبا چه راهکارهایی  و ؛اندبوده ناموفق، شهرهادر عمل در بسیاری از 

 نمود؟ ترموفقو  تراثربخشرا  هاگذاریسرمایه

در تعامل با ترافیک سنگین  آن هایزیرساختشهری و  سواریدوچرخه در زمینهما 

ی از ترافیک بخش هادوچرخهدورانی که . در این روزگار تجربه چندانی نداریم شهرها

ترافیکی شهرها با آنچه امروز  ساختارهایکه  شودمیشهری بودند مربوط به زمانی 

شدن دامنه  تربزرگبا افزایش ازدحام و افزایش سرعت ترافیک و . متفاوت بود بینیممی

برای مشخص نمودن جایگاه دوچرخه در  تریدقیقالگوهای  بایستمی، شهرها

زیادی که ما در این حوزه  هایمحدودیتدر کنار . ترافیک شهری بکار گرفته شود

را در دست داریم  ییاروپا اکثراًی از شهرهای پیشرفته دنیا و رتجربه باالی بسیا، داریم

لب ترافیکی فرهنگ غا عنوانبهدر تطابق با آنچه  را هاآنتجربیات موفق  یمتوانمیو 

 .استفاده نماییم سواریدوچرخه هایشبکهدر طراحی  ،ما در جریان است

تحقیقی است تحت ، قرارگرفته مورداستفادههسته اصلی این کتاب  عنوانبهعی که بمن

که  «1روزانه ونقلحملسیستم  عنوانبهبرای همه  سواریدوچرخهترویج »عنوان 

در  سواریدوچرخهتجربیات موفق گسترش  آوریجمع باهدفتوسط اتحادیه اروپا و 

 شدهبندیدستهمختلف  هایبخشاین تجربیات در . شده استشهرهای مختلف انجام 

ت تا بتوانند با سرع قرارگرفته اندگذاشتهو در اختیار شهرهایی که تازه قدم در این راه 

ت که به بخشی از این تحقیقا. الزم است دست یابند بیشتر و هزینه کمتری به آنچه

بوده  موردتوجهدر این نوشتار بیشتر  پردازندمی سواریدوچرخه هایزیرساختبررسی 

 .است

در منبع مذکور را در کنار تجربیاتی  شدهارائهتالش خواهیم نمود تجربیات  کتابدر این 

بررسی نماییم تا نتیجه  آنشهری در ایران و فضای حاکم بر  سواریدوچرخهاز دنیای 

استاندارد و  هایشبکهو ایجاد  سواریدوچرخهارزشمند برای توسعه  اییهروش، کار

                                                      
1 Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport ModeL  

 (The PRESTO project) , www.presto-cycling.eu 
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ترجمه منبع مذکور است ، اگرچه هسته اصلی نوشتار. باشد سواراندوچرخهایمن برای 

ماهیت ، متن داده شده جایجایولی با تغییراتی که با افزودن توضیحات اضافه در 

همان چیزی ، کلی و هسته اصلی رویکرداز ترجمه بوده ولی  ترمتفاوتکتاب کمی 

 .است منبع اصلی سعی در انتقال آن دارد

بیشتر از ، شهری سواریدوچرخههمگانی و  سواریدوچرخهتوجه به ، در ایران اخیراً

مختلف در این زمینه در سراسر کشور از جمله کمپین  هایکمپینگذشته بوده است. 

ی هرچند کم کارآمد در برخی شهرها و شروع ایجاد مسیرهای، خودروبدونهایشنبهسه

همه ، اشتراکی با تمام مشکالت و کمبودهایی که باید حل شود هایدوچرخهعرضه 

بیشتر و قابل توجهی را  هایپیشرفت، آینده هایسالدر  احتماالًنشان از این دارد که 

در ایران  اجراشده هایفعالیتمواردی که در خصوص در این زمینه شاهد خواهیم بود. 

دسترسی کامل به عدم  متأسفانهشخصی است که  هایبررسیحاصل ، در متن آمده

مانع ، جامع و مشخص در بیشتر موارد هایبرنامهموجود و نبود  هایبرنامهاطالعات و 

قرار گرفته بر  اشارههر آنچه مورد . شودمیاز تحلیل کامل و درست در این خصوص 

با آنچه  اجراشده هایبرنامهو ممکن است پشت پرده  اساس شواهد عینی موجود بوده

نتیجه کارها مشخص و قابل ، درهرحالولی . نمود خارجی پیدا کرده متفاوت بوده باشد

 .بررسی است

مبتنی بر  یافتهسازمانچهارچوبی درست و  ارائههدف از این نوشته بیشتر ، درنهایت

 هایروششهری است تا با استفاده از الگوها و  سواریدوچرخهدانش روز برای توسعه 

نتیجه دور شویم و در مسیری گسسته و کم هایفعالیتتا حد امکان از  تأییدمورد 

 مورداستفاده تواندمیاین نوشته . ی با اثر ماندگارتر را پیش بگیریمهایفعالیت، درست

 ونقلحمل هایهشبکحوزه  مسئولینمانند  این حوزه سازانتصمیمگیران و تصمیم

شهری محیط زیست و حمل و نقل و شوراهای شهر و فعالین  هاشهرداریشهری در 

با استفاده  توانندمینیز  سواریدوچرخهو فعاالن توسعه  مندانعالقههمچنین . قرار گیرد
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در شهرها را بهتر تجسم  سواریدوچرخهمسیرهای حرکت و رشد ، از این اطالعات

 .ارائه نمایند، برای تصمیم گیران تریدهسنجیکرده و نیازهای 

در این حوزه . محلی جامعه ایرانی بوده است هایزمینهتطابق با ، بخش مهمی از کار

از همه کسانی که این کتاب را مطالعه . اطالعات ناقص بود، که اشاره شد همچنان

و  هاموفقیتاز  هایینمونهدر این خصوص  کهدرصورتیخواهشمندم  کنندمی

 اندشدهها با مواردی مواجه سازیها و تصمیمگیریتصمیمو یا در  انددیدهرا  هاموفقیتنا

 حتماً، باشد تأثیرگذاردر نتیجه کار  تواندمیمحلی بوده ولی  هایزمینهکه ناشی از 

آورده شود و مورد ، برای این کتاب منتشرشده هایمتممموارد را منتقل نمایند تا در 

 .ار گیرداستفاده قر

در مواردی که به صورت  مخصوصاًخالی از اشکال نیست و ، ترجمه انجام شده احتماالً

استفاده شده  هاییعبارتاز  احتماالً، پردازدمیطراحی شهری  هایزمینهه تخصصی ب

این نوشته را در حد ، است که معادل تعریف شده آکادمیک نباشد. ولی در هر حال

، های اخیرنقل پاک در نظر بگیرید که در سالوعال حملو ف سواردوچرخهتالش یک 

الم نموده است. در ادامه تالش خود را معطوف به افزایش استفاده از این وسیله س

در زمینه طراحی و اجرای  آلودمهسواری گردنهدوچرخههایی که در گروه فعالیت

عات کامل سفرها و البته مستندسازی و ارائه اطالبا دوچرخه  گردیطبیعتسفرهای 

کتاب سفر با دوچرخه  تألیف همچنین در ادامه و ایمداشته، جهت اجرا توسط دیگران

قدم دیگر را به این روش ، دوچرخه قرار گرفت دوستدارانکه مورد توجه و لطف 

 باشیم. سواریدوچرخهمثبت آن در جامعه  تأثیراتبرداشتیم و امیدواریم شاهد 
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 را راه بیاندازیم سواریدوچرخه .2

در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا بخصوص در شهرهای اروپایی  سواریدوچرخه 

 عنوانبهرا  سواریدوچرخهتا  اندنمودهو مسئولین شهری تالش  قرارگرفته موردتوجه

تجربیات نشان داده  . چونروزانه مردم معرفی نمایند ونقلحملبخش مهمی از 

در باب اینکه . هم مفید است شهرهای مردم بلکه برای برا تنهانه سواریدوچرخه

شدن  ترروانود وضعیت سالمت مردم و بدر به تواندمیچرا و چگونه  سواریدوچرخه

و مطالعات زیادی انجام شده و امروزه این  هابحث ،داشته باشد تأثیر شهرهاترافیک در 

ه تجربه ببا اتکا . است عنوان یکی از بدیهیات ترافیک شهری پذیرفته شدهبه مسئله

و تحقیقات بسیاری که  ارزشمندی که در بسیاری از شهرهای پیشرو جهان وجود دارد

برای سالمت عمومی و ترافیک شهری پشتیبانی  سواریدوچرخهاز ایده مفید بودن 

عملی  هایگامدنبال  به این موارد کمتر بپردازیم و بیشتر به کنیممیتالش  کندمی

 باشیم.از این فرصت در شهرهای خودمان  برای استفاده

 :. از جملهاندبودهروبرو  مهمی سؤاالتاین حوزه با  سازانتصمیم

  برای توسعه دوچرخه در نظر گرفت؟ مؤثری و سیاست مشیخط توانمیچطور 

  مبتنی بر  ونقلحمل هایطرحمختلفی که برای اجرای  هایروشاز بین

 و بهتر است؟ مؤثرترشهر ما  رایب یکمکدا، شودمیدوچرخه در دنیا اجرا 

  احتماالًو البته برای این مسئله فراهم کنیم؟  باکیفیتی هایزیرساختچطور 

را بتوانیم  ایجادشده هایزیرساختکه کیفیت  باشیم هاییشاخصه دنبال اید بب
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 .ارزیابی نماییم هاآنبا 

  را در شهر  سواریدوچرخهچطور استفاده از دوچرخه را اشاعه دهیم و فرهنگ

 جاری کنیم؟

مطالعات زیادی که در این زمینه انجام شده و دانش زیادی که در این مباحث  باوجود 

شرایط ، آنو الزم است برای استفاده از  اندپراکنده، بیشتر اطالعات، تولید گردیده است

 داده شود.قرار نظر ، مد تصمیمات در  و گرفتهقرار مطالعه مورد  شهرهاخاص 

 صورتبه درنهایت، ی نمونه انجام شدهشهرهانتیجه مطالعاتی که در اروپا و در  

عه دوچرخه در مناسب برای توس هایمشیخطکلی برای تدوین  هایدستورالعمل

است که قالبی کلی ، هاورالعملدستاین  ازیکی . ر گردیده استایجاد و منتش، شهرها

البته واضح است . پردازدمی سواریدوچرخهتشریح اصول کلی برنامه جامع توسعه به 

نسخه واحدی پیچید و به  تواننمیو شرایط مختلف  هااندازهدر  شهرهاکه برای همه 

و رده میان، کارتازهبه سه دسته  شهرهاهمین دلیل است که در این دستورالعمل نیز 

، گروهناسب با شرایط هر تو بسته اقدامات م هاروشو  شوندمی بندیدسته پیشرو

 اینکهولی برای  باشدواضح  شاید تا حدی شدهانجام بندیتقسیم. شودمیپیشنهاد 

در ادامه در مورد شهرهای مختلف ، بتوانیم از این تعاریف استفاده درست داشته باشیم

د. چرا که در همه دا توضیح خواهیم گیردمیکه مورد استفاده قرار  بندیسطحاصول و 

 .کندمیایفا نقش اساسی  ،موردبحثسطح شهر ، شودمی و پیشنهاد مطرحاقداماتی که 

 هایزیرساختعالوه بر صحبت در خصوص  شدهانجامی از مطالعات هایبخش

همچنین انواع جدید و  سواریدوچرخهش برای انگیزدر مورد  سواریدوچرخه

، ذکرشدههمه موارد در . کنندمی( نیز بحث الکتریکیی هادوچرخه )مثل هادوچرخه

 مورداستفادهکلی و ساده است تا بتواند  صورتبهبیشتر ارائه اطالعات ، هدف

ورود  ،ی فنی مسئلههابحثبه ، جز در موارد خاصگیرد و  رحوزه قرا سازان اینتصمیم

وی بحث در این کتاب تمرکز ما بیشتر بر ر، همچنان که اشاره شد. نشده است

 .خواهد بود هازیرساخت
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 برای شهرها مفید است سواریدوچرخه .3

در همه  مسئولین محلی. است افزایشدر حال  سرعتبهدر شهرها  سواریدوچرخه 

در  شهرهامناسبی را برای توسعه دوچرخه در  هایمشیخطتا  کنندمیشهرها تالش 

. برای شهرها مفید است سواریدوچرخهکه  اندفهمیدهامروزه همه چون . پیش بگیرند

گذشته به نکاتی رسیده و اجرایی  هایدههشهرهای پیش رو در هلند و دانمارک در 

 سواریدوچرخهلزوم گنجاندن  آنو  واضح است تقریباًکه امروزه برای همه  اندکرده

 .شهر است بلندمدت هایبرنامهشهری در  ونقلحملبخشی از برنامه  عنوانبه

 عنوانبه تواندمیطور چمسئله که دوچرخه  ایناست ابتدا نگاهی بیاندازیم به  بهتر

 .و برنامه توسعه پایدار در شهرها مشارکت داده شود شهری ونقلحملبخشی از شبکه 

عمومی نیاز  ونقلحملی شخصی و هاماشینبیشتر از  یشهرها به چیز

ها در گذرپیادهشهری شود و توسعه  ونقلحملشاید بتواند بخشی از  رویپیاده. دارند

ها فاصلهافزایش  و ولی اگر به بزرگ شدن شهرها. تا حدودی مفید باشد تواندمیشهرها 

ی هاماشینعمومی و  ونقلحملاستفاده از حجم باالی  توانمینگاهی داشته باشیم 

 ونقلحملمورد اشاره از شکل هردو .، مشاهده کردامکان تردد پیاده  وجود باشخصی را 

و معایبی نیز  هامحدودیتولی  شوندمی ترباکیفیتروز هو روز ب رشدند در حالالبته 

 .است بحثقابلدارند که 

 که  ایوسیله. است ایکنندهه سوسیله نقلیه وسو ماشین شخصی

و نواحی شهری مورد  هافاصلهاز بسیاری  تواندمی راحتیبهو راحت است و  پذیرانعطاف

www.takbook.com



14 

 

ولی در مناطق پرتراکم و شلوغ شهری . را در سفرهای شهری پوشش دهدانتظار ما 

 ازحداستفاده بیشساکنین شهرها با اثرات جانبی بلکه  کارآمد نیست تنهانهاین وسیله 

 نبود فضای کافی، آلودگی صوتی، شلوغی ،آلودگی هوا. اندگریبانبهدست هاماشیناز 

 یباالی هایهزینهبرای سالمتی و البته  هاماشین خطرات، و کمبود جای پارک تردد

تحت فشار بیشتری از باعث شده مردم شهرها روز بروز  که برای همه به همراه دارد

 :به دو دلیل مهم، بد است هم برای شهرها هاماشینتعداد زیاد باشند.  هاماشینجانب 

جامعه و فضاهای ، روی محیط هاماشین چراکه دهندمیشهرها جذابیت خود را از دست 

کمتر و کمتر  رفتهرفتهدر شهرها  هادسترسیمسئله بدتر اینکه  و ؛گذارندمیعمومی اثر 

و مسیرها پر از خودروهایی  شوندمیسنگین بسته  هایترافیکبا  هاخیابان. شودمی

پس استفاده از خودروی شخصی دیگر راه مناسبی . گردندمیکه دنبال جای پارک  است

 .ی به نقاط مختلف در شهرها نیستبرای دسترس

با خودروی شخصی باعث پراکندگی شهرها  ونقلحمل از سوی دیگر تمرکز بر روی 

منتقل  یهایمحلنقاط مهم شهری به ، یعنی در توسعه شهری خودرو محور ؛شودمی

 تواننمیدیگر  هایروشو البته با  باشند دستیابیقابلبا ماشین  راحتیبهکه  شوندمی

 :از این نوع توسعه را در شهرهای خودمان زیاد داریم هایینمونه. به آنجا رفت سادگیبه

و این مسئله خود .. .و هانمایشگاه، بزرگ هایفروشگاه، مراکز تحقیقاتی، هادانشگاه

این تغییر در بسیاری از . باعث نیاز بیشتر به استفاده از خودروهای شخصی خواهد شد

شهرهایی که زمانی . و یا اتفاق افتاده است استاتفاق افتادن  شهرهای بزرگ در حال

ه شدن دبا پراکن، آن متمرکز بود در بخش مرکزی های داخل شهری سفرعمده  اهداف

مشکل  ریر از خودروی شخصی بسیاغی هایوسیلهشهرها به نقاطی که دسترسی با 

این . اندکردهی ضرور ازپیشبیشنیاز به ماشین شخصی را در زندگی روزمره ، است

 هایهزینهالبته باید . باید جایی قطع شود شودمیکه باعث بدتر شدن شرایط  چرخه

اگرچه در . به این موارد اضافه کرد باالست را که بسیار استفاده از خودروی شخصی
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در نظر گرفت  تواننمی آن ایبسیاری از مواقع به دلیل اینکه جایگزین مناسبی بر

خیلی به چشم  آنباالی  هایهزینهو  گیردمیقرار  هاخانواده هایهزینهدر سبد  اجباربه

، را که در یک سال گذشته برای سوخت هاییهزینه. شاید برایتان جالب باشد آیدنمی

را جمع  ایدپرداختهماشین خود .. .بیمه و عوارض و، تعمیرگاه و قطعات یدکی، روغن

این اعداد  کنیدمیفقط برای ترددهای داخل شهری استفاده  تانخودرویاگر از  .بزنید

 .خیلی معنادار شود تواندمیدر ادامه 

 برای جایگزینی عنوانبهتواند به نظر برسد میشاید  عمومی ونقلحمل 

، عمومی ونقلحملد هدف از رامودر اکثر  درواقعولی ، خودروی شخصی مطرح شود

این نوع . مشخص به مقصد مشخص است بدأمانتقال تعداد زیادی از نفرات از 

و البته منابع کمتری نیز صرف  کندمیکمتری را اشغال شهری فضای ، ونقلحمل

بسیاری از . از ماشین شخصی است ترصرفهبهمقرونو تمیزتر  حالدرعینو  کندمی

و برای  اندواقفعمومی  ونقلحمل هایسیستم در گذاریسرمایهبه ضرورت  شهرها

د به همه نیازهای تواننمی عمومی ونقلحمل حالاین با. کنندمیتوسعه آن تالش 

زمانی  هایچهارچوبمسیرهای مشخصی که در . در شهرها پاسخ دهد ونقلحمل

 اندافزایشدر حال  روزروزبهند برای همه سفرهایی که تواننمی شوندمی طی مشخص

 احتماالً. مناسب باشند داشته باشد تواندمیزی و برای تنوع باالیی که سفرهای امرو

مسیر در  احتماالًکه  نیاز دارند به مقاصد مختلفی سر بزنند، کار و مدرسه جزبهمردم 

استفاده کنند تا  ونقلحمل مختلف هایروشنیاز دارند از پس . نیست هاآنهمیشگی 

 به وجودهمین تنوع در نیازهاست که باعث . بتوانند به همه نیازهای خود پاسخ دهند

، اشتراک خودرو، اجاره خودرو :عمومی شده است ونقلحملجدیدی از  هایشیوهآمدن 

، عمومی مثل مترو ونقلحملاصلی  هایروش ،ی اشتراکیهاتاکسیو  هاتاکسی

جدیدی که  هایروشهمه  تاکسی و، تراموا، BRTخطوط اتوبوس تندرو ، اتوبوس

، راحت، ی پاکونقلحملبه ما  همه اشاره به نیاز اندشدهاضافه  دستهه این ب اخیراً
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 ست.شهرهادر داخل محدوده  صرفهبهمقرونو  انعطافقابل

روشی بسیار کارآمد برای  سواریدوچرخه کجای این داستان است؟ سواریدوچرخهاما 

موافقین و مخالفین ، شهری سواریدوچرخههمیشه . شهری است هایونقلحمل

دوچرخه که  است شده امروزه مشخص ،نظرات شخصی از نظرصرفزیادی داشته ولی 

مهره  عنوانبهبسیار کاربردی و منطقی در شهرهاست و نقش مشخصی  ایوسیله

بررسی شهرهای . بر عهده بگیرد تواندمیشهری را  ونقلحمل هایسیستمکلیدی 

اساسی در  یحلراه تواندمی سواریدوچرخهچطور  که دهدمینشان دار دوچرخه دوست

 هایونقلحمل درصد 40 از بیش هلند شهرهای در. شهری باشد هایونقلحمل

 .گیردمی صورت دوچرخه از استفاده با شهری

  و البته ؛کیلومتر را انجام داد 7سفرهایی حدود  توانمی راحتیبهبا دوچرخه

 پذیرامکانکیلومتر نیز با دوچرخه برای بسیاری از شهروندان  15سفرهایی تا حدود 

ی از شهر را با استفاده از توجهقابلمحدوده  توانمیاز شهرها  بسیارییعنی در  ؛است

نتایجی که از  برای بررسی این عدد الزم است این مقدار را با. دوچرخه پوشش داد

 :قایسه کنیمبررسی سفرهای خودرویی در شهر استخراج شده است م

 ً5 از کمتر گیردمی صورت خودروها با که شهری سفرهای از نیمی تقریبا 

 از درصد 80 حدود ،گرفته صورت پاریس شهر در که هاییبررسی در. هستند کیلومتر

 و ؛ندارد کیلومتر 20 از بیش سفری به نیاز خود شهری سفرهای برای گاههیچ مردم

 . گیرندمی قرار کیلومتر 7 زیر معموالً سفرهایشان نیز ،مردم از نیمی حدود

 بحث را ادامه دهیم، داخلی هاییمثالباشد با بررسی بهتر الزم  رایشاید ب .

و کارکنان ( حوالی میدان توحید مثالً)شرکتی در مرکز تهران قرار دارد  کنیممیفرض 

شب نیز با دوچرخه  طبیعتاً و ؛بیایند سرکاربا دوچرخه  هاصبحقرار است  آن

که در شکل  ایمکردهکیلومتری را برای این شرکت رسم  15و  7 شعاع. برخواهندگشت
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شعاع ، شیب بیشتری دارند، جنوب-با توجه به اینکه مسیرهای شمال .شودمیزیر دیده 

که در  دهدمیاین شکل نشان . ایمگرفتهکیلومتر در نظر  10کیلومتر را برای آن  15

از شهر  ایمحدودهتا چه  ی در مقیاس جهانی جزء شهرهای بزرگ استتهران که حت

 موارد، فاصله جزبهکه  البته و ؛قرار گیرد هادوچرخهتحت پوشش  راحتیبه تواندمی

در حال حاضر مانع از حضور دوچرخه به عنوان عاملی د که دارندیگری نیز اهمیت 

 .خواهیم پرداخت هاآندر ادامه به که  شودمی هاخیاباندر  مؤثر

 

 
دایره کوچک شککعاع هفت کیلومتری نسککبت به . نقشککه کلی شککهر تهران: 1شکککل 

محدوده ایست که در راستای   ، تربزرگبیضی  . در حوالی میدان توحید است  اینقطه
شمال     15شعاع  ، غربی -شرقی  ستای  کیلومتر  10شعاع  ، جنوب –کیلومتر و در را

 .دارد

 که  ایوسیله. است ونقلحملبرای  روشی بسیار خودمختار سواریدوچرخه

از این  .هر مسیری که خواسته باشید در خدمت شما خواهد بود زمان از روز و برای هر
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عمومی  ونقلحملاز سیستم سازگارتر مشابه ماشین شخصی و بسیار ، دوچرخه، منظر

 .است

 هر . است درب تا درب قلونحمل ی منعطف و مناسبروش سواریدوچرخه

، ان را عوض کنیدمسیرت، بایستید، شویدجا خواستید سوار شوید و هر جا خواستید پیاده 

 .اگر خواستید پارک کنید به فضای چندانی نیاز نخواهید داشتدور بزنید و یا 

 نسبت به خودروی شخصی  تریبینیپیشزمان سفر قابل  سواریدوچرخه

، پیدا نکردن جای پارک، گرفتار شدن در ترافیک. عمومی دارد ونقلحملو وسایل 

در خودروی شخصی و وسایل  که اینمانند  یانتظار برای پر شدن مسافر و موارد

در این خصوص . معناستبی سواریدوچرخهدر  اتفاق بیافتد تواندمیعمومی  ونقلحمل

مثل مترو که ستقل مشخص و مسیر م بندیزمانبا  ونقلحمل هایسیستم صرفاً

مسیر نخواهند شد یا زمان انتظار برای پر شدن  هایشلوغیدرگیر ترافیک و  مطمئناً

عملکرد بهتری  احتماالًمسافر نخواهند داشت با دوچرخه برابری خواهند کرد و یا 

 .خواهند داشت

  وسایل با  رقابتقابل سواریدوچرخه، کیلومتر 5در مسیرهای کوتاه کمتر از

تا  رویپیادهو پیاده شدن و دوباره  سوارشدن، تا ایستگاه رویپیاده. است مومینقلیه ع

درب تا درب بازنده خواهد  سواریدوچرخهدر برابر عمومی  ونقلحملدر وسایل مقصد 

عمومی به نسبت  ونقلحملدر  شدهتلف هایزمان، باشد ترطوالنیهر چه مسیر . بود

شرایط زمانی بهتری خواهد ، عمومی ونقلحملکمتر شده و سفر با وسایل ، زمان مفید

 .داشت

 هایسیستمو  سواریدوچرخهاز  زمانهماستفاده ، برای مسیرهای طوالنی 

فرض کنید بتوانید از خانه تا ایستگاه مترو با . روشی برد برد است، عمومی ونقلحمل

دید تا مقصد نهایی مجدد دوچرخه بروید و وقتی در مقصد از مترو پیاده ش
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 .کنید سواریدوچرخه

  کنترل و ، سوارشدن. صداستکمتمیز و ، سبک، کوچک ایوسیلهدوچرخه

 توانمی راحتیبهتعداد قطعات کم و سادگی سیستم  بخاطر. ساده است آنپارک کردن 

یک مسیر دوچرخه . گیردمیفضای بسیار کمی از فضای شهری . نگهداری کرد آناز 

. سرویس دهد سواردوچرخه 2000در هر ساعت به بیش از  تواندمیمتر  2با عرض 

چون اگر بخواهیم با خودرو همین تعداد را در ساعت  است توجهقابل واقعاًاین تعداد 

که سرعت  درجاهایی. متر خواهد بود 3٫5نیاز به یک خط با عرض  حداقل عبور دهیم

ترافیک دوچرخه را در  توانمی راحتیبهکیلومتر بر ساعت است  30ترافیک کمتر از 

برای ترافیک در  قبالًبیشتر از آنچه کنار ترافیک خودرویی داشت بدون آنکه فضایی 

و البته که این روش باعث افزایش ظرفیت ترافیکی شهر نیاز باشد  نظر گرفته شده بود

 .خواهد شد

 ونقلحمل مبرای سیست ایصرفهبهمقرونمکمل بسیار  سواریدوچرخه 

اگر بخواهیم در . است از داشتن یک خودروی شخصی ترصرفهبهبسیار   و عمومی 

یکی از  سواریدوچرخه قطعاً، مقصد و زمان آزادی داشته باشیم انتخاب

 .هاستراهین ترصرفهبهمقرون

 هایحداقلهر کس با . است قابل حصول همهبرای  تقریباً سواریدوچرخه 

. ..پیر، کودک، سالبزرگ، مرد، زن. از این وسیله استفاده کند تواندمیآمادگی جسمانی 

البته با توجه به شرایط عمومی جامعه ایرانی . همه امکان استفاده از این وسیله را دارند

ولی  رسدنمیواقعیت منطبق به نظر  بااین حرف خیلی ، و دوری اغلب مردم از ورزش

نشان  خوبیبهآنچه در کشورهای پیشرو در این زمینه در جریان است این مسئله را 

وسیله  عنوانبهرا  سواریدوچرخهدر جامعه ایرانی نیز با بررسی کسانی که  البته. دهدمی

در  .این گستردگی دامنه مخاطبان را دید توانمی اندگرفتهسفر یا وسیله تفریح در نظر 

در میان . سن باالیی دارند کنندمیری از کسانی که از دوچرخه استفاده حال حاضر بسیا
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 هایمحدودیتدید که البته با توجه به  توانمیزیادی را  هایخانم، سواراندوچرخه

و البته که  کنندمیتفریحی فعالیت  سواریدوچرخهدر حوزه  صرفاً، موجود در جامعه

شهری موجود را  سواراندوچرخهک از جامعه کوچ توجهیقابلکودکان هم بخش 

یکی از  عنوانبهدامنه گسترده مخاطبان دوچرخه اگرچه در منابع از . دهندمیتشکیل 

در ایران برای دستیابی به  رسدمیولی به نظر  شودمییاد  سواریدوچرخه هایمزیت

بیشتری صورت گیرد تا  تأکیدروی این بحث باید ، نقش پایدار دوچرخه در ترافیک

قرار گیرد و از انحصار  موردپذیرش هاخانوادهمناسب در  ایوسیله عنوانبهوچرخه د

ای از جمعیت را که در نیمه، . همچنین باید با راهکارهاییاقلیت ورزشکار خارج شود

شده در نظر داشته های تدوینرا نیز در برنامه اندماندهشرایط فعلی از این مزیت محروم 

 .باشیم

 ایراداتی . ایراداتی دارد، ونقلحمل هایروشنیز مانند سایر  سواریدوچرخه

 و آب شرایط به آن بودن وابسته و سرد و بارانی روزهای در استفاده در مشکل ازجمله

 هایشیب در استفاده در مشکل ،دوچرخه با بار و کودکان حمل بودن سخت ،هوایی

این است که مشکالت  توجهقابلنکته . دستازاین مشکالتی و سرقت خطر ،زیاد

و زحمتی به  هاهزینهبا . هستند حلقابل مشکالتاز نوع استفاده از دوچرخه همگی 

 بایستمیبرای حل مشکالت استفاده از خودروهای شخصی  که نسبت کمتر از آنچه

در نظر بگیرید برای حل مشکل کمبود جای پارک خودروها در مرکز  مثالً. صرف شود

چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟ و این اقدامات را با آنچه در خصوص حل ، شهر

پارکینگی برای خودروها و . صورت بگیرد مقایسه نمایید تواندمیمشکالت دوچرخه 

برای  گذاریسرمایه؟ حل مشکل آلودگی صوتی خودروها با هادوچرخهپارکینگی برای 

یا استفاده از ، هیبریدی و برقیتوسعه موتورهای بروزتر یا استفاده از خودروها 

تجربه  ؟هاسرباالییی الکتریکی برای رفع مشکل استفاده از دوچرخه در هادوچرخه

ناصاف و کوهستانی  ایمحدودهیا شهر در ، شهرهای موفقی که اقلیم بارانی دارند
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را  سواریدوچرخه این مسائل باوجود توانمی راحتیبهکه  اندکردهثابت  قرارگرفته

 .اندحلقابل سادگیبهن همه این مشکالت گسترش داد چو

 نوع  ترینپاک ،دوچرخه. کندمی ترسالمتمیزتر و شهرها را  ،سواریدوچرخه

در مدت کوتاهی ، تغییر نوع سفرها از ماشین به دوچرخه. مکانیکی است ونقلحمل

، سواریدوچرخه. باشدمنطقه داشته مردم در سطح زندگی  توجهقابل یتأثیرات تواندمی

 .که به سود تمام ساکنین شهر است ایمسئله. و صدا ندارد کندمیهوا را آلوده ن

 شدهمشخصدر تحقیقی . ندترسالم سواراندوچرخه، به دلیل فعالیت بدنی همچنین

از دوچرخه ( کیلومتر 6سه بار در هفته و هر بار بیش از )منظم  صورتبهکسانی که 

ولی فعالیت ورزشی  ترندجوانسال  10سالمتی با کسانی که  ازنظر کنندمیاستفاده 

نیز  ایگلخانهزهای گااستفاده از دوچرخه باعث کاهش انتشار . برابرند، مشابه ندارند

 .که این هم به نفع همه خواهد بود شودمی

  شوند ترسکونتقابلباعث خواهد شد شهرهای ما  سواریدوچرخهتسهیل .

 برای خیلی از مردم نمادی از وضعیت اقتصادی باشند وهنوز خودروها ممکن است 

ساکنین در نهایت را در زندگی خود ضروری بدانند ولی  آن حضور هابسیاری از خانواده

یکی از ابزارهای  هستند و محلشانافزایش کیفیت زندگی خود در هر محله به دنبال 

روز بروز مردم از وضعیت . ستهاماشینشمار و کاهش  ترددهاکاهش تعداد  این کار

که در  هاییمحلهبه همین دلیل . گیرندمیبیشتر فاصله  هاماشین بد ترافیک و آزار

. کنندمیافزایش قیمت نسبی را تجربه  شودمیتردد خودرو اعمال  هایمحدودیت هاآن

که  هاییخیابان، گذرپیاده هایخیابان :مروری داشته باشید شناسیدمیدر جاهایی که 

که با  ایطرفهیک هایخیابان، کوچک دارند روهایماشینبزرگ و  روهایپیاده

برای زندگی  دستازاین هاییمثالو  شودمیسرعت ماشین کنترل ، گیرهاسرعت

با تغییر . در آن جریان دارد پرسرعتاز خیابانی هستند که پیوسته ترافیکی  ترمناسب

خطوط دوچرخه و یا کاهش سرعت تردد خودروها در برخی  به هاخیابانبرخی از 
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، برای ایجاد شرایط بهتر تردد با دوچرخه، در ساعتکیلومتر  30تا حدود  هاخیابان

 که البته. ناشی از خودروها دیده خواهد شد هایآلودگیی در توجهقابل اثرات مطمئناً

ناشی  هایآسیبو گی کاهش حوادث رانند. کاهش آلودگی تنها سود این تغییر نیست

 .در این زمینه است تأثیرگذاریاز آن دلیل هم آیتم 

 برای  در ابتدا ی کههایهزینه. است توسعه اقتصادی پشتیبان سواریدوچرخه

ناشی از کاهش نیازهای  جوییصرفهاز محل  شودمیانجام  سواریدوچرخهتوسعه 

ترافیک خودرویی که در حالت عادی همیشه رو به افزایش  هایزیرساختجدید به 

درمانی و  هایهزینهکه از بابت  هاییجوییصرفه بلندمدتدر . خواهد شد تأمین، است

برای  شدهانجام هایهزینهبه نسبت  گیردمیجانبی خودروها صورت  هایهزینه

. برابر بیشتر است 5تا  4بین  سالهدهدر بازه  سواریدوچرخه هایزیرساخت اندازیراه

درصد  8برابر با  شودمیجایی که برای ایجاد پارکینگ دوچرخه از فضای شهری اشغال 

 سواریدوچرخهتوسعه ، گذشته از این. کندمیفضایی است که پارک یک ماشین اشغال 

کسانی . ی مرکز شهر و داخل محالت خواهد شدهافروشگاهباعث حفظ رونق اقتصادی 

ه خود بی نزدیک هافروشگاهاز  مندندعالقه روندمیکه پیاده یا با دوچرخه به خرید 

در  معموالًی بزرگی که هافروشگاه، با استفاده از خودرو کهدرحالی. خرید کنند

 .گیرندمیقرار  موردتوجه بیشتربازتر و دور از محالت مسکونی هستند  هایمحدوده

 هم  هاتوریسترونق دارد برای  هاآندر  سواریدوچرخهکه  شهرهایی

کند  رویپیاده اندازهبهنه . ای دیدن شهرهاستمناسب بر ایوسیلهدوچرخه . اندجذاب

انعطاف و آزادی عمل . سریع که نتوان از دیدن اطراف لذت برد چنانآناست و نه 

ه دلیل در شهرهایی که توسعبه همین . دهمه جای شهر دارکافی هم برای دیدن 

تورهای گشت شهری با دوچرخه برای  زمانهم کنندمیرا آغاز  سواریدوچرخه

 .شودمینیز ایجاد  هاتوریست

 با . شودمی تردد برای همهباعث افزایش امکان  سواریدوچرخهیل هست
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، استفاده از خودروهای شخصی برای بسیاری از مردم، افزایش قیمت انرژی و سوخت

خودروی  م شهرمردحاضر هم خیلی از  در حال احتماالًالبته . شودمی پرهزینهگران و 

در این . گیردمیقرار  مورداستفادهشخصی ندارند و یا یک خودرو برای کل خانواده 

 ونقلحمل هایسیستمدر کنار استفاده از  هزینهکم یاستفاده از دوچرخه مکمل، شرایط

ث خواهد شد امکانات موجود افزایش امکان تردد در شهرها باع طبیعتاً. عمومی است

 صورتبهفرهنگی و آموزشی ، تفریحی هایفرصت، در شهر اعم از امکان اشتغال

، آموزاندانش، این اثر بر روی کودکان مخصوصاً .توزیع شودبین نفرات  تریعادالنه

پیش  سؤالشاید این . خواهد بود ترمحسوسجامعه  درآمدکم هایگروهافراد مسن و 

، دانش آموزان مثالً یادشدهاقشار  بیاید که اگر استفاده از دوچرخه برای بهبود دسترسی

؟ چرا با کنندنمیاز این روش استفاده  در حال حاضر است چرا پس خودشان مؤثر

 هایفرصتتا  کنندنمی نیازبی ونقلحمل یلاستفاده از دوچرخه خود را از سایر وسا

برای اینکه در . واضح است سؤالند؟ البته که پاسخ این آموزشی بهتری داشته باش

وجود ندارد و یا اگر وجود دارد طراحی  سواریدوچرخه برایشهرهای ما شرایط مناسب 

در ادامه و در . کارآمد باشد ذکرشدهرفع مشکالت  برایمناسبی نداشته که بتواند 

رای شهری ب هایزیرساخت شودمیباعث  آنچهآتی در خصوص  هایفصل

 .شوند صحبت خواهد شد ترمناسب سواریدوچرخه

 سواریدوچرخهتالش کند  بایدجدی است ، سواریدوچرخهدر مورد توسعه  یاگر شهر

شهری بگنجاند و  ونقلحملتوسعه  ریزیبرنامهدر  ونقلحملبخشی از  عنوانبهرا 

 عنوانبه 2BYPADدر اروپا روش . را در نظر بگیرد آننیز  شهرتوسعه  حتی در برنامه

مرتبط با  هایمشیخطو اجرای  ریزیبرنامهدر  شهرهاروشی برای ممیزی و ارزیابی 

 ایسازندههمکاری  کندمیدر این روش که تالش . شودمیبکار گرفته  سواریدوچرخه

تعیین مدیر ، اولین قدم، و ذینفعان این حوزه برقرار کند گذارانسیاستبین 

                                                      
2 BYPAD – Literature search bicycle use and influencing factors in Europe 
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الزم را بین  هایهماهنگی بایستمیاین مدیر . استشهری  سواریدوچرخه

واقع  مؤثرتر تواندمیباالتر اختیار  با طبیعتاًدرگیر و ذینفعان انجام دهد و  هایبخش

در  سواریدوچرخهبرای توسعه  ایساالنهبودجه  بایداین مدیر  آلدر حالت ایده. شود

 .اختیار داشته باشد
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 کارتازهو رده میان، پیشرو .4

 :شودمیچالش شروع  ترینمهم کندمیرا آغاز  سواریدوچرخهتوسعه شهری  وقتی

 .اندمتفاوت باهم شهرهاولی . است قرارگرفته موردبحثدر ادامه  هاییروش چکار کنیم؟

. دانسترا مدل مناسبی برای همه شهرها  آن بشودهیچ مدل مشخصی نیست که 

باید از یک  شدهگرفتهدر نظر  مشیخطاز همه  ترمهمامکانات یکسانی ندارند و  جاهمه

، هاخواستهو  نیازها، مقاصد، سواریدوچرخهتحلیل جامع محلی در مورد شرایط 

با با توجه به شرایط خودش  بایستمیهر شهر . شروع شود هانگرشو  هافرهنگ

 تالش سواریدوچرخهبرای توسعه  ترویجی هایروش و هازیرساختتوسعه  ترکیبی از

پیوسته مورد ارزیابی  صورتبهباید تعیین شوند و نتایج و اهداف الزم  هااستراتژی. کند

 .قرار بگیرند

خط  عنوانبه توانندمی شوندمیکه در این نوشتار مطرح راهکارهای کلی  حالبااین

و اساس مطالعات محلی برای توسعه  قرارگرفته موردتوجهاین کار  برایشروعی 

 .باشندبومی  هایروش

 در یک شهر سواریدوچرخهسطح توسعه  4-1

، که در خصوص اقدامات و تجربیات شهرهای مختلف خواهیم داشت هاییبررسیبرای 

 پیشرو و ردهمیان ،کارتازهدستی بندی به سه مرحله . کنیممی بندیدستهرا  هاآناول 
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دو پارامتر مهم شرایط  مخصوصاً سواریدوچرخهبر اساس پارامترهای توسعه 

 .گیردمیدر این شهرها انجام و سطح استفاده از دوچرخه  سواریدوچرخه

  جذابیتآسانی و ، راحتی، سطح ایمنی :سواریدوچرخهبرآورد شرایط 

مربوط  سواریدوچرخه هایزیرساختاین موارد اگرچه به  در این شهر. سواریدوچرخه

، و سرعت ترافیک شدت مثل انددخیل آنولی پارامترهای دیگری نیز در  شوندمی

 هایمحدودهایجاد ترافیک در برخی نقاط و یا  سازیآرام ازجملهترافیکی  هایسیاست

در . است اثرگذارتراکم نیز  نظر ازنوع ساختار شهر . .. .ویا طرح ترافیک  بدون ماشین

این . شخصی کمتر است خودروینیاز به  ذاتاًو  ترندنزدیکمقاصد ، ترمتراکمشهرهای 

 .ممکن است برای مناطق مختلف از یک شهر هم متفاوت باشد شرایط

 چه میزان از سفرهای روزانه مردم با دوچرخه  :سطح استفاده از دوچرخه

با شمارش  توانمیرا  آنعددی و بسیار واضح است و ، ؟ این پارامترشودمیانجام 

 .به دست آورداز مردم نظرسنجی  با همچنینو  هاخیابانوسایل نقلیه در 

 
 سواریدوچرخهشهرها از نظر سطح  بندیدسته:2شکل 
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استفاده  میزانباعث افزایش  سواریدوچرخه هایزیرساخت بهبود شودمیگفته  معموالً

تعداد نفرات  کهدرصورتی. عکس این گفته هم صحیح است. شودمیاز دوچرخه 

. شودمیایجاد  هازیرساختتقاضا برای بهبود وضعیت  ،کنندبیشتری از دوچرخه استفاده 

شهری  هایزیرساخت نظر ازکمی دارند و  سواراندوچرخهتعداد  کارتازهشهرهای 

. یتم وضعیت خوبی دارندآدر هر دو  پیشروشهرهای . اندضعیفنیز  سواریدوچرخه

، سواریدوچرخهخوب خیلی  هایزیرساخت وجودممکن نیست در شهری با 

 هایشزیرساختکه شرایط شهری در  شودمینداشته باشد و یا ن وجود سواردوچرخه

شرایط ، و انتهای کار ابتدایعنی در  ؛ببینیم سواردوچرخهنامطلوب است تعداد زیادی 

گروه . متفاوت باشد تواندمیایط است ولی در میانه مسیر شر بینیپیشو قابل  مشخص

این شهرها . ایمکرده گذارینامرده میانکه تحت عنوان شهرهای  ایپراکندهبزرگ و 

زان استفاده از دوچرخه را داشته یاز شرایط زیرساخت و م تریوسیعدامنه  توانندمی

 حدوداً)این شهرها در سطح متوسط است در برخی از میزان استفاده از دوچرخه . باشند

. ضعیف است شدتبهشهرشان  سواریدوچرخه هایزیرساختولی ( درصد 30تا  10

در خصوص بهبود کیفیت  هاییتالشدر مقابل برخی از شهرها نیز هستند که 

ولی هنوز تعداد خوبی دارند  نسبتاً هایزیرساختو  انددادهانجام  هازیرساخت

 .به حد مطلوب نرسیده است هاآن سواراندوچرخه

پیشنهاد  سواریدوچرخهرا برای توسعه  ایمرحلهفرآیندی سه  صفحه بعد دیاگرام

قطعی و مستقیم روی بهبود  تأثیر حتماً، گفت که یک عامل تواننمی گاههیچ. دهدمی

بهبود وضعیت از عوامل را برای  ایمجموعه توانمیولی دارد  سواریدوچرخهوضعیت 

 سواریدوچرخههم امنیت با توانندمیدر کنار هم دید که  سواریدوچرخهدر هر سطح از 

با کنار هم گذاشتن این عوامل . را افزایش دهند سواراندوچرخهرا بهبود داده و تعداد 

از  مرحلهبهمرحلهو  گامبهگامهرها مشخص کرد تا بتوانند شبرای  راهنمایی توانمی

اجرایی هر سطح  هایروشالزامات و . هدایت شوند، و پیشرورده میانتا  کارتازهسطح 
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سیاری از شهرها و بدر برای مثال . باید متفاوت و مختص شرایط همان سطح باشد

 گیرانهسختبسیار که  شودمیاجرا  هاییدستورالعملاستانداردها و ، پیشرو کشورهای

، باید برای هر سطحپس . نیستمناسب  کارتازهبرای شهرهای  قطعاًو اجباری است و 

دیگری که مختص  ایزمینهتعریف نمود که در کنار شرایط  سطح آنالزاماتی به تناسب 

 .اجرایی را شکل دهد هایبرنامهقرار گرفته و ، آن شهر است

در . دهدمیدر مسیر توسعه پی بگیریم به ما نشان  بایستمیرا که  هاییایده، دیاگرام

در شهر و  سواریدوچرخهامکان  از ایجادشود. میمطرح  اهداف متفاوتی، هر سطح

و ایجاد  سواریدوچرخهبرای تشویق مردم به  سواراندوچرخهافزایش ایمنی و توجه به 

و تشویق  هازیرساختهر دو زمینه  هاروشاین  .استفاده از دوچرخه تداومشرایط برای 

کار تازهدر سطح  هازیرساختالبته با توجه بیشتر به  .دهندمیمردم را در دستور کار قرار 

در نهایت رده. میاندر سطح  یسازفرهنگپیشرو و تمرکز بیشتر روی تشویق و  و

 کندمیو پیشنهاد  کردهنیز صحبت  هاطرحاجرای  سطوح مختلفدیاگرام در مورد 

م داده یاجرا شده و سپس به کل محدوده شهر تعم محالتابتدا در محدوده  هاطرح

 .شوند

 و است و نسبی ایمقایسه صورتبه صرفاًآنچه در دیاگرام آمده اشم که بتوجه داشته 

انجام بر اساس هزینه  مثالً .کرداعالم عددی صورت باین موارد را قطعی و  تواننمی

در مراحل  هاهزینه . معموالًرا تعیین نمود سطح یک شهر، گذاریسرمایهیا میزان  شده

چون الزم است  شودمیبیشتر  هاهزینه، کار ادامهشروع کار چندان زیاد نیست ولی با 

مانند  پرهزینه هایآیتمبرخی  احتماالًی شهر گستر داده شوند و جاهمهبه  هازیرساخت

های مربوط در هر مرحله هزینهولی . جاد شوندای دوچرخهبزرگ  هایایستگاهیا  هاپل

 .ستهازیرساخته بی مربوط هاهزینهاز  ترپایین های ترویجی بسیاربه روش

هم پیش بروند ولی  پایبهتا حد امکان پا هاآیتمهمه  کندمیاین دیاگرام پیشنهاد 

. یمشآیتم داشته با آننیاز به تمرکز بیشتر روی  هاآنبرای پیش برد برخی از  احتماالً

ها فعالیتبرخی سختی. راحتی بتوان اجرایی کرد و برخی دیگر را بهها را بهبرخی از آن
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 . شهرهادنباشمؤثرتر بسیار ، شودها میتوانند به نسبت هزینه و زحمتی که صرف آنمی

ا شرایط خاص خود هماهنگ نمایند و در خصوص اینکه کدام برا  داین موار توانندمی

 .گیرند تصمیم بگیرند قراربیشتر مورد توجه  بایستمی هایفعالیت

 

 
در شهر و اقداماتی را که در هر مرحله  سواریدوچرخهاین دیاگرام روند رشد : 3شکل 

مورد اشاره در این دیاگرام به مرور در مباحث  هایآیتم. دهدمینشان ، مورد اهمیت است
 .آتی تشریح خواهد شد
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 ترکیبی مشیخطو  سواریدوچرخهسطح  4-2

واهیم گرفت مشخص کنیم و ابتدا اجازه بدهید اهدافی را که در هر مرحله در نظر خ

ی باید در هایفعالیتهر یک از این اهداف چه  در راستایسپس تصمیم بگیریم که 

 .صورت گیرد هازیرساختو حوزه  ترویجحوزه 

این شهرها . هرها با چالش اساسی روبرو هستندشاین  :کارتازهشهرهای 

 سواریدوچرخهی شهری مربوط به هازیرساختاز نظر . کمی دارند سواراندوچرخه

تسهیل  شرایطدر این . جا نیفتاده است هاآنهم در  سواریدوچرخهو فرهنگ  اندضعیف

تقاضای پایینی که  به خاطر. مثل حرکت در برابر طوفان است سواریدوچرخهشرایط 

به این امر اختصاص  توجهیقابل هایبودجهانتظار داشت  تواننمیدر جامعه وجود دارد 

چطور باید وضعیت را . پشتیبانی کنند چنینیاینی هاطرحاز ، کلی هایسیاستد یا بیا

 تکان داد؟

روزانه در  سواریدوچرخه یبرا اینهفتهتقاضای ین قدم باید بدانم که همیشه اولدر 

انی را دوست دارند و در همه شهرها کس سواریدوچرخهبیشتر مردم . شهرها وجود دارد

و  هاآخر هفتهفقط  احتماالًالبته  کنندمی سواریدوچرخهتفریحی  صورتبههستند که 

 .در بیرون شهرها

عدم ایمنی اولین دلیل احتمالی . رواج ندارد روزانهو  شهری سواریدوچرخهپس چرا 

در شهر  سواراندوچرخهبه  عدم جایگاه و احترام کافیدر شهر و همچنین  مناسب

 هایقسمتفرض کنید بعضی از . گیریممیسناریویی با شرایط بسیار بد را در نظر . است

 سواراندوچرخهولی نه به اندازه کافی که  اندایمنآرام و  سواریدوچرخهشهر برای 

طراحی  حالدرعین. با دوچرخه طی کنند راحتیبهبتوانند از منزل تا مقصدشان را 

بخشی از ترافیک دیده  عنوانبهدوچرخه  وجههیچبهبوده و  خودرومحوریت با  هاجاده

نه  .وجود ندارد  سواریدوچرخهبرای  ایآمادگیهیچ  تقریباًدر این شهر . استنشده

و راهنمای مناسبی برای  گذاریعالمتنه ، نه خطوط دوچرخه، دوچرخه ویژهمسیر 
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در فضای  و هیچ چیزی که هادوچرخهو نه پارکینگ مناسبی برای  سواریدوچرخه

 .نشان از امکان تردد با دوچرخه باشدعمومی جامعه 

راحتی و ، احساس ایمنی دوچرخهاز مردم برای استفاده از  یبسیار شرایطدر این 

نرم  وپنجهدستیی که از ماجراجو سواراندوچرخهفقط . اطمینان کافی نخواهند داشت

 احتماالً سواراندوچرخهاین . در میدان خواهند ماند آیدنمیبدشان  هاچالشکردن با 

تری که مسیرشان را از مسیرهای آرامشدید عبور کنند و یا  ترافیکالزم است از میان 

هم وضعیت را بدتر  رانندگانخاص  هاینگرشدر این میان . تردد کنند کندمیدورتر 

یدن با د احتماالًندارند و  سواراندوچرخهرفتار درستی با  معموالً رانندگان. کندمی

 .شوند هاآنباعث آزار  سواراندوچرخه

 سواریدوچرخهوضعیت را تغیر داد و مردم را به  توانمیدر چنین شرایطی چطور 

کاری  ترینضروری سواریدوچرخهواضح است که بهبود مشخصی در شرایط . واداشت

امنیت ایجاد . ستهازیرساختایجاد بهترین کار ، در این مرحله. است که باید انجام شود

رهای یاز مس یهمچنین تخصیص فضای. اساسی و حیاتی است، سواریدوچرخهدر 

در این شهر  سواریدوچرخهکه  دهدمیاین پیام را به همه ، سواریدوچرخهعمومی به 

استفاده  ونقلحملاز این وسیله به عنوان روشی برای  توانیدمیممکن و محترم است و 

 سواراندوچرخهدر نهایت این کارها نشانگر تعهدی از سوی مسئولین نسبت به  و ؛کنید

 .است

 برایی که هازیرساختالبته کل مواردی که گفته شد به این معنی نیست که همه 

ولی مردم فقط زمانی شروع . د در یک مرحله ایجاد شوندبایالزم است  سواریدوچرخه

وقتی . که تغییرات مشهودی در شهر ببینند کنندمیبه تغییر در رفتار ترافیکی خود 

با تبلیغ و تشویق مردم را به  تواننمی واقعاًدر شهر خطرناک است  سواریدوچرخه

تعداد کمی از مردم ممکن  صرفاًتبلیغات  گونهاینبا . متمایل کرد سواریدوچرخهسمت 

 مسئولیتیبیئوالن احساس خواهند کرد که به مس احتماالًمتقاعد شوند و بقیه  است

 .مواجه اند
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 ترینمهممان ادامه دهیم باید پاسخ یکی از قبل از اینکه به ادامه بحث از منابع

ناموفق یا کمتر موفقی  هایتالشکه در خصوص  سؤاالتی. را گرفته باشیم سؤاالتمان

 ایسواری که پشتوانهبرای ترویج دوچرخه هاییتالش. ایمکه در شهرهای ایران دیده

نداشته باشد محکوم به شکست خواهد  سواریدوچرخهاز تالش برای ایجاد امنیت در 

ها و ایجاد در زیرساخت گذاریسرمایهترویجی بدون  هایروشکار روی . بود

به  احتماالًمعنوی در مسیری است که  هایسرمایهبه هدر دادن ، های الزمحداقل

 هاینمونهگریزی کوتاه به مسئله بود تا  صرفاًالبته این . نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد

بتوانیم تحلیل ، وطنی در ذهنمان مرور شود و با دریافت بیشتر اطالعات در ادامه بحث

 .درستی از مسائل ارائه دهیم

است تا مردم از تغییرات صورت گرفته  هم الزم ترویجی و تبلیغی هایروش حالبااین

از زمانی که تعهد به اجرای . شوند هاآنبه استفاده از آگاه شده و ترغیب  هازیرساختدر 

در . ارتباط با مردم را شروع کرد توانمی شودمیایجاد ، هابرنامهاولین بخش از 

گنجاند و از  هانقشهرا در  سواریدوچرخه توانمی ندشهرهایی که خودرو محور

برای ایجاد تصویر جدید از دوچرخه در شهر استفاده  و تبلیغات بازاریابی هایاستراتژی

 .کرد

ایمن  سواریدوچرخهدر بسیاری از نقاط شهر  رسدمیرده میانوقتی شهری به درجه 

است که  رسیده همچنین میزان استفاده از دوچرخه به حدی. و راحت است

 در خصوص تقاضا برای. در فضاهای عمومی دیده شوند جاهمه سواراندوچرخه

ای بالقوه هنوز مشخص نیست ولی تقاضشکی نیست و با اینکه  سواریدوچرخه

 .شوندمیبه عنوان بخشی از ترافیک به رسمیت شناخته  سواراندوچرخه

 سواریدوچرخهی هازیرساختروی توسعه و تنوع بخشیدن به  بایستمیمرحله  در این

شخصی به  خودرویپتانسیل باالیی که برای تغییر مسافران با  حالدرعین. تمرکز کرد

جذب  برایی ترویجی هاروشوجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد و از  سواراندوچرخه

ترویجی باید سعی کنیم تعداد  هایروشیعنی با  ؛جدید استفاده شود سواراندوچرخه
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 .مند و ترغیب نماییمالقهبیشتری از خودروسواران را به استفاده از دوچرخه ع

مسافت کوتاه با پای پیاده یا با دوچرخه انجام  سفرهایاکثر  تقریباً شهرهای پیشرودر 

 فقط اندآگاه سواریدوچرخه هایمزیتبه اندازه کافی از  مرحله مردم در این. شودمی

. داریمنگه هایشاندوچرخهرا روی  هاآن، ی مناسبهاروشالزم است با 

در این مرحله نیز تالش . افزایش یابد هازیرساختانتظار دارند کیفیت  سواراندوچرخه

 هازیرساختارتقای بار برای  ولی این گیردمیاهمیت  مجدداً هازیرساختدر زمینه 

ی ترویجی هاروش بایستمی حالدرعین. هاآنبرای بهبود در کیفیت و راحتی 

 تأثیراتزمینه  در جدید پیوسته اطالعاتی سوارانهدوچرخهمچنان ادامه داشته باشد تا 

 .دریافت کنند سواریدوچرخهو مزایای 

 از محله دوچرخه محور تا شهر دوچرخه - هازیرساخت  4-3

یی که در هر مرحله از مراحل توسعه هازیرساختداشته باشیم به  تردقیقبیایید نگاهی 

 و ؛انددانشالبته که در این زمینه نیز شهرهای پیشرو منبع الهام و . نیاز خواهیم داشت

سطح از  آنبه فقط در یک گام بلند ند تواننمینیز رده میانو  کارتازهالبته که شهرها 

 .کیفیت برسند

 :گسترده خواهد شد شفاف کنیم سوءتفاهمباعث  احتماالًاول موردی را که 

به معنی برنامه جامع در کل شهر برای مسیرهای  سواریدوچرخهی هازیرساخت

 .که جدای از ترافیک شهری باشند نیست سواریدوچرخهعریض 

نباید  لزوماً، شودمی سواریدوچرخهیعنی وقتی صحبت از ایجاد مسیرهای مناسب برای 

 سواریدوچرخهباشد که از خیابان جدا شده و به  ایویژهمسیرهای ، برداشت ما

ولی در برخی مواقع دور  اندرد توجهاین نوع مسیرها اگرچه مو. اندیافتهاختصاص 

کار ، هاآناز ترافیک با فرض ایمنی و راحتی بیشتر برای  سواراندوچرخه داشتننگه

برخورد خواهند  هاماشینبا  هاتقاطعدر  سواراندوچرخه درهرحالچون . اشتباهی است

 چنینیاین هایتقاطعدر  شودمیک دوچرخه باعث با ترافی هاراننده ناآشناییداشت و 
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 واقعاًبعالوه مسیرهای ویژه دوچرخه چیزی نیست که  .خطرات افزایش یابد شدتبه

را محدود  هاآنچون آزادی حرکت . احتیاج داشته باشند آنشهری به  سواراندوچرخه

و تردد  شود میالزا هاآناستفاده از ، مسیرها این اگر بعد از ایجاد مخصوصاً دکنمی

 چنینیاینی هاطرحاجرای  حالدرعین. مسیرها ممنوع شود سایردر  سواراندوچرخه

در فرصت مناسب  این کارالزم برای  هایبودجه احتماالًاست و  پرهزینهو  برزمان

را در فضایی که نه  چنیناینکارهای اساسی  تواننمیو  داده نخواهد شد تخصیص

 .اجرایی نماییم، تقاضای مردمی برای آن داریم نه پشتیبانی قدرتمند حکومتی

ولی  رسدمیتنها روشی است که به ذهن جداسازی مسیرها ، اگرچه در ابتدای کار

همه کارها را انجام  شدمیشروع کار با این روش باعث خواهد شد در زمانی که  احتماالً

هرگز کاری  احتماالًو  هیچ کاری انجام نشود عمالً، طلوبی رسیدو به شرایط م داد

و در  اجرا شود پراکنده در قطعات مختلف هایپروژه صورتبهکار  یا اینکه .انجام نشود

مثبتی روی استفاده از  تأثیریی ایجاد شود که نتواند هازیرساخت، زیاد هایزمانطول 

رسد که سنگ بزرگ المثل میاین ضربکل این توضیحات به . دوچرخه داشته باشد

سیاسی و کارهای  هایحاشیهبه دور از  خواهیممی واقعاًاگر . عالمت نزدن است

 .کار درستی انجام شود باید طبق روال مشخص حرکت کنیم، تبلیغاتی زودگذر

ی هازیرساختبرای  استفاده از الزامات کیفی هلندی این کاربهترین نقطه شروع برای 

 از گسترده مورد پذیرش قرار گرفته و در بسیاری صورتبهاست که  سواریدوچرخه

 ایمن بایستمیآل دوچرخه دهای شبکه، در این روش. وارد گردیده است هادستورالعمل

، (اندشدهترکیب با ترافیکی آرام و یا با هشدارهایی که هوشمندانه طراحی  صورتبه)

، (روش ممکن ترینسریعو  ترینکوتاهامکان رسیدن به مقصد با استفاده از ) مستقیم

بدون ، سطح صاف) راحت، (واحدامکان ارتباط با کل شهر در یک شبکه ) منسجم

( قبولاز محیط قابل  سواردوچرخهعبور ) جذابو ( ...ی مناسب وروشنای، محدودیت

 .باشد
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 کارتازهدر شهرهای  4-3-1

الزامات . کندمیتفاوت  هااولویت قطعاًولی  اندمهمهمه موارد در هر سطحی  اینکه با

 چیست؟ کارتازهشهرهای برای  هازیرساختاساسی برای 

  ًمردم زمانی شروع به . مسیرنداولین الزامات ایمنی و مستقیم بودن  قطعا

از خانه خود  راحتیبهشوند و  سواردوچرخهکه بتوانند با ایمنی  کنندمی سواریدوچرخه

پس منسجم بودن شبکه چیزی نیست که در ابتدای امر به دنبال . به مقصدشان برسند

محلی و برای مسیرهای نزدیک  صورتبه سواریدوچرخهاین مسئله برای . باشیم آن

به مناطق مختلف شهر اهمیت  سواریدوچرخهو بعدها با توسعه  نیستخیلی معنادار 

برای شروع باید برخی از محالت را که پتانسیل و شرایط  شهرها .بیشتری خواهد یافت

 اصطالحاًکنند و  سازیآماده سواریدوچرخهرا برای  هاآنخوبی دارند انتخاب کرده و 

مردم  ،هامحلهبا ایجاد امکانات در این . جاد کنندیا دوچرخهدوست دار  هایمحله

 هایمحلهایجاد  کنند.سفرهای کوتاه از دوچرخه استفاده  برای خواهند توانست محلی

 هایزیرساختمشابهی که هدفشان ایجاد  هایطرحدوست دار دوچرخه نسبت به 

 پراکنده در چند نقطه شهر یا ایجاد خط سراسری بزرگی در کل شهر صورتبهمختلف 

 .دجذب خواهد کر تریکوتاهبیشتری را در مدت زمان  سواراندوچرخه، است

 یعنی جاهایی محلی  هایفرصت. را باید شناسایی کنیم محلی هایفرصت

هستند و  ایمن سواریدوچرخهکافی برای  اندازهبهو فضاهای عمومی که  هاخیاباناز 

 هایمحدودهکه در بیرون از  هاییشهرک. دورنداز ترافیک سنگین هم تا حد امکان 

 توانمیبا ایجاد مسیرهای محلی . اندمناسب این کارشلوغ مرکز شهر هستند برای 

محل  آن هایفروشگاهمدارس و ، و ادارات منطقه را با مراکز محلی آندسترسی مردم 

 .ایجاد کرد

 که  سواریدوچرخههر امکانی برای . را باید بهبود داد موجود هایزیرساخت
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هرجا  توانمی حالبااین. بل وجود داشته است باید حفظ و تقویت شودقمنطقه از  آندر 

در نظر گرفت  هاماشینمسیرهای دوچرخه را همراه و در ترکیب با ترافیک  که الزم بود

و در محدوده مجاز  پایینآن سرعت  محدود و، ترافیک محلیحجم به شرطی که 

 استفاده ازنیاز به بهبود داشت  سواریدوچرخه برایهرجا که شرایط . باشد

 سازیآرام: کاهش حجم ترافیک و یا است مؤثریراهکار  ی نامحسوسهازیرساخت

به این معنی است که کاهش ترافیک . ترافیک بجای ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه

 عضی ازمسیرهای اصلی منتقل کرد تا ببیشتر به سمت بار ترافیکی خودروها را 

 ترمناسب سواریدوچرخهتردد ماشین کمتری داشته باشند و برای  فرعی هایخیابان

از  کالًاستفاده کرد که  بندهاییراهاز  توانمی هاخیاباندر صورت نیاز در برخی . شوند

کاهش ترافیک  .امکان عبور داشته باشند هادوچرخهورود خودروها جلوگیری کند ولی 

یی هاکوچهجدید با ایجاد  هایشهرکو هدایت آن همان کاری است که در طراحی 

بسته بودن کوچه . شودمیسراسری وجود ندارد انجام  صورتبه که امکان تردد خودرو

 شودمیباعث  هاکوچهی برای تردد در هایمحدودیتکلی یا مقطعی و یا وجود  صورتبه

 .باشد ترخلوت موردنظرمنتقل شده و مسیر  تراصلیبه مسیرهای  هاماشینترافیک 

  را کاهش  خودروهاسرعت تردد  توانندمینیز  ترافیک سازیآرامابزارهای

. دنایمن کن سواراندوچرخه ازجملهرا برای همه و  هاتقاطعداده و مسیرها و بخصوص 

تعیین ، گذرهاپیادهایجاد ، کوچک هایمیدان، گیرهاسرعتوجود ، ترباریک هایخیابان

یی هستند که هاروش ...و متناسب با آن هایمحدودیتو  مسکونی هایمحدوده

ساکنین  معموالً. شوند هامحدودهباعث کاهش سرعت ترافیک در برخی  انندتومی

 :دارد توجهیقابل منافع عمومی چون کنندمیاستقبال  ییهاطرحمحالت از چنین 

 و فضاهای عمومی با کیفیت باالتر ترایمن، آرام ترمحیطی 

   که نیز راهکاری است هادوچرخه برای ایساده عمومی هایپارکینگایجاد 

. د راهگشا باشدتوانمیعمومی  ونقلحملهای بزرگ در نزدیکی ترمینال مخصوصاً
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فضای کافی  احتماالًمحالت هم در جاهایی که تراکم جمعیت باالست و  هایپارکینگ

 .واقع شود مؤثرد توانمیت سنی هاخانهنگهداری دوچرخه در بسیاری از 

 ردهمیاندر شهرهای  4-3-2

شد حتی  سازیآمادهتجهیز و  سواریدوچرخه برای خوبیبه هامحلهوقتی یکی از 

کافی بیشتر  سواراندوچرخهبرای جذب  همترویجی و تبلیغی خیلی محدود  هایتالش

 احتماالًو  شوندمی مشاهدهقابل سرعتبه هاطرحاینکه مزایای این  به خاطر. است

با اجرایی شدن شرایط مشابه در  ی اطراف نیز تمایل خواهند داشتهامحلهساکنین 

ی هامحلهدر  هازیرساختبا گسترش این . شوند مندبهرهاز مزایای آن ، هاآنمحله 

 .گیردمیشکل  سواریدوچرخهشبکه کاملی برای  کمکم، مجاور

  در مناطق مختلف  سواریدوچرخهاولیه  هایزیرساخت، ردهمیاندر شهرهای

تا حدی در  سواریدوچرخهم بودن مسیرهای قابل شهر ایجاد شده و ایمنی و مستقی

. است بهبود انسجام شبکه، اما چالش بزرگ جدید ؛است رابرقر هامحدوده داخل این

 سواراندوچرخه کهطوریبهایجاد شده به همدیگر  سواریدوچرخهپیوند دادن مناطق 

برای . طوالنی و بین مناطق مختلف جابجا شوند هایمسافتبتوانند در طول شهر با 

ی اصلی و موانع هاتقاطعبرای عبور از ، باید در کنار تعیین مسیرهای مناسب این کار

 شودمیی که در این مرحله بررسی هایگزینه. راهکارهایی در نظر گرفته شود بایستمی

 .در ادامه آمده است

  ارتباطات ایجاد شهر با  واریسدوچرخهشکل دادن ستون فقرات اصلی شبکه

 آنبتوانند با استفاده از  سواراندوچرخه کهطوریبه ،در مسیرهای مستقل باکیفیت

مقاصد شهری  ازجمله را طی کرده و به مناطق مختلف شهر ترطوالنی هایمسافت

بعضی از مناطق  توانمی. این مرحله است هایفعالیت ترینمهماز  مهم دست یابند

مراکز ، نزدیک هایشهرکیا  انداهمیتتفریح مورد  برای احتماالًجانبی شهر که 
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 .درنیز در این برنامه قرار دا را.. .تجاری بیرون شهر و

 شهری وجود  سواریدوچرخهنقاط کوری که در مسیر  :مقابله با موانع اصلی

مناسب و  هایمیداناستفاده از با . شوند سازیایمنشناسایی و  بایستمیدارند 

در هر تقاطعی که در . کنترل کرد هاتقاطعترافیک را در  توانمیراهنمایی  هایچراغ

شده باشد و در صورت  سواراندوچرخهالزم برای عبور  بینیپیشمسیرها وجود دارد باید 

ناک مانند خطر هایگذرگاه. و هشدارهای الزم در نظر گرفته شده باشد هاراهنمایینیاز 

از شناسایی شوند و در هر یک  بایستمیدر سطح شهر  هاآبراههو  هابزرگراهتقاطع با 

در نظر گرفته  بایدویژه دوچرخه  هایتونل ها یاپلمسیری ایمن و مناسب مثل  هاآن

 .شود

  شهریبین هایمسافتمانع از دور شدن  ریزتر هایمشبا  ایشبکهایجاد 

ن است که ما ای شبکهریزتر در  هایمشمنظور از  .شودمیدر مسیرهای نامناسب 

ی بیشتری برای تردد با دوچرخه استفاده هاکوچهو  هاخیابانبتوانیم تا حد امکان از 

، در مسیرها گذارینشانهو  عالئممثل ایجاد  ایهزینهکماین کار با اقدامات  نماییم.

، وط مشترک اتوبوس و دوچرخهخط، خطوط توقف ویژه دوچرخه، دوچرخهایجاد خطوط 

در خصوص هر یک از این . است پذیرامکان.. .خطوط ترجیحی و مسیرهای میانبر و

البته که برای همه این  و ؛بعدی به تفصیل صحبت خواهد شد هایفصلدر  هاروش

 .طراحی مناسب و درست بسیار ضروری است، موارد

  یی کهگذرهاپیادهبا ایجاد دوست دار دوچرخه به مناطق  شهر مراکزتبدیل 

. کنندمیایجاد  های بزرگ و مناطق اداری شهرترمینال، به مراکز خرید دسترسی الزم را

 مناطق دوست دار دوچرخه خواهند بود؟، شهر گذرپیاده هایبخشبه نظرتان چرا 

 برای  ی عمومیهادوچرخهارائه ، یکی از اقدامات مهم دیگر در این مرحله

ی که عالقه کمتری به داشتن دوچرخه شخصی دارند و یا برای مسافران است کسانی
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 .شوندمیکه وارد شهر 

  ونقل های بزرگ حملدر ترمینال ارک و نگهداری دوچرخهپایجاد امکانات

انواع . و اتوبوس هم مورد اهمیت است مترو مرکزی هایایستگاهعمومی شهری مثل 

 .خواهد بود در فصول پایانی مورد بحث هاسیستماین 

 بلندمدت ریزیبرنامه بین توازن و هماهنگی به نیاز شهر سطح در مناسب شبکه ایجاد

 هایفرصتاولیه از  تحلیل و تجزیه .دارد مدتکوتاه محدود هایفرصت از استفاده و

شهری مهمی که باید در شبکه مورد توجه قرار گیرند و  مقاصد، مهم موجود در شهر

بسیار ، راهنمای کلی برای ایجاد شبکه عنوانبه، مهم هایمکان ضروری بینپیوندهای 

این بروز . باید آن را مطابق با شرایط ایجاد شده بروز کرد، با پیشرفت برنامه. مفیدند

انجام منطقه مسئولین محله و در ادامه توسط  مسئولین مربوطه در توسط ابتداکردن 

 صورتبه بایستمیبا در نظر داشتن این تغییرات  در شهر توسعه شبکه کلی. شودمی

 .ارزیابی و در صورت نیاز بروز رسانی شود، نظارت، دائمی

 در شهرهای پیشرو 4-3-3

و است شبکه بزرگی از مسیرهای ایمن و مستقیم برقرار  شهرهای پیشرودر 

در شبکه  بهبود دائمیتقاضا برای . است متداول وقتهمهو  جاهمهدر  سواریدوچرخه

بیشتر تشویق به استفاده از  اینکه مردمبرای . وجود دارد سواراندوچرخهاز طرف 

 .شوند ترجذابو  ترراحترا ادامه دهند باید مسیرها  سواریدوچرخهدوچرخه شوند و 

 مسیرها باید طوری نگهداری . اهمیت است حائزبسیار  نگهداری از مسیرها

استانداردهای مناسبی برای . قابل استفاده باشندشوند که در هر شرایط آب و هوایی 

مسیر و موارد مشابه  هایحاشیه، هاپیچبرای شعاع مجاز ، همواری و کیفیت سطح جاده

 .رعایت شوند و در صورت لزوم مورد ارزیابی و بهبود قرار گیرند بایستمیدیگر 
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 ًهازیرساخت ارتقا و بهبودبه  نیاز، تقاضای رو به رشدبرای پاسخ به  احتماال 

شاید الزم باشد خطوط دوچرخه را به مسیرهای مستقل دوچرخه تبدیل . خواهد بود

در نظر گرفته شده  هاماشینتقاضای بیشتر باعث خواهد شد فضاهایی که برای . کنیم

برای مثال تعداد باندهای مختص خودرو . قرار گیرد هادوچرخهاختیار  و دربود آزاد شده 

 هایپارکینگبرخی از  و یابدمیتخصیص  هادوچرخهشده و به  کمتر هاخیاباندر 

 .شوندمی تبدیلدوچرخه  هایپارکینگبا تغییر کاربری به  هاماشین

 امکان تردد تعداد بیشتری ،آنو سرعت  بهبود در جریان ترافیک دوچرخه 

ولویت برای ابا ایجاد  این کار. کندمیفراهم  مسیرهای اصلیرا در  سواردوچرخه

دوچرخه که در  هایبزرگراهایجاد ، راهنمایی و رانندگی هایچراغدر  سواراندوچرخه

ایجاد حق تقدم برای ، مسیر با هیچ ترافیکی تعارض و تقاطع نداشته باشند

 است. پذیرامکان، موارد مشابه و هاتقاطعدر  سواراندوچرخه

  توجیهی ، درسی سواریدوچرخهبعد از اینکه شهر به حد یک شهر پیشرو در

 توانندمیی دوچرخه هاپل. وجود خواهد داشت العادهفوق یهازیرساختبرای ایجاد 

. معماری شهری بدل شوند نمادهایجاد کرده و به ای شبکهارتباطات جدیدی در 

بسیار بزرگ دوچرخه نیز  هایایستگاه زمانهم ،بزرگ شهری هایایستگاهها و ترمینال

در حاشیه . فراهم شود آنباشند که هم امکان پارک و هم امکان سرویس دوچرخه در 

تا دهد میمسافران قرار  اختیاردوچرخه در  بینی شود کهپیش مراکز دوچرخه، شهر 

 .وانند به مراکز شهری دسترسی داشته باشندبت

ل آتی با تفصیل وخالصه در این قسمت بحث شد در فص صورتبهکه  هاآیتماین 

در این  شدهاستفادهبرخی از تعاریف  احتماالً. قرار خواهد گرفت بررسی موردبیشتر 

تالش خواهیم کرد با ارائه تعاریف مناسب  ادامهولی در . واضح و مشخص نبود، بخش

 .نماییم تراستفادهقابلرا  آن، و کلمات دقیق
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پایتخت دانمارک که به یکی از نمادهای معماری  ،در کوپنهاگ ایدوچرخهپل : 4شکل 

 .این شهر تبدیل شده است

 متقاعد کردن و تعیین پاداش، تشویق :ترویج 4-4

برای هر بخش از کار و هر دسته از . است ایپیچیدهمسئله  سواریدوچرخهترویج 

که راهنماهای  موفق زیادی وجود دارد هاینمونه تجربه و، دانش، اهداف در این حوزه

خوبی هستند برای اینکه چطور از ابزارهای در دسترس استفاده کنیم و چطور به اهداف 

در مورد دوچرخه  مردم افزایش اطالعاتمثل  هاییهدف. مختلف در این حوزه برسیم

 .آموزش در این حوزهایجاد منابعی برای  تا

الزم ، بحث شد هازیرساختنیز مانند آنچه در خصوص  سواریدوچرخهدر زمینه ترویج 

 .گیرد قرار مدنظر سواریدوچرخهاست سطح شهر از لحاظ 

 کارتازهدر شهرهای  4-4-1

سروکار داریم که خودشان بخشی از مردم وقتی در ابتدای امر با ، کارتازهدر شهری 

به تشویقی جزئی نیاز  سواریدوچرخهیا برای شروع و یا ادامه  کنندمی سواریدوچرخه
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متقاعد کردن این افراد . باشد مؤثریابزار بسیار  تواندمیترویجی  هایفعالیت ؛دارند

شده شهر ایجاد  سواریدوچرخهبهبودهایی اساسی و محسوس در شرایط  کهدرصورتی

 .باشد کار آسانی خواهد بود

  در شهر و  سواریدوچرخهبرای بهبود شرایط  انجام شده هایتالشتبلیغ

کاری ، برای نشان دادن تعهد شهر به بهبود شرایط، هاتالشالبته نتایج مشهود این 

در شهر و  سواریدوچرخهبرای  ایجادشدهمردم را از امکان  این کارحیاتی است. با 

 این کار. کنیممیمطلع ، دارند جدید سواریدوچرخهفرصتی که برای کشف شبکه 

خود  سواریدوچرخهبه  کنندمی سواریدوچرخهباعث خواهد شد کسانی که روزانه 

را بیشتر  این کار کنندمی سواریدوچرخه چند گاهیکه هر از  هاییآن، ادامه دهند

تفریحی دارند تشویق شوند تا از این وسیله  سواریدوچرخهکسانی که  ،انجام دهند

یی که دوچرخه را کنار هادوچرخهکنند و صاحبان  برای کارهای روزانه خود نیز استفاده

 .تالش دیگری برای بازگشت به دوچرخه داشته باشند ؛اندگذاشته

   یعنی از  ؛و استفاده از ابزارهای مربوطه باید توسعه یابدافزایش دانش

امکانات و ابزارهای موجود استفاده کنیم تا دانش مردم را در مورد دوچرخه و فواید آن 

تهیه ، تلویزیونی هایبرنامه، مجازی هایشبکه، اجتماعی هایکمپینباال ببریم. 

بروز  سواریدوچرخهیی که با هر تغییر کوچکی در شبکه هانقشهو  راهنمای دوچرخه

 .اندمسئوالنرخی از این ابزارها هستند که در خدمت ب شوندمیشده و عرضه 

 توانندمی این رویدادها مردمدر  :سواریدوچرخهی با محوریت رویدادهای 

ساکنین یک . شوند تجربهدرگیر این  شخصاًو را امتحان کنند  سواریدوچرخهخودشان 

بازدید کنند و با  شانمحلهدر  ایجادشدهدعوت کرد تا از امکانات  توانمیمحله را 

دوچرخه و  هایفستیوال. آشنا شوند شدهشناساییموجود و نیازهای  هایفرصت

م کمک کنند تا مردبه  توانندمیشهری  سواریدوچرخههمچنین تورهای 

روزهای بدون . لذت ببرند سواریدوچرخهنند و از حس مثبت کرا کشف  سواریدوچرخه
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. بسیار خوبی داشته باشند تأثیر توانندمیزرگ رویدادهایی در سطح ب عنوانبهماشین 

دوچرخه نیز برگزار  کنندگانعرضهبرای تست دوچرخه توسط  هاییهمایشرویدادها و 

ی جدید را تست کنند و با هادوچرخه توانندمیاین رویدادها مردم  که در شودمی

 .ی امروزی آشنا شوندهادوچرخهامکانات جدید 

بدون ماشین  یروزها، گیردمییکی از رویدادهایی که مورد اشاره قرار ، در این قسمت

بدون خودرو  هایشنبهسهمثل همان چیزی که تحت عنوان . و روزهای دوچرخه است

و با  سواریدوچرخهکمپینی که با انرژی بسیار باالیی از طرف فعاالن . در ایران داریم

ت ولی بعد از گذشت مدت نسبی بخش دولتی در حال پیگیری اس هایحمایت

همگانی  سواریدوچرخهپرونده موفقی برای توسعه  آن را تواننمی، از اجرا توجهیقابل

برای نمایش امکان  سواریدوچرخهموجود  هایظرفیتیشتر استفاده از بچرا که . دانست

در شهر بوده است و در عمل نتوانسته است مردم عادی را با خود همراه  سواریدوچرخه

است  تأکیدمورد  هاییکمپینبه نظرتان وقتی در منابع معتبر نیز استفاده از چنین . ندک

 ؟شودمیچه مشکلی مانع از نتیجه گرفتن آن در ایران 

شاید نگاهی دوباره به سطرهای باال و مرور روندی که برای رسیدن به این کمپین در  

، سازیآگاه هایمپینکمرحله اول . جواب مسئله باشد، ترویجی طی شد هایروش

انجام شده در زمینه  هایفعالیتتبلیغ ، مرحله بعد. است سواراندوچرخههمراه کردن 

که قرار است مردم عادی را همراه  هاییکمپینبه  رسیممی بعدازآنو  هاستزیرساخت

به سمت مرحله سوم  توانمیوقتی مرحله دومی در ایران انجام نشده است چطور . کند

است و  سواردوچرخهرفت؟ یادمان باشد که اشاره شد همراه کردن کسی که خودش 

کاری است که در ترویج  ترینراحت، ترغیب او برای استفاده از دوچرخه در شهر

 هایشنبهسهتالش در  هاماهاست که بعد از  اینتیجه، انجام داد و این توانمیدوچرخه 

روی عموم مردم ، برای اینکه این کمپین و حرکت زیبا. شده است بدون خودرو حاصل
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، کارهای ترویجی، و بدون آن کارکرد هازیرساختباید اول روی ، داشته باشد تأثیرهم 

 .فقط هدر رفت منابع در دسترس خواهد بود

 ردهمیان شهرهایدر  4-4-2

اد جدیدی را به افردر این شهرها باید . متفاوت است هاچالشرده میاندر شهرهای 

اضافه کرد و البته تالش کرد که استفاده از دوچرخه استمرار  سواراندوچرخهجمع 

. قانع کردن کسانی است که هنوز تردید دارند، هدف اصلی در این مرحله. داشته باشد

، بانوان، تفریحی سواراندوچرخهاز مسافران تا ، از دانش آموزان مدارس تا سالمندان

با تکیه بر  بایستمیی ترویجی هاروشاین . ..و اندشدهساکن شهر  کسانی که تازه

وابستگی مثبتی را نسبت به ، سرعت، سالمتی، مثل لذت سواریدوچرخهمزایای 

 .را هرچه بیشتر توسعه دهد آنجاد کند تا بتوان ای دوچرخه

 برای  توانندمی، که مایل به همکاری در توسعه دوچرخه باشند هاییسازمان

کارفرمایان و صاحبان ، مدارس. شده تشویق شوند گذاریهدف هایکمپینشرکت در 

ی هادوچرخهتهیه مناسبی برای این منظور هستند.  هایگزینه احتماالً هافروشگاه

تشویق ، مبتنی بر دوچرخه هایرقابت اندازیراه، زیرمجموعهاشتراکی برای افراد 

به مشتریانی  هافروشگاهو ارائه تخفیف توسط  آیندمیکارکنانی که با دوچرخه سر کار 

 توانندمیاست که این نهادها  هاییهمکاریانواعی از  آیندمیکه با دوچرخه برای خرید 

 .داشته باشند سواریدوچرخهبرای گسترش 

هستند ولی  سواریدوچرخهاز نظر  کارتازهشهرها همه در مرحله ، اگرچه در ایران

. شودمیاجرا  سواریدوچرخه دوستدارانمحدود توسط  صورتبه ینیچناین هایکمپین

بزرگی  ایزنجیرهبرای مثال هیچ فروشگاه . ایمنداشته فعالًاز آن را  گیریهمهشکل 

ولی با افزایش استفاده . نشده است سواراندوچرخهتخفیف برای  هایکمپینهنوز وارد 

وارد ، دادن خود با مفاهیم اجتماعیها برای پیوند وکارکسبخیلی از ، رخهچاز دو
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که  افتدمیاین مسئله زمانی اتفاق . ترویجی خواهند شد هایحرکت گونهاین

به عنوان پایگاهی برای تبلیغات اجتماعی  ل احترام شود وبقا، در جامعه سواریدوچرخه

زودتر از در کشور  زیستمحیطبتوان از آن بهره برد. مثل حالتی که حفظ 

در تبلیغاتش به این مسئله ، و یک محصولدر حال دستیابی به آن است  اریسودوچرخه

اگر حتی این مسئله به ماهیت . هم هست زیستمحیطکه حامی  کندمیاشاره 

باعث ایجاد حس مثبت در مشتریان خواهد شد که در انتخاب ، باشد نامرتبط وکارکسب

بسیاری از  احتماالً، سواریخهدوچرپس با توسعه . باشد مؤثر تواندمی وکارکسباین 

 .تبلیغی جانبی با آن همراه خواهند شد هایپتانسیل

  هنوز  که ایبالقوه سواراندوچرخهبرای  توانمی، سواریدوچرخهبرای توسعه

تست  برایامکاناتی  اندنرسیده سواراندوچرخهبرای پیوستن به دایره  به اطمینان کافی

فراهم کرد. این امکان برای دانش آموزان هم آموزش و تمرین ، سواریدوچرخه

در  سواریدوچرخهرفتار مناسب  توانمی هادورهدر این . بسیار مفید باشد تواندمی

ی دوچرخه هازیرساختموجود و در مورد شرایط آموخت و  هاآنترافیک شهری را به 

 آشنایی و در نتیجه ترغیب برای، هاآموزهنتیجه این . صحبت کرددر شهر 

 .خواهد بود سواریدوچرخه

 به هاکمپیندر این . اندالزمبردن احتیاط  برای باال ایمنی هایکمپین 

این . شودمیو رانندگان نسبت به وجود خطرات احتمالی هشدار داده  سواراندوچرخه

در رانندگان و ایمن هشدارها باعث افزایش احترام متقابل و افزایش رفتار 

 انجام معاینه فنی خودروو  خودرودید مناسب در لزوم وجود . خواهد شد سواراندوچرخه

 .گیردمیقرار  تأکیدمورد  هاطرحمواردی است که در این 

بین »اخیر اجرا شده است کمپین  هایسالایمنی که در ایران در  هایکمپیناز نمونه 

جاد شرایط به رانندگی در بین خطوط جاده برای ای تأکیداست که  «خطوط برانیم

به بهبود رفتار رانندگان در برابر هم  این کمپین. داشت ترروانو ترافیک  ترایمن
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به آموزش رفتار متقابل صحیح رانندگان و  توانندمیمشابهی  هایکمپین. پرداختمی

 .بپردازند سواراندوچرخه

  با تشویق یا وادار  مثالً. در نظر گرفته شود مالی و مالیاتی هایمشوقباید

. این نوع کار تا برای کمپین دوچرخه هاییهزینهکمکبه پرداخت  هاشرکتکردن 

حمایت . افزایش دهد آیندمیتعداد کارکنانی را که با دوچرخه سرکار  تواندمی هاپاداش

را شروع کنند و قصد خرید دوچرخه دارند  سواریدوچرخه خواهندمیکه تازه از کسانی

ی حمل هادوچرخهخاص مثل  یهادوچرخهایت از کسانی که به دنبال تهیه و یا حم

 .شود یتعریف و اجرای هایییارانهدر قالب  تواندمیی برقی هستند هادوچرخهبار یا 

 در شهرهای پیشرو 4-4-3

ی خوبی هازیرساختتعداد زیادی از مردم در ، سواریدوچرخهدر  پیشرودر شهرهای 

مردم روی  داشتننگهچالش این شهرها . کنندمی سواریدوچرخه، شدهفراهم که

ی ترویجی هاروش. استفاده از دوچرخه است دوچرخه و تشویقشان برای ادامه

 .دنکحمایت  هاآن از را تشویق و سواراندوچرخه پیوسته بایستمی

 را در نظر داشته  تریپیچیدهو  ترگستردهاطالعات الزم است ، در این شهرها

، هامسیر عالئم. استفاده کنیم سواریدوچرخهباشم و از آن برای بهبود شرایط 

در . پیوسته آپدیت شوند بایستمیمرتبط  هایسایتوبو  سواریدوچرخه هاینقشه

های مسیریابی و ابزارگسترده شده است که بتوان  ایاندازهبهشبکه ، شهرها گونهاین

GPS  شاندرخواستیبتوانند برای مقصد  سواراندوچرخه ایجاد نمود تابر پایه آن را 

 .مسیر را بیابند ترینایمنو  ترینباکیفیت، ترینراحت، ترینسریع

 برای ارائه اطالعات و خدماتی مثل  تواندمی سواراندوچرخهکز تماس امر

، هاتوریست ،بازدیدکنندگان. آغاز بکار کند قطعات و یا اجاره دوچرخه تأمین، تعمیرات

بسته  تواندمیو کال هر کسی که تازه به شهر وارد شده است  واردتازهشهروندان 
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شهری  ونقلحملرا در کنار اطالعات مربوط به  سواریدوچرخهاطالعاتی مربوط به 

 .دریافت کند

مرکز  همدرباره دوچرخه  افتدمیفرض کنید مانند آنچه در خصوص خودرو اتفاق 

و اتفاقات پیش آمده در  هاخرابیخدمات و تعمیراتی وجود داشته باشد که برای همه 

. اگرچه دوچرخه وسیله ساده ایست ولی باز احتمال خرابی وجود دارد. خدمت شما باشد

 هاآنتماس بگیرید تا  سواراندوچرخهاگر در صورت خرابی بتوانید با مرکز خدمات 

با خیال راحت و بدون نگرانی از ، برای شما ارسال کنند تعمیرکار و قطعات الزم را

 .استفاده خواهید کرد تاندوچرخهاز  راحتیبهاحتمالی  هایخرابی

شما آماده باشد  سؤاالتبرای پاسخگویی به  سواراندوچرخهاگر مرکز اطالعات 

ید تماس بگیرید و در خصوص اینکه آیا مسیری که برای گشت آخر هفته در توانمی

 ؛راهنمایی بخواهید، مناسب است یا خیر سواریدوچرخه برایوالی شهر در نظر دارید ح

از ، برای رسیدن به آن سوی شهر سواریدوچرخهیا اگر برای انتخاب مسیر مناسب  و

 تواندمیاین مرکز ، نیاز به کمک دارید ایدکردهبین دو مسیری که روی نقشه انتخاب 

تلفنی بلکه با همه ابزارهایی که امروزه  صورتبه تنهانه. راهنمای خوبی برای شما باشد

 .هاآنفضای مجازی و مانند ، محور GPS هاینقشه در دسترس است مثل

 تواندمی سواریدوچرخهبیشتر برای  هایمزیتایجاد  جهت هاییهمکاری 

شهری و  ونقلحملشبکه  برایمشترکی  هایبلیتمانند  ؛و شکل بگیرد شدهتعریف

و  سواریدوچرخه هایفستیوالو  هاهمایشهمچنین . دوچرخه هایپارکینگ

شهری  هایگردهماییبه بخش مهمی از  توانندمی با موضوع دوچرخه هاییکنفرانس

 .بدل شوند

  هدف  هایگروهبه  نشد ترنزدیکبرای  توانمیرا  اختصاصیبازاریابی

کوچکی یح ضبازاریابی اختصاصی تودر مورد بهتر است . خاص مورد استفاده قرار داد

است که در آن برای  بازاریابینوعی از ، نفرنفربه بازاریابیبازاریابی اختصاصی یا . بدهیم
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از  کنیممیو سعی  کنیممیاز قبل عالیق او را بررسی ، نزدیک شدن به نفر خاص

 هایدادهدازش با پر معموالً این کار. بازاریابی را انجام دهیم، مسیرهای مورد عالقه او

که  هاییسایتوبیا  ایددادههایی که شما در گوگل انجام جستجو. شودمیانبوه انجام 

یل اپروف، مجازی هایشبکهشما در  هایمندیعالقهو یا  ایدداشتهبازدید  هاآناز 

و از این اطالعات برای ارائه  کندمییک مشتری مشخص  عنوانبهشخصیت شما را 

هستید  سواردوچرخهاگر . شودمیمحصوالتی که متناسب با سلیقه شما باشد استفاده 

 جستجو تانموردعالقهوقتی در مورد غذای  هاسایتکه در برخی از  ایددیده حتماً

تبلیغاتی در مورد دوچرخه و یا وسایل ورزشی به شما نمایش  ،در کنار صفحه کنیدمی

این نوع از بازاریابی به نظرتان چطور . این همان بازاریابی اختصاصی است. شودمیاده د

 باشد؟ مؤثرخاص جامعه  هایگروهبرای  سواریدوچرخهدر توسعه  تواندمی

 در . از خود به نمایش بگذارد دار دوچرخهچهره دوستیک  شهر باید

دوچرخه را در ارشگرهای شمتابلوهایی هستند که اطالعات  معموالًشهرهای پیشرو 

 هادوچرخهکه وجود  کنیممیاعالم  این کاربا . گذارندمیمسیرهای اصلی به نمایش 

 تواندمی سواریدوچرخهدادهای مهم مثل مسابقات پذیرایی از برخی روی. استمهم 

مرتبط با مد و مدلینگ در دوچرخه برای مثال  مسائل. حس غرور را در شهر زنده کند

را  سواریدوچرخه تواندمی دوچرخه در لباس دوچرخه یا تجهیزات جانبی هاییطراحی

 .کمک کند سواریدوچرخهبه رشد بیشتر  مطرح کرده و هارسانهدر 

ترویج و  هایزیرمجموعه به  3PRESTOتوسط  شدهارائه هایگزارشبخش مهمی از 

در این قسمت را با تفصیل  شدهمطرحموارد ، در آنانگیزش در دوچرخه مربوط است که 

. اندشدهآورده ن در این کتاب هاقسمتاین . توضیح داده است هاییمثالبیشتر و ارائه 

 احتماالً. از منابع اصلی این موارد را مطالعه نمایند توانندمیدر صورت نیاز  مندانعالقه

                                                      
3 PRESTO CYCLING POLICY GUIDE:PROMOTION and the accompanying fact 

sheets 
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 صورتبهصوص بیشتر در این خ هاییدستورالعملآتی در کنار اطالعات و  هاینوشتهدر 

 .منعکس نماییم به شکل مفصلنوشتاری مستقل بتوانیم این موارد را 

 

در این نمایشگرها که . از شمارشگرهای دوچرخه در شهرهای مختلف هایینمونه :5شکل 
انی که از سواردوچرخهتعداد کل ، شودمی در مسیرهای اصلی دوچرخه شهر نصب معموالً

 از اول سال نمایش داده ترددهاهمچنین تعداد کل  اندکردهتردد  مسیر روز در صبح آن
 .شودمی یسواردوچرخهارائه این اطالعات باعث تشویق مردم به . شودمی

 سواریدوچرخهبه سمت فرهنگ  4-5

در  سواریدوچرخهکه در خصوص شهرهای موفق در زمینه توسعه  4مطالعات اخیری

 بلندمدتتعهد  :یک عامل را بیش از همه عوامل دانسته است تأثیر، اروپا صورت گرفته

 احتماالًمتفاوت باشد و  تواندمی هااستراتژی. سواریدوچرخهبه یک سیاست یکپارچه 

                                                      
4 Dirk LIGTERMOET, Fietsberaad Publicatien: Het fietsbeleid van de Europese 

toppers:langdurig en integraal, 2009 
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اما نکته اصلی ادامه  ؛را بازنگری و بروز کنیم هااستراتژینیاز است  در هر مرحله از کار

 .است سواریدوچرخهمرتبط با  هایزمینهدادن تالش در همه 

 BYPADروش . در سه مرحله اهمیت دارد سواریدوچرخهتقویت و تحکیم سیاست 

روشی برای ارزیابی و نظارت بر کیفیت یک ، صحبت کردیم آن در مورد قبالًکه 

اجازه دهید این سه مورد را بیشتر مورد توجه . یکپارچه است سواریدوچرخهسیاست 

 :قرار دهیم

 ریزیبرنامهبه تدریج در مدیریت و  بایستمی سواریدوچرخهت یاسو س مشیخط

 سواریدوچرخهاختیارات و منابع مدیر ، نقش. یکپارچه شهری دیده شده و نهادینه شود

 .باید تعیین شود

  مرتبط در  هایسازماندر کلیه ادارات و باید  سواریدوچرخهالزامات برنامه

کاربری  ریزیبرنامه، مدیریت ترافیک، قلونحمل هایزیرساختدر  ویژهبههمه سطوح 

در این زمینه باید  ابزارهای نظارتی قانونی. اراضی و طراحی شهری در نظر گرفته شود

از جمله این . باشد سواریدوچرخهگسترش و تداوم  برایو راهی در نظر گرفته شود 

، ای جدیددوچرخه در شهره هایپارکینگبه اجبار در تهیه  توانمیالزامات قانونی 

 و ونقلحملو  ایجادهجدید  هایزیرساختنظارت بر وجود مسیرهای دوچرخه در 

 مشیخطدر . اشاره کرد هاسازمانو  هاشرکتدر مدارس و  سواریدوچرخهگنجاندن 

سایر شهرها نیز  سواریدوچرخه هایشبکهبایست اتصال به می سواریدوچرخهتوسعه 

توسعه شهر  حتماً، تغییر کاربری اراضی هایبرنامهدر شهرهای کوچک و در . دیده شود

 .دیده شود سواریدوچرخهاهداف  در ارتباط با

همیشه فعالین امر ، ایجاد نشود هاگیریتصمیمدر  هاهمبستگیاین  کهدرصورتی

باید دنبال ایجاد امکانات در فضاهایی باشند که در واقع برای آن منظور ، سواریدوچرخه

. فرض کنید طرح تعریض خیابان در قسمتی از شهر در حال اجراست. اندشدهطراحی ن

الزامات ، دخیل و درگیر هایآیتمروش اول و درست این است که در کنار همه 
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 رای ب، با افتتاح زمانهمنیز در این تغییر دیده شود و مسیر  سواریدوچرخهمسیرهای 

که بدون توجه به این  روش دوم این است. شده باشد سازیمناسب سواریدوچرخه

تالشی را  سواریدوچرخهفعالین  بعداًخیابان با طراحی جدید ساخته شود و ، الزامات

بیشتر است  هایهزینهمستلزم  احتماالًانجام دهند که  سازیمناسببرای تغییر آن و 

 آلتوان به شرایط ایدهمین اغلب ،در طراحی اولیه هاآیتمو به دلیل دیده نشدن برخی از 

نگاهی به ، و عملیات جدید شهری هاطراحیباید در همه ، پس تا حد امکان. رسید

کاهش یابد و هم  هاطرحکلی اجرای  هایهزینهداشت تا هم  سواریدوچرخهالزامات 

 .شهر در مسیری پیوسته برای تبدیل شدن به شهر دوچرخه گام بردارد

ه نظرتان چند درصد از ب. مسیرهای دوچرخه در ایران هایطرحدر مورد  سؤالی

 شوندمیمربوط به مسیرهای دوچرخه در ایران در ابتدای طراحی خیابان دیده  هایطرح

چرا در ، این قضیه اهمیت دارد واقعاًاگر  ؟شوندمیایجاد  بعداً هاآنو چه درصدی از 

 ؟بینیمنمیرا  هاسازیمناسباین ، شودمیی جدیدی که ساخته هاخیابان

  اهمیت ، پایش و تحقیق برای تقویت دانش و نوآوری، سواریهدوچرخبا رشد

باید تشویق شوند که بازخوردها و مشکالت خود  سواراندوچرخه. بیشتری خواهد یافت

اعالم نمایند تا ، ایجاد شدهآنالین  هایسیستمیا  شدهاعالم هایتلفنرا از طریق 

 شوندمیشمارشگرهایی که در سطح شهر نصب . بررسی و اقدام شود سرعتبه

با . نشان دهند، یک داده بسیار مهم عنوانبهمیزان استفاده از شبکه را  توانندمی

را  هاآنیم نیازهای توانمی، بالقوه سواراندوچرخهیا فعلی  سواراندوچرخهاز  نظرسنجی

همیت باشد و تمام باید در درجه اول ا سواراندوچرخهایمنی . بهتر شناسایی نماییم

از ، شوند تا با رفع مشکالتی که منجر به سانحه شده استآنالیز  دقتبهباید  اتتصادف

و تحقیقات  هاپروژهبرای  تواندمیهر شهر  درنهایت. تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود

 .با شهرهای دیگر همکاری کند تربزرگ

  هایانجمنا و هبا هیات ایسازندهمقامات باید ارتباط و اتحاد 
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 هایتجربه. محلی ایجاد کنند سواراندوچرخهفروشندگان و ، هاگروه، سواریدوچرخه

به ایجاد و پشتیبانی از اهداف  توانندمی هاگروهاین . بسیار ارزشمند باشد تواندمی هاآن

 .اولیه شبکه و اجرا و ارتقای آن کمک کنند هاینقشهتدوین ، سواریدوچرخه

در خصوص ، بحث در ابتدایولی  رسندمیبه نظر  گرایانهآرماناین موارد در ابتدا بسیار 

در کشورهایی مثل هلند  سواریدوچرخه هایزیرساخت در زمینهاستانداردهای اجباری 

قدم در  خواهندمیدر شهرها و کشورهایی که تازه  و گفتیم و دانمارک صحبت کردیم

 نیافتنیدست ،در یک گام واقعاًاین تغییرات ی بگذارند شهر سواریدوچرخهراه توسعه 

ما در . یکی از این موارد است احتماالًاین بند . است و حتی ممکن است عجیب باشد

پاک و ایمن  ونقلحملنیازهای توسعه  ترینبدیهیاول راه در شرایطی قرار داریم که 

 . شودمیشنیده  سختیبه، طرفدارانشبا فریادهای ، دوچرخه شهری

بالقوه برای دستیابی  سواراندوچرخهکه از  هایینظرسنجیدر این شرایط فکر کردن به 

وقتی در زمینه . دور از ذهن است قطعاً، انجام خواهد شد، به مشکالت دیده نشده شبکه

و استانداردتری نسبت به  ترگسترده هایزیرساختتصادفات خودرویی که در ایران 

، و مالی تصادفات رانندگیارات جانی با وجود حجم باالی خس ،دارد سواریدوچرخه

، شودمیداده نبه تحلیل دالیل تصادفات و سوانح رانندگی  توجهیقابلهنوز اهمیت 

مسیری است که باید طی ، این، درهرحالولی . شاید این فاصله بسیار محسوس باشد

 هایمشیخطو  هاسیاستشود و هر چقدر با انسجام بیشتری در طراحی و اجرای 

 .محقق خواهند شد ترسریعنتایج ، قدم برداشته شود، مربوطه
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 سواریهای دوچرخهنیاز به سیستم یکپارچه زیرساخت .5

 بایدتوسعه دهیم ، وسیله تردد روزانه در شهرها عنوانبهرا  دوچرخه خواهیممیاگر 

در این  پیشروشهرهای در . شده باشند سازیمناسب سواریدوچرخه شهرهای ما برای

 گیریبهره. درصد است 30شهری بیش از  ونقلحملاز  سواریدوچرخهسهم ، زمینه

ایمن و ، پذیرامکان واقعاً سواریدوچرخهکه  میسر استاز این پتانسیل تنها زمانی 

پیروز میدان نبرد در برابر  تواندمی تنها در این حالت است که دوچرخه. جذاب باشد

 .باشد خودروها

 :برای این منظور

  سواریدوچرخه هایزیرساختتوسعه برای  اییکپارچه گذاریسیاستسیستم 

 .است موردنیاز

  منطبق بر نیازهای  بایستمی هاجادهو  هاخیابانو  هازیرساختطراحی

 .باشد سواراندوچرخه

  را به مقصد  سواراندوچرخهامکان رسیدن تا ساماندهی شده باشد  خوبیبهشبکه

 .و با ایمنی باال فراهم آورد با سهولت

 انجام شودبا دقت  باید طراحی هایانتخاب، برای تمامی شرایط و جزئیات. 

 اندیشیده شود هادوچرخهدر خصوص پارک  باید تمهیدات مناسبی. 

   یکی از  عنوانبه عمومی ونقلحملشبکه دوچرخه و شبکه  بیناتصال
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 اجرایی گردد. ،کار هایقسمت ترینمهم

 

زیادی از  هایبخشنیاز داریم؟ برای اینکه  سواریدوچرخه هایزیرساختچرا به 

این موضوع به دلیل تمرکز زیاد . مناسب نیستند سواریدوچرخهشهرهای ما برای 

 هامدتاز  مسیرهای شهری .هاستوسیلهنقلیه موتوری و سرعت زیاد این  هایوسیله

برای عابران  نسبی ایمنی. اندشدهطراحینقلیه موتوری  هایوسیلهرای ب صرفاًقبل 

 ولی ایجادشده هاتقاطعاز ترافیک موتوری و مدیریت  هاآن ترافیکپیاده با جداسازی 

کردن  ترآسانبرای . دیده نشده است سواراندوچرخهدر این فرآیند جایی برای 

درآید  شهرهادر  روزانه پایدار ونقلحملبخشی از  صورتبهکه  نوعیبه سواریدوچرخه

 .صورت پذیرد هازیرساختدر  الزم هایسازیمناسب بایستمی

اساسی و البته به دو نیاز ، دوچرخه در شهرها هایزیرساخت ریزیطرحدر طراحی و 

 .خوریمبرمی هاآنپیش روی  هایمقاومت

 از  ایشدهپذیرفتهبخش  عنوانبه سواراندوچرخه جدی گرفتن

 سواراندوچرخهفضای مناسب برای  بایستمیجاده که در این صورت  کنندگاناستفاده

 .و نیازهای خاص این بخش دیده شود

  که اغلب در حالت عادی  در فضای عمومی دوچرخه هایزیرساختادغام

در این حالت باید آماده پذیرش ادعاهای رقابتی ی مواجه است. هایمحدودیتهم با 

توجه داشت تا  بایستمیهمچنین . بود دیگر جاده کنندگاناستفاده از سوی شدهمطرح

 .ی باشدقبولقابلدر سطح جدید کیفیت طراحی شهری 

 هایزیرساخت در طراحی، مخالف ظاهراًدو فلسفه  هاسالبر این اساس در طی 

 .5مطرح شده است سواریدوچرخه

                                                      
5 Adapted from Arantxa Julien, 2000 - Comparaison des principaux manuels europeens 

d'amenagements cyclables, CERTU 
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  و شبکه  زیرساخت، در این روش :رویکرد جداسازی – مجزا شبکهروش

با شرایط خاص موجود  ونقلحمل هایشبکهاز مجزا  ایشبکه عنوانبه سواریدوچرخه

این شبکه شامل زیرساختی مجزا و اختصاصی است که با . شودمیخود در نظر گرفته 

در این روش فرض اصلی این است . است ایجادشدهشرایط فنی طراحی خاص خود 

پس مسیرهای مجزا برای ایمنی . ناسازگارند ذاتاً سواریدوچرخهو  ایجادهکه ترافیک 

فنی و نگاهی  کامالًرویکرد این یک . است موردنیازو رفع نیازهای هر دو شکل ترافیک 

 .مهندسی است صرفاً

  اعتقاد بر این است که ، در این دیدگاه :رویکرد اختالط –روش شبکه جامع

برای ، و هدایت ترافیک کنترل، سازیآرامباید با ی موجود هاجادهمسیرها و 

از  کنندگاناستفادهشوند تا همه  سازیمناسب( و البته عابران پیاده) سواراندوچرخه

فرض اساسی در این روش این . شوند مندبهرهاشتراکی از آن  صورتبهمسیر بتوانند 

 هایترافیکسرعت خود را برای هماهنگی با  بایستمیاست که ترافیک موتوری 

کاهش دهد تا ایمنی مسیر هرچه بیشتر ( هاپیادهو  سواراندوچرخه)سرعت پایین 

شهری  باکیفیتاز فضاهای عمومی و همگانی این روش با عقیده استفاده . بدافزایش یا

 .متناسب است، فعاالن توسعه شهری قرار گرفته موردتوجه اخیراًکه 

صحیح  تنهاییبه هاروشاز این  یکهیچکه نشان داده است  تجربه، هاسالدر طی  

. قرار گیرد استفاده موردترکیبی از این دو روش ، شرایط تناسببه بایستمینیست و 

و یا مسیرهای  هاخیاباندر تمامی  مشخصاًنظریه مسیرهای مستقل دوچرخه ، سویکاز 

محدودیت اجرایی ، فضای در دسترس و بودجه موجود هایمحدودیتدوچرخه به دلیل 

 موتوری در شرایطی که حجم و سرعت ترافیک ترکیب ترافیک، سوی دیگردارد و از 

 .نخواهد بود پذیرامکان، باالست

چطور این دو دیدگاه را با هم ترکیب کنیم تا به دیدگاهی بینابینی بر اساس پس  

ترکیب کنید  :؟ اصل مبنا در این کار این استمسیرها برسیم مراتبسلسلهو  بندیدسته
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 ایمنی، هادیدگاهدر تمامی این . است و جدا کنید اگر ضروری است پذیرامکاناگر 

 .باشددغدغه  ترینمهم باید

  توانمیکافی وجود دارد و یا  اندازهبهایمنی ترکیب ترافیک جاهایی که 

. اول استانتخاب ، با ترافیک اصلی سواراندوچرخهترکیب : ایمنی را ایجاد کرد

در امتداد  توانندمییک محل  هایقسمتمحلی برای دسترسی به همه  ارتباطات

ایجاد شوند انجام شده  خوبیبه هاآنترافیک در  سازیآراممسیرهایی خلوت که 

هیچ ، راهنمایی و رانندگی و عالئم و هشدارهای الزم هایچراغغیر از  کهطوریبه

اثرات  توانمیبسیاری موارد در . وجود نداشته باشد سواراندوچرخه برایممانعتی 

. جریان ترافیک کاهش داد سازیآرامکاهش تردد و یا  هایروشترافیک موتوری را با 

 شودمیایجاد  سواراندوچرخه ویژه امکاناتی کهدر مقایسه با  پنهان هایزیرساختاین 

است که کاهش این ، ایدهاصلی این  نکته. خواهد داشت هاآناثرات بیشتری در ایمنی 

، کیلومتر بر ساعت 30موتوری تا حداکثر  هایوسیلهحجم ترافیک و سرعت واقعی 

صورت  هاآنجریان ترافیک در  سازیآراممسیرهایی که . روش موجود است ترینایمن

از مسیر  کنندگاناستفادههستند ولی تمامی  خودروها مورداستفادهگرفته است همچنان 

در این حالت . تردد کنند آنآزادانه در  توانندمیو عابران پیاده نیز  سواراندوچرخهشامل 

و  خواهند بود سواریدوچرخهمحلی جزئی از شبکه مسیرهای  هایخیابانکلیه 

توجه . یک محل تردد نمایند هایقسمتدر همه  راحتیبه توانندمی سواراندوچرخه

یعنی مسیرهایی فرعی که ، داشته باشیم که در این قسمت در مورد مسیرهای محلی

، هاگذرگاهدر این نوع از ، در عمل. کنیممیصحبت  اندواقعدر داخل محدوده محالت 

تا  کاهش حجم ترافیک هایروشنیازی به تردد با سرعت باال نیست و با استفاده از 

 .یابدمیحد امکان ترافیک موتوری به مسیرهای اصلی انتقال 

  جاهایی که حجم و سرعت ، کندمیایمنی ایجاب  کههنگامیجداسازی

فرعی و مسیرهای  هایخیاباندر  صرفاًشبکه مسیرهای دوچرخه اگر  :ترافیک باالست
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 هاپلو  هاجادهبرخی از . ی شهر را پوشش دهدجاهمهد تواننمیر نظر گرفته شود آرام د

مسیر اتصال سریع و مستقیم مقاصد مهم  معموالًاست  توجهقابلکه حجم ترافیکشان 

از مسیرهای اصلی برای ، این مسیرها به دلیل نیاز بالقوه موجود. شهری هستند

 معموالًاصلی  هایشریان. جایگزین مناسبی نیز ندارند معموالًو  اندسواریدوچرخه

و نقش  کنندمیمسیرهای قدیمی هستند که نقاط عطف شهری را به هم متصل 

به دلیل شدت . دارند سواراندوچرخه ازجملهر مسیریابی و تردد وسایل نقلیه اساسی د

نیاز ، (کیلومتر بر ساعت یا بیشتر 50)ترافیک در این مسیرها  توجهقابلباال و سرعت 

زمانی که  مخصوصاً، در نظر گرفته شود سواراندوچرخهاست مسیرهای مجزا برای 

این . تردد خواهند کردران زیادی در آن مسیر سوادوچرخهتعداد  شودمی بینیپیش

باشند که  ایدوچرخه ونقلحملستون فقرات شبکه  توانندمی باکیفیتمسیرهای 

وقتی مسیرهای اصلی به موانعی مثل . کنندمیرا با هم برقرار  محلی هایشبکهارتباط 

ی هاپلو  هاتونلبا احداث  توانمیرسند رودخانه و خط آهن می، های پرترافیکجاده

مسیری سطح  توانمیبا این نوع امکانات . کرد ترمناسبمسیر را ، مخصوص دوچرخه

در . جریان ترافیک ایجاد نماید دورازبهایجاد کرد که ارتباط بین نقاط مشخص را  باال

شرایط  توانمی کنندمیتردد  سواراندوچرخهی از توجهقابلمسیرهای اصلی که حجم 

منظور کرد و یا اولویت تردد را در برابر  هاآنراهنمایی برای  هایچراغدر  ایویژه

 .داد هاآنوسایل نقلیه موتوری به 
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 نیازهای اصلی –دار دوچرخه دوست هایزیرساخت  .6

 هایانتخابالزم است ، کنیممیهزینه  سواریدوچرخه هایزیرساخت وقتی برای

 ورا بهبود دهیم  سواریدوچرخهشرایط  تا کردچه باید  واقعاً. درستی داشته باشیم

 سواراندوچرخهتعداد  توانمیو تا جایی که را ایمن کنیم  سواریدوچرخهبتوانیم 

توضیح ، الزام کلیدی در این زمینه وجود دارد که به ترتیب 5بیشتری را جذب کنیم؟ 

 .شودمیداده 

 سواراندوچرخهنیازهای  6-1

را  سواراندوچرخهدوچرخه و نیازهای اصلی  هایویژگیبرای شروع کار الزم است 

برای مسیرهای کوتاه مورد استفاده  اساساًبشناسیم. اولین نکته این است که دوچرخه 

سفرهای دوچرخه را بر اساس مسافت طی  بندیتقسیمنمودار زیر جدول . گیردمیقرار 

که حدود  دهدمیاین نمودار نشان . دهدمینشان ، بلژیک زبانشده در قسمت هلندی 

اگر تحقیقات مشابهی در شهرها . کیلومتراند 5زیر ، درصد سفرهای دوچرخه شهری 80

پس . مشابهی خواهیم دید وبیشکمنتایج  احتماالًو کشورهای دیگر انجام شده باشد 

 .است محلی ونقلحملیک سیستم  اساساًدوچرخه  :اولین ویژگی مهم

برای تمامی انواع سفر ای وسیله، دریافت که دوچرخهتوان با نگاهی به اهداف سفر می

سفرهایی که در یک بازه زمانی در هلند ، است. در دیاگرام زیر و برای تمامی سنین

 شده است.بندیانجام شده بر اساس مقصد و بر اساس وسیله نقلیه مورد استفاده دسته
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افیک شهری با دوچرخه در یکی از مناطق مختلف از تر هایمسافتسهم : 6شکل 

از ترددهای  ایعمدهسهم ، که سفرهای با مسافت کوتاه دهدمیاین نمودار نشان . 6بلژیک
 .دهندمیبا دوچرخه را تشکیل 

 
توان میزان استفاده از دوچرخه را در سفرهایی که با اهداف مختلف در این نمودار می

با دوچرخه انجام شده درصد سفرهای آموزشی  50بیش از صورت گرفته مشاهده کرد. 

برای سفرهای به . درصد است 9سهم سفرهای آموزشی از کل سفرها حدود . است

درصد از دوچرخه استفاده شده است.  30تا  20بین ، خرید و تفریح، محل کار مقصد

 دوچرخه با هلند در سفرها از درصد 26 حدوددر حالت کلی  دهندمیاین اعداد نشان 

 شود.انجام می

ای بر استفاده از دوچرخه تأکید ویژه، های توسعه دوچرخهگذاریدر بسیاری از سیاست

اولیه زندگی  هایسالشود کودکان در در مسیر مدرسه وجود دارد. این مسئله باعث می

عنوان وسیله مناسبی برای سفرهای شهری داشته باشند تجربه استفاده از دوچرخه را به

حال سهم سفرهای این در دوران بزرگسالی آن را در زندگی خود به کار گیرند. باو بعدها 

                                                      
6 OVG Flanders 2001 (Travel behavior survey) 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

www.takbook.com



60 

 

خواهیم تفاوت چشمگیری در آموزشی تنها سهم کوچکی از کل سفرهاست. اگر می

سواری را در سایر انواع سفرها ازجمله ونقل ببینیم باید دوچرخهسهم دوچرخه از حمل

 م.گسترش دهی، وآمد به محل کار و خریدرفت

 

 
میزان استفاده از ، است 7هلند ونقلحملکه مربوط به تحقیقات  این نمودار: 7شکل 

برای هر دسته از . دهدمیرا برای کاربردهای مختلف نشان  ونقلحملوسایل مختلف 
همچنین سهم هر . روی نمودار مشخص شده است، میزان استفاده از دوچرخه، کاربردها

برای مثال در گروه . از کل سفرهای انجام شده نیز در کنار عنوان آن آمده است، گروه
 این نوع سفرها در. درصد از سفرها با دوچرخه انجام شده است 11، سفرهای تجاری

 .شده استمی درصد از کل سفرها را شامل 3، مجموع
 

                                                      
7 Mobility Study Nederland, 2007 
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ی نیز تواند نقش مهمی در سفرهای تفریحدوچرخه می، عالوه بر سفرهای شهری

داشته باشد. در دهه گذشته سفرهای تفریحی با دوچرخه به طرز چشمگیری در 

امکانات ، های مسیرکشورهای اروپایی افزایش یافته است. عالوه بر مناظر و زیبایی

تواند در جذابیت این نوع سفرها بسیار مؤثر باشد. اگر امکانات مناسبی در مسیر نیز می

رسانی به هر دو نوع از ها برای خدماتتوان از آنمی، های شهری ایجاد شوندمحدوده

سواران تفریحی و سواران استفاده کرد. با توجه به نیازهای متفاوت دوچرخهدوچرخه

های شهری آمیخته کرد تا ها را تا حد امکان در محیطبایست زیرساختمی، عادی

 برای هر دو حالت امکان استفاده داشته باشند.

 سواریدوچرخه هایزیرساختکارکرد  6-2

 زیادی هایتفاوتاستفاده از دوچرخه  میزانو کشورهای مختلف اروپایی در  شهرهابین 

هم این تفاوت بیشتر سایر نقاط جهان را هم وارد کنیم ، اگر در این مقایسه. وجود دارد

کشورها و  در نتیجه بگیریم کهاست اگر بخواهیم  انگارانهسادهکمی  .خواهد شد

در اختیار دوچرخه  ونقلحملسهم بیشتری از ، دوچرخه بهتر هایزیرساخترهایی با شه

و میزان استفاده  سواریدوچرخهمناسب برای  هایزیرساختولی بدون شک میان است 

 .وجود دارد معناداریاز دوچرخه تفاوت 

آمارهایی که در سطح جهانی و  چراکه. در این موارد صحبت کنیم احتیاط باباید کمی 

. حتی در محدوده اروپا در خصوص میزان استفاده از دوچرخه وجود دارند کامل نیستند

. این اندشده آوریجمعاز منابع مختلف در اینترنت  آیندمیتصاویری که در ادامه 

یک برآورد  صرفاًلذا  ؛اندشدهمختلفی محاسبه  هایروشو به  اندپراکندهاطالعات 

. دهندمیکلی از میزان استفاده از دوچرخه در سطح کشورها و شهرهای اروپا ارائه  بسیار

 هایزیرساختبه سطح محسوسی  طوربهاستفاده از دوچرخه سهم بیشترین 

 .شهر یا کشور مربوط است آندر  سواریدوچرخه
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 درصد کشوری 

 (2008تا  1999) 
 درصد استفاده در سطح شهرهای مختلف

 %26 هلند
 درصد  40تا  35حدود ، شهرهای برتر

 درصد. 20تا  15بین ، تر استفاده از دوچرخهشهرهایی با سطح پایین

 %19 دانمارک
ناچیز است. در حالت کلی  نسبتاًتفاوت مشخص بین شهرهای بزرگ 

 درصد از سفرها 20حدود 

 %10 بلژیک
زبان فرانسوی%( و منطقه 14زبان )توجه بین منطقه هلندیتفاوت قابل

%. برترین شهرها 15زبان حدود %(. بیشتر شهرها در منطقه هلندی3)
bruges  20با حدود% 

 %10 آلمان
های آلمان غربی متوسط استفاده باالتری دارند. مخصوصاً در ایالت ایالت

Nordrhein-westfalen 30تا  20. شهرهای زیادی در آلمان بین 
 .انددرصد از سفرهایشان را به دوچرخه اختصاص داده

 %(19%( و سالزبورگ )14) شهرهای برتر گراتس %9 اتریش

 %9 سوئیس
، %(17بسل )، %(15شهرهای مختلف با سطح استفاده باال مانند برن )

 %(20حدود )%( و ویندرتور 15زوریخ )

 %7 سوئد
%. شهر کوچک 20ها لوند و مالمو %(. برترین10متوسط شهرها )

 %33وستراس 

 %5 ایتالیا
و فلورانس ( %30فرارا )حدود ، %(15توجه مانند پارما )با استثناهای قابل

 (%20بیش از )
 %(10%( و اویگنون )12)استراسبورگ  :هابرترین %5 فرانسه
 (%5دوبلین حدود )شهر برتری در این خصوص ندارد.  تقریباً %3 ایرلند

جمهوری 
 چک

3% 
و  الوموک، استراوا)توجه استفاده از دوچرخه تعدادی شهر با میزان قابل

و برخی از شهرها نیز با مقدار استفاده ( %10تا  5چک بیدهوویچ بین 
 (%20پرستیوف باالی )چشمگیر 

 %2 انگلستان
 :سواری دارندصورت مستقل سهم باالتری از دوچرخهبرخی از شهرها به

 %20آکسفورد و محدوده کمبریج ، %11یورک و هال 
 میزان استفاده از دوچرخه در کشورهای اروپایی و شهرهای برتر -1 جدول
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از کل سفرهای انجام شده در برخی از کشورهای  ایدوچرخهسهم سفرهای : 8شکل 
 اروپایی

 

باعث افزایش  های مناسبدهند که زیرساختمیهای تحقیقاتی انجام شده نشان پروژه

های میدانی انجام شده ونقل شهری خواهد شد. بررسیسواری از حملسهم دوچرخه

ارتباط بسیار مشخصی را ، 8سواری هلندتوسط انجمن دوچرخه Fietsbalansدر پروژه 

ز سواری موجود در یک منطقه و میزان استفاده اهای دوچرخهبین کیفیت زیرساخت

های های دوچرخه با استفاده از شاخصدوچرخه در آن شهر نشان داد. کیفیت زیرساخت

های امتیازدهی و ارزیابی شدند. در شهرهایی که امتیاز زیرساخت، معینی

% بیشتر از 14سواری میزان دوچرخه، طور متوسطبه، سواری باالتری داشتنددوچرخه

 ی کسب کردند.ترشهرهایی بود که امتیاز زیرساخت پایین

 اختصاصیبه مسیرهای ، که مسیرهای مناسب دوچرخهمجدد یادآور شویم باید 

. اندآمده دستبهبلکه امتیازهای مربوطه بر اساس تست مسیر  شودمیدوچرخه اطالق ن

اگر . ی از مسیر الزم باشد از مسیرهای اشتراکی رد شویمهایبخشممکن است در 
                                                      

8 Fietsersbond 
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 30و جریان ترافیک در حدود  باشد صورت گرفته خوبیبهجریان ترافیک  سازیآرام

حتی اگر مسیر ویژه دوچرخه نداشته باشد امتیاز این مسیر باال ، کیلومتر بر ساعت باشد

 .خواهد بود

 

 
سفرهای شهری در شهرهای مختلف در این نمودار سهم استفاده از دوچرخه در : 9شکل 

. شهری آن شهر آورده شده است سواریدوچرخه هایزیرساختهلند در برابر امتیاز 
 .اندشدهمحاسبه ، امتیاز منفی برای کمبودهای شهر صورتبه، امتیازهای زیرساخت

 

 دوچرخه هایزیرساختکیفی برای  الزامات 6-3

باید  سؤالبرای پاسخ به این به سراغ دوچرخه بروند؟ مردم  شودمیچه چیزی باعث 

با بررسی انتظاراتی که یک نفر برای . را مرور کنیم سواراندوچرخهنیازهای اصلی 

 تأثیرگذارپنج عامل عمده  توانمی، دارد هازیرساختاز  سواریدوچرخهشروع و یا ادامه 

در هلند  ی است کهجعمربر اساس  بندیدستهاین . در این خصوص را تعیین نمود
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 .معتبر پذیرفته شده است المللیبینیک مرجع  عنوانبهولی  شده تدوین

برآورده کرد. حتی در  وقتهمهو  جاهمههمه این نیازها را برای  تواننمی قطعاً 

این مسئله ، پیشرو هستند، سواریدوچرخه هایزیرساختشهرهایی که از نظر 

درصد  ؛نیست ولی هر چقدر بتوانیم این الزامات را بیشتر پوشش دهیم پذیرامکان

را  هانیازمندیاین . یابدمیافزایش ، شوندمیافرادی که راغب به استفاده از دوچرخه 

البته  و ؛تالش کنیم هاآناهدافی در ذهن داشته باشیم و برای رسیدن به  عنوانبهباید 

موجود  هایزیرساختی برای ارزیابی کیفیت و کارایی معیارهای عنوانبه هاآیتماز این 

 .استفاده کرد توانمینیز 
 

 

a)  ایمنی 

دغدغه در این  تریناصلیبا دوچرخه و  ونقلحمل الزام ترینمهمایمنی ، بدون شک

نقلیه  وسایلبا  ولی وقتی کنندنمیخطر خاصی ایجاد ، هاسواردوچرخهحوزه است. 

آسیب وارده با توجه خطر . پذیرندآسیببسیار  گیرندمیموتوری در مسیر مشترکی قرار 

 تواندمیبه سه طریق  سواراندوچرخهایمنی . بسیار متغیر باشد تواندمیبه وزن و سرعت 

 :ایجاد گردد

   کیلومتر در مسیرهای  30کاهش شدت ترافیک و کاهش سرعت به زیر

 سواراندوچرخهمشترک بین وسایل نقلیه موتوری و 

 زمانی یا مکانی از ترافیک سریع و  صورتبه ترافیک دوچرخه جداسازی
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، منظور از جداسازی مکانی. کاهش خطرات احتمالی برایموتوری  سنگین وسایل نقلیه

در ساعات ، زمانیدر جداسازی . است سواراندوچرخهتخصیص مسیرهای مجزا برای 

 .شودمیاعمال ، ی برای ترافیک موتوری در برخی مسیرهاهایمحدودیت، خاصی

 که تداخل مسیرهای وسایل موتوری و دوچرخه  هاتقاطعمثل  درجاهایی

گردیده و هشدارهای  رسانیاطالعروشن و شفاف  صورتبهباید ، است اجتنابغیرقابل

رفتار ترافیکی ، الزم داده شود تا همه بتوانند از خطر دوری کرده و متناسب با شرایط

 .مناسبی داشته باشند

 

b) مستقیم بودن 

به  مبدأبرای رسیدن از بتوانند  سواراندوچرخهمسیر مستقیم به این معنی است که 

البته بدیهی است که ایند. ین مسیر ممکن را انتخاب نمترمستقیم، مقصد مشخص شده

فاصله بین دو نقطه در شهر را مثل یک خط مستقیم به هم وصل  تواننمی گاههیچ

تالش برای ایجاد اتصال با استفاده از ، نهفته است مفهومکرد. آنچه پشت این 

تغییر مسیرها ، برای این منظور. ین و بهترین مسیر ممکن بین دو نقطه استترنزدیک

در این . تا حد امکان کاهش یابد سواریدوچرخهزمان کل  درنتیجهوده و حداقل بباید 

برای مسیرهای کوتاه به دلیل زمان بهتری که در مقایسه با  سواریدوچرخه، شرایط

 تأثیرتمامی فاکتورهایی که در زمان کلی سفر . خواهد بود رقابتقابل، خودرو نیاز دارد

. ..شیب مسیر و، قرمزهاچراغ، هاتقاطعاجباری در  هایتوقف، دارند مانند تغییر مسیرها

کرد و بهبود وضعیت هر یک  بندیدسته توانمیرا تحت عنوان مستقیم بودن مسیر 
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هوشمندانه ، مناسب ایگزینه عنوانبه سواریدوچرخهاز این پارامترها باعث خواهد شد 

 .شودبه مدرسه و یا محل کار مطرح ، و سریع برای رفتن به مرکز شهر

 

c)  پیوستگی: 

به مقصد خود برسد بدون اینکه مسیر  مبدأاز در شبکه شهری  تواندمی سواردوچرخهآیا 

بدان پیوستگی در شبکه . ؟ این تعریف پیوستگی در شبکه استحرکتش منقطع شود

پذیرفته  خوبیبه، منطقه یا شهر ونقلحملدر شبکه  سواراندوچرخهمعنی است که 

پس از حداکثر مسیرهای موجود در شهر . اندیافتهو جایگاه خود را در ترافیک  اندشده

امکان ادامه ، سواردوچرخه شوندمینقاط کور و موانع باعث . استفاده کنند توانندمی

 سواریدوچرخهدلیل اصلی منقطع شدن  مسئله و ایناز دست بدهد  در مقاطعیمسیر را 

در آن  تواننمیخیابان خیلی شلوغی که . باشند توانندمیموانع از هر نوعی . است

یا  و ؛هاستمثالکرد و تنها راه اتصال بین دو نقطه است یکی از این  سواریدوچرخه

ولی مسیری برای عبور با دوچرخه  کندمیکه دو قسمت شهر را از هم جدا  ایرودخانه

 توانندمی روندمیند هر جا که باید مطمئن باش سواراندوچرخه. از روی آن وجود ندارد

 هایمحل، هاخانهتمام . پیدا کنند سواریدوچرخهو مناسب  باکیفیتمسیری  راحتیبه

بوده و به شبکه  دسترسیقابلبا دوچرخه  سادگیبه بایستمیکار و امکانات رفاهی 

شامل ، یادشدهعالوه بر موارد ، پیوستگی. ترافیکی متصل باشد هایشریاناصلی و 

 هایترمینالو  هاایستگاه ازجمله ونقلحمل هایشبکهدسترسی مناسب به سایر 
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در  ،که پیوستگی باالیی دارد ایشبکهپس در . شودمیعمومی نیز  ونقلحملسیستم 

از مسیرهای  توانمیاز هر نقطه شهر به هر نقطه دیگری از شهر ، آلحالت ایده

امکان  هاآنتعداد نقاط و مسیرهایی که در . و ایمن با دوچرخه تردد نمود تأییدشده

 .باعث کاهش امتیاز پیوستگی شبکه خواهند شد، تردد مناسب وجود نداشته باشند

 

d) جذابیت: 

در محیط قابل ، برای دوچرخه ایجادشده هایزیرساختجذابیت به این معنی است که 

باعث ایجاد رغبت و  شدیداًاست که  مهمیعاملی  این مسئله. قبولی قرار گرفته باشند

 اندازه ازبیشتصورات و نظرات  کهازآنجایی. شودمی سواردوچرخهعدم رغبت در یا 

 توانمیمتنوع و شخصی است ایجاد قانونی کلی برای این مسئله زیاد آسان نیست ولی 

. به این امر معطوف کرد ایویژهتوجه ، در مرحله طراحی و تعیین نوع و سطح استفاده

فاکتور امنیت شخصی واقعی نیز در ، زیبایی و تصویر محیط، گذشته از مسئله طراحی

اهمیت حیاتی پیدا  هاشب مخصوصاًاین مسئله . تعیین جذابیت بسیار اهمیت دارد

اطراف لذت  محیطدر مسیری رکاب بزنند که از  دهندمیهمه ترجیح  مطمئناً. کندمی

 .باشند امنیتشانکه در مسیر دوچرخه نگران ببرند تا این

e) راحتی: 

 هایدغدغه. است سواریدوچرخهو آرام از  بخشلذت ایتجربهراحتی به معنی داشتن 

روان  سواریدوچرخهبرای . تا حد امکان کاهش یابند بایستمیفکری و موانع فیزیکی 
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 که درپیپی هایحرکتو  هاتوقف :رفع شوند، دستازاینی موانع بایستمیو راحت 

استفاده از مواد نامناسب در ساخت مسیرها و یا نگهداری و  ،زاستتنشو  کنندهخسته

 هاضربهو  هالرزشدر حین حرکت با  سواردوچرخه شودمیباعث که  نامناسبتعمیرات 

 کندمیرا به کاری پیچیده تبدیل  سواریدوچرخهاین مسئله . مواجه شود اندازهادستو 

که نیازمند تمرکز و توجه بیشتری برای کنترل تعادل و همچنین مقابله با مشکالت 

 .مسیر است

به نظر برسد که با در نظر داشتن این  طوراینمورد الزامات صحبت کردیم و شاید در  

 هانیازمندیعمل این آل را طراحی کرد ولی در مسیرهایی ایده توانمی راحتیبهالزامات 

 عواملبین  تعادل، و باید تالش کرد تا در بهترین حالت گیرندمیقرار  باهمدر تقابل 

 :این موارد را در نظر بگیرید، برای مثال. شود برقرارمختلف 

  ی هاخیاباناز  قطعاًمسیری مستقیم و نزدیک بین دو نقطه مهم شهر

. ندارند سواریدوچرخهجذابیت و ایمنی کافی برای  که پرترددی عبور خواهد کرد

روش جایگزین . بتواند ایمنی الزم را ایجاد کند سواریدوچرخهجداسازی مسیر  احتماالً

مسیرهایی  آناستفاده از مسیرهایی است که خارج از محدوده ترافیک باشند که نتیجه 

ولی دورتر بوده و آیتم مستقیم بودن مسیر را از  ترندجذابو  ترایمن قطعاًاست که 

 .دهندمیدست 

 در مسیرهایی که به گاهی اوقات مجبورند  سواراندوچرخه، به دالیل ایمنی

منتظر  قرمزچراغدر مسیر جایگزین دورتری را انتخاب کنند و یا ، رسندمیپل یا تونل 

( زمان انتظار، تغییر مسیر)هر دو عامل باعث کاهش پارامتر مستقیم بودن مسیر . بمانند

ایمنی مسیر افزایش  کهدرحالی شودمی( رت مکررتوقف و استا، شیب)و راحتی مسیر 

 .یافته است

  و خارج از فضاهای  هاپارکمسیرهای مستقیم اغلب از میان فضاهای سبز و

این مسئله باعث افزایش جذابیت ظاهری و بصری مسیر . شوندمیمسکونی ساخته 
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 .ولی اغلب این مسیرها در تاریکی شب زیاد ایمن نیستند ،شودمی

 وجود داردروشی قاطع و سریع برای حل تمام این تناقضات وجود ندارد ولی اصولی  

 .در نظر گرفته شود بایستمیکه 

 ایمنی همیشه باید باالترین اولویت باشد. 

  مسیرهای کاری و مسیرهای تفریحی همچنان که در جدول زیر نشان

برای سفرهای شهری  ،مسیرهای سریع و آسان. تفاوتی دارندم هایاولویت، دهشداده

عناصر جذاب استفاده  کمتر ازروزانه اهمیت حیاتی دارند و حتی در اطراف این مسیرها 

استفاده از مسیرهای و  زندمیجذابیت حرف اول را ، در مسیرهای تفریحی. شودمی

این دو نوع مسیر بیشتر  در جدول زیر تفاوت. خیلی حائز اهمیت نیست ترطوالنی

 .تشریح شده است

  
 سواریدوچرخهمسیرهای 

 کاربردی داخل شهر

 سواریدوچرخهمسیرهای 

 تفریحی

 ایمنی ایمنی

 مستقیم بودن جذابیت

 پیوستگی پیوستگی

 راحتی راحتی

 جذابیت مستقیم بودن
 تفریحی و کاربردی سواریدوچرخهدر مسیرهای  هاشاخصاولویت  -2 جدول

 مقطع مسیرحرکت زیگزاگ و ، پایداری :الزامات طراحی 6-4

را که برای فضایی الزم است مقدار ، سواریدوچرخه هایزیرساختبرای طراحی 

و دوچرخه بعالوه  سواردوچرخهابعاد فضا از این . بدانیماست  موردنیاز سواریچرخهدو
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 هایحرکت مخصوصاً سواریدوچرخهدر حین  سواردوچرخهمشخصات فیزیکی حرکت 

 .آیدمیبه دست  عرضی او

a) پایداری 

 ایتکانه، عبوری هایکامیونباد ، باد مخالف. دوچرخه وسیله نقلیه ناپایداری است 

در پایداری و منفی  تأثیرکاهش سرعت ناخواسته باعث  مسیر و هایچاله، ناگهانی

برای تعادل . دوچرخه خواهد شد حرکتبرای مانور و  موردنیازافزایش فضای  درنتیجه

از این  ترپاییندر . است موردنیازکیلومتر بر ساعت  12سرعت حداقل ، ونقلحملدر 

این . کندمیخوردن  تلوتلوو شروع به  شودمیدوچرخه به طرفین منحرف ، سرعت

گذرگاهی باریک  در کهوقتی، در هنگام شروع حرکت با دوچرخهناپایدار شرایط 

 .افتدمیتفاق ا هاسرباالییو یا در  کنیممیسرعتمان را کم 

b)  حرکت زیگزاگی 

تعادل خود را  بایستمیپیوسته  صورتبه سواراندوچرخه، سواریدوچرخهدر هنگام 

مثل حفظ تعادل ) شوندمیبه یک سمت دوچرخه مایل  متناوباً این کاربرای . حفظ کنند

. حرکتی زیگزاگی است، به چپ و راست هاشدننتیجه این متمایل . (بندبازها با میله

بدنی  هایظرفیتتجربه و ، سواردوچرخهاز سن ، دوچرخه این حالت عالوه بر سرعت

 سواریدوچرخهدر سرعت . پذیردمی تأثیروضعیت سطح جاده و باد مخالف نیز ، او

در . است مترسانتی 20زان دامنه حرکت زیگزاگی در حدود یم، نرمال در شرایط عادی

کیلومتر در ساعت حرکت  12مجبور است با سرعت کمتر از  سواردوچرخهشرایطی که 

این شرایط  خواهد داشت. دامنه حرکت زیگزاگی تأمینکند نیاز به فضای بیشتری برای 

از شرایط توقف شروع به حرکت  خواهدمی سواردوچرخه اینکه از بعد قرمزهاچراغدر 

، دوچرخه را افزایش دهدتندتر رکاب بزند تا سرعت  کندمیو یا وقتی که تالش  کند

کاهش  بااست  توجهقابل، از مسیر که سرباالیی هاییقسمتدر همچنین . افتدمیاتفاق 
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دامنه ، چنینیایندر شرایط داریم. نیاز به دامنه بیشتری برای حرکت زیگزاگی ، سرعت

 .در نظر گرفت مترسانتی 80در حدود  بایستمیحرکت زیگزاگی را 

c) عفاصله مناسب از موان 

. فاصله مناسب از موانع کنار راه را نیز در نظر بگیرند، باید در طراحی مسیرهاطراحان  

کنار مسیر داشته  هاینردهو  هاجدول، هادیوارهباید فاصله مناسبی از  سواراندوچرخه

فاصله . کندمیمناسب از موانع را پیشنهاد  هایفاصله، 9راهنمای طراحی هلند. باشند

 25فاصله پیشنهادی ، ی با ارتفاع پایینهاجدولسبز کنار مسیر و  هایحاشیهاز 

 62٫5، و برای دیوارها مترسانتی 50ی با ارتفاع باالتر فاصله هاجدولبرای . مترسانتی

یعنی اگر  ؛شودمیاز مرکز خط چرخ تا دیواره منظور  هافاصلهاین . مترسانتی

رد الستیک دوچرخه روی زمین ، کندمیدر کنار یک جدول بلند حرکت  سواردوچرخه

 .فاصله داشته باشد مترسانتی 50باید از جدول حداقل 

d) مسیر موردنیازخالی  مقطع فضای 

عرض . را محاسبه کنیم سواردوچرخهبرای هر  موردنیازیم عرض گذرگاه توانمیحال  

مقدار دامنه حرکت . در نظر بگیرید مترسانتی 75برای دوچرخه و راکب را  موردنیاز

 تواندمی هافاصلهاین . بیفزایید آنزیگزاگی و مقدار فاصله از موانع کناری را به 

در مسیری  سواردوچرخهشرایط بسیار معمول این است که . همپوشانی داشته باشد

 90در این شرایط حداقل مقدار . حرکت کند که یک سمت مسیر جدول بلند باشد

در نظر داشته باشیم که  .خواهد بود موردنیازگاه دوچرخه برای عرض گذر مترسانتی

وجود  سواردوچرخهدر شرایطی که مانعی در اطراف بدن ، برای زیگزاگ موردنیازفضای 

بلند باشند که  ایاندازهبه هادیوارهاگر . از مرکز چرخ محاسبه خواهد شد، نداشته باشد

 سواردوچرخهن مقدار را از بدن ای، برخورد کنند سواردوچرخهممکن باشد به بدن 

                                                      
9 CROW-record 25 – Design Manual for Bicycle Traffic 
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همپوشانی ، فاصله مناسب از موانعمحاسبه خواهیم کرد که در این صورت با آیتم 

 .خواهد داشت

یم شرایط را برای حرکت دو دوچرخه در کنار هم نیز توانمیممکن باشد  کهدرصورتی

یک تبدیل به هر چه بیشتر  را سواریدوچرخه، فراهم کردن این امکان. فراهم آوریم

در کنار کودکان خود  توانندمیوالدین  خواهد کرد. بخشلذتحرکت اجتماعی 

 سواراندوچرخهاز  راحتیبه توانندمی ترسریع سواراندوچرخهکنند و یا  سواریدوچرخه

 1٫5برای عرض مسیر  شدهتوصیهحداقل مقدار ، در این شرایط. سبقت بگیرند آرام تر

 75حداقل فاصله سر از سقف  هاتونلدر داخل ، ترراحتبرای سواری  .متر است

 .در نظر گرفته شود مترسانتی

 
این فقط یک نمونه برای  – سواردوچرخهبرای حرکت  موردنیازمقطع فضای  :10شکل 

، موردنیازمطابق با روش داده شده باید مقطع عرضی ، مثال است و برای هر شرایطی
 .همیشه یکسان است تقریباًدر خصوص ارتفاع شرایط . شودمحاسبه 
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 طراحی شبکه دوچرخه .7

 کارگیریبهمرحله بعدی ، سواریدوچرخه هایزیرساختبا این الزامات کلی در خصوص 

در این بخش برخی اصول . از مسیرهای دوچرخه است ایشبکهاین اطالعات در توسعه 

 .شودمیرائه ا سواریدوچرخهبرای  ای خوبشبکهطراحی 

 و درکنیم آغاز  سواراندوچرخهاز نیازهای سفر  بایستمیطراحی شبکه دوچرخه برای 

که  سواریدوچرخهشبکه یک . گیریمنرا در نظر  ونقلحمل هایشکلسایر  ابتدا

 سواریدوچرخهامکانات ، با استفاده از این اصول، توسعه داده شده خوبیبهو  درستیبه

 شودمی بینیپیشوجود دارد یا  هادوچرخهی که بیشترین جریان حرکت هایمحلرا در 

 .کندمی که وجود داشته باشد مستقر

 11هاسازه، 10مسیرها 7-1

 :شبکه دوچرخه چیست؟ تعریف کاربردی که از این عبارت داریم این است واقعاًاما 

از مسیرهای ایمن  پیوستههمبه ایمجموعهیک شبکه دوچرخ سواری عبارت است از 

 .دهندمیو مستقیم که منطقه یا شهری را پوشش 

است نه خیابان  مدنظر سواریدوچرخهمسیر ، که در شبکه شودمیپس مجدد تعریف 

                                                      
 ویژه دوچرخه یا خطوط دوچرخه نیست. هر مسیری که دوچرخه قادر به تردد در آن باشدمنظور، مسیرهای  10

 ها اشاره دارد.طراحی مدنظر نیست. صرفاً به سازه 11
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وابسته به نوع  سواریدوچرخهکیفیت یک مسیر یا شبکه . یا خط ویژه دوچرخه

در تعیین کیفیت مسیر  تأثیریخطوط مجزا و ویژه دوچرخه  مثالًنیست  آن زیرساخت

 .ندارند

مسیر بدون توقفی است که تا حد امکان با ، سواریدوچرخه باکیفیتیک مسیر 

 و راحت ،پیوسته ،مستقیم ،ایمن. معیارهایی که در باال گفته شد مطابقت داشته باشد

از مسیری به مسیر دیگر و حتی در  تواندمیشکل فیزیکی در این مسیرها . جذاب

 .مختلف یک مسیر متفاوت باشد هایقسمت

کیلومتر بر  30از درون یک منطقه مسکونی که حداکثر سرعت  تواندمییک مسیر 

ساعت دارد در مسیری مشترک با ترافیک موتوری شروع شود. در ادامه وارد خطوط 

ی ویژه هاتونلد. در ندار تریسنگین نسبتاًدوچرخه در مسیرهایی شود که ترافیک 

مسیرهای مستقل و مجزای  صورتبهادامه یابد و یا  کمربندییرهای دوچرخه زیر مس

 برمیان صورتبهپارک و فضای سبزی را . دوچرخه در کنار مسیرهای اصلی پیش برود

 .مانند بازار و مرکز خرید شود گذرپیادهقطع کند و وارد مسیر 

این مسیرها  :شودمیزیر روشن  سؤاالتدر پاسخ به  ایسازه ازلحاظکیفیت شبکه 

امکان دسترسی به مقاصد شهری را  آسانیبهآیا  ؟اندشدهمتناسب چقدر با یکدیگر 

مواردی متفاوت از  هاایندوری شده؟  پرخطراز شرایط  خوبیبه؟ آیا کنندمیفراهم 

 .شوندمی بحثکیفیت طراحی هستند که در ادامه 

 بدون برنامه جامع و طرح اولیه – جلوروبهانتخابی و   7-2

ه یعنی اهدافی را ک ؛از شبکه داشته باشیم ایاولیهدر برخی مراحل الزم است طرح 

توسط خطوط دوچرخه به هم متصل گردند روی نقشه با خطوط رنگی  خواهیممی

طراح با داشتن این طرح کلی و اطالع از عملکردی که برای هر یک . مشخص کنیم

 هاآنحی مناسبی برای هر یک از طرا تواندمیاست  شدهگرفتهاز این خطوط در نظر 
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مهم شهر را  نقطه دوطرحی که برای یک مسیر اصلی دوچرخه که  قطعاً. داشته باشد

و قرار است حجم باالیی از ترافیک را هدایت کند با طرح مسیری  کندمیبه هم وصل 

و یا با شبکه داخلی یک منطقه  کندمیکه یک منطقه مسکونی را به خط اصلی وصل 

 .متفاوت خواهد بود، مسکونی

لی برای شبکه تهیه این بدان معنی نیست که برای شروع کار باید طرح جامع و کام

برای تمامی آتی نیاز  بینیپیشبا توجه به اینکه . کار را ادامه داد آنکرد و بر طبق 

در . نیست مؤثرد خیلی صحیح باشد لذا این روش خیلی تواننمیشهر  هایقسمت

، مناسب بینیپیشممکن است به علت عدم ، شدهتعیینصورت استفاده از طرح از پیش 

و در برخی نقاط نیز  اندبالاستفاده عمالًبر برخی مناطق تجهیزاتی داشته باشیم که 

 زطرح کلی ا صرفاً شودمیبرای شروع کار پیشنهاد . امکانات الزم در نظر گرفته نشود

برای اینکه دید کلی نسبت به فقط ، نقشه کشیده شود اتصاالت اصلی شهر بر روی

. به ایجاد مسیرها بپردازیم جلوروبهانتخابی و  صورتبه بعدازآن. مسیرها داشته باشیم

. کنیماز مناطق مسکونی اطراف شهر شروع برای شروع بهتر است از مرکز شهر و یکی 

را به هم  هاآنآماده کنیم و با یک مسیر اصلی  سواریدوچرخهاین مناطق را برای 

این طرح را برای باقی مناطق نیز اجرا نموده و اتصاالت بین  تدریجبهوصل نماییم. 

 :ازجملهای روش مزایای مختلفی دارد . را نیز ایجاد نماییم هاآن

  برای . را دارند هاپتانسیلید از مناطقی شروع کنید که باالترین توانمیشما

آرام است و یا  ذاتاًزیاد است و یا ترافیک  سواراندوچرخهثال در مناطقی که تعداد م

در این شرایط شانس اولیه موفقیت باالتر . است محدودشدهترافیک از قبل سرعت 

 .است

  میزان استفاده از مسیر را بررسی و کنترل نمود و از  توانمیدر این شرایط

در مسیر و دریافت فیدبک از  هاحرکت گیریاندازهبا . طریق طرح را بهبود داد آن

شبکه را  ،برای ایجاد را شناسایی کرده موردنیازمسیرهای  توانمی سواراندوچرخه
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باالترین همخوانی  سواراندوچرخهرا ایجاد کرد که با نیازهای  ایشبکهبهبود بخشید و 

ایجاد مسیر  هایزینههاین روش باعث افزایش کارایی در عین کاهش . را داشته باشد

 .خواهد شد

 نیازهای اساسی یک مسیر دوچرخه 7-3

اساسی و ضروری ، ویژگی خطوط دوچرخه 5مورد از  3، شهری برای یک مسیر دوچرخه

دو مورد بعدی یعنی راحتی و جذابیت در . مستقیم بودن و پیوستگی، ایمنی :است

( خود مسیر)خصوص کلیات شبکه خیلی مطرح نیست و بیشتر در سطح طراحی مسیر 

در نظر گرفته شود  بایستمینیازی که برای شبکه  ترینابتدایی. شودمیمطرح 

شبکه ، شودمیبه آنچه ایجاد  تواننمی عمالًبدون پیوستگی . است پیوستگی شبکه

 یم داشت.از مسیرهای جداگانه خواه ایمجموعه نهایتاًو  دکر اطالق

یشتری آزادی عمل ب سواردوچرخهمقدار اتصاالت بین مسیرها بیشتر بوده و  قدرچهر

 ترقویو  ترمنسجمشبکه ، یان چندین مسیر داشته باشدبرای انتخاب مسیر خود از م

یعنی  :واقعی است کامالًپیوستگی شبکه نیازی ، سواراندوچرخهبرای . است

 خواهدمیبه مقصدی که  کندمیبتواند از طریق مسیری که انتخاب  سواردوچرخه

 .برسد

داشتن دیدی مشخص و درست از مقاصد اصلی سفر در ، پیوستگیبرای دستیابی به  

جریان بالقوه ترافیک ، با وصل کردن این نقاط به همدیگر. اهمیت است حائزشهر بسیار 

 سواردوچرخهکه تعداد  اطالعات را در شهرهای پیشرو گونهاین. حدس زد توانمیرا 

با  توانمی، کندمی دارمعنیرا  هاآناست و اطالعات دریافتی از زیاد ، کافی اندازهبه

 .به نتایج مهمی دست یافتنموده و  سازیمدلاستفاده از کامپیوتر 

 در خصوصاهمیتی  حائزموارد  زنیو تراکم شبکه  هامشعرض ، جدای از اتصاالت کلی

به هم ، سواریدوچرخهقابل مسیرهای موازی  هرچقدر. پیوستگی مسیر هستند
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، از میان این مسیرها. بیشتری خواهد داشت هایانتخاب سواردوچرخه، باشند ترنزدیک

و  ترمستقیماست را در برابر مسیری که  ترخلوتو  ترطوالنیمسیری را که  تواندمی

مسیر  را بهاست انتخاب نماید یا مسیر مستقیمی را که سرباالیی بیشتری دارد  ترشلوغ

 ترجیح دهد. هموارتردورتر و 

هم  ونقلحملدیگر  هایشبکهپیوستگی شبکه با ، جدای از پیوستگی داخل شبکه

بسیار  اتصال شبکه دوچرخه به شبکه حمل نقل عمومی مخصوصاً. اهمیت باالیی دارد

شهری  ونقلحملچون یکی از بهترین کارکردهایی که برای دوچرخه در  .مهم است

شهری مثل  ونقلحملبزرگ  هایایستگاهانتقال مردم از خانه به ، شودمیتعریف 

 مترو و اتوبوس است. هایایستگاه

a) عرض مش 

عرض مش هم فاصله بین مسیرهای . بسته یک شبکه است عضو ترینکوچکمش 

مش به معنی فاصله بیشتر مسیرها از همدیگر  نبود تربزرگ. موازی در یک شبکه است

 .در شبکه دارد ترپایینمسیرها است و نشان از پیوستگی  ترپایینتراکم  درنتیجهو 

 هایمحدودهدر داخل  صرفاًعرض مش 

 هایشبکهبرای . ددار معنیشهری 

 250عرض شبکه حداکثر ، سواریدوچرخه

در خارج از . شودمیمتر پیشنهاد 

کافی است  صرفاً، شهری هایمحدوده

روستاها و مراکز جمعیت به این شبکه 

 .متصل باشند

b) فاصله شبکه 

. الزم استبه مقصد  مبدأبه فاصله یا زمانی اشاره دارد که برای رسیدن از  این شاخص 
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 ترمستقیمتا حد امکان مسیرهای  شودمی تأکید، شبکه دوچرخه هایگذاریسیاستدر 

توجیه زمانی کافی برای جایگزینی در نظر گرفته شود تا  هادوچرخهبرای  تریکوتاهو 

با  توانمیمستقیم بودن مسیرها در یک شبکه را . وجود داشته باشد با دوچرخه خودرو

به یک مسیر از نقطه اول به نقطه دوم  هرچقدر. تشخیص داد فاکتور انحرافمحاسبه 

 .بهتر است سواریدوچرخهبرای  ،باشد ترنزدیکخط مستقیم فرضی 

c) فاکتور انحراف 

ین ترکوتاهو مقصد بر روی شبکه به  مبدأ دونقطهین فاصله موجود بین ترکوتاهنسبت  

فاکتور انحراف  را شودمیحاصل  دونقطهکه از کشیدن خطی راست میان این  ایفاصله

 ترمستقیمباشد یعنی مسیر  1و نزدیک به  ترکوچکاین مقدار  هرچقدرو  گویندمی

در نظر گرفته  1٫4ماکزیمم مقدار فاکتور انحراف ، متراکم هایشبکهبرای . است

باید فاکتور ، شهری هایمحیطاز دوچرخه در  استفادهبرای ایجاد رغبت . شودمی

 .باشد روی معادل مسیرهای ماشینکمتر از این فاکتور برای  هادوچرخهانحراف برای 

شود که جریان بودن مسیر از تدارک مسیرها و اتصاالت بین نقاطی ناشی میمستقیم 

سوار ها دوچرخههایی در هر کیلومتر که در آنکنند. تعداد تقاطعترافیک را بهینه می

گیری مستقیم بودن مسیر عنوان معیاری برای اندازهتوان بهحق تقدم ندارد را نیز می

این مقدار باید صفر و یا نزدیک به صفر ، وچرخهاستفاده کرد. در مسیرهای اصلی د

عنوان شاخصی های اجباری در هر کیلومتر نیز بهتوان از تعداد توقفباشد. همچنین می

این ، برای مستقیم بودن مسیر استفاده کرد. مطالعاتی در مسیرهای دوچرخه هلند

 اعالم کرده است. 1٫56تا  0٫4شاخص را بین 

تر از طراحی فیزیکی مسیر خیلی مهم، ر مسیرهای دوچرخهالزامات اساسی ایمنی د

، توان انجام داد. در ادامهاست. برای ایجاد ایمنی در سطح شبکه اقدامات مختلفی می

 آمده است.ایمنی شبکه هایی از دستورالعمل مربوط به نمونه
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قصد داریم از . ایمکردهفاکتور انحراف را برای یک مسیر در تهران استخراج  :11شکل 
این مسیر را در سه حالت . درب شمالی نمایشگاه کتاب تهران به میدان تجریش برویم

. داشته باشیم ایمقایسهتا بتوانیم  ایمکردهبا دوچرخه و با خودرو استخراج ، مستقیم فرضی
 ایشده سازیآمادهحدوده از تهران در حال حاضر هیچ مسیر که در این م دانیممیالبته 

با حجم باالی ترافیک و سرعت باالی  هاییخیابانبرای دوچرخه وجود ندارد و با وجود 
بتوانیم در  ایمکردهفراهم نیست. ولی فرض  خوبیبه، سواریدوچرخهامکان ، خودروها

مسیر نرمال ، خط بنفش. نیمفراهم ک سواریدوچرخهشرایط را برای ، مسیری منطقی
مسیر فرضی مستقیمی ، مسیر دوچرخه است و خط آبی، خط قرمز. دهدمیخودرو را نشان 

به ترتیب  خودرودوچرخه و ، طول مسیر مستقیم. کندمیاست که این دو را به هم وصل 
 1.3و برای خودرو  1.2فاکتور انحراف مسیر برای دوچرخه . کیلومتر است 3.7و  3.4، 2.8

و مقصد و در شرایطی که موانع بیشتری در مسیر  مبدأبا افزایش فاصله  طبیعتاً. خواهد بود
 .عدد این فاکتور باالتر خواهد بود، باشد

 مخصوصاً در مسیرهای داخل متقاطع از برخورد مسیرهای ترافیکی اجتناب :

هایی در مسیر داشت و کیفیت جریان ترافیک توان تقاطعشهری مشخص است که نمی

مثل )را کاهش نداد. در تئوری، استفاده از امکاناتی که از برخورد ترافیک جلوگیری کند 

ای هها( در افزایش ایمنی مسیر بسیار مؤثر خواهند بود ولی در عمل، چراغها و پلتونل

تر جهت اجتناب از برخورد ترافیک در گذر هایی عملیگیرها، گزینهراهنمایی و سرعت
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قبل توضیح  هایقسمتدر . دلیلش هم مشخص است های متقاطع هستند.از ترافیک

اجرایی کمتری قرار  هایاولویتدر ، باشندمواردی که مستلزم هزینه  معموالًدادیم که 

پس بهتر است تا حد امکان سراغ . گز اجرا نخواهند شدهر احتماالًخواهند گرفت و یا 

 .برویم پذیرامکان هایگزینه

  در شرایطی که سرعت  :از جاده کنندگاناستفادهجدا کردن انواع مختلف

را از هم جدا کرده  هاآن بایستمی، باالست هادوچرخهجریان وسایل نقلیه موتوری و 

 50باالی  هایسرعتدر  معموالً. در نظر گرفت ایجداگانهو برای هر یک شبکه 

 .این جداسازی ترافیک را انجام داد بایستمیکیلومتر بر ساعت 

  در شرایطی که جداسازی  :محل تالقی ترافیک درکاهش سرعت ترافیک

اختالف سرعت بین وسایل نقلیه مختلف  بایستمینباشد  پذیرامکانوسایل نقلیه از هم 

را  هادوچرخهسرعت کندترین وسیله یعنی  بایستمیرا کاهش داد و در این شرایط 

کیلومتر است  50ماکزیمم سرعت مجاز در این شرایط . معیار در نظر گرفت عنوانبه

خسارت تصادفات در این  چراکهکیلومتر باشد  30سرعت حدود  شودمیولی توصیه 

 .ط بسیار کمتر خواهد بودشرای

   فهمقابلایجاد شرایط : جاده هایمحدودهبودن  تشخیصقابلاطمینان از 

استفاده از . و مشخص ترافیکی برای داشتن ترافیکی امن بسیار ضروری است

، سطح مسیر(بر اساس )مسیرها ترافیکی با عملکردهای مشابه برای تمام  هایحلراه

باشد و رانندگان  بینیپیشقابل ، خورد و خطر میان وسایلبر هایموقعیت شودمیباعث 

داشته باشند تا از خطرات  هاموقعیتتری در این  بینیپیشقابل  رفتارهایسعی کنند 

 .احتمالی جلوگیری کند

 کاربردی سواریدوچرخهتوسعه شبکه  7-4

 هایشبکهاگر بخواهیم روی استفاده روزانه از دوچرخه تمرکز کنیم نیاز داریم 
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 سواریدوچرخهکاربردی را گسترش دهیم که نقطه مقابل شبکه  سواریدوچرخه

روزانه  هایجابجاییاصلی  پیوند دادن مقاصد، هاشبکههدف از این . تفریحی است

تا  بایستمیاین پیوندها . است ...فرهنگی و، مراکز آموزشی، مردم مثل مراکز خرید

بکه کاربردی برای یک شهر یا توسعه یک ش. حد ممکن مستقیم و کوتاه باشند

 :شامل سه مرحله است طورکلیبه، تربزرگ ایمنطقه

 هانآبین  هایلینکو  شناسایی مبادی و مقاصد عمده :گام اول 7-4-1

. دارد آنو اندازه  موردمطالعهبستگی کامل به نوع منطقه  موردبحث مقصدهایو  مبدأ

مرکز  توانمی، کنیممیدر مورد یک منطقه شهری صحبت  کههنگامیبرای مثال 

 مبدأهای عنوانبهمختلف شهر را  اصلی و مراکز مناطق مبدأ عنوانبهاصلی شهر را 

 .دیگر در نظر گرفت

 مقاصد مهم شهری در نظر گرفت: عنوانبه توانمیعمومی موارد زیر را نیز  صورتبه

 مسکونی و نواحی مختلف مسکونی شهر هایمحله 

  هادانشگاهمدارس و 

 خرید مراکز 

 ورزشی تأسیسات 

  بزرگ و یا مراکزی که محل تجمع  هایشرکتمراکز کاری بزرگ مثل

 .هاستشرکت

 اتوبوس، مترو، قطار)عمومی  ونقلحملبزرگ  هایایستگاهو  هاترمینال ،

 (...تراموا

به هم  با خطوط مستقیم سادگیبهرا روی نقشه  هاآن توانمی، بعد از تعیین این نقاط

از  ایمجموعهشبکه است که  اولیه و تئوریک نقشه، آمدهدستبهنقشه . متصل کرد

 .دهدمینشان  باید در شبکه اصلی دیده شوند احتماالًارتباطات مهم شهری را که 
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 تبدیل طرح اولیه به مسیرها :گام دوم  7-4-2

باید ببینیم . به مسیرهای واقعی تبدیل کرد توانمیدر نقشه اولیه را  شدهتعیینارتباطات 

که در  ایدوچرخهبا استفاده از مسیرهای  ترجیحاًاز طریق مسیرهای شهری موجود و 

 هایحلقه توانمی این کاربا . انجام داد یا خیر را این کار توانمی حال حاضر وجود دارد

، در نظر گرفته شود هادوچرخهزنجیره و جاهایی را که باید میانبرهایی برای  شدهگم

 .نماییمتعیین 

اولویت اول در نظر  عنوانبهین مسیر را ترنزدیکین و ترمستقیممنظور  اینبرای 

تعیین مسیر و . موجود خواهیم رفت هایگزینهو در صورت نیاز سراغ سایر  گیریممی

بسیار وابسته به اهمیت مسیر  شودمیگرفته در نظر  آنکیفیتی که برای طراحی 

ی که در مسیر سواراندوچرخهت مسیر هم از تعداد و اهمی .است موردنظرارتباطی 

ناشی  نمایندکه از این مسیر استفاده  کنیممی بینیپیشیا  ،کنندمیتردد  موردنظر

 .شودمی

ی که در نقاط مختلف شهر تردد سواراندوچرخهاطالعات مربوط به رفتار سفر و تعداد  

در  نیز مهم و کاربردی باشد.مسیرهای ارتباطی اصلی شهر  در تعیین تواندمی کنندمی

ترافیک نیز بهره برد  سازیمدلاز  توانمیشهرهایی که ترافیک دوچرخه باالیی دارند 

 توانمیبرای مثال . را تعیین کرد موردنیاز هایزیرساخترسید و  تریدقیقتا به نتایج 

دوچرخه دارند مشخص  زیرگذرهای ی ویژه دوچرخه یاهاپلی را که نیاز به هایمحل

 .نمود

 در شبکه مراتبسلسلهتعیین  :گام سوم  7-4-3

 مراتبسلسله آنباشد که در  مؤثربیشتر و بهتر  تواندمیزمانی  سواریدوچرخهشبکه 

ی خودرو وجود دارد هاجادهکه در مورد  هاییبندیتقسیمما با . باشد شدهتعیینخوبی 

. مشابه همین ..فرعی و هایخیاباناصلی و  هایخیابان، هااتوبان مثالً. آشنا هستیم

www.takbook.com



84 

 

از مسیر  سواردوچرخهنیازهایی که . و شبکه دوچرخه داریم هاجادهجریان را در مورد 

؟ مسیر بلندتریا مسیر  ترکوتاهمسیر . مختلف متفاوت است هایزماندارد در شرایط و 

 کاربردی یا مسیر تفریحی؟ سرعت بیشتر یا امنیت بیشتر؟

، پیشروو در بسیاری از شهرهای رده میاندر حال حاضر در بعضی از شهرهای 

وجود دارند که حجم باالیی از ترافیک دوچرخه را که  ایسواریدوچرخهمسیرهای 

 تأمینو به مدیریت مناسب و  کنندمیبخش مهمی از ترافیک شهری است هدایت 

ی متفاوت ای پاسخ به نیازهابر .فضای کافی برای این حجم از ترافیک نیاز دارند

 :به سه سطح تقسیم نمود توانمیرا  سواریدوچرخهمسیرهای ، موجود

 را به هم متصل  شهریبیناین مسیرها نقاط مهم شهری یا  :مسیرهای اصلی

شهرهای اطراف ، هاشهرک، روستاها ارتباط بین مراکز مهم در شهر با. کنندمی

 .گیردمیبا این مسیرها شکل 

 سطح ناحیه و منطقه  دررا  کنندهتقسیماین مسیرها نقش  :مسیرهای محلی تاپ

با  موردنظرارتباط بین نقاط مهم در منطقه . در مناطق مسکونی بر عهده دارد

 .شودمیاین مسیرها ایجاد 

 این مسیرها . کنندمیارتباطات در سطح محلی را ایجاد  صرفاً :مسیرهای محلی

 توانندمیکه  و مسیرهایی در منطقه است هاخیابان کلی شامل تمامی صورتبه

د و مناطق مسکونی را به مسیرهای نقرار گیر سواراندوچرخه مورداستفاده

 .متصل کند سواریدوچرخهمحلی تاپ یا مسیرهای اصلی 

بیشتر در ، کنیممیصحبت  سواریدوچرخهدر مورد طراحی مسیرهای  وقتی درواقع 

مربوط به شبکه  هاینقشهو مسیرهای محلی در  شودمیمورد دو سطح اول بحث 

 .گیرندمیقرار ن موردبحثنیز  هاطراحیو در  شوندنمینمایش داده  سواریدوچرخه

بلکه همیشه اطالعات بسیار ریز از ، نه اینکه این مسیرها در شبکه مورد اهمیت نباشند

در همه  این است که فرض بر معموالً. نیست موردنیاز سواریدوچرخه هایزیرساخت

با  توانمیوجود دارد یا  سواریدوچرخه هایشبکهامکان اتصال با دوچرخه به  هامحله
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شرایط ، موتوری مسیرها کنندگاناستفادهبرای  هامحدودیت در نظر گرفتن برخی

نامحسوس  هایزیرساخت) را فراهم کرد سواراندوچرخهمناسب برای استفاده 

شد و یا از  قائلمحدودیت سرعت در مسیرها  توانمیبرای مثال . (سواریدوچرخه

یا اخطارهای مناسب برای کاهش سرعت تردد وسایل نقلیه موتوری  گیرهاسرعت

 .فراهم آورد سواراندوچرخهی برای استفاده ترایمناستفاده کرد تا شرایط 

 

 
. دهدمیشهری را نشان  سواریدوچرخهنمایی از یک شبکه ، این تصویر :12شکل 

 . دهندمیرا نشان  مسیرهای محلی تاپ، مسیرهای اصلی و خطوط زرد، خطوط قرمز
به ساختار شریانی این مسیرها در . مسیرهای محلی هستند دهندهنشانخطوط سفید نیز 

 .شبکه توجه کنید

 کاربردی و تفریحی سواریدوچرخه هایشبکهترکیب  7-5

 سواریدوچرخهبیشتر در خصوص مسیرهای ، ی که بررسی کردیمیهادستورالعمل

مسیرهایی که در اینجا با اسم مسیرهای کاربردی  همان یعنی ؛ندنکمیشهری بحث 
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 تقاضا برای مسیرهای، در اطراف مناطق شهری حالبااین. کنیممییاد  هاآناز 

توضیح داده شد برای این  قبالًهمچنان که . نیز وجود دارد تفریحی سواریدوچرخه

از ارتباط مستقیم بین نقاط  ترمهم سواریدوچرخهجذابیت مسیر و محیط ، مسیرها

 .است

و یا  طوالنیمسیرهای مشخص  عموماًتفریحی  سواریدوچرخهدر گذشته مسیرهای 

 ؛جذاب باشند سواراندوچرخهبرای  بودند که توریستی هایجاذبهمسیرهایی در محدوده 

رده و متحول کتفریحی در حال حاضر تغییر  سواریدوچرخه هایشبکهولی تعریف 

مسیرهای مختلفی پیش روی ، حتی برای سفرهای تفریحی نیز. شده است

از مسیرها که نقاط مختلف تفریحی را به هم  ایشبکهو  گیردمیقرار  سواردوچرخه

که بتواند مسیر دلخواه  آورندمیفراهم  سواریدوچرخهاین امکان را برای  کنندمیوصل 

 .خود را انتخاب کرده و لذت ببرد

سواری کاربردی و تفریحی در حالت کلی های دوچرخههمچنان که اشاره شد، شبکه 

سواری کاربردی دنبال دهند. در دوچرخهبه نیازهای گسترده کاربران پاسخ می

سواری تفریحی سعی ترین مسیر ارتباطی بین دونقطه هستیم ولی در دوچرخهنزدیک

تمایل زیادی حال در عمل، سواری بیشترین لذت را ببریم. بااینداریم از مسیر دوچرخه

سواری باهم ادغام شده و شبکه وجود دارد که این دو نوع از مسیرهای دوچرخه

های کاربردی، های اصلی که در شبکهمراکز شهر و ایستگاه ای را ایجاد کنند.یکپارچه

سواری تفریحی نیز بخش مهمی از مسیرند؛ با این بسیار مهم بودند در شبکه دوچرخه

موازات مسیرهای اصلی تفاوت که در این شبکه دوست داریم مسیرهای آرامی را که به

 انتخاب کنیم. تری دارند،مسیر طوالنی احتماالًاند و شلوغ، ایجاد شده

ترین حالت آن است که هر دو کاربرد را در نظر های دوچرخه، منطقیدر طراحی شبکه

سازی ها و امکانات بخش راهاین امکان را خواهیم داشت که از بودجه احتماالًبگیریم و 

های بهتری ایجاد نماییم. به زمان بهره ببریم تا زیرساختصورت همو گردشگری به

سواری در یک زنجیره سفر، ونقل عمومی و دوچرخهل باالی ترکیب حملدلیل پتانسی
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ونقل عمومی به عنوان بخش مهمی از شبکه، چه در در نظر گرفتن مراکز اصلی حمل

 سواری بسیار مهم است.های تفریحی دوچرخههای کاربردی و چه در شبکهشبکه

 

 

 
 هایینمونه :باال :13شکل 

 سواریدوچرخهاز مسیرهای 
 تفریحی
ست  سیرهای     :را شبکه م

سواری در  طوالنی دوچرخه
 آلمان
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 شبکه تفریحی سفرهای داخلی مسیرهای طوالنی

ت
صا

خ
ش

م
 

ها  ، از طریق این مسکککیر
بکککه   لی یککا      ایشکککک م

، مثل یورو ولو ) المللیبین
 سککواریدوچرخهشککبکه 

پا  المللیبین کل  ( ارو شککک
 تککوانمککی. گککیککردمککی

سکککفرهای طوالنی را در  
 .این شبکه انجام داد

قه مسکککیرهای   و  ایحل
مککحککلککی و  مککعککمککوالً

 معموالًکککه  ایمنطقککه
محیط مختص     گرجلوه 

ستند  شتر این  . خود ه بی
 های دهه مسکککیرها در  

جاد   ند شکککدهاخیر ای . ا
شان بین     سط طول متو

 .کیلومتر است 40تا  30

با مش ریز  ایمنطقه ایشککبکه
سیرهایی از میان  جذاب برای  م

این  معموالً  . گشکککتن منطقککه   
و یا با نام  شانشمارهمسیرها با 

 .شوندمیمقاصدشان شناسایی 

ده
فا

ست
ا

 

اسککتفاده منعطف؛ سککفرها 
تککوسککککط   تککوانککدمککی

تنها هم  سککواراندوچرخه
ولی فقط یک . انجام شود 

مسکککیر وجود دارد و باید   
طبق تککابلوهککا از همککان 

 .مسیر تردد کرد

عطککاف کمتر       ن  .دارای ا
باید مسککیر را تمام کنید 
تکا بکه نقطکه شکککروع    

شه همان  . برگردید همی
سیر را طی   و  کنیدمیم

عد از    به همی  یل ب ن دل
کردن      طی  چنککد بککار 

رغبت کمتری  ، سکککیرم
 .برای تکرار مسیر دارید

سککفرهای . انعطاف بسککیار زیاد
سیرها   محلی در محدوده این م

 سواران دوچرخهتوسط   تواندمی
و اجرا شککود و  ریزیبرنامهتنها 

کان    گام اجرا نیز ام حتی در هن
با کمک )تغییر مسککیر هسککت  
حل    قاطع نقشکککه و در م  ها ت

. (مسککیر را عوض کرد توانمی
 مناسب برای تورها

ول
سئ

ن م
ما

از
س

 

 سککواریدوچرخهسککازمان 
لی یککا     ین   م لی      ب ل م ل   /ا

 سازمان گردشگری

شککهرداری یا شککورای  
قه ، شکککهری یا   ایمنط

نی   یککا بخش   ، اسکککتککا
خصوصی تحت نظارت   

 محلی هایانجمن

شهری      شورای  ، شهرداری یا 
همکاری  -یا استانی   ایمنطقه

لف           ت بکیکن سککککطکوح مکخک
داشککتن  برای گذاریسککیاسککت

 یکدست ایشبکه

 سواریدوچرخهانواع مسیرهای تفریحی در  - 3 جدول
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از  اینمونهکه  12اروپا موسوم به یورو ولو سواریدوچرخهنقشه مسیرهای  :14شکل 

این شبکه در قسمت عمده قاره . دوچرخه است المللیبین هایشبکهمسیرهای طوالنی و 
 .اروپا گسترده است

 

                                                      
12 euroVelo cycle network 
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 در 13سوئیس ولو شبکه، یکپارچه سواریدوچرخه هایشبکهاز  اینمونه :15شکل 
، اسکیت، رویپیاده، سواریدوچرخهاز مسیرها را برای  ایمجموعهاست که  سوئیس

شده است  گذاریعالمتیکپارچه  صورتبهکوهستان دارد که  سواریدوچرخهو  رانیقایق
 شدهفراهمامکان دسترسی با اتوبوس و قطار و قایق  آنمختلف  هایبخشو البته در 

 .است
  

، صورت شماتیکدر این شکل به :16شکل 
، های تفریحی و کاربردیمفهوم ادغام شبکه

های شبکه، توضیح داده شده است. خطوط سبز
اند های کاربردیشبکه، تفریحی و خطوط قرمز

که مراکز مهم را مستقیماً به هم متصل 
، کنند. در وسط تصویر و در راستای عمودیمی

خشی از شبکه عنوان ببه، از خط کاربردی
شود. همچنین در تفریحی نیز استفاده می

های قرمز چینجایی که با نقطه، راستای افقی
برای ، از خط تفریحی، مشخص شده است

 شود.مقاصد کاربردی نیز استفاده می

                                                      
13 Suisse à Vélo 
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 سواریدوچرخهطراحی امکانات   .8

 آنیک چیز است و طراحی نحوه اجرای فیزیکی  سواریدوچرخهطراحی مسیرهای  

 موردنظراجرای مسیر  برای نحوه انتخاب درستیچطور . روی زمین یک مسئله دیگر

را  هاییروشموجود در مسیرها و  هایبندیدسته؟ در این فصل ما ابتدا داشته باشیم

و سپس در مورد ماتریس  کنیممیکه برای ایجاد مسیر در هر رده وجود دارد بررسی 

 .سب بحث خواهیم نمودمنا هایگزینهو انتخاب  گیریتصمیم

 طراحی امکانات بر اساس کارکرد مسیر  8-1

مسیرهای ، مسیرهای اصلی. در قسمت پیشین سه سطح از مسیر را مشخص کردیم

با توجه به اینکه مسیرها در هر سطح الزامات خاص . تاپ و مسیرهای محلی محلی

و اصولی که  این قوانین. خواهند داشتنیز طراحی مخصوص خود را  پسخود را دارند 

و متناسب با محلی  هایزمینه درنیستند و باید  وسختسفت، کنیممیدر اینجا بحث 

. در نظر گرفته شوند، مسیرها را اجرایی نماییم آندر  خواهیممیجایی که فضای 
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قرار گیرند و کمک کنند تا  مدنظرباید مهم استاندارد  هایتوصیه عنوانبه حالبااین

عالوه . انجام دهد خوبیبهبتواند وظیفه خود را  آنه هر بخش از مسیری طراحی شود ک

دید روشن و مشخصی از مسیر  سواراندوچرخه شودمیپیروی از اصول باعث ، آنبر 

باشد و  بینیپیشقابل  سواراندوچرخهبرای  آنداشته باشند و مسیرها و تغییرات 

یعنی با اجرای قوانین و  ؛یابد مسیر افزایش ایمنی و راحتی، با کاهش اتفاقات درنتیجه

و تا  کنندمیتا حد امکان همه مسیرها از این اصول مشخص پیروی  اصول یکپارچه

با آن ارتباط برقرار  توانندمی ترراحت سواراندوچرخهپس . حد زیادی شبیه هم هستند

 .کنند

 مسیرهای اصلی  8-1-1

  (هادوچرخهمشابه اتوبانی برای )مسیر سطح باالی سریع با طول زیاد 

  مسیر مکمل برای موارد زیر صورتبهبیشتر: 

  کیلومتر 15تا  5کاربردی با فاصله  هایشبکهاتصال نقاط مهم در 

  کیلومتر 50تا  10ی هافاصلهاتصال مسیرهای طوالنی بین مراکز شهرها در 

 استانداردهای طراحی باال: 

  مسیر از مسیر سایر وسایل نقلیه جدا شوداین تا حد امکان. 

 هیچ خودرویی در مسیر نباشد. 

  باشد. هاتقاطعحداقل تعداد دارای 

  وجود  مستقیمدر تقاطع با سایر مسیرها تا حد امکان سعی شود تقاطع

 .دوشنداشته باشد و از تونل و یا پل استفاده 

 باشد سواراندوچرخهاولویت با ، در تقاطع با مسیرهای خلوت. 

  آسفالت یا بتن :مورداستفاده وادم 

  متر 3عرض مسیر حداقل 

  هادوچرخهحرکت دوطرفه برای پیش بینی 
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 شیب محدود 

  یی در هاجاده صورتبه معموالًاین مسیرها ، شهری هایمحدودهدر بیرون از

جدید  هایآهنراهقدیمی و یا در کنار  هایآهندر مسیر راه، هاکانالامتداد 

 .شوندمیایجاد 

  سواریدوچرخهاین مسیرها کریدورهای اصلی ، شهری هایمحدودهدر داخل 

مناطق مسکونی ، هستند که اتصال میان مراکز جمعیتی مهم مثل مدارس

 .کنندار میرا برقر ...مناطق اداری و، متراکم

   شبکه  خودخودیبهمسیرهای اصلی در دل شبکه کلی دوچرخه قرار دارند و

 .کنندجاد نمیای سواریدوچرخهمنسجمی برای 

 رهای محلی تاپمسی  8-1-2

 مراکز مهم در نواحی و محالت  که ، مسیرهای تا حد امکان منطقی و سریع

 را به هم وصل میکنند. مختلف شهر

 ًموجود یمسیرها در معموال  

  جدا شود چون وسایل نقلیه موتوری  هادوچرخهدر اکثر مواقع نیاز است مسیر

 .سرعت باالیی دارند

  استفاده از چراغ )در صورت امکان گذر بدون تداخل از تقاطع با مسیرهای دیگر

 (راهنمایی

 هشداردهنده  عالئماز ، امکان جدا کردن مسیر وجود نداشته باشد کهدرصورتی

برای کنترل سرعت  گیرهاسرعتو کاهش سرعت مانند تابلوهای هشدار و 

 .وسایل نقلیه استفاده شود

 ک شبکه منسجم را در یک محله یا یک منطقه از ی، مسیرهای محلی تاپ

 .کنندمیشهر ایجاد 
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 مسیرهای محلی  8-1-3

 دسترسی به نقاط مختلف در محله و منطقه را فراهم  ،مسیرهای محلی

 آوردند.می

 یعنی مش شبکه  ؛کننددهند و آن را ریزتر میشبکه محلی تاپ را گسترش می

 کنند.تر میرا کوچک

 
 ای از مسیرهای اصلی دوچرخه در شهرهای مختلفنمونه :17شکل 
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 از مسیرهای محلی تاپ در شهرهای مختلف اینمونه: 18شکل 

 اندازه کافی آرام است و معموالً در مسیرهایی هستند که ترافیک موتوری به

جدا کردن مسیر الزم  اختالط ترافیک موتوری و دوچرخه، خطرناک نیست. لذا

 نیست.

  دارد و در شرایطی  تأکیدبر ایجاد مسیرهای دسترسی سریع در سطح منطقه

در  سواریدوچرخهاجازه  :شودمیزیر در نظر گرفته  هایروشکه ممکن باشد 

استفاده از مسیرهای ، استفاده از مسیرهای میانبر محلی، خالف جهت مسیر

 ...ویژه عابر پیاده و
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که شرایط  شوندمیفرعی  هایخیابانو  هاکوچهمسیرهای محلی شامل همه : 19شکل 

مسیرها نیازی به  گونهایندر  اصوالً. باشد مناسب سواریدوچرخهبرای  هاآنترافیکی 
 نیست. سواریدوچرخهجداسازی ترافیک و مسیرهای خاص 

 

 مسیرهای معمول دوچرخه 8-2

برای مسیرهای  موردنیاز ساختارهایانتخاب امکانات و  قبل از اینکه سراغ

 .شویممیآشنا  سواریدوچرخهبرویم اول با انواع ساختارهای مسیرهای  سواریدوچرخه

که تعاریف و واژگان حقوقی  مخصوصاً .کلی است ،شدهارائهالبته توضیحاتی که اینجا 

تالش برای ارائه  صرفاًپس اینجا . متفاوت باشد تواندمیمربوطه در کشورهای مختلف 

 شدهتعریفباید واژگان تخصصی  تردقیقتصویری کلی از مطلب است و برای اطالعات 

 .و استفاده شود سازیمعادل، کشور آندر 
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 14دوچرخه ویژه مسیر  8-2-1

فیزیکی برای  صورتبه که شودمیمسیری اطالق به  سواریدوچرخهویژه مسیر  

وسایل  مخصوصاً)با وسایل نقلیه دیگر  سواراندوچرخهجداسازی شده و  سواراندوچرخه

بین مسیر  ایفاصلهبا ایجاد  معموالًاین جداسازی . مسیر مشترک ندارند( نقلیه موتوری

از اختالف ارتفاع و یا از  توانمی. البته شودمیانجام دوچرخه و مسیر وسایل موتوری 

 .مودموانع نیز برای جداسازی استفاده ن

که با  شوندمیی عمومی محسوب هاجادهبخشی از  هاجادهاین نوع ، حقوقی ازنظر

مشابه ) .اندشدهدادهاختصاص  سواراندوچرخهبرای ، راهنمایی عالئماستفاده از 

را  آنو  کنندمیممنوع  عالئمیی که ورود وسایل نقلیه سنگین و وانت را با هاجاده

 .(کنندمیبرای خودروهای سواری اختصاصی 

تردد یا پارک خودروها و سایر وسایل نقلیه موتوری ، دوچرخهویژه در این مسیرهای 

یعنی  ؛اجباری است، از این مسیر سواراندوچرخهمجاز نیست و از سوی دیگر استفاده 

ند از تواننمی سواراندوچرخهاست  شدهگرفتهجایی که مسیری برای دوچرخه در نظر 

 .استفاده نمایند غیراختصاصیمسیرهای جایگزین 

تراکم و سرعت وسایل ی شلوغی که هاجادهدر امتداد  معموالً مسیرهای ویژه دوچرخه 

ایمنی امکان  ازنظرو ( در ساعت کیلومتر 50باالی )باالست  آندر نقلیه موتوری 

 ایجادشدهجداسازی  به خاطر. شوندمیوجود ندارد ایجاد  آناختالط ترافیک دوچرخه با 

 شود.میایجاد  سواراندوچرخهنی برای مسطح ای باالترین، این نوع مسیرها در

 معموالًمشکالت این نوع مسیرها این است که به دلیل مسیر مجزایی که دارند یکی از 

 هاتقاطع درو این مسئله  بینندنمیرا  سواراندوچرخه، وسایل نقلیه موتوری رانندگان

وجود ارتباط چشمی و توجه متقابل بین  هاتقاطعدر . شود سازمشکلممکن است 

قبل از رسیدن به  شودمیاهمیت است و توصیه  حائز سواراندوچرخهرانندگان و 

                                                      
14 cycle tracks 
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 در کنار هم بهدوچرخه به سمت جاده اصلی متمایل شده و ویژه مسیرهای ، هاتقاطع

 .تقاطع برسند

گروه نویسندگان . استاطالعات بیشتری در منابع موجود ، در خصوص این نوع مسیرها

 صورتبهکه  انددادهراهنماهایی برای طراحی این نوع مسیرها نیز ارائه ، همین کتاب

 .15جداگانه منتشر شده و قابل استفاده است

 16خط دوچرخه 8-2-2

اختصاصی شده  سواراندوچرخهخط دوچرخه قسمتی از جاده عمومی است که برای  

 شدهمشخصو یا رنگ از جاده اصلی جدا و  خطوط، دوچرخه عالئماین قسمت با . است

 سواریدوچرخهکه برای  اندعمومیی هاجادهاین مسیرها نیز بخشی از  .است

 .مجاز نیست هاآنو پارک یا تردد وسایل نقلیه موتوری در  اندشدهاختصاصی 

زیاد  قدرآنکه سرعت تردد خودروها  شوندمیخطوط دوچرخه در مسیرهایی ایجاد 

دوچرخه ویژه و ایجاد مسیر  سواریدوچرخهنیست که نیاز به جداسازی کامل مسیر 

هم کم نیست که بتوان بدون  قدرآن، باشد و در مقابل سرعت وسایل نقلیه دیگر

همچنین در امتداد مسیرهای شلوغ . مخلوط کرد آنترافیک دوچرخه را با ، نگرانی

 رغمعلی، ویژه دوچرخه وجود ندارد یمسیرهاشهری که فضای کافی برای ایجاد 

که البته ایمنی  شودمیسرعت باالی خودروها از این نوع خطوط دوچرخه استفاده 

ی برای سرعت هایمحدودیت، در این حالت برای کاهش حوادث احتمالی. کمتری دارند

 باید دقت کرد که خط دوچرخه بایستمی. شودمیتردد وسایل نقلیه موتوری اعمال 

 ایجاد شود.، خودروهابا فاصله مناسبی از خط پارک کافی داشته باشد و عرض 

مشخص  شودمیروی جاده کشیده به موازات هم با دو خطی که  معموالً دوچرخه خط

                                                      
15 Presto fact sheet- cycle tracks 

16 Cycling lans 
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در . خطوط ممتد یا خطوط منقطع باشدبا توجه به قوانین محلی  تواندمیکه  شودمی

برای متفاوتی  هایرنگبرخی از کشورها برای ایجاد توجه بهتر و جداسازی بیشتر از 

هلند برای این . شودمیاستفاده  هاآندوچرخه و مشخص کردن  هایخطرنگ کردن 

 .کندمیدانمارک رنگی آبی و فرانسه رنگ سبز استفاده ، نوع مسیرها از رنگ قرمز

 .موجود است17بیشتر در منابعاطالعات ، در خصوص این نوع مسیرها

 18ترجیحیخط دوچرخه  8-2-3

شود که با مارک کردن روی جاده به فضایی از جاده اطالق می ترجیحیخط دوچرخه 

شده است. ازنظر های دیگر مشخصاصلی مثل استفاده از تصاویر دوچرخه و یا روش

های عمومی هستند که وسایل نقلیه موتوری حق ها بخشی از جادهقانونی این جاده

، یعنی در این حالت ؛کنند توانند برای پارک از آن استفادهتردد در آن را دارند و می

شود درواقع بخشی از خیابان است که عنوان مسیر دوچرخه شناخته میمسیری که به

به رانندگان ، خودرو هم در آن تردد دارد. صرفاً با ایجاد عالئم و هشدارها در خیابان

 ها هم هستند.دوچرخه، شود که در این مسیر غیر از خودرونشان داده می

                                                      
17 Presto fact sheet- cycle lanes 

18 Advisory cycle lane 
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فاصله و یا موانع از ، چند نمونه از مسیرهای ویژه دوچرخه که با فضای سبز: 20شکل 

 اند.مسیر تردد خودروها جدا شده
  

 
 صرفاًخط دوچرخه بخشی از خیابان است و . تصاویر خط دوچرخه در خیابان: 21شکل 

خط دوچرخه با رنگ مشخص شده  :راست تصویر. شودمیبا خطوط یا رنگ مشخص 
خط دوچرخه با دو خط موازی و عالمت دوچرخه در بین آن مشخص  :چپتصویر . است

 .شده است
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مسیر ویژه با مانع از خیابان   –تفاوت مسیر ویژه دوچرخه و خط دوچرخه  : 22شکل  

شده   ست   )جدا  ست و    ( سمت را شی از خیابان ا با رنگ  صرفاً ولی خط دوچرخه بخ
 (سمت چپ)شده است  گذاریعالمت

 

 
ترجمه مناسبی  احتماالً ترجیحی -ترجیحیتصویری از یک خط دوچرخه : 23شکل  

طور که در این  برای این کلمه نیسکککت ولی نتوانسکککتم معادل بهتری بیابم. همان     
ها از درواقع در دل خط خودرو قرار دارد و ماشین، خط دوچرخه، شودتصویر دیده می

 سواران باشد.کنند. فقط باید حواسشان به حضور دوچرخهروی آن عبور می
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 .مختلف از مسیر است کنندگاناستفادهترافیک بین این روش نوعی از اختالط  درواقع

تا رانندگان را از  شودمیبصری است و تالش  صورتبه صرفاًاین نوع جداسازی مسیر 

داشته  هاآنالزم را در رفتار ترافیکی  تأثیرآگاه کرده و  سواراندوچرخهوجود احتمالی 

 آن دسته از در ترجیحیخطوط دوچرخه . باشند سواراندوچرخهباشد تا مواظب 

که به دلیل ازدحام باالی ترافیک وسایل نقلیه  شوندمیمسیرهای شهری ایجاد 

وجود ندارد  هاآنموتوری در حالت کلی امکان اختالط کامل مسیر ترافیک دوچرخه با 

اختصاصی برای  کامالًمسیر  تواننمی، و از سوی دیگر به علت باریکی مسیر

در نزدیکی مرکز شهر و در  معموالًاین شرایط . گرفتدر نظر  سواراندوچرخه

 .شودمیشلوغ شهر ایجاد  هایقسمت

 19خیابان دوچرخه  8-2-4

فیزیکی و بصری در  نظر از سواراندوچرخهخیابانی است که  درواقع، خیابان دوچرخه

است که اگرچه وسایل نقلیه موتوری امکان تردد  ایگونهبهتسلط دارند و شرایط  آن

، این مسیرها یعنی ؛شوندمیمهمان در مسیر شناخته  عنوانبهدارند ولی بیشتر 

مجاز  آنهستند که تردد وسایل نقلیه موتوری نیز در  دوچرخهبزرگ مسیرهای ویژه 

 .است

نیز  هاماشینرند و ندا سواراندوچرخهاختصاص به ، حقوقی ازنظر هاخیاباناین  درواقع

که تردد  شودمیتمهیداتی اندیشیده ، طراحی ازنظرهستند ولی  آنمجاز به تردد در 

آلمان  ازجملهدر بیشتر کشورها  هاخیاباناین نوع . یت توجه باشدودر اول هادوچرخه

مسیرهایی برای  :شوندمیاز نظر حقوقی نیز به همین شکل تعریف  وجود دارند و

 .هم در آن امکان تردد دارند هاماشیندوچرخه که 

که حجم باالیی از ترافیک دوچرخه داریم و  شوندمیایجاد  درجاهاییاین نوع مسیرها 

                                                      
19 Cycle street 
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در این نوع . نیز به منطقه دسترسی داشته باشند هاماشینالزم است  حالدرعین

این نوع مسیرها بیشتر در . شودمیکیلومتر اعمال  30محدودیت سرعت  هاخیابان

محلی تخصیص داده  هایدسترسیمسکونی و بیشتر برای ایجاد  هایمحلهاطراف 

مسیرها قوانین  گونهاینبرای ، سواریدوچرخهبرای بهبود در سرعت و راحتی . شوندمی

 .شودمیدر نظر گرفته  دوچرخه حق تقدم

 
. روی تابلو نوشته: خیابان دوچرخه. خیابان دوچرخه در آلمانتصویری از یک  :24شکل 

 .دوچرخه و موتورسیکلت آزاد است، ورود خودرو

 انتخاب راهکارهای طراحی 8-3

چطور بهترین راهکار ممکن ، که در دست داریم آشنا شدیم هاییانتخابحاال که به 

ی برای حل یک ی مختلفهادیدگاه، ؟ اغلبمان را شناسایی کنیمموردنظربرای منطقه 

 توانمی آن برایبیش از یک جواب مناسب نیز  معموالًوجود دارد و  چنینینای مسئله

ی روشن و اصول هایدستورالعملبر اساس  گیریتصمیم بایستمی حالاین با. یافت
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 .کلی باشد

 :شودمیبر اساس فاکتورهای کلی زیر انجام  گیریتصمیم

  اینکه مسیر اصلی خواهد بود یا مسیر محلی نظر ازکارکرد مسیر 

  بیشتر از باب اینکه در داخل محدوده شهری است یا خارج  موردبحثمحیط

 محدوده

  از باب تراکم و سرعت تردد وسایل نقلیه  بیشترمسیر  ترافیکشرایط کلی

دسترسی ، مسیر تقسیم، مسیر اتصال اصلی)با توجه به کاربرد مسیر  موتوری

 (...تعداد خطوط و، عرض مسیر)و مشخصات فیزیکی مسیر ( محلی

 اصول پایه 8-3-1

 :20کنیممیبرای طراحی مسیرها از این اصول تبعیت 
 

 خارج از منطقه مسکونی داخل منطقه مسکونی

 . است فرضشیپانتخاب  ترکیب ترافیک

 فقط جاهایی که نیاز باشد  جداسازی

  :زیر لیبه دال
 کیلومتر ترافیک موتوری  50سرعت باالی 

 تراکم باالی ترافیک موتوری

و ترافیک  هادوچرخهقاطع  جداسازیهمیشه 

 موتوری

 جلوگیری از رویارویی رویارویی یبرا یسازآمادههشدار و 

 اصول کلی برای طراح مسیر در داخل و خارج از محدوده شهری 4 جدول
 
 

                                                      
باشد که البته آمارهای تصادفات نیز در آن بررسی این نکته بر اساس تجربیات و تحقیقات کشور هلند می 20

 شده است. این اطالعات در منابع مختلف منتشر شده است. این منبع را ببینید:
CROW Record 85 - Design Manual for bicycle traffic. 
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 خارج از مناطق شهری 8-3-2

و  سواراندوچرخهسرعت زیاد باالی وسایل نقلیه موتوری و اختالف  سرعتبهبا توجه 

مسیر را ، شرایط در این تواننمیبسیار باالست و ، ریسک تصادف و آسیب، هاماشین

نقطه ، در این شرایط. و وسایل نقلیه موتوری به اشتراک گذاشت سواراندوچرخهبین 

جداسازی مسیر برای . است با جداسازی مسیر ترافیکجلوگیری از برخورد ، شروع

مسیری که برای دوچرخه در نظر  نوع. ایجاد ایمنی در این نوع مسیرها ضروری است

البته سرعت  مسیر و آنبندی در نظر گرفته شده برای  وابسته به سطحی شودمیگرفته 

 .ترافیک آن مسیر است

در شرایطی که سرعت ترافیک در  دنکنپیشنهاد میهلند طراحی در  هایدستورالعمل

 هایسرعتدر . کیلومتر است از مسیر اختصاصی دوچرخه استفاده شود 80مسیر باالی 

 از خطتوان می هاماشینسرعت ترافیک و تراکم با توجه به کیلومتر بر ساعت  60زیر 

 استفاده کرد. 21یا اختالط ترافیک دوچرخه

 طالعات بیشتری در این مورد دارد.ا بینیدمی که در ادامه گیریتصمیمماتریس 

 های شهریدر داخل محدوده 8-3-3

ان های شلوغ شهر در عمل امکهای شهری و مخصوصاً در قسمتدر داخل محدوده

سواران و و جلوگیری از اختالط و تقابل دوچرخه اختصاص فضای جدا برای دوچرخه

ترافیک وسایل نقلیه موتوری وجود ندارد. پس نقطه شروع در طراحی مسیرها در داخل 

ای گونهها بهیعنی مسیرها و زیرساخت ؛است سازی از تقابلآگاههای شهری محدوده

ای نسبت دوچرخه کنندگان از مسیرها اعم از موتوری یاطراحی شوند که همه استفاده

 باشند.  کنندگان از مسیر آگاهی داشتهبه احتمال حضور انواع دیگر استفاده

                                                      
ها بدون محدودیت و جداسازی گذاری کامل مسیر بین خودروها و دوچرخهمنظور از اختالط ترافیک، به اشتراک 21

 فیزیکی است.
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 یریگمیتصمماتریس 
در خصوص مسیرهای 

 داخل شهر

  
 عملکرد مسیر دوچرخه

 سرعت 
 )کیلومتر بر ساعت(

 تراکم ترافیک 
 )خودرو در روز(

 شبکه پایه
 (غیر اصلی) 

 مسیر اصلی 
 2000)بیش از 

 دوچرخه در روز(

 نیاز به اقدامی نیست. -مسیر خلوت ناچیز .....

یر
مس

رد 
لک

عم
 

رع
ر ف

حو
م

 ی

60 

2500تا   
 ترافیک مخلوط 
یا خط دوچرخه 

 ترجیحی

 خیابان دوچرخه
اگر تراکم ترافیک  

 500کمتر از 

3500 تا 2000بین   
دوچرخه  خط

  ترجیحی
 یا خط دوچرخه

 مسیر ویژه دوچرخه

 مسیر ویژه دوچرخه 3000بیشتر از 

ی
صل

ر ا
حو

م
 

 مجزا کامالًمسیر ویژه دوچرخه  یمعنیب 80

  

     
 عملکرد مسیر دوچرخه

ماتریس 
در  یریگمیتصم

خصوص مسیرهای 
 خارج شهر

  

 سرعت 
 )کیلومتر بر ساعت(

 تراکم ترافیک 
 )خودرو در روز(

 مسیر اصلی (غیر اصلی)شبکه پایه 

 750کمتر از 
دوچرخه در 

 روز

تا  500بین 
2500 

دوچرخه در 
 روز

بیش از 
2000 

دوچرخه در 
 روز

 نیاز به اقدامی نیست. -مسیر خلوت 0 .....

یر
مس

رد 
لک

عم
 

ی
حل

ی م
رس

ست
ر د

سی
م

 

 یکیترافیا  گذرادهیپ
 30با حداکثر سرعت 

 ترافیک مخلوط  2500تا 
با یا بدون خط دوچرخه 

 ترجیحی
خیابان 

دوچرخه یا 
دوچرخه خط 

 با حق تقدم

 5000تا  2000

 4000بیشتر از 
مسیر ویژه دوچرخه با خط 

 دوچرخه

ی
صل

ی ا
ها

سیر
م

 

50 
 بانده 1

 یمعنیب
      

مسیر ویژه دوچرخه در حاشیه مسیر یا  اندهب 2
 70 مجزا کامالً

 در طراحی مسیرهای داخل و خارج از محدوده شهری گیریتصمیمماتریس  5 جدول
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مسیر را به اشتراک رساند: در عمل این نقطه شروع، ما را به این شرط اساسی می

بیشتر  مسیر را جدا کنید اگر واقعاً ضروری است.پذیر است و بگذارید اگر امکان

هایی انتخاب شود که ترافیک بایست از خیابانسواری میارتباطات بین شبکه دوچرخه

کیلومتر بر ساعت نخواهند داشت. در این شرایط، ایمنی  30آرامی دارند و سرعت باالی 

در نظر  سواراندوچرخه الزم وجود دارد و الزم نیست حتماً مسیرهای اختصاصی برای

و  در مسیرهای با تردد باالتر. انتخاب اصلی است، گرفته شود و اختالط ترافیک

 مجزامسیرهای  بایدجاهایی که سرعت تردد باالست  مخصوصاًی پیچیده هاتقاطع

 .در نظر گرفته شود سواراندوچرخهبرای 

، ماتریس، تر موارددر بیش، شودمی دیده گیریتصمیم هایماتریسکه در  طورهمان

تواند کند که طراح میمی را پیشنهاد هاانتخاباز  ایبازهو  دهدنمیانتخاب دقیقی ارائه 

 مناسب را انجام دهد. انتخاب، بنا به شرایط

 سواراندوچرخهبیشتر برای ایجاد مزیت برای  هایراه 8-4

باید تا حد امکان متراکم  سواریدوچرخه هایشبکه، شهری هایمحدودهدر داخل 

مختلف وجود  مقصدهایو  مبدأبین  ترنزدیکباشند تا امکان ایجاد مسیرهای هرچه 

استفاده از ، یافتدستمتری  250تا  200ی هامشبتوان به  کهدرصورتی. داشته باشد

 .بسیار کارآمد خواهد بود و مزیت خواهد داشت هاروشدوچرخه در رقابت با سایر 

ترکیب کردن شبکه ، راه موجود بهترین، شهری هایمحیطبا توجه به کمبود فضا در 

اخیر  هایسالسه روش مهم در  .موجود در منطقه است هایشبکهدوچرخه با سایر 

و با کمترین هزینه  راحتیبه، سرعتبهرا  هاآن توانمیکه است  قرارگرفته توجه مورد

بیشتر نیز خواهد  آناثرات ، هاروشفتن این در صورت عمومیت یا. ممکن اجرا کرد

 .الزامات ایمنی در نظر گرفته شود بایستمیالبته در هر شرایطی . شد

 طرفهیک هایخیاباندر مسیر مخالف در  امکان تردد 8-4-1

www.takbook.com



108 

 

 تواندمیروشی است که ، طرفهیک هایخیاباندر  سواراندوچرخهاجازه تردد دوطرفه به 

در حالت عادی وجود . را تا حد امکان مستقیم و کوتاه کند سواریدوچرخهمسیرهای 

آل و فاصله گرفتن از مسیر ایده تغییر مسیر باعث، در مسیر حرکت طرفهیک هایخیابان

دور شدن  گونهایناز  توانمیمخالف  جهتکه در صورت امکان تردد در  خواهد شد

 شود و درجاهاییمیصورت گسترده استفاده کرد. این روش بهمسیرها جلوگیری 

شود. در بلژیک این نکته یک اصل اساسی برای صورت سیستماتیک هم اعمال میبه

ازحد باریک باشد و در طرفه است مگر در مواردی که مسیر بیشهای یکهمه خیابان

شود. در برخی دیگر از کشورها، رسانی میشده و اطالعاین صورت محدودیت اعمال

شود بودن مسیر، تابلوی دیگری نصب می طرفهیکورود ممنوع یا  در کنار تابلوی اعالم

 دهد.سواران اجازه تردد میکه به دوچرخه

 
سواران را در هایی از تابلوهای راهنمایی و رانندگی که حق تردد دوچرخهنمونه: 25شکل 

های بیشتر برای ایجاد مزیت کنند. در برخی کشورها این کارایجاد می، طرفهمسیرهای یک
 .شودسواری انجام میبرای دوچرخه
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 مسیرهای ویژه اتوبوس / دوچرخه 8-4-2

ترکیب  توانمیترافیک اتوبوس و دوچرخه را ، کیلومتر 30از  ترپایین هایسرعتدر 

وزن و طول ، اساسی در اندازه هایتفاوتباالتر با توجه به  هایسرعتالبته در . نمود

در حالت  درواقع. جدا شوند مسیرهااین اختالط دیگر ایمن نیست و باید ، خط ترمز

در نظر  ربهتر است مسیرهای دوچرخه تا حد امکان از مسیرهای اتوبوس دورتعادی 

 تواندمیوجود دارد و  تربزرگمشکلی که در دید وسایل نقلیه  به خاطر)گرفته شوند 

در اغلب شهرهای بزرگ این امکان ولی ( شود سواراندوچرخهباعث ایجاد آسیب به 

قدرت مانور خوبی در ترافیک ندارند و اغلب در مسیرهای  هااتوبوس. وجود ندارد

 ایویژهن منظور در بیشتر شهرها مسیرهای به همی. شوندمیاشتراکی درگیر ترافیک 

از این مسیرهای  سواراندوچرخه کهدرصورتی. ها در نظر گرفته شده استاتوبوسبرای 

 هاآناز معضل ترافیک رها شوند و میانبری برای  توانندمییژه اتوبوس استفاده کنند و

این کار در مسیرهایی . البته ترجیحات ایمنی باید در نظر گرفته شود. خواهد بود

کیلومتر در ساعت نباشد و  30بیش از  هااست که سرعت حرکت اتوبوس پذیرامکان

 .عریض باشد که اتوبوس بتواند از دوچرخه سبقت بگیرد ایاندازهبههمچنین مسیر 
 

 
تهران و شهرهای  BRT: مسیر ویژه اتوبوس/ دوچرخه. این خطوط شبیه خطوط 26شکل 

 بزرگ دیگر در ایران هستند با این تفاوت که دوچرخه نیز حق تردد از آن را دارد.
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خوبی نیست و تنها در صورت  حلراه همیشه، مسیرهای ویژه اتوبوس/ دوچرخه

مسیرهای ویژه دوچرخه یا خطوط دوچرخه را . قرار گیرد مورداستفادهضرورت باید 

با جدا کردن بخش کوچکی از مسیر و یا آزاد کردن پارکینگ حاشیه  راحتیبه توانمی

و اغلب نیازی به استفاده مشترک از خط ویژه اتوبوس  ایجاد نمود توانمی هاخیابان

 .نخواهیم داشت

 سواراندوچرخهخطوط توقف مجزا برای  8-4-3

قبل از چراغ و جلوتر از خط توقف ، شودمیراهنمایی استفاده  هایچراغکه از  درجاهایی

 سواراندوچرخهیعنی  ؛گیرندمی در نظر سوارانخط توقفی ویژه دوچرخه، هاماشین

بهتر  سواراندوچرخه شودمیباعث  این کار. کنندمیتوقف  هاماشینجلوتر از  درجایی

 ...کندمیایجاد  هاآنمنی بیشتری را برای ای، مسئلهدر دید رانندگان باشند و این 

داشته باشند در این شرایط  چپبهگردشران قصد سوادوچرخهزمانی که  مخصوصاً

همچنین . باشند هاماشینتغییر مسیر دهند بدون آنکه نگران  توانندمی ترراحتبسیار 

که  کندمیاین امکان را فراهم  هاماشینجلوتر از  هادوچرخهقرارگیری محل توقف 

 هاماشینباشند و بتوانند صف طویلی از  هاماشینبا سبز شدن چراغ جلوتر از  هادوچرخه

شرایط مناسبی ، سه زمانی و سرعتتیب در مقایرد کرده و بدین تر قرمزچراغرا در 

 50که سرعت ترافیک کمتر از  دهدمیزمانی جواب  صرفاًالبته این روش . داشته باشند

است بهتر است ترافیک  ترشلوغکه ترافیک  درجاهایی. کیلومتر بر ساعت باشد

در این . باشند هاماشینتا حد امکان دورتر از  هادوچرخهرا جدا کنیم و  هادوچرخه

یعنی  ؛در دو مرحله اقدام کنند چپبهگردشبرای  سواراندوچرخهشرایط بهتر است 

منتظر سبز شدن چراغ بمانند تا دوباره  مجدداًابتدا از خیابان رد شوند و در سمت دیگر 

ایمنی برای  ازنظراست ولی  برترزماناین کار اگرچه . از خیابان متقاطع نیز رد شوند

 .رجح خواهد بودا سواراندوچرخه
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 صورتبه. تصویر باال قرمزچراغدر پشت  سواراندوچرخهخط توقف مجزا برای : 27شکل 

در جلوی ترافیک را نشان  سواراندوچرخهشماتیک نحوه تخصیص فضای اضافه برای 
این امکان باعث افزایش سرعت . نمونه واقعی از این نوع خط توقف، تصویر پایین. دهدمی

 .شودمی سواراندوچرخهو ایمنی 

 هاتقاطعان در سواردوچرخهتسهیالتی برای  8-5

در  شودمیکه منجر به جراحات  شهرهادر  سواراندوچرخه% تصادفات 70بیش از 

که یک وسیله نقلیه  دهندمیبیشتر این اتفاقات زمانی رخ . افتندمیاتفاق  هاتقاطع

حرکت  آنکه کنار  ایدوچرخه کهدرحالییا چپ است  راستبهگردشال موتوری در ح

بسیار  تأثیر هاتقاطعوجود  حالدرعین. قصد دارد مسیر مستقیم را ادامه دهد کندمی

به همین . دارند سواراندوچرخهی راحتی و مستقیم بودن مسیر برای هاآیتمزیادی در 
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وجود خواهند داشت باید  سواریدوچرخه هایشبکهیی که در هاتقاطعدلیل است که 

 چپبهگردشبگذرند یا  هاتقاطعنیاز دارند از  سواراندوچرخه. با دقت زیاد طراحی شوند

تا حد ممکن  هاآنسرعت حرکت و راحتی ، ایمنی کهدرحالیو راست داشته باشند 

 .شود تأمین

داخل یا خارج از ، موردبحثمسیر وابسته به سطح  هاانتخابدر این مورد هم باز 

 سواریدوچرخهو همچنین کاربردی است که برای شبکه  آنمحدوده مسکونی بودن 

فاکتور در این  مؤثرترینو  تریناصلیمثل همیشه ، ایمنی. است شدهگرفتهدر نظر 

 سادگیبهرا  هامواجههاین است که بتوانیم  هاتقاطعقانون کلی در طراحی . انتخاب است

برای مثال برای راننده خودرو مشخص باشد که . شخص توضیح دهیمم هایطرحو با 

روش مورد ، مواجه خواهد شد و برای این مواجهه سواردوچرخهبا  احتماالًدر این تقاطع 

 .راهنما دریافت نماید عالئمبتواند از روی باید انتظار را 

 :قواعد کلی به شرح زیر است

 تا حد امکان در دایره دید  بایستمی سواراندوچرخه. حیاتی است، مشاهده

از مسیر  کالًحتی در مسیرهای ویژه دوچرخه که . موتوری باشند وسایلرانندگان 

این دو مسیر را به هم نزدیک نمود  بایستمیدر نزدیکی تقاطع ، مجزاست هاماشین

 .در دایره دید رانندگان قرار گیرند کامالً سواراندوچرخهتا 

  تا حد باید سرعت وسایل نقلیه را ، هاتقاطعدر  بایستیمبرای ایمنی بیشتر

 .تقلیل داد( کیلومتر بر ساعت 30تا  20) سواراندوچرخهتردد  سرعتبهامکان 

 در نظر گرفت سواراندوچرخهویژه دیگری هم برای  تسهیالت توانمی .

خطوط توقف ویژه برای ، هادوچرخهویژه  هایکمربندی، 22جزایر ترافیکیاز  مثالً

 .. استفاده کرد..و هادوچرخه

                                                      
22 traffic islands 
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صحبت  آنمسئله کلیدی مهمی است که در فصل اول در مورد  مستقیم بودن مسیر

با افزایش زمان انتظار  طبیعتاً. است دونقطهکاهش زمان تردد در بین ، آنشد و هدف 

و این باعث کاهش جذابیت استفاده از  شودمیزمان کل تردد بیشتر ، هاتقاطعدر 

تا  هاتقاطعشود که زمان انتظار در  ریزیبرنامه ایگونهبهلذا باید . دوچرخه خواهد شد

 :اندچنیناینراهکارهایی که برای این منظور وجود دارد مواردی . یابد کاهشحد امکان 

  سواراندوچرخهحق تقدم برای 

 جزایر ترافیکی 

  قرمزهاچراغدر  ارسودوچرخهشناساگر 

  سواراندوچرخه راستبهگردشبرای  کنارگذرمسیرهای 

 راهنمایی هایچراغزمانی کوتاه در  هایبازه 

  ی کمتری هاتقاطعاستفاده از مسیرهای منطقی و مستقیمی که تا حد امکان

 .داشته باشد

است  راحتی مهم است فاکتور سواراندوچرخهاز دیدگاه  هاتقاطعآنچه در ، درنهایتو 

برای راحتی بیشتر . شودمیکمتر ، پیوسته هایسرعتو کاهش  هاتوقفکه با 

بزرگ در نظر گرفته شود تا  هاپیچالزم است تا حد امکان شعاع  سواراندوچرخه

مسیر خود ، بتواند بدون آنکه نیاز به کاهش سرعت یا توقف داشته باشد سواردوچرخه

که برای این منظور وجود دارد ی لی به راهکارهایجدول زیر نگاهی ک. را ادامه دهد

 :کلی را همیشه در نظر داشته باشیمبرخی اصول  بایستمی. خواهد داشت

  کیلومتر بر ساعت یا کمتر  30برای مسیرهایی که ترافیک با سرعت حدود

 .گزینه مناسبی است سواراندوچرخه برای هاتقاطعحق تقدم در ، دارند

 یک میدان تک مسیره شرایط شودمی ترسنگینترافیک کمی  وقتی 

نسبت به زمانی که دو یا چند ماشین در  کندمیایجاد  سواردوچرخهی را برای ترایمن

در میدان برای بیش از یک  کهدرصورتی. کنار هم در حال دور زدن میدان هستند
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 برای ایویژهبهتر است مسیر ، است شدهگرفتهماشین باند حرکت در نظر 

 .جدا شود سوارانچرخهدو

 خیلی جذاب نیستند و زمان انتظار را  ذاتاًراهنمایی  هایچراغیی با هاتقاطع

ی اصلی با جریان ترافیک سنگین ضروری هاجادهبرای  حالبااین دهندمیافزایش 

باشند و بتوانند  مشاهدهقابل وضوحبه سواراندوچرخه باشد که طوری . طراحی بایداست

کوتاه و آسان از تقاطع رد شوند تا زمان کل انتظار تا حد امکان کاهش  هایحرکتبا 

 .یابد

  کنارگذرو مسیرهای  هاپل، هاتونلراهکارهایی برای جداسازی مسیر مانند 

مسیرهای خطرناک  برخورد با ترافیک متقابل از را بدون نیاز به سواراندوچرخهتواند می

 .عبور دهد

 
 صورتبهاین شناساگرها در گذشته  – هاتقاطعدر  سواردوچرخهشناساگر : 28شکل 

کرد تا چراغ مقابلش می حضور خود را اعالم، ایدگمهبا فشردن  سواردوچرخهدستی بود که 
خودکار از این  هاینمونه، در حال حاضر( ن چپ)تصویر باال راست و پایی. زودتر سبز شود

نمونه اجرا شده آن و در تصویر پایین ، در تصویر باال چپ. گیردمی وسیله مورد استفاده قرار
 .سمت راست شماتیکی از نحوه کار این سیستم نشان داده شده است
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استفاده از جزایر ترافیکی در یک تقاطع برای تأمین امنیت بیشتر مسیر : 29شکل 
دهی به ترافیک در میان مسیرها ایجاد این سکوهایی که برای جهت –سواری دوچرخه

 گویند.شوند را اصطالحاً جزایر ترافیکی میمی
 

 
 هایشبکهویژه عبور دوچرخه در  هایتونلاز زیرگذرها و  هایینمونه: 30شکل 
 با ترافیک خودرویی هادوچرخهی شهری برای جلوگیری از تقابل سواردوچرخه
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 دوچرخه یهانگیپارک .9

حتی در بسیاری از  طوالنی هایمدتست که برای ایمسئلهدوچرخه  هایپارکینگ

مورد غفلت ، اندکردهخوبی ایجاد  نسبتاًی سواردوچرخه هایزیرساختشهرهایی که 

وجود  اندازهبهکه پارکینگ و نگهداری مناسب دوچرخه  دانیممی امروزه. واقع شده است

در این . مهم است برای ترغیب مردم به استفاده از دوچرخه سواریدوچرخهشبکه 

به  و در ادامه هاچرخهبرای پارکینگ و نگهداری دو ایبرنامهابتدا به لزوم وجود ، بحث

بررسی  هایروشبا . زیمپردامی بلندمدتو  مدتکوتاه هایپارکینگلزوم تمایز بین 

تقاضای  بینیپیش موردو همچنین در  شویممیشنا آتقاضای پارکینگ در مقاصد 

ادامه چند مورد در . کنیممینیز بحث  هاخانهفضای نگهداری مناسب در نزدیکی 

وجود دارد ارائه  هادوچرخهرا که برای پارکینگ و نگهداری  یایمختصر از راهکاره

 .خواهیم داد

 داشته باشیم؟ هادوچرخهبرای پارک  یابرنامهچرا باید   9-1

پیاده . است بودن این وسیله نقلیه کوچک و سبک، چرخهدواصلی  هایجذابیتیکی از 

 راحتیبهرا  آن توانمی را جابجا کرد. آن توانمی راحتیبهش آسان است و سوارشدنو 

اگر نگران . بود آن را ثابت کرد هر جا که الزم، با جک دوچرخهبه دیواری تکیه داد و یا 

. راهنمایی ببندید عالئمرا به نرده یا تیر برق یا تیر  آنید توانمیسرقت دوچرخه هستید 

 پس با این حساب چرا به تجهیزات پارک دوچرخه نیاز داریم؟
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  سرقت دوچرخه . است سرقت دوچرخهخطر  شودمیاولین موردی که مطرح

موانع در راه گسترش  ترینمهمیکی از ، خرابکاری و یا ترس از سرقت دوچرخه و یا

این مسئله باعث کاهش حس مالکیت و تسلط بر دوچرخه . است سواریدوچرخه

اگر شما . یابدمیکاهش  هادوچرخهاستفاده از دوچرخه و کیفیت  درنتیجهو  شودمی

نگران سرقت یا خرابکاری دوچرخه خود باشید کمتر رغبت خواهید داشت که از دوچرخه 

 ایدوچرخهیا اینکه . تمایلی به خرید دوچرخه نخواهید داشت اصالًاستفاده کنید و یا 

ضرر کمتری متحمل ، تا در صورت سرقترا انتخاب خواهید کرد  قیمتارزانقدیمی و 

. قرار خواهد داد تأثیرشما را تحت  سواریدوچرخهتی و امنیت راح، شوید و این مسئله

 داریدنگهبدون نگرانی در منزل  هاشبرا  تاندوچرخهید توانمیدر مقابل اگر بدانید که 

محلی ارزان و در دسترس برای پارک ایمن دوچرخه داشته ، و در تمامی مقاصد شهری

یک دتان تهیه کنید و حتی از برای خو ایدوچرخهتشویق خواهید شد که ، باشید

 .برای سفرهای داخل شهری استفاده کنید  قیمتگراندوچرخه توریستی 

 در  مخصوصاً، مدیریت تعداد زیادی دوچرخه در فضای عمومی، مورد دوم

کافی برای پارک  اندازهبهو امن  شدهمدیریتفضای  کهدرصورتی. مرکز شهر است

و  گرفتگی معابرو باعث  شوندمیگذاشته  جاهمه، هادوچرخه، موجود نباشد هادوچرخه

این مسئله باعث ایجاد خطر برای عابرین پیاده و . خواهند شد هاگذرگاهبسته شدن 

این . دشواری تردد در مسیرها شده و کیفیت فضاهای عمومی را کاهش خواهد داد

د داده و باعث کاهش تعداآزار نیز  را سواراندوچرخهخود  درنهایتمسئله 

امکان یافتن فضایی مناسب برای پارک در  کهدرصورتی. شودمی انسواردوچرخه

بالقوه منصرف  سواراندوچرخهاز زیادی نزدیکی مقاصد شهری ممکن نباشد تعدادی 

از یک تقاضا است و باید  اینشانه سواراندوچرخهتعداد زیاد ، درهرصورت. خواهند شد

 .نیز فراهم شود محل و امکانات مناسب پارک، تناسببه

، شودمیدر نظر گرفته  هادوچرخهکه برای تعیین فضای پارک  خط مشیی اساساً
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مورد انتظارمان  هایدوچرخهی موجود و تعداد هادوچرخهمتناسب با تعداد  بایستمی

نیازی به پارکینگ  احتماالً، زیاد نیست سواراندوچرخهتعداد  کهدرصورتی. باشد در آینده

را به  سواریدوچرخهرا افزایش داده و  سواراندوچرخهاگر قصد داریم تعداد نداریم ولی 

پاسخی برای نیاز  بایستمیتبدیل کنیم ، مورد استفاده شهری ونقلحملیک روش 

 مشیخط با بایددوچرخه  هایپارکینگتوسعه . داشته باشیم سواراندوچرخهرو به رشد 

 ؛افتدمیدر خصوص خودروها اتفاق  آنچهمشابه  ،کلی پارکینگ و طراحی ترافیک

 .یکپارچه شود

 :داشته باشد مدنظرموارد زیر را  بایستمیدر طراحی پارکینگ  مؤثر مشیخط

  مخصوصاً. قرار گیرد مدنظر بایستمیمختلف  کنندگاناستفادهنیازهای متنوع 

 بایستمی، بلندمدتو  مدتکوتاهی هاپارکبرای  موردنیاز هایپارکینگمیان 

 .تمایز ایجاد شود

 باید در نظر گرفته  کنندمییک از مقاصد شهر ایجاد  رمقدار تقاضایی که ه

 .شود

 ی کوچک شهری باید در هاخانهمربوط به نگهداری دوچرخه در  هایچالش

 .نظر گرفته شود

  انجام شود، راهکارهای در دسترساز میان  بایدانتخاب. 

 بلندمدت هایپارکینگو  مدتکوتاه هایپارکینگ  9-2

ولی در حالت کلی وقتی . مختلفی دارند هایاولویتنیازها و  سواراندوچرخه

 :دو نیاز اساسی دارند گذارندمی درجاییرا  شاندوچرخه

 دوست دارند دوچرخه خود را در  سواراندوچرخه، در مقصد: راحتی

بزرگ  هایمزیتیکی از . ین محل ممکن به مقصد پارک کنندترنزدیک

 .وسیله نقلیه درب تا درب است عنوانبه آنامکان استفاده از  سواریدوچرخه
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 سالمدوست دارند دوچرخه خود را  گردندبرمی کههنگامی: امنیت و حفاظت ،

 .خشک و تمیز تحویل بگیرند

تناقضی که با هم دارند ممکن  خاطر بهاین دو نیاز  زمانهمدر عمل برآورده کردن  

نیاز به پارکینگی متمرکز دارد ، دوچرخه شدهمحافظتایمن و  نگهداریپارک و . نیست

از پارکینگ تا مقصد اصلی و از دست دادن زمان بیشتر  طوالنی رویپیادهکه به معنی 

دوچرخه از  هایمزیتبخشی از  عمالً، مجهز و بزرگ هایپارکینگو با ایجاد  است

این . مختلفی دارد هایاولویت، تلفدر شرایط مخ سواردوچرخهیک ولی . رودمی دست

 زمان پارک دوچرخهمدت، از آن ترمهمو  سواریدوچرخهبیشتر به هدف از  هااولویت

 .مناسب برای پارک دوچرخه است مشیخطاساس ، همین مسئله .بستگی دارد

  از  ترمهمبسیار ، پارکینگ نزدیکی و سرعت در این نوع :مدتکوتاهپارک

زمان کوتاهی دوچرخه را پارک  خواهندمی سواراندوچرخه. سطح باالی حفاظت است

پس دوست . پست سری بزنند ادارهکنند تا از فروشگاهی خرید کرده و برگردند و یا به 

 کهازآنجاییین جای ممکن پارک کنند. ترنزدیکیا  موردنظردارند درست مقابل مقصد 

را پارک  شاندوچرخه ترسریعهرچه  اندمشتاقبیشتر  معموالً، زمان توقف کوتاه است

در فضایی  آنبرای انتقال دوچرخه به قفسه و یا پارک وقتی مجبور نیستند . کنند

 نیزکمترین حد امنیت ، زمان صرف کنند، موردنظرتا مقصد  رویپیادهو  محصورشده

 سواردوچرخهاغلب خود ، تدر این حال کرد.را خوشحال خواهد  سواراندوچرخه گونهاین

 .به دوچرخه خود دارد و مواظب است نگاهینیمهم 

  ترو حفاظت از سرعت و نزدیکی مهم سطح باالی امنیت :بلندمدتپارکینگ 

یک روز و یا ، نیاز دارند دوچرخه خود را بری مدت یک ساعت سواراندوچرخه. است

 ونقلحملممکن است از دوچرخه برای رسیدن به سیستم . پارک کنند درجایی، بیشتر

استفاده کنند. یا اینکه نیاز به مکانی امن برای نگهداری ، سرکارعمومی برای رفتن به 

امکان کنترل خودشان  ازآنجاکه از دوچرخه در نزدیکی محل کار یا منزل خود دارند.
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به سطح باالیی از  نیاز ند داشت لذابرای مدت طوالنی نخواه را وضعیت دوچرخه

و کنترل و حفاظت  شودمیقفل  ترجیحاًحفاظت و امنیت دارند؛ پارکینگی سرپوشیده که 

زمان ، که دوچرخه در پارکینگ خواهد بود طوالنی نسبتاًدر مقایسه با زمان . دارد

 توجهقابلزیاد  الزم است که در این میان رویپیادهو  پارک دوچرخهبرای  موردنیاز

 .نیست
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         مسکونی

اصلی  یهاستگاهیا
عمومی  ونقلحمل
 اتوبوس(، قطار، )مترو

         قبل از سفر

         بعد از سفر

 مدرسه
         آموزدانشمعلم و 

         دکنندهیبازد

 شرکت
         شاغل

         دکنندهیبازد

 فروشگاه
         شاغل

         مشتری

تفریحات و اوقات 
 فراغت

         شاغل

         مشتری

         در خانه()مهمان 

 
 مختلف هایموقعیتبرای  موردنیاز هایپارکینگانواع  : 6 جدول
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انواع ، به انواع مختلف مبدأ و مقصد هاپارکینگاز  هایماندانستهتوان با ارتباط می

های مختلف تجهیزات پارک موردنیاز شکل، هاهای سفر آنکنندگان و انگیزهاستفاده

امکانات پارکینگ ، کند تا برای شرایط مختلفرا برآورد کرد. جدول زیر کمک می

 مناسبی انتخاب کنیم.

 هم پارک و مدتکوتاهپارک  ات الزم هم برایدر مراکز شهرها الزم است امکان

که  دهدمیان بررسی در شهرهای متوسط هلند نش. شودفراهم  هادوچرخه بلندمدت

، آزاد صورتبه% ظرفیتشان برای نگهداری دوچرخه 40حدود ، مرکز شهر هایپارکینگ

یافته اختصاص  و بدون حفاظت قفسهبا استند یا  هادوچرخه% ظرفیت به نگهداری 40

در برای مدت طوالنی  با حفاظت مناسب سازیذخیره رایدرصد دیگر نیز ب 20است. 

 .نظر گرفته شده است

ی است که در سیاست کلی هایاولویتوابسته با  کامالًالبته انتخاب تجهیزات نیز 

 :کنیممیاست. در این مورد چند نمونه مثال را بررسی  شدهمشخص

  را فراهم آورد سواریدوچرخهبازار شهر امکان  گیردمیشورای شهر تصمیم .

مجزا در جاهای مختلف مسیر ایجاد  هایپارکینگدر این صورت بهتر است تعدادی 

تعداد زیادی استندهای . شوندتشویق به استفاده از این امکانات  سواراندوچرخهشود تا 

زیاد  رویمشتریان نیاز به پیاده شودمی باعث هافروشگاهدوچرخه در فواصل نزدیکی از 

صله نسبی با بزرگی که فاپارکینگ مجتمع . نداشته باشند هافروشگاهبرای رسیدن به 

 .برای این شرایط زیاد مطلوب نیست دارند هافروشگاه

   جه اول با سرقت دوچرخه و خرابکاری مقابله دردر شورای شهر در نظر دارد

تعداد کافی است  به شدهحفاظت کامالً هایپارکینگایجاد ، حلراهدر این حالت . کند

 مجتمع هایپارکینگو یا  مجزای نگهداری دوچرخه در سطح شهر هایقفسهو البته 

 .با نگهبان
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 سطح تقاضای پارکینگ  9-3

حجم  بایستمی، را تعیین کنیم موردنیازماننوع پارکینگ  در مرحله اول برای اینکه

محل نیاز به پارکینگ را داشته  بینیپیشو  موردنیازتخمین میزان ظرفیت ، تقاضا

 کنیم و در کجا؟برای چه تعداد دوچرخه باید فضای نگهداری ایجاد . باشیم

 برآورد عرضه و تقاضا :فضای عمومی 9-3-1

 هادوچرخهبرای نگهداری  کندمیتازه عمومیت پیدا  سواریدوچرخهدر شهرهایی که 

فضاهای خالی . به مبلمان شهری استفاده کرد شدهدادهاز فضاهای اختصاص  توانمی

 هامکانین ترشلوغدر نزدیکی مقاصد شهری عمده و  توانمیدوچرخه را  هایپایهو 

مقدار استفاده از هر یک از این  توانمی سواراندوچرخهبا افزایش تعداد . ایجاد کرد

استفاده  خوبیبه ایجادشدهاز تجهیزات  یککدامکه  تجهیزات را رصد کرد و دید

 مورداستفادهکمتر از معمول  یککدامو  شوندمیاستفاده  ازاندازهبیش یککدام، شوندمی

این  توانمی. شوندمیانباشته ، ی بالاستفادههادوچرخه، کجاهاحتی  و یا گیرندمیقرار 

سیستماتیک و  ریزیبرنامهروش  معموالًکارها را با روش آزمون خطا پیش برد ولی 

 .ی بیشتری دارداثربخش، پایش منظم

را  هاروشهمان  توانمیو  اندشدهتست  کامالًبرآورد نیاز پارکینگ ماشین  هایروش

در . روش اساسی برآورد تعادل عرضه و تقاضاست. کرد استفادهبرای دوچرخه  آسانیبه

با مقدار  بایستمیمقدار عرضه کنونی ، یک محدوده مشخص و در زمان مشخص

نکته ، انتخاب مکان صحیحالبته . تقاضای فعلی و تقاضای بالقوه آینده برابری کند

ممکن است شما تجهیزاتی مناسب را به تعداد کافی تدارک  چونبسیار مهمی است 

به . نیاز است خیلی دور باشند هاآنبه  واقعاًببینید ولی این تجهیزات از جاهایی که 

 .قرار نخواهند گرفت مورداستفادههمین سادگی این تجهیزات 

 :مرحله صورت گیرد 4برآورد صحیح باید در 
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 مشخص کردن ، پارک دوچرخه ودموج شمارش میزان تجهیزات :گام اول

 هایخیابانو یا  هامنطقهاین مناطق به زیر  معنادار بندیتقسیم، روی نقشه هاآن

 مختلف

 چه تعداد . میزان تقاضای کنونی تجهیزات پارک گیریاندازه :گام دوم

 صورتبه. چقدر است هاپارکینگو درصد اشغال  شوندمی پارکدوچرخه در حال حاضر 

درصد فراتر  80از  شدهمحافظت هایپارکینگدرصد اشغال  کهدرصورتی سرانگشتی

با کمبود  زودیبهدانند چون می این مناطق را نیازمند اضافه نمودن پارکینگ، رفت

 .پارکینگ مواجه خواهد شد

 یی که بالاستفاده در هادوچرخهشناسایی و شمارش تعداد  :گام سوم

 .اندکردهو فضای پارکینگ را اشغال  شدهگذاشته هاپارکینگ

 تخمین تقاضای آتی برای پارکینگ دوچرخه بر اساس توسعه  :گام چهارم

رفتار سفر و ترافیک در شهر و وضعیت و بر اساس اطالعاتمان از  اخیر شهری

 .سواراندوچرخه

 مخصوصاً. برای تخمین میزان تقاضای آتی بسیار مفید است سواراندوچرخهبررسی 

 :بستگی دارد سواراندوچرخهبه وضعیت  شدیداًدارای نگهبان  هایپارکینگتقاضا برای 

و  ماندمیدر پارکینگ  شاندوچرخهکه  زمانیمدت، تناوب استفاده از دوچرخه، سن

 شدهمشخص خوبیبه. ارتباط نزدیک با میزان نیاز به پارکینگ دارد، هادوچرخهکیفیت 

ی نو و هادوچرخهصاحبان  مورداستفادهدارای نگهبان بیشتر  هایپارکینگاست که 

 موردنظردوچرخه در مسیر  باکه کمتر  کسانی، ترمسن سواراندوچرخه، قیمتگران

قرار ، سپارندمیو کسانی که مدت بیشتری دوچرخه را به پارکینگ  کنندمیتردد 

را به هزینه برای یک  سواراندوچرخههمچنین میزان تمایل ، بررسی میدانی. گیردمی

 .کندمیپارکینگ مناسب مشخص 
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تجربه نشان داده است که یک پارکینگ رایگان دارای نگهبان خاصیت مغناطیسی 

دوچرخه  ازاینپیشبسیاری از کسانی را که ، پارکینگ ایمن رایگان. قدرتمندی دارد

رای تحویل ب ی کهزمان کم همچنین به دلیل. کندمیی سواردوچرخهجذب  اندنداشته

بیشتر مورد تمایل کسانی است که مایل به پارک ، شودمیو دریافت دوچرخه صرف 

 .دوچرخه هستند مدتکوتاه

 
شده  گیریاندازهبر اساس میزان نیاز  –دوچرخه شهری  هایپارکینگطرح  :31شکل 

طراحی ، مناسب و با ظرفیت کافیپارکینگ دوچرخه ، در هر نقطه از شهر شدهبینیپیشیا 
 .شودمی و اجرا

 حداقل اهداف :جدید یوسازهاساخت 9-3-2

 خواهیممیاگر . کارکردهای شهری مختلفی دارند، مراکز شهرها ویژهبهشهرها و 

 و مسافرین را تشویق به استفاده از آیندمیکسانی که برای کار به شهر ، ساکنین شهر
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شین  : 32شکل   دوچرخه پارک  10توان بیش از می راحتیبهدر محل پارک یک ما

دوچرخه را در محل پارک یک ماشککین در حاشککیه خیابان  هایپارکینگبرخی . کرد
 ها را با نمادهایی از خودرواسکککتند، کنند و برای نشکککان دادن این قضکککیهمی ایجاد

 .سازندمی

 
 گیرند با طراحی زیبامی که برای قفل دوچرخه مورد استفاده قراراستندهایی : 33شکل 

 .شهری باشند دکوراسیونتوانند بخشی از می
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سب دوچرخه   –دوچرخه در مدارس  هایپارکینگ: 34شکل   وجود امکان پارک منا

باعث ، الزم در شهر  هایزیرساخت در کنار وجود سایر  ، در مدارس و مراکز آموزشی 
 ی دانش آموزان خواهد شد.سواردوچرخه توجهقابلافزایش 

 
ضاهای پارک دوچرخه در ادارات   هایینمونه: 35شکل   ستورالعمل در  –از ف   هاید

تعداد کارمند یا متراژ محیط کاری، تعدادی  تناسککببهشککهرسککازی جدید در اروپا،  
 پارکینگ مناسب دوچرخه باید در ساختمان در نظر گرفته شود.
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 جدید یا بازسازی وسازساخت

سرپوشیده /  :ساکنین
فضای  ،دارای حفاظت

برای هر دوچرخه  ازیموردن
 مترمربع 1٫5<

 :کارکنان و دانش آموزان
 دارقفلکمد ، دارای حفاظت

 در فضای خصوصی

 کنندگانمراجعه
استند  :مدتکوتاه

 دوچرخه

 خانه
عدد  1 خواباتاقبرای هر 

 عدد 1و حداقل 
- 

در موارد 
 استثنایی

، هاشرکت، ادارات
 هاهتل

- 
 1 مترمربع 75برای هر 

کارمند  3عدد و یا برای هر 
 عدد 1

در موارد 
 استثنایی

، هافروشگاه)مراکز خرید 
 (هامغازه، هارستوران

عدد برای هر  30
نفر  100
 کنندهمراجعه

تفریحی ، مراکز ورزشی
 سرگرمی/

 مراکز درمانی
عدد برای هر  15

نفر  100
 کنندهمراجعه
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- 

 - عدد 30 ابتدایی

 - عدد 50 دبیرستان

 - عدد 50 آموزش عالی

در . در شهر آنتورپ هاساختماندوچرخه الزامی در  هایپارکینگدستورالعمل  7 جدول
 موردنیازاجباری  هایپارکینگتعداد و نوع ، این دستورالعمل بر اساس کاربرد ساختمان

 .تعیین شده است
 

بایست به مقدار کافی تجهیزات پارک دوچرخه در داخل ساختمان، دوچرخه کنیم می

ها و مراکز خاص در نظر بگیریم. در یا در محوطه و یا حداقل در ورودی ساختمان

های دوچرخه در نظر گرفته شود. کمترین مقدار های توسعه، باید نیاز به پارکینگطرح

های بایست در دستورالعملدنیاز در مراکز، میقبول برای پارکینگ دوچرخه مورقابل

مشابه این قوانین در ایران برای )عنوان تجهیزات اجباری وارد شود اجرایی ساختمان به
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خودروها وجود دارد و اجرای آن اجباری است(. کمترین مقدار پارکینگ موردنیاز، وابسته 

با توجه به کاربردی است به مدل بالقوه استفاده از دوچرخه برای ساختمان موردنظر 

های مورداشاره ای از دستورالعملنمونه باالشده است. جدول که برایش در نظر گرفته

دوچرخه  هایپارکینگدهد. در این دستورالعمل، تعداد نشان می 23را برای شهر آنتورپ

اجباری را برای هر ساختمان بر اساس نوع کاربرد آن مشخص کرده است. همچنین 

البته آنچه در جدول ینگی که باید در نظر گرفته شود را نیز تعیین نموده است. نوع پارک

اگرچه همین . است که در این شهر تعیین شده است هاییحداقلفقط ، باال آورده شده

قابل  قطعاًرسد ولی می دور از دسترس به نظر، موارد هم با شرایط فعلی در ایران

 در خصوص توانمینشان داد که  شهر دوچرخه وین مثل پروژه هاییپروژه. اندانجام

این شهر . عمل کرد شدهتعیین هایحداقلدوچرخه خیلی فراتر از  هایزیرساخت

. قرار داده است مدنظررا  سواراندوچرخهویژه نیازهای بسیار خاص  صورتبه، مسکونی

مرکز خدمات و تعمیر دوچرخه و ، امکاناتی ویژه مانند آسانسورهای خیلی بزرگ

محدودیت . در نظر گرفته شده استایمن برای این شهر  کامالًدوچرخه  هایپارکینگ

 .در فضای پارک خودروهای شخصی نیز از مشخصات این پروژه است

 نگهداری دوچرخه در فضای مسکونی 9-4

 مهممشخص است که نگهداری از دوچرخه در خانه یا جایی نزدیک به خانه خیلی 

، جدید هایآپارتمانو  هاخانهی شهری قدیمی و حتی در هاخانهدر بسیاری از . است

این مسئله . فضای کافی و مناسب برای نگهداری دو یا چند دوچرخه نیست معموالً

پارک دوچرخه در . ز دوچرخه خواهد شداباعث کاهش میزان استفاده  خودخودیبه

از سوی دیگر . کار خیلی مطمئنی نیست ،شبفضای باز بیرون از خانه در تمام طول 

  یی که جای کافی ندارند از راحتی خانه خواهد کاستهاخانهآوردن دوچرخه به داخل 

                                                      
23 Antwerp شهری در بلژیک 
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مختلفی  هاینمونه –مسکونی  هایمجتمعاختصاص فضای پارک دوچرخه در : 36شکل 
در دو . اندشدهایجاد شده است در تصاویر نشان داده  هاساختمانکه در  هاییپارکینگاز 

 .دهدمی ساختمان نشان بامپشترا در  دوچرخهایجاد فضای پارک ، تصویر
 

ایجاد  قرار گیرد. الشعاعتحتاین مسئله، باعث خواهد شد خرید و استفاده از دوچرخه  

میزان شود می هایی باعثفضای مناسب برای نگهداری دوچرخه در چنین محیط

استفاده از دوچرخه به طرز چشمگیری افزایش یابد. اطالعات موجود در خصوص 
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تواند برای تعیین میزان نیاز به ها میو نظرسنجی منطقههای دوچرخه یک پارکینگ

توان از ساکنین منطقه خواست نیاز خود را اعالم نمایند پارکینگ جدید مؤثر باشد. می

 ها اقدام نمود.ایجاد زیرساخت و بر اساس نظر ساکنین نسبت به

 حل اصلی وجود دارد:دو راه، معموالً برای ایجاد پارکینگ دوچرخه

  جتمع مسکونی است که اولی ایجاد فضایی بسته در داخل ساختمان یا م

 هاپارکینگاین . استفاده نمایند آنی خود از هادوچرخهد برای نگهداری ساکنین بتوانن

 .شودمیمحدود  آنویژه ساکنین بوده و دسترسی افراد دیگر به 

  در کنار خیابان  ایدوچرخه 8تا  6کوچک  هایپارکینگروش دیگر استفاده از

 توانمیو  کنندمیجای پارک یک ماشین را اشغال  اندازهبهجایی  هاسیستماین . تاس

 .ه کرداستفاد آنکه برای پارک ماشین مناسب است از  هرجاییدر 

وقتی توسط بخش خصوصی  معموالًمستلزم هزینه هستند که  هاروشهر دوی این 

. گرددمی ساالنه هزینه آن برای هر دوچرخه دریافت صورتبهراه اندازی شده باشد 

البته این نوع . کنندمی را تقبل هاهزینهمسئولین محلی بخشی از این  معموالًولی 

ممکن است توسط خود مردم و ساکنین ایجاد شوند یا توسط مسئولین  هاپارکینگ

 .ترکیبی از این موارد احتماالًخصوصی و یا  هایشرکتمحلی و یا 

اجاره دوچرخه جایگزینی برای  یهاستمیسآیا وجود  9-4-1

 پارک دوچرخه است؟ یهارساختیز

 هایسیستمن ای. در حال افزایش است سرعتبهدوچرخه عمومی  هایسیستمدر اروپا 

با ایجاد امکان استفاده از دوچرخه در نزدیک محل زندگی و نزدیکی مقاصد مهم 

پاسخ خوبی به مسئله کمبود فضای نگهداری دوچرخه در جوامع شهری داده ، شهری

اما این سیستم با سیستم نگهداری دوچرخه در نزدیکی محل زندگی متفاوت  ؛است

است که با  شدهتعریفاستفاده ایستگاه به ایستگاه  معموالً هاسیستمدر این . است
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متفاوت است و برای اینکه بتواند  هاپارکینگدر توسعه  موردتوجهاستفاده درب تا درب 

همچنین  و ؛نیاز خواهد بود هاایستگاهاز  ایگستردهو  توجهقابلباشد تعداد  مؤثر واقعاً

برای انجام  سواراندوچرخهاری از بسی. مستلزم هزینه است هاسیستماستفاده از این 

داخل شهری نیاز دارند از دوچرخه خودشان استفاده  هایمسافرتروزانه خود و  کارهای

راهگشا  موارد در بسیاری از تواندمیعمومی دوچرخه  هایسیستماگرچه توسعه . کنند

باشد ولی در حالت کلی جایگزین کاملی برای سیستم پارکینگ و نگهداری دوچرخه 

 .نیست

 راهکارهای پارک و نگهداری دوچرخه 9-5

 توانمیکه  شودمینگهداری و پارک دوچرخه عرضه  برایدر بازار راهکارهای مختلفی 

 :کرد بندیطبقهگستردگی زیاد در دو گروه  رغمعلیرا  هاآن

یه دهید و یا تک آنرا به  تاندوچرخهید توانمیکه  ایسازه :پارک دوچرخه هایسیستم

 دنشومیرا شامل  هادارندهنگه و هاپایهانواع گوناگونی از ، این دسته. داخل آن بگذارید

به قفل مجهز  تواندمیقرار گیرد و  مورداستفادهبرای یک یا چند دوچرخه  تواندمیکه 

 .باشد یا نباشد

برای نگهداری از دوچرخه که شامل  شدهمحافظتمکانی  :امکانات نگهداری دوچرخه

ممکن است برای نگهداری از دوچرخه است که  های تکی در کنار همنگهدارنده

. خودکار باشد یا نباشد و رایگان یا پولی باشد، نگهبان داشته باشد یا نداشته باشد

 .دوچرخه هستند هایپارکینگ، بزرگ این گروه هاینمونه

دوچرخه به  آنهستند که در  هاییآنسیستم پارک دوچرخه  مؤثرترینو  ترینمعمول

شکلی است که  U هایمیله هاآنبهترین . شودمیو قفل  شودمیتکیه داده  ایپایه

قابل  هادوچرخهاین روش برای تمامی انواع . شودمیتکیه داده و ثابت  آندوچرخه به 

استفاده . استفاده نمود توانمیرایج دوچرخه  هایقفلاز انواع  آناستفاده است و در 
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مختلف مثل  هایمحیطرا در  آن توانمی راحتیبهپایدار و محکم است و ، آسانی دارد

این روش در مقایسه با . . نصب نمود..کنار خیابان و جای پارک خودرو و، هاچهارراه

و احتمال آسیب به دوچرخه  رودمی دارندهنگهفقط چرخ جلو داخل  آنکه در  هاییمدل

بهتر و ، دوچرخه را سرقت کرد راحتیبهتوان می، و یا با باز کردن چرخ جلووجود دارد 

 .است ترمطمئن

بیش از  مثالً) تریطوالنیمدت  را برای شاندوچرخهخواهند می انسواردوچرخهوقتی 

 هاآناز  هایینمونهپارک کنند به تجهیزات دیگری نیاز خواهند داشت که ( یک ساعت

 .کنیم که هر یک کاربردهای خاص خودشان را دارندمی را اینجا معرفی

 خواهیم می شوند کهمی در شرایطی استفاده انفرادی دوچرخه: هایقفسه

زیاد نیست  رقدآندوچرخه را در برابر خرابکاری و سرقت محافظت کنیم ولی تقاضا 

 هاپارک، مرکز شهر، کوچک هایایستگاه)که بتوانیم پارکینگ بزرگی تدارک ببینیم 

 در حقیقت کمدی است با درب و قفل که دوچرخه داخل آن هاقفسهاین نوع . (...و

 نگهداری هایقفسهمشابه  هاپارکینگد این نوع رکارک. شودمی رود و درش قفلمی

را  تانوسیلهدهند تا می قرار هافروشگاهورودی بعضی از موبایل و کیف است که در 

 داخل آن بگذارید و درش را قفل کنید.

  انفرادی دارند با  هایقفسهکارکردی مشابه با  :جمعی دوچرخه هایقفسه

این نوع از . این تفاوت که برای چند دوچرخه جا دارند و به همان تعداد هم کلید دارد

 مسکونی استفاده هایمجتمعهستند بیشتر برای  دارقفلکه مشابه اتاقکی  هاقفسه

 .را داخل آن گذاشته و قفل کند اشدوچرخهشوند که هر کس بتواند می

  و مترو  آهنراهاصلی  هایایستگاهدر جاهایی مثل  :شدهمحافظتانبارهای

چرخه وجود دارد دی برای ظرفیت پارک بلندمدت دوتقاضای زیا، و جاهای شلوغ مشابه

 ؛شودمی استفاده هاپارکینگاز این نوع ، نرخ سرقت دوچرخه نیز باالست، حالدرعینو 

این نوع . شوندمی نگهداری، ده و در فضایی بستهشتحویل گرفته  هادوچرخهکه 
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موقت و قابل جابجایی برای  صورتبهبرای مراکز شلوغ بلکه  تنهانه هاپارکینگ

 .شوندمی رویدادها و اجتماعات بزرگ نیز استفاده

 هاینمونهفرد محور به  هاینمونهیره دوچرخه از ذخ هایسیستمروند تبدیل  اخیراً

 معمول هم از تکنولوژی استفاده هایسیستمشروع شده است. البته در ، اتیکاتوم

و یا کنترل همه پارکینگ با  هادوچرخهی در تحویل گیری و شناسای مثالً .شودمی

 .مداربسته هایدوربین

 

اگرچه شکل . مختلف هایطراحیانفرادی دوچرخه در  هایقفسهاز  هایینمونه: 37شکل 
 .مشابهی دارند تا حدی با هم متفاوت است ولی کارکرد هاقفسهاین 
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که برای تعدادی دوچرخه  هاقفسهاین  –جمعی دوچرخه  هایقفسهاز  اینمونه: 38شکل 
مثل . گیرندمییک در دارند و مورد استفاده تعداد محدود و مشخصی از افراد قرار ، جا دارند

کلید این ، هر یک از نفرات. کارمندان یک اداره و یا کسبه یک پاساژ، اهالی یک ساختمان
 .دمخزن را در اختیار دار

 

 مسلماً و ؛تمام اتوماتیک است هاینمونهبه  مولی تغییرات جدید در راستای تغییر سیست

این مسئله با  البته .باالی نیروی انسانی است هایهزینهدلیل این تغییر هم  ترینمهم

 ؛باالست هاآنت که هزینه نیروی کار در سامتناسب ربی غشرایط کشورهای اروپای 

برخی  در .محلی صورت گیرد هایزمینهباید به تناسب ، گزینه مناسبانتخاب  مطمئناًو 

ورودی کوچکی مانند یک دکه در خیابان است ، نمای ظاهری ،اتوماتیک هایسیستماز 

 در زیر زمین منتقل سازیذخیرهکه دوچرخه را تحویل گرفته و با آسانسور به محل 
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گیرند بسیار مورد می ز شهربه علت فضای بسیار کمی که ا هانمونهاین . کندمی

 .انداستقبال

 
 

این . دوچرخه مکانیزه در مراکز شهرهای مختلف هایپارکینگاز  هایینمونه: 39شکل 
کنند و آن را در مخزن زیر زمین و می بصورت خودکار دوچرخه را دریافت هاپارکینگنوع 

 .کنندمی یا مخزن چند طبقه هوایی نگهداری
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 عمومی شهری ونقلحملو  سواریدوچرخه .10

ولی با متصل . کوتاه است هایمسافتبرای  ونقلحملیک روش  سواریدوچرخه

 هایمسافترا در  آننقش  توانمیعمومی  ونقلحملنمودن این وسیله به سیستم 

و  سواریدوچرخهدر این قسمت ما به بررسی ارتباط بین . نمود پررنگنیز  ترطوالنی

این امکان را ایجاد کند و حمل  تواندمیی که هایزیرساخت، عمومی ونقلحملسیستم 

 .پردازیممیعمومی  ونقلحملدوچرخه با سیستم 

 عمومی ونقلحملیک سیستم  عنوانبهدوچرخه  10-1

مطرح است سوق دادن  ونقلحمل گذاریسیاستمسائلی که در  ترینمهمیکی از 

 هایمحدودیتیکی از . عمومی است هایسیستمبه  های شخصیاز خودرو ونقلحمل

. درب تا درب نیستند، هاسیستماست که این  اینعمومی  هایسیستماساسی استفاده از 

 رویپیادهنیازمند  بعدازآنقبل و  حتماًاگر بخواهید از یک خط اصلی قطار استفاده کنید 

در این . به مقصد برسید مبدأاز  . هستید تا..اکسی واستفاده از اتوبوس و تراموا و ت و یا

انتظار برای رسیدن اتوبوس و مترو و عوض ، شهری هایمحیطدر  رویپیادهمیان 

 ونقلحملتلفیق دوچرخه با . باشد کنندهمأیوسو  کنندهخسته تواندمی، هاخطکردن 

استفاده از . با پتانسیل خیلی باال را پدید آورد ونقلحملاز  ایزنجیره تواندمیعمومی 

سفر شما  تواندمی، ایستگاه و از ایستگاه نهایی تا مقصداولین وچرخه برای رسیدن به د

 .نماید ترسریعو  ترراحترا 
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داخل قطار  تانرا با خود تاندوچرخه ید با دوچرخه تا ایستگاه شروع بروید وتوانمیشما 

دوچرخه دیگری در ایستگاه ، شاید هم بخواهید بجای حمل دوچرخه در قطار. ببرید

در ایستگاه  را و دوچرخه اولی کنیداستفاده  آنو از ( یا اجاره نمایید)مقصد داشته باشید 

این شرایط بسیار به نفع سیستم . منتظر شما باشد، برای برگشتپارک کنید تا 

دوچرخه و قطار در یک ایستگاه  برای مثال استفاده ترکیبی از. عمومی است ونقلحمل

 هایداده تواننمی. ایستگاه را چندین برابر افزایش دهد آنحوزه اثر  تواندمیرو مت

 –کاملی از اینکه چه مقدار از سفرهای عمومی در دسته سفرهای ترکیبی دوچرخه 

ولی در مطالعات اندکی که انجام شده است ، ارائه داد دنگیرمیعمومی قرار  ونقلحمل

به ایستگاه مترو با  24درصد سفرها در منطقه فلمیش بلژیک 22که حدود  انددریافته

 .درصد است 39این آمار در هلند در حدود . شودمیدوچرخه انجام 

 عمومی ونقلحمل هایایستگاهدر  سواریدوچرخهامکانات  10-2

در بسیاری از  اندتالشعمومی در  ونقلحملمتصدیان ، برای ایجاد این ترکیب عالی

 این برای. را فراهم آورند هادوچرخهامکانت الزم برای پارک ، اصلی هایایستگاه

دوره  معموالً چراکه. دید تدارک باکیفیتی و خوب نگهداری بایستمی هاایستگاه

طوالنی و بیش از دو ساعت است و لذا نیاز به امنیت و حفاظت  هادوچرخهنگهداری این 

 .بهتری دارد

 اگر . شودمیدوچرخه توصیه  هایپایهاستفاده از ، راهکاری اولیه عنوانبه

 .هم داشته باشند که عالی است بانسایه

 عنوانبهرا  دارقفل ی قفسهتعداد توانمیتعداد افزایش یافت  کهدرصورتی 

 .سرویس پولی به مجموعه اضافه نمود

  سیستم مجتمع نگهداری دوچرخه را  توانمیدر صورت افزایش بیشتر تعداد

                                                      
 زبان شمال بلژیکمنطقه هلندی 24
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 .نمود که بر اساس آبونمان ماهانه کار کند اندازیراه

  سرپوشیده و با نگهبان و  هایپارکینگبزرگ بهتر است از  هایایستگاهدر

 .مسئول استفاده شود

باشد که در تمامی  ایگونهبهعمومی باید  ونقلحملپارکینگ دوچرخه برای سیستم 

ول تغییر نرم بین قطار و همچنین باید اص. به شکل مشابه قابل اجرا باشد هایایستگاه

محل پارک دوچرخه در فاصله معقولی از محل  بایستمییعنی  ؛دوچرخه را رعایت کرد

تا حد امکان  اشزمانیمحدودیت ، دسترسی خوبی داشته باشد. به قطار باشد سوارشدن

تحولی است که  دوچرخه هایایستگاه. دسترسی یافت آنبتوان به  راحتیبهکم باشد و 

مکانات بزرگ از به مجه، مترو هایایستگاهاین . است ایجادشدهدر آلمان و هلند  اخیراً

 تواندمیامکانات جانبی . هستند آنپارک دوچرخه و خدمات جانبی دوچرخه در کنار 

اجاره ، تعمیر دوچرخه. نیاز خواهد داشت سواردوچرخههمه چیزهایی باشد که یک 

محلی برای دریافت اطالعاتی در مورد دوش برای شستشو و یا ، تجهیزات جانبی

 .دوچرخه

 عمومی ونقلحملبا سیستم  هادوچرخهامکان حمل  10-3

 ونقلحملاز سیستم  شاندوچرخهبتوانند به همراه  سواراندوچرخهاگر اجازه دهیم 

درب تا  صورتبهعمومی استفاده کنند در این صورت امکان استفاده از دوچرخه را 

زیادی دارد و تنها  هایمحدودیت ذاتاًالبته این روش . کنیممیفراهم  ترراحت، درب

 .استفاده کنند آناز  توانندمی سواراندوچرخهاز  کوچکیبخش 

 باعث افزایش ازدحام و شلوغی در داخل وسایل  طبیعتاًجاگیرند و  هادوچرخه

 .شوندمیعمومی  ونقلحمل

  این است و وقت تمامی مسافران برای  گیروقت هادوچرخهپیاده و سوار کردن

 .شودمیگرفته  کار
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 توانندمیمهار نشده باشند  خوبیبه، در داخل وسیله هادوچرخه کهدرصورتی 

 .باشند خطرآفرین

 دوچرخهعمومی برای حمل  ونقلحملایجاد امکان استفاده از وسایل ، با این توضیحات

که تقاضای خط کم بوده و ظرفیت مازاد مناسب در  شودمیدر شرایطی توصیه  صرفاً

در سفرهای داخل شهری که در خارج از محدوده . داخل وسایل نقلیه وجود داشته باشد

. فضای کافی برای حمل دوچرخه وجود دارد معموالً، شودمی ساعات پیک مسافر انجام

شلوغ نیستند خطوط آنچنان ، همچنین برای سفرهای تفریحی و بیرون شهری نیز اغلب

 .که نتوان دوچرخه را با وسیله نقلیه عمومی منتقل کرد

 در ساعات غیر پیک  صرفاًاجازه حمل دوچرخه ، رهای اروپاییدر بیشتر کشو

گاهی اوقات  بعد از ظهر است. 7مجدد بعد از  و بعدازظهر 4صبح تا  9یعنی از 

عمومی استفاده  ونقلحملاز  توانندمیفقط بعد از ساعات عصر  هادوچرخه

ان نباید سواردوچرخهقانون ضمنی هم وجود دارد که  آنعالوه بر . نمایند

و اگر اتوبوس یا واگن شلوغ  دوچرخه را وارد وسایل نقلیه مملو از جمعیت بکنند

 .اولویت با افراد پیاده خواهد بود، بود

   برای سفرهای تفریحی و در فصول خاصی ، ونقلحمل هایسیستمبرخی از

 .کنندمیامکان حمل دوچرخه را اضافه ، از سال

   برای مسیرهای طوالنی  صرفاًعمومی  ونقلحملبا سیستم  هادوچرخهحمل

 هاایستگاهفاصله بین ، ترکم هاتوقف هاآندر خارج از محدوده شهری که در 

 .باشدمیجذاب ، اتالف زمان کمتر است درنتیجهو  ترطوالنی

ای در دنیا در طور فزایندهونقل عمومی بههای حملبه سیستم های تاشودوچرخهورود 

گیرند عموماً ها میحال افزایش است. با توجه به فضای بسیار کمی که این دوچرخه

ها ها وجود ندارد و صرفاً در مسیرهای بسیار شلوغ از ورود آنمشکلی برای ورود آن

واقع شاید نتوانند کارایی دوچرخه این نوع از دوچرخه ها در بیشتر م شود.جلوگیری می

هایی در طراحی که مانع ال بخاطر ابعاد کوچکتر و محدودیتواقعی را داشته باشند.احتما
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ها در برابر این ایرادات، قابل شود. ولی مزایای آناز یک طراحی ارگونومیک کامل می

سیار توجه است و برای شهرها مخصوصا برای رکابزنی ترکیبی در شهرهای بزرگ ب

توانید ای، در هرجایی از شهر میداشتن چنین دوچرخه ااند.  تصور کنید که بمناسب

ا الزم شد برای سوار دوچرخه خود را همراه داشته باشید و از آن استفاده کنید و هرج

، اتوبوس و یا تاکسی، راحت آن را جمع کرده و همراه خود ببرید. شدن به مترو

 . گیردارد و مورد استفاده قرار میها در بازار ایران نیز وجود دهایی از این دوچرخهنمونه

های های مختلفی برای بارگیری دوچرخه در داخل سیستمها و مکانیزمسیستم

ها صرفاً جایی برای دوچرخه در نظر ونقل عمومی وجود دارد. در برخی از آنحمل

بایست با سوار میو دوچرخهای ندارد شده است که هیچ پایه و بست و نگهدارندهگرفته

در برخی وسایل نقلیه امکان نگهداری دوچرخه در وضعیت دست دوچرخه را نگه دارد. 

وسیله قالب یا بند وجود دارد. در برخی دیگر دوچرخه در بیرون افقی یا عمودی به

ه ای کای در جلو یا عقب وسیله و یا روی تریلر جداگانهدارندهبر روی نگه، وسیله نقلیه

 شود.شود بسته میبه دنبال وسیله نقلیه کشیده می
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در ، عمومی ونقلحملبه عنوان بخش مهمی از سیستم ، شهری هایاتوبوس: 40شکل 

 صرفاً، هاآندر برخی از . شوندمی حمل دوچرخه مجهز هایسیستمبسیاری از شهرها به 
جایگاه مناسبی برای ، شود ولی در اکثر مواردمی اجازه ورود دوچرخه به داخل اتوبوس داده

جلوی اتوبوس و یا ، داخل اتوبوس نگهدارنده دوچرخه در. شودمی دوچرخه در نظر گرفته
از ، این کار صورت گرفته تازگیبهدر شهر تهران که . شودمی پشت اتوبوس ایجاد

در برخی شهرها که تقاضا برای استفاده . شودمی توبوس استفادهجلوی ا هایدارندهنگه
امکان حمل تعداد ، با بستن تریلری پشت اتوبوس، از دوچرخه و اتوبوس زیاد است زمانهم

 .کنندمی زیادی دوچرخه را فراهم

 
دارند و که  حجم کمی خاطر بهشهری  هایاستفادهتاشو در  هایدوچرخه: 41شکل 

شهری  ونقلحملبسیاری از مشکالت استفاده از دوچرخه در ، قابلیت جابجایی باالیشان
نه نیاز به پارکینگ خواهید داشت و نه نگران ، هادوچرخهبا این نوع . کنندمی را مرتفع

در حال حاضر در  هادوچرخهاین نوع . امکان حمل آن با وسایل نقلیه عمومی خواهید بود
 .اندقرارگرفتهشوند و مورد استقبال می هم عرضه داخل ایران

www.takbook.com



142 

 

 
امکان استفاده از مترو برای حمل دوچرخه  تازگیبه، متروی تهران :تصویر باال: 42شکل 

برای امکان حمل دوچرخه  هاواگناگرچه برخی از . فراهم آورده است، را در ساعات محدود
تعبیه نشده است و  هاواگندر داخل  ایدارندهنگههیچ  فعالً ولی اندشدهمشخص 

 .موظف است دوچرخه خود را نگه دارد سواردوچرخه
. شودمی مترو تعبیه هایواگنکه در داخل  هاییدارندهنگهاز  اینمونه :تصاویر پایین
شود یم باعث نظم و راحتی بیشتر در انتقال دوچرخه تنهانه هادارندهنگهاستفاده از این 

 .کاهدمی بلکه از خطرات احتمالی حمل دوچرخه با قطار نیز
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 مطالعات بیشتر .11

، اطالعات، ارائه داده است، ارکه در این نوشت مطالبیعالوه بر  prestoمجموعه 

در  تردقیقبیشتر و  اندمایلو راهنماهای بیشتری را برای کسانی که  هادستورالعمل

 .است آماده کرده، کار کنند، این مورد

و مراجع تحقیقاتی  هاسازمان، prestoتوسط  شدهآمادهعالوه بر اطالعات و منابع 

با توجه به توصیه اکیدی . انددادهزیادی نیز در این مورد کار کرده و منابع خوبی ارائه 

وجود  موردمطالعهجامعه و شهر  هایزمینهکه در این حوزه از دانش برای تطابق آن با 

مناسبی برای توسعه  هایآموختهتوانند شامل درس می این مواردلذا همه ، دارد

بازده باالی ، آنچه مهم است. محلی و بومی در نقاط مختلف کشور باشند هایمدل

انجام شده در این حوزه است که با رویکردهای مختلفی که در کشورها  هایریزیبرنامه

به ، بسیار پایین هایگذاریسرمایه در اکثر موارد با تقریباً، و شهرهای گوناگون داشته

 .اندیافتهدست  توجهیقابلنتایج 

الزم ، داخلی هاینمونهو  هامدلدر  گیریبهرهدر ادامه مطالعه منابع مختلف برای 

درس ، قرار گرفته و در هر کدام موردبررسیموفق و ناموفق داخلی نیز  هاینمونهاست 

بررسی ، و تحقیقات جهانی در تطابق با تجربیات آمدهدستبهو تجربیات  هاآموخته

، وجود داشته، موفقی که در شهرهای مختلف چنداننه هایتالشرسد می به نظر. شوند

 دوچرخه در شهر نشات هایشبکههمه از عدم درک مناسب و دید کلی از ساختار 

، رسندینمکه به نتیجه مطلوب  هاییگذاریسرمایهافزایش تعداد  مسلماً. گیردمی
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بایست می بعدی خواهد انجامید و هایگذاریسرمایهبه بازدارندگی در برابر  درنهایت

 .اصالح و کنترل شود

، لذت برده باشید و این مطالب، بود شدهآمادهکه  ایخالصهامیدوارم از این ، درهرصورت

 .ی شهری در کشور باشدسواردوچرخهبرای توسعه  ایزمینه
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