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 چکیده
 اندردهکی زيادی است که تالش هاسالجنوب شرق آسیا در کشورهای پیشرفته و صنعتی غربی و حتی کشورهای 

سواری را در میان مردم ترويج کنند. در اين ونقل پايدار و فعال بر مبنای پیاده مداری و دوچرخهتا مبانی حمل

اند که عالوه بر يدهدای را تدارک يژهوروی، مسیرهای یادهپسواری و کشورها در راستای افزايش ايمنی دوچرخه
باشد. در کشور ايران نیز هرچند دير اما چند سالی است که در یمسواران کننده دوچرخهخص زيبايی، ترغیبشا

هم در زمره ساکنان شهرهای تاريخی ايران هستند که شهرهای گوناگونی اين طرح پیاده شده است. مردم کاشآن
شرايط کنونی که وسايل نقلیه موتوری مشکالت ای در استفاده از دوچرخه دارند. بر اين منوال و در يرينهدسابقه 

شده است. هدف  يدهدونقل شهری کاشان ضرورت بررسی جايگاه دوچرخه در نظام حمل اندآوردهزيادی پديد 
 پس از باشد.یمدر افزايش استفاده از آن  مؤثرسواری در کاشان و عوامل پژوهش حاضر بررسی موانع دوچرخه

ی موردنیاز به شیوه پیمايشی با استفاده از پرسشنامه هادادهسی مبانی نظری موضوع، ای و بررمطالعه کتابخانه
افزار میری از نرگبهرههای پیرسون، تی و فريدمن( با ی آماری توصیفی و استنباطی )آزمونهاروشآوری و با جمع

SPSS ه ترس از تصادف با وسايل ين مانع عدم استفاده از دوچرخترمهمدهد یمنتايج نشان  وتحلیل شد.تجزيه
محور با متغیرهای میزان آگاهی و وضعیت فضای کالبدی ونقل انسانباشد. بین استفاده از حملیمنقلیه موتوری 
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 مقدمه

ای خود، که با عنوان علم العمران از سوی ابن خلدون مطرح شد و چه اينک که در محافل توسعه چه در اوان حیات نظريه

(. 13: 1369تری در خود پرورانده است )عطاءالهی، گرايان بر میز تشريح قرار دارد، همواره جوانب تازهآکادمیک توسعه

ابعاد شکلی و محتوايی الگوهای توسعه، نمايانگر نوعی تکامل از حیث در اين سیر تاريخی روند و گرايش حاکم بر 

ای که، از برداشت و باوری تک ساختی )رشد اقتصادی( به برداشت و باوری چند ساختی گونههاست. بهمفهومی آن

ر توسعه رانده های تک سونگ(. قبالً جامعه به درون چارچوب191 :1378 )توسعه پايدار( تغییر جهت داده است )بحرينی،

(. 13: 1369های بومی هر جامعه قرار دهد )عطاءالهی، شد و اکنون اين توسعه است که بايد خود را در خدمت ويژگیمی

د، انسان باشهای پايدار در راستای اعتالء و بالندگی او میها و برنامهواژه پايداری که درواقع اين طرحذينفع اصلی در پس

ها و نظريات توسعه قرار گرفت. نظريه توسعه ر تحول مفهومی اين انسان بود که در محور برنامهاست، چراکه در اين سی

 های تجديد پذير، ساختار اجتماعی سالم وجويی در انرژی، تالش در جهت استفاده از انرژیپايدار نیز با تأکید بر صرفه

حفظ هوای پاکیزه، ارتقای کیفیت زندگی تقويت سازمان اجتماعی شهروندان، کاهش آلودگی و ضايعات محیطی، 

های آينده از زمین و بهبود کیفیت زندگی، درواقع به دنبال برآوردن نیازهای فعلی شهروندان در شهر، تأمین حقوق نسل

(. توسعه پايدار ابعاد 42: 1380های آينده در تأمین نیازهای خود است )بحرينی، های نسلبدون از بین بردن قابلیت

گردد. يکی از اين ابعاد مهم که درواقع يکی از نی از جامعه مانند ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و... را شامل میگوناگو

اشد. بونقل جوامع و شهرها و پايدار بودن آن میباشد مسئله حملابزارهای مهم دستیابی به جوامع و شهرهايی پايدار می

ناگون های گومندی از کاربریطمئن شهروندان به نقاط گوناگون شهر و بهرهبا توجه به اينکه دسترسی آسان، سريع و م

ونقل و توان به اهمیت رابطه سیستمی حملهای محیط شهری مطلوب است، میموجود در سطح شهر يکی از ويژگی

نابراين شود، بونقل شهری میدرصد انرژی مصرفی دنیا صرف حمل 25اکنون، حدود ريزی شهری پی برد. همبرنامه

میلیون خودرو در جهان در حال  820ونقل يکی از مسائل اصلی در پايداری شهری است. همچنین بر اساس آمار، حمل

شده است )موسويان، تن در سال اعالم 4تردد است که اين تعداد رو به افزايش بوده و میزان آلودگی ناشی از هر خودرو 

د. رسی شهری را متأثر ساخته که تصور زندگی بدون آن، ناممکن به نظر میچنان زندگونقل آن(. درواقع حمل91: 1390

ا ونقل عمومی پايدار داشته باشند. اين پويايی بکنند که بتوانند پويايی الزم را در حملبنابراين شهرهايی موفق عمل می

. در يک شهر پايدار که در آن ونقل تحقق خواهد يافتارائه خدمات شهری پايدار و متناسب با نیازها و تغییرات حمل

که  گونه باشدسواری غالب است، شکل شهر پايدار بايد آنروی و دوچرخهويژه پیادهونقل سالم و فاقد آالينده و بهحمل

ها را تسهیل نمايد. برای اين منظور، بايد شکل کالبدی جديدی به وجود آورد که حاوی مشخصات زير باشد: اين فعالیت

ه وسايل ونقل پايدار با وابستگی کمتر به اتومبیل و دسترسی بیشتر بتوسعه، تراکم نسبتاً باال، شبکه حملالگوی فشرده 

 شهری، حفاظتسواری، تأکید بیشتر بر استفاده از اراضی درونروی و دوچرخهونقل عمومی و وجود امکانات پیادهحمل

رويه جمعیت، فقر، (. مسائلی از قبیل رشد بی23: 1376ينی، شناختی )اکولوژيکی( و... )بحراز اراضی حساس از نظر بوم



ونقل ازجمله مشکالت شهرهای جهان سوم هستند که لزوم نشینی و بیکاری، همچنین مسئله آلودگی هوا و حملحاشیه

 شود.توجه به پايداری شهرها و داشتن شهرهايی پايدار در اين کشورها بیشتر احساس می

باشد. ايده مسیرهای ويژه محور، حمل نقل با دوچرخه میونقل پايدار و انسانهای حملترين روشيکی از نزديک

های کامل مطرح شد. خیابان کامل يا خیابان برای همه، اولین بار توسط دوچرخه شايد اولین بار در قالب اصطالح خیابان

به بعد در قالب قانون تغییرات  2009ال های کامل که از سسواری آمريکا بکار برده شد. ايده خیابانهیئت دوچرخه

ل، های کاماينکه به تصويب کنگره آمريکا رسید در بسیاری از شهرهای آمريکا به اجرا درآمد. خیابان از بعد 1وهواآب

دهد که امنیت و ای صورت میگونهجداسازی يا استفاده همزمان از فضای خیابان برای پیاده، دوچرخه و اتومبیل را به

ونقل را در هنگام طراحی در نظرگیرند و تنها به ی همه کاربران را در هر سنی، با هر توانايی و يا نوع وسیله حملراحت

 حرکت سريع اتومبیل نینديشند.

ای است مکانیکی که با استفاده از قدرت حرکتی پاها به هر شکلی قادر به حرکت است. اين وسیله دوچرخه وسیله

سال قبل از میالد مسیح در کشورهايی همچون چین، مصر و هند ديده و بر روی ديواره  2300 ترين شکل دردر ابتدايی

شده و بعدها اين ريشه گرفته« KYKLOS»غارها نیز اشکالی از آن موجود است. لفظ دوچرخه از کلمه يونانی به نام 

« CYCLE»مفهوم عدد دو و کلمه پسوند  به« BI»تبديل گرديد، کلمه پیشوند « BICYCLE»يونانی در زبان التین به کلمه 

یله قدرت وسشود که دوچرخ دارد و بهای تعريف میعنوان وسیله نقلیهدوچرخه بهبه مفهوم دايره و به عبارتی طوقه است. 

 (.11 :1381)آل ابراهیم،  آيدمی رانند به حرکت درفرد يا افرادی که آن را می

ی احومهی و شهردرونبرای سفرهای  تواندیمکه  باشدیمت و فعال زيسسواری يک سفر دوستدار محیطدوچرخه

ی، سواردوچرخهوجود آگاهی والدين از مزايای  وجود و با اين (. باMoudon et al, 2005: 246کارايی الزم را داشته باشد )

 افته استي دوچرخه کاهشبه دلیل مشکالت )بزهکاری و ترافیک(، رغبت والدين به تشويق فرزندان خود به استفاده از 

(Nasrudin & Nor, 2013: 399.)  ی برای انجام سفرهای جوانان مزايای زيادی دارد که سواردوچرخهاستفاده از سیستم

سالمتی و شادابی، بهبود تعامالت  ی در جوانان، کمک بهريپذتیمسئولتوان به افزايش حس استقالل و جمله آن می از

 60طور متوسط دست کم (. بهNasrudin & Nor, 2013: 393زندگی در جامعه اشاره نمود. ) اجتماعی و ارتقاء کیفیت

(. Cavill et al, 2001: 56شده است ) توصیه هاآندقیقه فعالیت فیزيکی در روز برای جوانان در راستای بهبود سالمت 

یر مسائل گوناگونی بوده است. بدين معنی عنوان يک وسیله و شیوه تردد در شهر، تحت تأثسواری بهدوچرخه و دوچرخه

شدن مفاهیم نوين  از سوی ديگر با مطرح امابخشد طرف معنی می، استفاده از دوچرخه را ازيک30که رکود اقتصادی دهه 

شدن دوچرخه  روند فراموشمیالدی  50توسعه اقتصادی دهه سپس  در معماری و شهرسازی و عمدتاً جنبش مدرنیسم،

نین تحوالتی به ايجاد سرعت، شتاب و درنتیجه گسترش استفاده از اتومبیل در دهه شصت و به وجود آمدن چتسريع شد. 

 ونقل در شهرها منتهی شد.مسئله حمل

                                                           
1. Climate change 



تدريج اقتصادی موجود، دوچرخه از متن زندگی جامعه به -، با توجه به فرهنگ سیاسی1350از دهه هم  نادر اير

بودن صورت که با رشد سريع اتومبیل در ايران و نتوسعه يافت. بدين« مبیل برای هر نفريک اتو»بیرون رانده شد و تصور 

های سطوح گوناگون کشور، موجب ريزیها در برنامهسواران و حذف شدن يا کم توجهی به آنايمنی الزم برای دوچرخه

ا ب تفريح برای کودکان تبديل نمود. صورت يک ابزارعنوان يک وسیله نقلیه گرديد و آن را بهکاهش اهمیت دوچرخه به

توجه به مزايای خاص دوچرخه، رويکرد مجددی به اين وسیله نقلیه شده است. يک نمونه از توجه دولت به دوچرخه، 

شورای عالی شهرسازی و معماری ايران است که طراحی مسیرهای مخصوص عبور دوچرخه را در  1368مصوبه سال 

 .(22: 1390آبادی، )مختاری ملک دهدتوجه قرار می زار نفر مورده 50با جمعیت بیش از  یشهرها

در تفکرات حاکم بر شهر و شهرسازی امروز ديگر شهرهای مملو از هیاهوی اتومبیل، سروصدا، آلودگی هوا و... 

 اندفتهه قرارگرتوج ها موردهای روانی و جسمی انسانروند، بلکه شهرهای آرام و منطبق با ويژگیمدينه فاضله به شمار نمی

ما ا شودیمونقل فعال در سفرها موجب کاهش ترافیک در ساعات اوج ترافیک روزانه ی حملهاوهیشعالوه استفاده از به

سواری ونقل فعال نظیر دوچرخهی حملهاوهیشاز طرفی ديگر داليلی ازجمله نبودن ايمنی کافی منجر به کاهش استفاده از 

سواری( در شهر کاشان پرداخته محور )دوچرخهونقل انسانبررسی موانع و مشکالت حمل . در تحقیق حاضر بهشودیم

 شود.یم

 

 مبانی نظري تحقیق

سال بعد از اختراع دوچرخه، به چند دلیل ازجمله ارزان بودن، هزينه پايین، عدم آلودگی، مناسب برای افرادی که  140

جاماند. ونقل برعنوان يک عنصر مهم از نظام حملند، اين وسیله همچنان بهروی هستیادهپامکان رانندگی ندارند و مجبور به 

ونقل استفاده شود يا شکلی از عنوان يک وسیله حملسواری عامل فعالیت فیزيکی و کاهش چاقی است. چه بهدوچرخه

 :Xing.Y. et al) کندیم ايجاد و نیز برای جامعه سواردوچرخهی منافعی را برای سواردوچرخهفعالیت فیزيکی يا هردو، 

p:3). 

 شهريونقل درونجایگاه دوچرخه در نظام حمل
هترين توان به بها میونقل شهری دارای صفات، مزايا و معايبی است که با شناخت دقیق آنهای حملهريک از انواع سیستم

ی ای که انسان برااست، و انرژیترين وسیله نقلیه يافت. دوچرخه از نظر مصرف انرژی باصرفه ها دستترکیب از آن

: 1381کند، فقط برابر باانرژی يک لیتر بنزين است )آل ابراهیم، کیلومتر صرف می 400راندن آن طی مسافتی تقريباً معادل 

صد دوچرخه باانرژی تولید يک خودرو برابر است. از سويی ديگر، برای پیمودن ( انرژی الزم برای ساخت يک20

کیلومتر( غالباً سرعت متوسط دوچرخه از متوسط سرعت ديگر وسايل نقلیه بیشتر است  6در شهرها )تا های کوتاه مسافت

کند. در (. از نظر اشغال فضای شهر نیز دوچرخه نسبت به ساير وسايل نقلیه فضای کمی اشغال می21: 1381)آل ابراهیم، 

راحتی جا داد دوچرخه را به 15زديک به توان نشود، میفضايی که برای توقف يک خودرو در نظر گرفته می



(Sheikhlislami, 1995: 54بنابراين دوچرخه بخشی از کل سامانه حمل .) روی، سالم و نقل شهری است و مانند پیاده و

 زيست است.متناسب با محیط

 هایا هزينهاستفاده از دوچرخه برای الگوهای سفر روزانه، هم منافعی برای سالمت فردی و هم سالمت محیطی ب

داری در طور معنیدر طول دو دهه گذشته استفاده از دوچرخه به (.Winters et al, 2010: 153ناچیز اقتصادی دارد )

(. در شهرهای اين کشورها افراد نه از روی Pucher, 1999: 626يافته است ) کشورهای اروپايی و امريکای شمالی افزايش

ن وسیله نقلیه سالم، مفید و باصرفه را در سفرهای کوتاه و حتی متوسط جايگزين ناچاری، بلکه به انتخاب خويش، اي

 .(Bassett et al, 2008: 799) اندکردهخودرو ديگر وسايل نقلیه 

کاربرده شده است، که ازجمله سواری بهمتحده و کانادا دامنه وسیعی از اقدامات برای ترويج دوچرخهاياالت در

 اشاره نمود:توان به موارد زير می

 های اتوبوس، با درجات متفاوتی از سرپناه و امنیت؛يستگاهاهای ريلی و يستگاهاهای دوچرخه در ینگپارکتدارک  -1

ای از خدماتی از فقط پارکینگ بلکه همچنین دامنههای چند عملکردی برای دوچرخه نهيستگاهاتدارک ديدن  -2

 ی مجهز به قفل؛کمدهاها و يشگاهنمازم جانبی، شستشوی دوچرخه، قبیل اجاره دوچرخه، تعمیرات، قطعات و لوا

 ی مخصوص دوچرخه در اتوبوس؛هاقفسه -3

 حمل هاگاهها و توقف يستگاهاهای مخصوص دوچرخه، خطوط و مسیرهای خیابانی که به سمت ايجاد گذرگاه -4

 (.Pucher &Buehler, 2009: 81)شوند یمهدايت  نقل عمومی و
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پیاده روی دوچرخه سواری حمل و نقل عمومی



 ونقل عمومی در كشورهاسواري و حملروي، دوچرخهوسیله پیادهدرصد سفرها به -1 نمودار

د دهیمونقل عمومی دارای منافع متقابل هستند، که منافع هر دو شیوه را افزايش ی با حملسواردوچرخههماهنگی 

ان سوارمومی به دوچرخهونقل عکند. دسترسی به حملیمونقل عمومی را بیشتر تشويق سواری و نیز حملو دوچرخه

های مناسبی يگزينجاتواند یمونقل همچنین تری را با دوچرخه انجام دهند. خدمات حملی طوالنیسفرهادهد یمامکان 

های یخرابیرهای دوچرخه و مسدر شبکه  هاشکافوهوای بد، توپوگرافی دشوار، سواران با آبکه دوچرخهرا هنگامی

 .(Pucher.J & Buehler.R, 2009: 86) هم کنندشوند فرایممکانیکی مواجه 

 

 در استفاده از دوچرخه مؤثرعوامل 
شدت متفاوت است. در کشورهای گوناگون برای مردان و میزان استفاده از دوچرخه در شهرها و کشورهای گوناگون به

 دهند.تأثیر قرار می زنان و افراد پیر و جوان عوامل زيادی وجود دارد که میزان استفاده از دوچرخه را تحت

آيند. به دلیل موانع اجتماعی، تقريبًا عوامل فرهنگی از عوامل مهم و تأثیرگذار در استفاده از دوچرخه به شمار می

کنند. اين در حالی است که استفاده از دوچرخه برای نصف جمعیت کشور ما که خانم هستند از دوچرخه استفاده نمی

ن در تواسواری میها و تأمین ايمنی و امنیت دوچرخهرد و با طراحی وسیله نقلیه مناسب خانمها هیچ منع قانونی نداخانم

ای که در کشور مطالعهسواری کمک کرد. نیز جهت رفع موانع اجتماعی موجود کوشید، و به گسترش فرهنگ دوچرخه

برابر بیشتر از دانشجويان مهاجر  3هلند  دهد که دانشجويان بومییمنشان  (Bruijn et al, 2005: 264)هلند صورت گرفته 

وهوايی، مسطح بودن يا نبودن مسیرهای روشنی از شرايط آبسواری بهمیزان دوچرخهکنند. یماز دوچرخه استفاده 

اين موضوع در  (.Noland,1995)پذيرد. سواری تأثیر میهای دوچرخهوبرگشت، وجود امنیت و وجود زيرساخترفت

 (.Hapkinson et al, 1989- Pucher et al, 1999- Nankervis, 1999شده است ) ت ديگر نیز تأيیدبسیاری از مطالعا

سواری در های دوچرخهشوند. بهبود زيرساختسواری قلمداد میاحتمال تصادف و مرگ، مانعی اساسی برای دوچرخه

های گوناگون جمعیتی ان گروهسواری میکشی، برای افزايش دوچرخهشکل مسیرهای ويژه دوچرخه و مسیرهای خط

سواری در خیابان اصلی، اغلب راهبردی مهم برای تقويت تدارک امکانات دوچرخه .(Garrard, 2007)اهمیت زيادی دارد 

بین، تسهیالت مربوط به تعیین مسیرهای ويژه دوچرخه از شود و دراينیمو مسافرت با دوچرخه قلمداد  ايمنی دوچرخه

 .(2( )شکل Krizek & Roland, 2005:55) ين راهبردهاستترمهم

 



 
 (Sheikhlislami, 1995: 112) :منبع دوچرخه، از استفاده در تأثیرگذار عوامل -2 نمودار

 

ونقل شهری وجهه اجتماعی نسبتاً پايینی دارد و زمانی عنوان وسیله حملاکنون در کشور ما دوچرخه بههم

 نقلیه نظیر خودرو و موتورسیکلت در دسترس نباشد.مورداستفاده قرارمی گیرد که ساير وسايل 

حده، متشده است. در اياالتای در جامعه دانشگاهی پیرامون دوچرخه انجاماز چندی پیش، همچنین تحقیقات گسترده

 سواریروی و دوچرخهاند و عملیات چندی برای تدارک شرايط پیادهاکنون اين فرصت را درک کردهچندين دانشکده هم

 ها زندگیها، درصد بااليی از دانشجويان در دانشکدهاند. در تعدادی از دانشکدهشان انجام دادهن برای جوامع دانشگاهیايم

 روی کرد يا با دوچرخهای که بايد پیادهفاصله توجه ديگری از دانشجويان و کارمندان در يککنند، و درصدهای قابلمی

ای (. در بريتانیای کبیر، کارمندان در شهرهای بزرگ اطالعات گستردهTolley, 1996: 215کنند )به دانشکده رفت زندگی می

 (.Cleary& McClintock, 2000: 114اند )سواری به محل کار داشتهراجع به مزايای دوچرخه

 

 ونقل جهانیموانع موجود بر سر راه پیشبرد دوچرخه در سیستم حمل
ومیر جهانی ای هشتمین علت مرگسوانح ترافیکی جاده ها:سواران و پیادهوجود ترس و عدم امنیت برای دوچرخه -1

ا ای تا میلیاردههای مرتبط با پیامدهای اين حوادث ترافیکی جادهباشد. هزينهمی 29-15هستند، و علت مرگ جوانان سنین 



تبديل به پنجمین عامل مرگ  ایومیر ترافیک جاده، مرگ2030دهد که تا سال ها فعلی نشان میگرايش رسد.دالر می

 (.WHO, 2013: 564) خواهد شد

شان را در ترافیک يا با استفاده از کاله ايمنی برانند. دانند چطور دوچرخهای از نوجوانان نمیکه عده حالی در -2

ن را تنها قانوبست نهکنند، اين بنروهای کناری خیابان میسواران احساس امنیت بیشتری در پیادهتعدادی از دوچرخه

 (.Balsas, 2003: 45دهد )کند بلکه همچنین آموزش را نیز تحت تأثیر قرار میدرگیر می

کنند اکثريت والدين از وسايل شخصی برای فرستادن فرزندانشان به مدرسه استفاده می ترس والدين از بزهکاران: -3

 اوجود آگاهی اکثر والدين از خطرات وسايل موتوریب .که نخست تحت تأثیر سطح امنیت )بزهکاری و ترافیک( بوده است

اده سواری، مسائل ايمنی، مانع تشويق فرزندان به استفروی و دوچرخهبرای محیط و اثرات مثبت تشويق فرزندان برای پیاده

 (.Nasrudin & Nor, 2013: 399ونقل فعال است )از حمل

 شود.یميشان هادوچرخهن از مانع استفاده نوجوانا زير ساختارهاناکارآمدی در  -4

 کنند.یميشان را در خانه رها هادوچرخه، نوجوانان، شهرهاونقل عمومی در به خاطر کیفیت باالی حمل -5

امکان خراب شدن دوچرخه و يا به سرقت رفتن دوچرخه يکی از موانع استفاده از دوچرخه است که ديگر قابلیت -6

 جايگزين کردن ندارد.

بت صحنظر تعامالت اجتماعی مهم هستند و نوجوانانی که به دنبال يافتن همراه و هم نقطه وبوس ازتراموا و ات -7

 ونقل عمومی استفاده کنند.جای تنها سفر کردن با دوچرخه، از حملدهند بهیمهستند ترجیح 

رسانده و افراد را ها به دوچرخه آسیب پوش جادههای مسطح و هموار و معیوب بودن آسفالت و کفنبود جاده -8

 (.Dolleschel, 2013: 4-14کند )منصرف می

 

 مسیرهاي مخصوص دوچرخه )مسیرهاي سبز(

ها گرفته و عموماً هر مسیری در شهر و حومه فضاهای باز خطی هستند که با کمک فاکتورهای طبیعی يا مصنوعی شکل

شود و برای برقراری ارتباط بین نقاط مهم امیده میشده مسیرهای سبز نها اختصاص دادهروها و دوچرخهکه برای پیاده

ای حومه به کار ها و چشم اندازهها، پارکونقل عمومی، مدارس و کارخانههای حملها، ايستگاهشهری ازجمله فروشگاه

( در Transportstyrelsen.seسواری کند. )روی کند يا با امنیت کامل دوچرخهتواند پیادهرود. بنابراين، هر شخص میمی

 شود.ادامه به تجارب میدانی از اجرای مسیرهای ويژه دوچرخه در نقاط گوناگون اشاره می

 

 آمریکاي شمالی

های مکانیکی ها همچنین جنبهبرنامه با محوريت دوچرخه وجود دارد. اين برنامه 80متحده، نزديک در اياالت

 (.Chandler, 2012: 12دهند )تاژ را نیز آموزش میهای نگهداری و تعمیر، تفکیک و موندوچرخه ازجمله شیوه



شده در بعضی از شهرهای آمريکای شمالی، مسیرهای ويژه دوچرخه ساخته شد. از میان عوامل مرتبط با محیط ساخته

سواری، شرايط خوشايند درون مسیر( سواری )جداسازی از مسیرهای وسايل موتوری، تسهیل دوچرخهبرای دوچرخه

فیک سواری که از نظر فیزيکی از تراها، برگزيده شدند. اين فاکتورها با ساخت مسیرهای مستقیم دوچرخهرکترين محقوی

 ها ممکن بود هزينه آور باشند اما يکوسايل موتوری جدا باشند و کمترين شیب را داشته باشند اعمال شد. بعضی طراحی

 ,Winters et al) های آهن قديمی توسعه دهندطول ريلروش با دست کم هزينه اين بود که مسیرهای دوچرخه را در 

2010: 154.) 

 2010ژوئن  10در ايالت مینیاپلیس و شهر سنت پل و مینه سوتا طرح نايس رايد از  ( مینه سوتا:Nice Rideطرح )

ماه پشتیبانی  سفر را در 10،000ايستگاه در سراسر اين سه منطقه آغاز شد. اين طرح بیش از  170دوچرخه و در  1550با 

ها در شرکت )سايکلز دوينچی( سواری انجام شد. دوچرخهبار دوچرخه 100،817کرده و در اولین فصل اجرای اين طرح 

ر زمستان شده و دهای کرايه دوچرخه باانرژی خورشیدی تأمیناند. برق کیوسکآمیزی شدهساخته و بارنگ سبز نئونی رنگ

ها )مخصوصاً به خاطر جلوگیری از فرسايش حاصل از نمک روی جاده( ه دوچرخهبه خاطر جلوگیری از آسیب رسیدن ب

شوند وقت کنترل میصورت تمامهای آنالين بههای هوشمند و يا نقشهها با گوشیشوند. دوچرخهاين سیستم تعطیل می

(Balsas, 2003: 38). 

 
 مینیاپلیس-: ایستگاه اشتراكی دوچرخه در مینه سوتا1 تصویر

 
 پاارو

 ونقل فعال در اروپا معموالً به خاطر چندين فاکتور است:سواری يا در اصطالح حملدوچرخه

 کنند؛ها که سفرهای کوتاهی را تولید میشهرهای فشرده و متراکم با ترکیبی از کاربری -1



عیت ترافیک پايین، و ممنوهای سرعتاستفاده از ماشین از قبیل مناطق آزاد خودرو، محدوده هایمحدوديت -2

 عبوری؛

 سواری؛تسهیالت گسترده، ايمن، راحت برای دوچرخه -3

 های مسکونی؛ترافیک آرام برای محله -4

 های باالی بنزين،قیمت رانندگی، قیمتاندازی يک ماشین منتج از مجوزهای گرانهای باالی مالکیت و راههزينه -5

 (.Bassett et al, 2008: 796های زياد بر خريد خودرو )مالیات

سواری هزار کیلومتر مسیر دوچرخه 35هلند دارای بیش از  :سواريطرح هلند براي طراحی مسیرهاي گرم دوچرخه

که های بسیار سردی دارد. با توجه به اينرود زمستانت. هلند که از جمله کشورهای حوزه اسکانديناوی به شمار میاس

های علمی و ها و مخصوصاً در محیطکنند و در فرهنگ آناستقبال میکشورهای حوزه اسکانديناوی از دوچرخه زياد 

 گرم کردنهدف  شهرهای هلند در حال ارائه طرحی بازيست مورد توجه است، دانشگاهی احترام به طبیعت و محیط

ر فصل د انرژی ژئوحرارتی جهت ترغیب شهروندان به استفاده بیشتر از دوچرخهبا استفاده از سواری مسیرهای دوچرخه

حال مارسل بوئرفین يکی از بانیان  اين هزار يورو در هر کیلومتر هزينه در بردارد، با 40الی  20ين ايده د. ازمستان هستن

اصلی آن بر اين باور است که اجرای اين برنامه موجب رخداد تصادفات کمتر، نیاز به نمک کمتر جهت عاری کردن 

 (55: 1388)اقبال مجد،  .دروها خواهد شدهای خوها از برف و کاهش هزينهجاده

درصد از ساکنان پايتخت دانمارک  35حدود  ک:ویژه دوچرخه در پایتخت دانمار هايبزرگراهساخت 

اگ در . مسئوالن کپنهدهندمیشهری يا استفاده از اتومبیل شخصی ترجیح  ونقل درونسواری را به سیستم حملدوچرخه

استفاده از اين مسیرها امکان طی کردن  باسواری از حومه تا مرکز اين شهر هستند. مسیر ويژه دوچرخه 26پی ساخت 

شود. میدقیقه فراهم  45کیلومتر در ساعات، در  20هم با سرعت متوسط کیلومتری از حومه تا مرکز کپنهاگ آن 15مسافت 

اکال، فا بايشهری است.  یرهای درونهدف از ساخت اين مسیرها ترغیب بیشتر مردم به استفاده از دوچرخه برای طی مس

را آغاز کرديم،  سواریدوچرخهسال پیش که ما ساخت مسیرهای  از صد: »گفته است زيست کپنهاگشهردار محیط

انجام  سواراندوچرخهبرای  توانستیممیاطراف شهر برای ساخت مسیرها بهترين کاری بود که  هایمحلههمکاری با 

 .«دهیم

(http://denmark.dk) 

 

 

 سیدنی

است.  شدهای ست که برای هر وسیله مکانی تعريفگونهونقل بهدر شهر سیدنی، نظم و انضباط در سیستم حمل

ی که تنها برا ایويژه کیلومتر مسیر 35شود. ها ديده میها در طول خیابانها، آمبوالنسها، اتومبیلمسیرهای ويژه اتوبوس

 سیدنی شده است.در شهر  سواریدوچرخهدرصدی ايجاد فرهنگ  500شده باعث افزايش دوچرخه تعیین

http://denmark.dk/


(http://bitre.gov.au/ )کیلومتر مسیر  55، 2007شده در شهر سیدنی در سال انجام هایريزیبرنامهاساس  بر

اين شهر دارای چند شبکه  2030ل ادر ست. شده اسمخصوص اتومبیل در نظر گرفته هایجادهجدا از  سواریدوچرخه

 .(Bonham and Wilson, 2012. )ايمن و جذاب برای شهروندان خواهد شد رویپیادهسواری و خطوط دوچرخه

 

 پیشینه تحقیق
سواران، تسهیالت ويژه، ايمنی مسیرها نامه مقطع ارشد، به نیازهای مهم دوچرخهدر پايان 1374االسالمی در سال شیخ -

تحت عنوان تدوين  1381نامه آل ابراهیم در سال ونقل شهری پرداخته است. پايانهای توسعه آن در حمللی راهطورکو به

 1381زاده در سال ملک شده است. ريزی کالبدی تدوينسواری در شهرها با نگاه خاص به برنامهگسترش دوچرخه فرآيند

نوان دو عامل مهم و پويا در شهر توجه داشته است. خواجوند در عسواری بهروی و دوچرخهنامه خود به پیادهدر پايان

وانتقال اقتصادی، دوچرخه را در مسائلی همچون عنوان دوچرخه، بهترين وسیله تندرستی نقل با، در کتاب خود 1387سال 

ی( تندرست های هوا، امنیتی، سالمتی واقتصادی )کاهش مصرف سوخت، درآمدزا از طريق جذب توريست، کاهش آالينده

، عوامل اصلی مرتبط با 1990های سرشماری سال آوری اطالعاتی از دادهبا جمع 1997داند. بالتز در سال کمکی مؤثر می

وهوای معتدل و وجود نسبت بااليی از سهم باالی دوچرخه را در سفرهای کاری، تراکم باالی جمعیت شهری، آب

، علت استفاده زياد شهروندان کانادايی نسبت به شهروندان آمريکايی از 2006دانشجويان، برشمرد. پوچر و بهلر در سال 

فاده ها از دوچرخه استها سه برابر بیشتر از آمريکايیدوچرخه را )باوجود هوای سردتر کانادا نسبت به آمريکا، کانادايی

اری، سو، شرايط امن دوچرخهکنند( تراکم باالی شهری، کاربری مختلط، فاصله کوتاه سفرهای شهری، درآمد پايینمی

ای تحت عنوان دسترسی به اند. رپلگ در مقالههای آموزشی، دانستهسواری و برنامههای کافی برای دوچرخهزيرساخت

ای ايمن، پرسرعت و ارزان در سفرهايی دوچرخه را در آمريکا، وسیله 1992ونقل عمومی در سال دوچرخه در حمل

، عوامل کاهش استفاده از دوچرخه در میان جوانان را ناکارآمدی در 2013تین دول شل در سال مارداند. بافاصله کوتاه می

 -های دوستان گروهی، فشار همشهرهاونقل عمومی در ی، کیفیت باالی حملاجادهزير ساختارها و خطرات ترافیک 

 .شماردوالدين برمی

ارزش در سفرهای کوتاه و گذران اوقات  ای بان وسیلهعنواای به دوچرخه به( در مقاله1387هنرور و همکاران )

 دانشجويان، در بین سواریدوچرخه رفتار ترويج ( معتقدند که برای1393نگرد. باقیان مقدم و همکاران )فراغت می

نتايج تحقیق ممدوحی و امینی  .شود واقع مؤثر تواندمی سواریدوچرخه فرهنگ ترويج منظوربه فرهنگی هایفعالیت

 برای مردان و زنان تمايل بر متفاوتی اثر نقلیه وسیله نوع و سفر هدف سن، همچون عواملی دهد،می نشان ( نتايج1393)

 استفاده رسف برای مترو و اتوبوس از که مردانی و شخصی نقلیه وسیله از که زنانی اساس اين بر. دارند دوچرخه با سفر

 در و یشترب تمايل خريد باهدف سفرهای در زنان طرفی از. دارند دوچرخه به سفر شیوه تغییر به کمتری تمايل نمايند،می

 تمايل آموزشی باهدف سفرهای در مردان کهدرصورتی دارند، سواریدوچرخه برای کمتر تمايل آموزشی باهدف سفر

 دوچرخه با فرس اضایتق سفر، زمان افزايش و سن افزايش با که است آن بیانگر نتايج. دارند سواریدوچرخه برای بیشتری



 و ترافیک اوج ساعت در سفر شروع متغیرهای دهد،می نشان همچنین نتايج. يابدمی کاهش مرد و زن گروه دو هر برای

( معتقدند 1393اسماعیل پوراشکا و همکاران ) .است مؤثر سواریدوچرخه برای مردان تمايل بر تنها روزانه، سفر تعداد

 در هری،ش کوتاه مسیرهای برای ويژهبه پاک غیر موتوری نقلیه وسیله يک عنوانبه دوچرخه به پرداختن ضرورتکه 

قربانی  توسط زنجان شهر در میدانی مطالعات نتايج به توجه با .است بسزايی اهمیت دارای رشت، شهری ريزیبرنامه

 از امر اين که است يینپا بسیار شهری هایجايیجابه در دوچرخه از دهد که استفاده( نشان می1394و اسدی )

 واری،سدوچرخه ويژه مسیرهای نبود ها،رسانه در تبلیغات ضعف دوچرخه، از استفاده سازیفرهنگ عدم نظیر عواملی

 آگاهی دکمبو عمومی، بافرهنگ بانوان سواریدوچرخه تناسب عدم اقلیمی، وضعیت تأثیر جامعه، مديران استفاده عدم

وجه تمايز تحقیق  .باشدمی دوچرخه برای پارکینگ نبود و سواراندوچرخه امنیت دنبو سواری،دوچرخه  مزايای از

عنوان باشد که بیشتر تحقیقات ذکرشده در باال به فاکتور دوچرخه بهحاضر با تحقیقات ساير پژوهشگران در اين می

االسالمی، وارد باال، تحقیق شیخاند. از مونقل پرداخته و مزايای آن را برشمردهيک فاکتور بسیار مهم در سیستم حمل

اند. زاده با تأکید بیشتری به جنبه کالبدی و درنظرگرفتن مسیری خاص برای دوچرخه توجه کردهآل ابراهیم و ملک

چه تحقیقات خارجی و ازجمله تحقیقات داخلی نظیر تحقیق قربانی و اسدی روی شهر زنجان روی اين مورد تأکید 

سواری کم است. های مناسب و ازجمله مسیرهای ويژه در شهر موجود نیست دوچرخهاند که چون زيرساختداشته

اند. اما اين تحقیق، گويای اين نکته است که مسیر ويژه دوچرخه در شهر کاشان و در يعنی از معلول به علت رسیده

نب آن و مزايا و موانع گرفته است و در ادامه تحقیق به بررسی جواشده و شکلشهرسازی يک شهر میان اندام ديده

تفاده شده است: متغیر موانع اسپردازيم. در تحقیق حاضر از متغیرهای زير استفادههای استفاده از اين مسیر میو جاذبه

 گويه( و متغیر وضعیت کالبدی  2گويه(، متغیر میزان آگاهی ) 5از دوچرخه )

 .گويه( 5)

 

 

 قلمرو پژوهش و روش پژوهش
. فاصله اين شهر باشدمیروستا  67بخش و  3شهرهای استان اصفهان است که دارای  ترينمهماز کاشان يکی شهرستان 

کاشان، با قرار داشتن بر روی زنجیره  .باشدمیکیلومتر  202کیلومتر و تا اصفهان  95کیلومتر، تا قم  230تا تهران 

شرقی و شمالی و غربی کشور، با شهرها و  یهااستانشهرها و  اطیهای کشور و واقع بر سر راه اصلی ارتبراهبزرگ

نفری  275325جمعیت (. 31 :1388باشد. )شاطريان، میت ممتازی یمرکزی، جنوب و جنوب شرقی دارای موقع هایاستان

 .(1390اند. )مرکز آمار ايران، گزيدههکتار سکنی  8680شهر در مساحتی قريب به 

 

 و كشورموقعیت شهر كاشان در استان اصفهان  -4شکل 



 
 

ر سواری دتازگی مسیرهای ويژه دوچرخهباشد که بهیکاشان مبلوار دانش شهر جامعه آماری شامل ساکنین محدوده 

 اهلل مدنی قرار دارد.بلوار دانش کاشان در محدوده میدان جهاد تا پارک آيت .شده استاين محدوده تعبیه

 
 اريسوموقعیت بلوار دانش و مسیر ویژه دوچرخه -5 شکل

 

 موضوعی نظر وی مفهوم ابعاد ،یاسناد روش از استفاده با. استی شيمایپ وی اسناد روش حاضر، پژوهش روش

 مستقل و هوابستی رهایمتغ نیب روابط و عيتوزی چگونگی بررسی برا زینی شيمایپ روش از و قرارگرفته موردبررسی



 افزارنرم اب هاداده پردازش و پرسشنامه ابزار از استفاده اب اطالعاتی گردآور از پس ،یشيمایپ روش در. است شدهاستفاده

SPSS، هایآماره و( و درصد یفراوان عيتوز جداولی )فیتوصی آمار هایروش از رهایمتغ سنجش سطح به توجه با 

سهم  و کوکران یریگحجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه. است شدهاستفاده( رسونیپ وی تی آمار آزمونی )استنباط

 اضر،ح قیتحق در. ديگرد آوریجمع و عيتوز هاآن نیبی تصادف صورتبهمحاسبه شد و  نفر 300درصد، تعداد  95اطمینان 

 نيتدو از بعد پرسشنامه منظور، نيبد(. 228 :1376 هومن،) است شده استفادهی صور روش از اعتبار، درجه شيافزا جهت

. شد انجام الزم اصالحات ،هاآن نظرات آوریجمع از پس و گرفت قرار داناستا و متخصصان ،نظرانصاحب اریاخت در

 زانیم قیتحق نيا در(. 151: 1382 ،یساروخان) است شده استفاده کرونباخی آلفا بيضر از قیتحق نيايی روا نییتعی برا

 گرفته ارک به پرسشنامه در هازهسايی ايپا احرازی برا الزم دقت که گفت توانمی و استی مطلوب اعداد شده،محاسبهی آلفا

 (.1 )جدول دارندی درونی همبستگ گريکدي با رهایمتغ سنجشی برا شده طراحی هایگويه و شده

 

 پژوهشي رهایمتغ كرونباخي آلفا بیضر -1 جدول

 وضعیت کالبدی آگاهی موانع استفاده از دوچرخه متغیر

 75/0 71/0 78/0 ضريب آلفا

 

 هایافته

 ده از دوچرخهموانع استفا 
طور که همان کنیم.یماستفاده  2سواری در شهر کاشان از پنج گويه به شرح جدول منظور بررسی موانع دوچرخهبه

درصد پاسخگويان معتقدند که عامل ترس از برخورد با ساير وسايل نقلیه به میزان خیلی  54شود در جدول مشاهده می

درصد پاسخگويان به میزان زياد معتقدند که استفاده از دوچرخه باعث خواهد  46شود. زياد مانع استفاده از دوچرخه می

های اند که به میزان خیلی زياد ناهمواریدرصد بیان داشته 22ها را تهديد کند. شد که جرائمی همچون سرقت بیشتر آن

 دانند.ان زياد در استفاده از دوچرخه میها را مانع مهمی به میزدرصد نیز آلودگی 44شود. مسیر مانع استفاده از دوچرخه می



 و میانگین پاسخگویان به موانع استفاده از دوچرخه درصد -2جدول 

خیلی  موانع

 کم

خیلی  زياد متوسط کم

 زياد

 میانگین

32/4 54 32 6 8  احتمال برخورد شما با ساير وسايل نقلیه تا چه میزان است؟

وقوع جرم و سرقت  آيا در مسیر حرکت شما تا محل کار امکان

 وجود دارد
4 10 18 46 22 72/3

تا چه اندازه سرعت غیرمجاز و ترس از حوادث باعث کاهش استفاده 

 شود؟شما از دوچرخه می
2 10 4 62 22 92/3

تا چه اندازه ناهمواری مسیر در کاهش تمايل شما به سفر با دوچرخه 

 تأثیر دارد؟
4 6 24 44 22 74/3

در کاهش تمايل شما به  (وهوا و...گی )سروصدا، آبتا چه میزان آلود

 سفر با دوچرخه تأثیر دارد؟
2 20 14 44 20 6/3

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

محور دارد از آزمون فريدمن استفاده ونقل انسانمنظور بررسی اينکه کدام عامل بیشترين تأثیر را در موانع حملبه

 کنیممی

توان گفت که با دار است میمعنی 0.01خطای کمتر از  ( که در سطح158.3وار )اسکبا توجه به مقدار ضريب کای

 متفاوت است. گانه موردبررسیمحور در ابعاد پنجونقل انساندرصد ارزيابی پاسخگويان از موانع حمل 0.99اطمینان 

 

 

 

 آزمون فریدمن موانع و مشکالت -3جدول 

 رتبه میانگین گويه ها
 300 تعداد

 83/3 خورد شما با ساير وسايل نقلیه تا چه میزان است؟احتمال بر

 70/2 آيا در مسیر حرکت شما تا مدرسه امکان وقوع جرم و سرقت وجود دارد؟
 3/158 کای اسکوار

 07/3 شودسرعت غیرمجازوترس از حوادث باعث کاهش استفاده از دوچرخه می

 ه تأثیر دارد؟ناهمواری مسیر در کاهش تمايل شما به سفر با دوچرخ
74/2 

درجه 

 آزادی
4 

 000/0 داریمعنی 66/2 در کاهش تمايل شما به سفر پادوچرخه تأثیر دارد (وهوا و...آلودگی )سروصدا، آب

 مأخذ: محاسبات تحقیق



 

ه تفادها دارد از آزمون فريمن اسيک از گويه ها وضعیت بهتری در مقايسه با ديگر گويهحال برای اينکه ببینیم کدام

نگین تر است از جدول میاتر و کدام شاخص، منفیها، مثبتمنظور بررسی اينکه رضايتمندی در کدام شاخصبه کنیم.می

 گويه )احتمال برخورد شما با ساير وسايل نقلیه تا چه میزان است( با میانگین باالکنیم. طبق نتايج جدول رتبه استفاده می

( شودزه سرعت غیرمجاز و ترس از حوادث باعث کاهش استفاده شما از دوچرخه میسپس گويه )تا چه اندا ( و3.83رتبه )

وا وهمطالعه مؤثرتر بقیه متغیرهاست و گويه )تا چه میزان آلودگی )سروصدا، آب ( در منطقه مورد3.07) با میانگین رتبه

 باشد.کمترين میانگین را دارا می( 66/2در کاهش تمايل شما به سفر پادوچرخه تأثیر دارد( با میانگین رتبه ) (و...

 

 محورونقل انساننقش آگاهی در افزایش استفاده از حمل
محور از دو گويه به شرح جدول زير استفاده ونقل انسانمنظور بررسی نقش شناخت و آگاهی پاسخگويان از حملبه

واری سمحیطی دوچرخهورزشی و زيست درصد پاسخگويان معتقدند که به میزان خیلی زياد آگاهی از فوايد 20کنیم. می

ها در اند که رسانهدرصد پاسخگويان بیان داشته 42محور مؤثر باشد. ونقل انسانتواند در استفاده از دوچرخه و حملمی

 افزايش تمايل به استفاده از دوچرخه میزان زيادی نقش دارند.

 

 درصد و میانگین پاسخگویان برحسب میزان آگاهی -4جدول 

 هیآگا
خیلی 

 کم
 زياد متوسط کم

خیلی 

 زياد
 میانگین

 6/3 20 42 8 24 6 ها در افزايش تمايل به استفاده از دوچرخهنقش رسانه

 46/3 20 28 26 18 8 سواریمحیطی دوچرخهآگاهی از فوايد ورزشی و زيست

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

آزمونتی،  کنیم. برای اجرایای استفاده مینتی تک نمونهبرای بررسی میزان مطلوبیت اين متغیر )میزان آگاهی( از آزمو

 شده است.در نظر گرفته  3مقدار نظری عدد 



 آزمونتی متغیر آگاهی از استفاده از دوچرخه -5جدول 

 گويه ها

 3مقدار نظری= 

 tمقدار 

 

درجه 

 آزادی

 

 داریمعنی
اختالف 

 میانگین

 %95تفاوت فاصله اطمینان 

 باال باال

 محیطیا از فوايد ورزشی و زيستآي

 سواری آگاهی داريد؟ دوچرخه
633/9 299 000/0 6/0 4774/0 7226/0 

 محیطیآيا از فوايد ورزشی و زيست

 سواری آگاهی داريد؟ دوچرخه
520/6 299 000/0 46/0 3212/0 5988/0 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

( بیشتر است. بنابراين 3( از مقدار میانگین مفروض )3.45و ) (3.6بر اساس نتايج اين جدول مقدار میانگین واقعی )

و  محور از میانگین نظری بیشتر فرض شده استونقل انسانحمل توانیم بگويیم که میانگین آگاهی افراد در استفاده ازمی

 سبی قرار دارد.محور در وضعیت مناونقل انسانتوان گفت که میزان آگاهی پاسخگويان از استفاده از وسايل حملمی
 کنیم.یمبرای بررسی رابطه میان دو متغیر استفاده از دوچرخه و نقش آگاهی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده 

 

 آزمون همبستگی بین استفاده از دوچرخه و آگاهی -6جدول 

 استفاده از دوچرخه

 آگاهی

 تعداد داریسطح معنی ضريب همبستگی

286/0 033/0 300 

 بات تحقیقمأخذ: محاس

و سطح  95/0با اطمینان  (0.286) پیرسوندهد که با توجه به مقدار ضريب همبستگی نشان می باالنتايج جدول 

بدين  وجود دارد. استفاده از دوچرخه و میزان آگاهیداری بین دو متغیر میزان رابطه آماری معنی 05/0تر از خطای کوچک

یدا تواند افزايش پیممحور میزان استفاده از دوچرخه ونقل انسانی استفاده از حملمعنا که با افزايش میزان آگاهی از مزايا

 کند و بالعکس.

 

 وضعیت فضاي كالبدي

طور م. همانکنییمسواری از پنج گويه به شرح جدول زير استفاده برای بررسی وضعیت فضای کالبدی مسیرهای دوچرخه

 60دانند. ینمن وضعیت نور مسیرهای عبوری در شب را مناسب درصد پاسخگويا 22شود یمکه در جدول مشاهده 

درصد  28دانند. یمگذاری شده در بلوار دانش شهر کاشان را مناسب درصد پاسخگويان مسیرهای مشخص و عالمت

را ناهموار  درصد پاسخگويان وضعیت مسیرها 82. اندکردههای بلوار دانش را در حد متوسط ارزيابی ینگپارکوضعیت 



منتهی با  واسطه اينکهسواری بلوار دانش بهدوچرخه که مسیر و اندداشتهدرصد پاسخگويان بیان  68کنند و یمارزيابی 

 .اندکردهشود را دارای مناظر جذاب قلمداد یم.. مدنی آپارک آيت 

 

 درصد و میانگین پاسخگویان برحسب وضعیت كالبدي -7جدول 

خیلی  وضعیت کالبدی

 کم

خیلی  ادزي متوسط کم

 زياد

 میانگین

 4/3 18 34 26 14 8 باشد؟می برخوردار شب در یکاف نور از شما یعبور یریمس ايآ

گذاری شده آيا از منزل شما تا محل کار مسیرهای مشخص و عالمت

 ويژه دوچرخه وجود دارد؟
4 18 6 60 12 58/3 

گ نکنید پارکیها و مسیرهايی که برای عبور استفاده میآيا خیابان

 دارند؟
4 6 28 50 12 6/3 

 060/4 30 52 14 2 2 باشد؟آيا مسیر شما از ناهمواری برخوردار می

کنید تا چه اندازه دارای مناظر جذاب مسیری که تا محل کار طی می

 ؟باشدمی
4 10 18 46 22 72/3 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

کنیم. ه میای استفادسواری از آزمونتی تک نمونهخهمنظور بررسی میزان مطلوبیت وضعیت کالبدی مسیرهای دوچربه

 شده است. در نظر گرفته 3برای اجرای آزمونتی، مقدار نظری عدد 
 

 آزمونتی متغیر وضعیت كالبدي -8جدول 

 3مقدار نظری=  گويه ها

 tمقدار 

 

درجه 

 آزادی

 

 داریمعنی
اختالف 

 میانگین

 %95تفاوت فاصله اطمینان 

 باال باال

 5327/0 2673/0 4/0 000/0 299 931/5 نور کافی

 6985/0 4615/0 58/0 000/0 299 634/9 گذاری شدهمسیر عالمت

 7043/0 4957/0 6/0 000/0 299 32/11 پارکینگ

 155/1 965/0 06/1 000/0 299 964/21 ناهمواری

 8384/0 6016/0 72/0 000/0 299 971/11 مناظر جذاب

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 



 توانیم بگويیم( بیشتر است. بنابراين می3از مقدار میانگین مفروض ) بر اساس نتايج اين جدول مقدار میانگین واقعی

 محور از میانگین نظری بیشتر فرض شده است وونقل انسانکه میانگین وضعیت کالبدی بلوار دانش در استفاده از حمل

ظور منبه سواری( در وضعیت مناسبی قرار دارد.مسیرهای دوچرخهتوان گفت وضعیت کالبدی بلوار دانش کاشان )می

 ی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده کرديم.کالبد تیوضعسنجش رابطه دو متغیر استفاده از دوچرخه و 

 

 آزمون همبستگی بین استفاده از دوچرخه و وضعیت كالبدي -9جدول 

 استفاده از دوچرخه

 وضعیت کالبدی

 تعداد داریح معنیسط ضريب همبستگی

227/0 000/0 300 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 

و سطح  99/0با اطمینان  (0.277) پیرسوندهد که با توجه به مقدار ضريب همبستگی نشان میباال نتايج جدول 

 دارد.وجود  استفاده از دوچرخه و میزانی کالبد تیوضعداری بین دو متغیر رابطه آماری معنی 01/0تر از خطای کوچک

سواری میزان استفاده شهروندان کاشانی از دوچرخه به افزايش بدين معنا که با بهبود وضعیت کالبدی مسیرهای دوچرخه

 ستا توانمندی اين دارای شهری، يزیربرنامه و معماری در فعال طراحی رويکرد يابد و بالعکس. بنابراين ايجاد يکیم

 .در کاشان نمايد شهری زندگی از برجسته ويژگی يک به تبديل را روزانه جسمی فعالیت که

 

 گیرينتیجه
ای در استفاده از دوچرخه دارند. بر اين منوال يرينهدمردم کاشان در زمره ساکنان شهرهای تاريخی ايران هستند که سابقه 

نقل ونظام حمل بررسی جايگاه دوچرخه در اندآوردهو در شرايط کنونی که وسايل نقلیه موتوری مشکالت زيادی پديد 

سواری در کاشان و عوامل شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع دوچرخه پايدار شهری کاشان ضرورت ديده

تر، پژوهش حاضر به بررسی موانع استفاده از دوچرخه، نقش میزان یقدقصورت باشد. بهیمدر افزايش استفاده از آن  مؤثر

و میزان مطلوبیت وضعیت کالبدی در کاشان پرداخته است. شهر کاشان به خاطر  آگاهی شهروندان در استفاده از دوچرخه

ان ريزامهبرنی اخیر هاسالباشد. متأسفانه در یمی صنعتی، دومین شهر آلوده استان اصفهان هاشهرکيابی نامناسب مکان

. انددادهبز و مسیرهای دوچرخه توسعه ، مسیرهای سهاراهجای پیاده را به هاجادهشهری، بر اساس رويکرد اتومبیل محور، 

در  تواند در ترغیب شهروندانیمشرايط توپوگرافی مناسب کاشان و ساختار فرهنگی شهروندان آن، يک سری عواملی که 

 گیرد.و کاهش مصرف سوخت صورت  صوتیهوا و  آلودگیباهدف کاهش محور ونقل انساناستفاده از حمل

سواری برای شهروندان پرداخته است. نتايج تحقیق بیانگر آن مشکالت دوچرخهتحقیق حاضر به بررسی موانع و 

در آزمون  83/3ين مانع عدم استفاده از دوچرخه، عامل ترس از تصادف با وسايل نقلیه موتوری )میانگین ترمهماست که 

 ؛Balsas, 2013؛ WHO, 2013؛ 1391 نتايج تحقیق حاضر، نتايج تحقیق )ملک حسینی و همکاران،. باشدیمفريدمن( 



 آن از و سازیفرهنگ از عبارت است حل برطرف کردن نگرانی شهروندانکند. راهیميید تأ( را 1394قربانی و همکاران، 

 واملع کلیه جانبههمه وحدت با مگر گرددینم میسر اين و شهر در دوچرخه از استفاده امکان شرايط و بستر ايجادتر مهم

 بمناس بستر ايجاد دوچرخه، از استفاده فرهنگ ترويج و توسعه و الزم یهاآموزش ارائه رافیک،ت و ونقلحمل اجرايی

 يعنی مناسب بستر شهر، نقاط ربیشت در دوچرخه امن مسیر ايجاد يعنی مناسب دوچرخه )بستر از عمومی استفاده جهت

 و اءديگر(. ارتق موردها ده و فضای کالبدیتوپوگرافی و  نظر از شهر شرايط با سازگار و مناسب یادوچرخه از استفاده

 و تردد مسائل و اقتصادی و روانی روحی، جسمانی، یهاخسارت و عوارض دوچرخه، از استفاده فرهنگ سازیغنی

 و پاک هوايی با سالم شهری به دررسیدن را شهروندان همه و دهدیم کاهش زيادی حد تا را هوا آلودگی و ونقلحمل

 بمناس بستر ايجادتر مهم همه از و بافرهنگ ترافیک مشکل حل جهت ديگر، کشورهای در. نمايدیم ياری آبی آسمانی

 یهنقل وسیله اين از شهری ونقلحمل در شهروندان و گرديده ايجاد دوچرخه از استفاده فرهنگ دوچرخه، از استفاده جهت

 وانینق ايجاد و کار انجام مناسب سازوکار و بستر يجادا آگاهی، و آموزش ارائه شامل یسازفرهنگ اين .نمايندیم استفاده

عیت توان به مطلوبیت وضیماز ديگر نتايج تحقیق، . باشدیم سواراندوچرخه و دوچرخه از تشويقی و حمايتی مقررات و

در برخی ( Dolleschel, 2013سواری اشاره کرد. نتايج تحقیق حاضر، با نتايج تحقیق )کالبدی بلوار دانش برای دوچرخه

طور که در مصاحبه با پاسخگويان مشخص شد شهروندان کاشانی سهم اندکی از سفرهای مطابقت دارد. همان هامؤلفه

ها نآ تشويق و سفر شهروندان الگوی اصالح جهت اقداماتی دهند بنابراين انجامیمشهری را به دوچرخه اختصاص درون

های تحقیق ارتباط مطلوبیت وضعیت از ديگر يافته .است ضروری شهریدرون سفرهای برای دوچرخه از استفاده به

 محور و پايدار است. بنابراين مسیرهایونقل انسانعنوان يک حملکالبدی و فیزيکی شهر و میزان استفاده از دوچرخه به

شهروندان  محلی ندگیز به هم بايد هاآن. اندازی شوندو راه طراحیها مؤلفه اين گرفتن نظر در با بايد سواریدوچرخه

 مسیرهای اين، بر عالوه. و هماهنگ شوند يکپارچه عمومی، ونقلحمل هایسامانه با همچنین و کنند خدمت

 و فعلی رهایمسی بهبود. گونه نیست(باشند )در کاشان در وضعیت فعلی اين مداوم و مستقیم مرتبط، بايد یسواردوچرخه

ردد توانیم بگويیم که ايمنی تیمپس  .نمايند فراهم را ايمنی و راحتی تا ستنده الزم نیز دوچرخه ايمن پارکینگ تأمین

نها ت است. بهبود وضعیت کالبدی )ايمنی( نه مؤثرسواران عامل مهمی است که در گرايش شهروندان به دوچرخه دوچرخه

 یهادغدغه د. البته شناختدهد بلکه باعث تشويق کاربرد دوچرخه در سطح شهرها خواهد شیمآمار تصادفات را کاهش 

 .استر مؤثونقل حمل گذارانسیاست یهابرنامه تحقق در که است موضوعاتی از يکی سیستم اين از کنندگاناستفاده

 هاپیشنهاد
 مناسب دوچرخه و اقلیمی نامساعد شرايط و شب برای ويژهبه سواردوچرخه مناسب پوشش 

 قهرمانان، سواریدوچرخه نمايش با دوچرخه از استفاده هنجار سازی و سواریدوچرخه ترويج و تبلیغ 

 ی محلیهارسانهدر  سازیفرهنگ و خبر قالب در شهر مسئوالن و محلی و مديران هنرمندان، نخبگان

 سواری و روی و دوچرخهفرهنگی و تشويقی با ذکر فوايد استفاده از پیاده هاییتها و فعالآموزش

 هادارس و دانشگاهآموزش استفاده صحیح از آن در م



 برای مهندسان مرتبط و بخش خصوصی یسوارو دوچرخه روییادهآموزش طراحی شهر برای پ 

 پر نقاط ساير وها پارک ،هافروشگاه ادارات، ،هادانشگاه مدارس، مقابل در دوچرخه توقفگاه ايجاد 

 شهر وآمدرفت

 سواریهدوچرخ و رویپیاده برای روهاپیاده و معابر از بخشی کشیخط 

 و روییادهپ حرکت مسیر وها تقاطع در الزم و عمودی افقی عالئم و راهنمايی تابلوهای نصب 

 معابر رويه و یسواردوچرخه
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