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 چکیده

حاظ دوچرخه مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت کالن ری شهر رشت از ل سوا

سواری انجام  بندی مسیرهای بهینه برای طراحی مسیرهای دوچرخهشهری و اولویت

ری  ما معه آ ا ـ تحلیلی با روش پیمایشی بوده است. ج پذیرفت. نوع تحقیق توصیفی 
که تحقیق شامل شهروندا ن حاضر در مسیر دوچرخه سواری میدان گیل رشت بودند 

ار نفر به 384با استفاده از فرمول کوکران، تعداد  بز ا عنوان حجم نمونه تعیین شدند. 
ا تحقیق پرسشنامه محقق  ساخته بوده و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ب

و  SWOTها از مدل تحلیل همورد تأئید قرار گرفت. جهت تحلیل داد 74/0ضریب 
تحقیق (AHP)مراتبی تحلیل سلسله، QSPMماتریس  آوری  ، استفاده گردید. نو

ری بر  حاضر در استفاده از نظرات شهروندان و پیشنهاد مسیرهای بهینه دوچرخه سوا

از  33/52های تحقیق، باشد. طبق یافتهبندی میهمان اساس، با رعایت رتبه رصد  د
ا  33/36اند و ، تمایل به استفاده از دوچرخه داشتههای تحقیقنمونه ر درصد، اتوبوس 

 اند. بررسی وضعیت مسیر فعلی دوچرخهبرای انجام سفرهای شهری ترجیح داده
سواری، مسیر دو  سواری نشان داد که شهروندان برخالف تمایل باال برای دوچرخه

یل  درصد از 60کنند. بیش از کیلومتری فعلی را انتخاب نمی ما ن ت ا پاسخگویان، میز

سواری میدان گیل تا میدان مصلی را در سطح کم خود برای استفاده از مسیر دوچرخه 
ا ، SWOTاند. تحلیل ماتریس کم ابراز نمودهو خیلی راهبرده نشان داد که بهترین 

سواری شهری در شهر رشت، راهبردهای تهاجمی برای ارتقاء سیستم دوچرخه 
سواری است. در این راستا با استفاده از سیرهای جدید برای دوچرخه ویژه، طراحی مبه

 ترین محدوده برای این راهبرد پیشنهاد گردید.بهینه ،AHPمدل 

 
 واژگان کلیدي
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Abstract 

The aim of this stuy was to investigate the situation of Rasht 

metropolis in terms of urban cycling and prioritization of 
optimal routes for designing cycling routes. The type of 

research was descriptive-analytical through survey met hod. 

The statistical population of the study included the cit izens 

present in the cycling route of Gil Square in Rasht. Using 

Cochran's equation, 384 people were determined as the 
sample size. The research instrument was a researcher made 

questionnaire and its reliability was confirmed by using 

Cronbach's alpha test with a coefficient of 0.74. SWOT 

analytical model and QSPM matrix, hierarchical analysis 

(AHP) were also used to analyze the data. The innovation of 
the present study is in using the opinions of citizens and 

proposing optimal cycling routes on the same basis, with 

respect to rankings. According to the research findings, 

52.33% of the research sample preferred to use bicycles and 

36.33% preferred buses for city trips. An examination of the 
status of the current cycling route showed that citizens do not 

choose the current two-kilometer route, despite their high 

desire for cycling. More than 60% of the respondents have 

expressed their desire to use the bike path from Gil Square to 

Mosalla Square at low and very low levels. SWOT matrix 
analysis showed that the best strategies for upgrading the urban 

cycling system in Rasht are offensive strategies, especially the 

design of new cycling routes. In this regard, us ing t he AHP 

model, the optimal range for this strategy was suggested. 
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 مقدمه 
رویه جمعیت شهرنشنین امروزه گسترش شهرنشنی و افزایش بی

ونقل، باعث بروز مسائل متعددی برای شهرها شده است. حمل
ترین عوامل مؤثر بر موجودیت و توسعه شهرها یکی از مهم

باشند گردیده و تقریبا تمام شهرها تحت فشار ترافیک سنگین می
 روز مشکالت شهری فراوانی شده استکه این امر منجر به ب

(Roman, 2014: 295 .) 

محیطی، اجتماعی و اقتصادی ونقل، اثرات زیستحمل
 شودبسیاری دارد و فاکتور مهمی در توسعه پایدار محسوب می

رشد روزافزون در این زمینه . (32: 1394احمدوند و همکاران، )

مرور و تبع آن، رشد عبور و شهرنشینی، جمعیت شهری و به
وآمدهای ساکنان شهر با وسایل نقلیه موتوری در سطح رفت
شهری، مشکالت بسیاری را در سیستم و درونشهری برون
نقل ایجاد نموده است. از سوی دیگر، امروز مشکل حل وحمل

نشده ترافیک در شهرها و آلودگی هوای ناشی از خودروها، 
باعث مرگ  عوارض سهمگینی بر سالمتی و نشاط مردم دارد و

شود. شاید به همین دلیل بسیاری از بیماران ریوی و قلبی می

، عدم فعالیت فیزیکی و آلودگی هوا 2010بوده است که در سال 
 عنوان دو عامل خطرساز بیماری در سراسر جهان معرفی گردید.به

ونقل عمومی نه تنها های حملاین در حالی است که سیاست

اکم خودرو و انتشار آلودگی هوا ناشی تواند منجر به کاهش ترمی
تواند مزایای مهم سالمتی از جمله افزایش از آن شود، بلکه می

(. Rojas, 2016: 2فعالیت بدنی را نیز به همراه داشته باشد )

نقل و آلودگی وبر این اساس، برای کاهش معضالت ترافیک، حمل
 گردد. های متنوعی اجرا میها و طرحهوا، برنامه

توان تاحدهایی که با اجرای عملی و صحیح آن میی از برنامهیک

ونقل شهری باز گرداند، آرامش را به سیستم حملقابل توجهی  

سواری( است روی و دوچرخهگرا )پیادهونقل انسانتوسعه حمل
  .(136: 1390)تقوایی ،

سواری و نقل عمومی، دوچرخهوتوجه به مقوله حمل ،در واقع

ی و جلوگیری از ورود اتومبیل به فضاهای تعامل انسانی، مدارپیاده
تواند نقشی اساسی در باال بردن کیفیت فضاهای شهری و می

 .(33: 1392حبیبی، باشد ) روانی شهروندان داشته -آرامش روحی 
سواری و در همین راستا، ایجاد مسیرهای ویژه برای دوچرخه

زی شهرهای پایدار ریروی به یک هدف اساسی در برنامهپیاده
در دهه اخیر، و ( Berloco, 2012: 72)تبدیل شده است 

شهری ونقل حملراهبرد جهانی پذیرفته شده برای حل مشکالت 

سواری و روی، دوچرخهکشورهای در حال توسعه، تأکید بر پیاده
است  شهری بودهنقل وحملعمومی در سامانه نقل وحمل

  (.101: 1390)اسدالهی و همکاران،

انجام یافته در برخی کشورهای درحال توسعه در سال  تحقیقات
وسیله شهری بهدرصد سفرهای درون 84، نشان داد که 2009

(. 82: 1394است )غفاری گیالنده،  خودروهای شخصی صورت گرفته

ترین پادزهر آلعنوان ایدهدر این چارچوب، استفاده از دوچرخه به
بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ  آلودگی هوا، در کانون توجه

 (. 48: 1392است )عمادی و همکاران،  دنیا قرار گرفته
در مقایسه با  نقلوحملسهم استفاده از سیستم دوچرخه در 

ئه 1در کشورهای اروپایی و آمریکایی در جدول ها،سایر سیستم ، ارا
 شده است.

 شود، کشورهای هلند، دانمارک وطور که مالحظه میهمان 

ترین و کشورهای فرانسه، ایتالیا، کانادا و آمریکا، آلمان، بیش
 دارند. نقلوحملترین سهم استفاده از دوچرخه را در کم

 های سفراستفاده از دوچرخه و سایر شیوهسهم  یمقایسه درصد. 1جدول
 ساير وسايل سواری ونقل عمومیحمل پیاده روی دوچرخه کشور

 2 45 5 18 30 هلند

 3 42 14 21 20 رکدانما

 1 49 16 22 12 آلمان

 1 38 20 29 10 سوئیس

 4 36 11 39 10 سوئد

 8 39 13 31 9 اتريش

 4 62 14 12 8 انگلیس/ولز

 6 47 12 30 5 فرانسه

 9 42 16 28 5 ايتالیا

 1 74 14 10 5 کانادا

 3 84 3 9 5 آمريکا

 www.ibike.org/library/statistics.htmمأخذ:                                                                       
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عنوان مسئله شهری بهونقل حملباتوجه به مشهود بودن مشکل 

سواری و اصلی در شهرهای امروزی، طراحی مسیرهای دوچرخه
عنوان یک   ریزی فرهنگی به منظور استفاده از دوچرخه بهبرنامه

ای اصلی و فرعی شهرها و مناطق    در مسیرهونقل حملوسیله 
ناشی رسد و  میدیگر، ضروری به نظر می تواند بسیاری از مشکالت 

شهری را کاهش داده و با های سنگین دروناز تردد و ترافیک
وآمدهای مدت و بلندمدت، آرامش واقعی در رفتکوتاه هایریزیبرنامه

 (. 82: 1394نده، شهری را برای انسان به ارمغان آورد )غفاری گیال

( در زندگی WHOدر این رابطه سازمان بهداشت جهانی )
روی و دوچرخه تر )یعنی پیادههای فعالروزمره مردم را به مسافرت

های غیرمسری را کند تا خطر ابتال به بیماریسواری ( توصیه می

شود تا گذاران توصیه میکاهش دهد. بنابراین، به سیاست
ا ایجاد کنند که باعث ایجاد سفرهای فعال و هایی راستراتژی

  (.Gao, 2017: 358)موتوری شوند ونقل حملجلوگیری از 

طور به طور کلی سیستم تردد با دوچرخه در سه دهه اخیر به
جدی در کشورهای اروپایی، ایاالت متحده و برخی از کشورهای 

شهری شده است و جای درونونقل حملآسیایی وارد سیستم 
(. 50: 1395پور، را در این سیستم تثبیت کرده است )امانخود 

واضح است که حرکت به سوی آرمان شهر دوچرخه، مستلزم 
ریزی صحیح است و این مهم جز در سایه شناخت و برنامه

 (.96: 1392پذیر نیست )سقایی، بررسی وضع موجود امکان

با حجم  9/1شهر رشت با رشد ساالنه کالن درصدی جمعیت، 
تر ساعات روز افیک بسیار شدیدی مواجه است و رانندگان در بیشتر

ند. شهری، وقت خود را بیهوده تلف میبرای تردد در معابر درون کن

قدمت و پیچیدگی معابر شهری، کم عرض بودن معابر، کمبود 
ونقل عمومی، افزایش خودروهای شخصی در سطح های حملسامانه

در مرکز شهر، توسعه روزافزون  شهر، کثرت آثار تاریخی و فرهنگی
  (.17: 1393پور اشکا، افزاید )اسماعیلشدت ترافیک آن می شهر، بر

شهر رشت، عنوان یکی از معضالت جدی کالنترافیک به
زیست باعث اتالف عالوه بر اثرات مخرب فراوان آن بر محیط 

گردد و یکی از راهبردهای وقت و هزینه ساکنان این شهر می

پایدار ونقل حملده برای کاهش ترافیک و گسترش مطرح ش
 سواری است.ریزی برای توسعه مسیرهای دوچرخهبرنامه
حاضر،  مطالعهچه مطرح گردید، هدف اصلی از باتوجه به آن 

برای  شهر رشت از لحاظ استفاده از دوچرخهارزیابی وضعیت کالن
یرهای بندی مسیرهای بهینه برای طراحی مسونقل و اولویتحمل

 سواری در نظر گرفته شد. دوچرخه 

 ترینکه بهینهسؤال اصلی مطالعه حاضر عبارت است از این
 توسعه یشهر رشت در راستادر کالن یسواردوچرخه یرهایمس

 کدامند؟ پایدار

 مبانی نظري
 چارچوب نظری

 توسعه پايدار و حمل و نقل

ای است که لند، توسعه پایدار، توسعهاز دیدگاه کمیسیون برانت
بتواند نیازهای نسل حاضر را بدون تخریب و یا آسیب رساندن  

های آینده فراهم نماید های نسلبه تأمین نیازها و خواسته
 (. 302: 1390ای،)شرزه

ریزی شهری ورود نظریه توسعه پایدار به جغرافیا و برنامه
ل، معنای تأمین حد مطلوبی از رشد، تولید اقتصادی، نرخ اشتغابه

  (.313: 1396سجادی،رفاه اجتماعی و محیطی سالم و پاک است )
 زیست پایدار شهری، مستلزم یک اجتماع شهری در کنار محیط

اقتصاد پایدار شهری، زندگی پایدار شهری و سایر ابعاد پایداری 

نسلی و اصل عنوان برابری درونباشد که در مجموع از آن بهمی
 کنند. نسلی و اصل نسل آینده یاد مینعدالت اجتماعی و برابری برو

با  ه  امروزه این عقیده وجود دارد که بقای شهرها، نه در مبارز

یروهای چه بهآن صورت طبیعی است، بلکه در آشتی و انسجام با ن
آن نهفته است. شهر پایدار و منظر شهری پایدار یک سیستم کلی 

قوانین، محیط و  است که همه اجزای آن از قبیل افراد، کالبد، فضا،
در تعامل با یکدیگر و با پیرامون  ..نهادهای گوناگون، فرهنگ و .

 (.89: 1395لی، پذیر باقی بمانند )محمدی سنگخود انعطاف
کننده در ، پارامتری مهم و تعیینونقلحملواضح است که 

 ههای حیات شهری است. به عبارت بهتر زیر سامانتمامی جنبه

تن سامانه کلی شهر، دارای ارتباطات و شهری در م ونقلحمل
 ای با های بسیار گسترده و پیچیدهها و تأثیرپذیریتأثیرگذاری
کل سامانه شهر است. بنابراین در  دیگر و بالطبع با هزیر سامان

ریزی از دیدگاه توسعه پایدار برای شهر، ناگزیر باید سامانه برنامه
های توسعه با مالکای طراحی شود که گونهنیز به ونقلحمل

 (. 46: 1388نژاد و اشرفی، پایدار هماهنگ باشد )حاتمی

پایدار، دستورالعملی چندبعدی، یکپارچه،  ونقلحملراهبرد 
کننده توزیع عادالنه امکانات و پویا و پیوسته است که تضمین

های مختلف با در نظرگیری عوامل ها و مکاناحتیاجات در زمان
 (.83: 1388)بختیاری، « که شهری استمتغیر و مؤثر در شب

های پایدار دارای ویژگی ونقلحملطور کلی یک سیستم به 
 باشد:میزیر 

 پایدار نیازهای انسان و جامعه به دسترسی و  ونقلحملاول:  

 را در یک روش مداوم، باتوجه به سالمت انسان و محیط ونقلحمل
 ، تأمین کند.نسلیعدالت بین نزیست و همچنین در نظر گرفت

پایدار باید از نظر مالی سودآور بوده و  ونقلحملدوم: 

پیشنهاد کند و در  ونقلحملهایی را برای انتخاب شیوه جایگزین
 جهت اقتصاد پویا فعالیت کند.
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پایدار سیاستی برای حداقل استفاده از منابع  ونقلحملسوم: 

یر را در تجدیدناپذیر است. همچنین استفاده از منابع تجدیدپذ
کند و در نهایت، از بازیافت جهت رسیدن به پایداری محدود می

دهد حمایت کرده و استفاده از زمین و تولید صدا را کاهش می
 (.129: 1395)اکبرزاده مقدم لنگرودی و همکاران، 

 
 سواری سیستم دوچرخه 

ای است مکانیکی که با استفاده از قدرت حرکتی دوچرخه وسیله

ترین شکل در کت است. این وسیله در ابتدایی3ثبه حرپاها قادر 
سال قبل از میالد مسیح در کشورهایی همچون چین، مصر  2300

و هند دیده و بر روی دیواره غارها نیز اشکالی از آن موجود است. 
عنوان نوعی طریقه دوچرخه در بسیاری از کشورهای پیشرفته به

است. ازجمله کشورهای صرفه شناخته شده مناسب و بهونقلی حمل
توان شهری، میعنوان سیستم درونپیشرو در استفاده از دوچرخه به

یا  به چین، هلند، دانمارک، آلمان، انگلستان، کانادا، آمریکا و استرال

  .اشاره کرد
که  کرد یاد فرهنگی عنصر عنوان یکبه توانمی دوچرخه از

تواند میو  کندمی کمک اجتماعی و اقتصادی شکاف به کاهش

از  شهروندانی باشد که از دسته آن همبستگی و عامل نزدیکی
در شهرسازی  اجتماعی هایشکاف و محیطیزیست هایتخریب
  .نگران هستند امروزین

 خودبسندگی با را و آهسته حرکت انسانی شیوه سواریدوچرخه

خودرو یادآورد  اماکند. فراهم می تراجتماعی بیش تعامل امکان و باال
تواند نماد توسعه گسیخته است. دوچرخه میشهرسازی پراکنده و لجام

 (. 64: 1392شهری با مقیاس انسانی و قابل مدیریت باشد )سلطانی، 

سواری شهری اثرات تأثیرگذاری برشهر سیستم دوچرخه
 شود: گذارد که چهار اثر اصلی آن، به تفکیک مطرح میجای میبه

ویژه ی از وسایل نقلیه موتوری بهزمینه آلودگی هوای ناشالف( 

تعداد دلیل افزایش شهرهای کشورهای درحال توسعه بهدر کالن
نقلیه و همچنین افزایش فواصل طی شده توسط انواع وسایل 

عنوان یک مشکل مطرح شده وسایل نقلیه در سال، به سادگی به

 (. 21: 1391است )قرآگوزلو و همکاران، 
 هایه آلودگی هوا، مصرف سوختدر مناطق مسکونی علت عمد

بیش نمود که     فسیلی )نظیر نفت، گاز( و ... است. ولی باید توجه 
  وسایل نقلیه از شهرها، ناشیآلودگی هوای کالن درصد کل 60از 

  .(17: 1396باشد )فیروزی و همکاران، موتوری می
ها، اگر برای کاهش آلودگی هوای ناشی از سوخت اتومبیل

تر از وسیله نقلیه خود استفاده کند، رصد کمد20هر فردی 

 یابد. آلودگی هوا به نسبت بسیار قابل توجهی کاهش می
کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی، جلوگیری از تردد 

سرنشین و استفاده از وسایلی مانند دوچرخه که خودروهای تک

کاهش آلودگی هوا نقش مهمی  در کاهش ترافیک و هم در

مله راهکارهایی هستند که باید در زندگی شهری امروز دارد، از ج
 تر لحاظ شود. برای آسایش بیش

عنوان یک آالینده محیطی، توان بهصدا را همچنین میب( 
های         یعنی یک محصول زاید تولید شده در ارتباط با فعالیت

ترین گوناگون بشری، مورد توجه قرار دارد. مشکل صوت جدی
که همه مردم به صورت عمومی با سطوح باالی  ای استمسئله

  آن تماس دارند.

تر آوری، توسعه هرچه بیشهای اخیر پیشرفت فندر سال
شهرها، افزایش وسایل نقلیه، ازدحام جمعیت، زندگی در مجاورت 

ها و کارخانجات پر سروصدا، باعث آهن، فرودگاههای راهایستگاه

عرض آلودگی صوتی باشند شده است تا سایر افراد جامعه در م
 (. 86: 1386)ندافی و همکاران، 

نتایج یک بررسی که در سوئد صورت گرفت، نشانگر ارتباط 

قابل توجه بین صدای ناشی از ترافیک خیابان و پارامترهای 
خواب ازجمله کیفیت خواب، بیدار شدن، عادت بستن پنجره در 

آلودگی شب است و در کودکان نیز روی کیفیت خواب و خواب
روزانه تأثیر دارد. مطالعه دیگری در شهر واراناسیا هند به عمل 

ای رسیده حد هشدار دهندهآمد، مشخص شد که میزان صدا به
شوند. حدود درصد مردم از صدای ترافیک آزرده می 85است و 

درصد مردم صدا را عامل اصلی سردرد، فشارخون باال،  90

 (. 46: 1388اده و همکاران، سرگیجه و خستگی بیان کردند )علیز
ونقل شهری که حرکت پیاده ایجاد یک سیستم بهینه حمل

تر در آن ساماندهی خوبی و برای سفرهای کوتاهو دوچرخه به

خود سبب کاهش آلودگی صوتی خواهد گردید شده باشد خودبه
 (.24: 1381)آل ابراهیم، 

ای است که در اثر گسترش معابر پدیده ترافیک ج(
ها به سفر ایجاد های سفر و تشویق آنشهری، کاهش هزینهدرون

و سه مفهوم ترافیک انتقالی، ترافیک القایی و تقاضای پنهان 
دلیل اثر ترافیک زایشی، تعریض )تقاضای افزایشی( را دربر دارد. به

حل موقتی است که نتیجه موقتی را هم شهری یک راهمعابر درون

 گردد.اول خود باز می حالتبه ره وضعیتدوبادارد و پس از مدتی  دربر
هیچ منفعتی ندارد.  هاتعریض راهکه  نیستمعنی  ایناما به 

تواند منافع درازمدت ولی باید توجه داشت که ترافیک زایشی می

حاصل از تعریض معابر شهری را کاهش دهد. با استفاده از 
شهری، های کنترلی )وضع عوارض بر روی معابر درونحلراه

باید  بندی و ...(مقررات کنترل خودروها، وضع قوانین منطقه

های جایگزین مانند حلکنندگان را به سمت استفاده از راهاستفاده
روی سوق داد تا بدین سواری و پیادهعمومی، دوچرخهونقل حمل

 (.46: 1390ترتیب از ازدحام در شهرها کاسته شود )سلطانی، 
 هایهزینهکاهش  مت جسمانی،سال افزایش ،ناامنی کاهش د(
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آلودگی  ، کاهشونقلحمل هایهزینه کاهش بهداشتی و پزشکی، 

ماشین              هزینه پارک کاهش و ترافیک کاهش و سروصدا، هوا
فواید  عالوهآید. بهبه دست می رویپیاده و سواریدر اثر دوچرخه
و  خالقاجتماعی، ا و انفعاالتفعل  در مثبت اثر دیگری مانند

از  اثر استفاده در و استرس افسردگی اعتمادبه نفس، کاهش

طورکلی (. بهBrown, 2009: 211شده است ) دوچرخه مشخص
 اقتصادی و انرژی، فردی محیطی، اجتماعی، فواید سواریدوچرخه

در  تندرستی موتوری دارد و سبب وسایل از واسطه کاهش استفادهبه

که درحالی (.Parkina, 2010: 159شود )می کنندگاناستفاده
وهوایی، تغییرات آب در مهمی تأثیر موتوری وسایل از استفاده
کاهش فعالیت  روها،پیاده مرگ یا آسیب محل، هوای آلودگی

.(Maibach et al., 2009: 326دارد ) چاقی و ورزشی

 پیشینه تحقیق

شهر آمریکای  7(، بر روی 1999) و همکاران در پژوهشی که پوچر
شمالی )نیویورک، سان فرانسیسکو، بوستن، سیاتل، تورنتو، مادیسون 

های فرهنگی و مشخص شد که تفاوت و دیویس( انجام دادند،

نگرش عمومی، تراکم و اندازه شهر، هزینه استفاده از ماشین و 
های وهوایی، امنیت و زیرساختونقل عمومی، شرایط آبحمل

آیند.شمار میتفاده از دوچرخه بهاس ترین عواملسواری از مهمدوچرخه

تر (، دالیل شهروندان استفاده بیش2006) پـوچر و بهلـر
مردم کانادایی از دوچرخه را نسبت به شهروندان آمریکایی مورد 
بررسی قرار دادند. زیرا با وجود هوای سردتر کانادا نسبت به 

چرخه ها از دوتر از آمریکاییبرابر بیش 3ها آمریکا، کانادایی
ها، تراکم باالی شهری، کنند. براساس نتایج مطالعه آناستفاده می

کاربری مختلط، فاصله کوتاه سفرهای شهری، درآمد پایین، شرایط 

سواری های کافی برای دوچرخهسواری، زیرساختمن دوچرخهضا
بین دوچرخه از  استفاده زیاد های آموزشی، از دالیل اصلیبرنامهو 

  مقایسه با آمریکاییان بوده است. ها درکانادایی
اما دلیل اصلی تفاوت در میزان استفاده از دوچرخه میان مردم 

مین ز کاربریو  ونقلحملهای سیاست در تفاوت کشور،این دو 
 شود. ها محسوب میاین تفاوت

وآمد به (، عوامل تأثیرگذار بر رفت2012) اموند و هندی

یس، بررسی کردند. نتایج مدرسه با دوچرخه را در شهر دیو
ترین موانع استفاده از دوچرخه ها نشان داد که مهمتحقیق آن

 باشد.آموزان، عدم ایمنی و فاصله تا مدرسه میتوسط دانش

محل بهآمد ورفتبر وهوا آب(، تأثیر 2012همکاران ) و فالین 
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ها دریافتند که افراد مورد آن کار با دوچرخه را مطالعه کردند.

همچنین  سی تمایل زیادی به استفاده از دوچرخه دارند.برر
گیری انتخاب نوع دریافتند که وجود باد، باران و برف، در تصمیم

 وسیله سفر تعیین کننده است.
(، ضروریات توسعه پایدار را 2017و همکاران ) هولدن 

مطالعه نمودند و نتیجه گرفتند که اهداف توسعه پایدار سازمان 
چه خطر است. با تالش برای پوشش دادن هر آن ملل در معرض

معنی که در جامعه مطلوب است، این اهداف مبهم، ضعیف یا بی

ها در پژوهش خود از یک مدل توسعه به پایان رسیده است. آن
. رضایت از نیازهای 1پایدار براساس سه الزام پیشنهاد کردند: 

های حدودیت. احترام به م3. تضمین عدالت اجتماعی، 2انسانی، 

ای       ها استدالل کردند که توسعه پایدار مجموعهمحیطی. آن
ها است، از جمله ها بر رفتار انسانهای فعالیتاز محدودیت

های آن، ها و آستانههای اقتصادی با شناسایی شاخصفعالیت

های مختلف همچنین نشان دادند که مناطق مختلف یا گروه
 .واجه هستندهای مختلف مکشور با چالش

(، به مطالعه نقش دوچرخه در 1388نژاد و اشرفی )حاتمی
ها در تحقیق ونقل پایدار شهری در شهر بناب پرداختند. آنحمل

خود به این نتیجه رسیدند که دوچرخه پایدارترین سامانه 
آید، ضمن اینکه شمار میروی بهکنار پیادهونقل شهری در حمل

کیلومتر( سرعت  6اه در شهرها )تا های کوتبرای پیمودن مسافت

 تر است.متوسط دوچرخه از متوسط سرعت دیگر وسایل نقلیه بیش
(، با مطالعه موردی شهر اصفهان، 1390تقوایی و فتحی )

چگونگی انتخاب معیارهای صحیح و مناسب برای مسیرهای 

دوچرخه در مناطق مختلف با توجه به موقعیت مکانی و عوامل 
مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که موثر بر آن را 

در طراحی مسیرهای دوچرخه هراندازه به کیفیت طراحی توجه گردد 
ته  و معیارهای مناسب برای مسیرهای دوچرخه سواری در نظر گرف

      سواریشود، استفاده از دوچرخه و در نتیجه گسترش دوچرخه
 وقات فراغت توسط افرادشهری، گذران اونقل درونحملدر   امر 

گردد. تر میمختلف بیش

 درمحور  ونقل انساننقش حمل(، 1393و همکاران ) پوراحمد
پایداری اجتماعی شهرها در بلوار دانش شهر کاشان را مورد 

سواری در کاشان و مطالعه قرار دادند. با بررسی موانع دوچرخه

یجه رسیدند که عوامل مؤثر در افزایش استفاده از آن، به این نت
ترین دلیل برای عدم استفاده از دوچرخه، ترس از تصادف با مهم

قل باشد. همچنین بین استفاده از حملوسایل نقلیه موتوری می ون

انسان محور با متغیرهای میزان آگاهی و وضعیت فضای کالبدی 
 داری مشاهده کردند.مسیرهای دوچرخه سواری رابطه معنی

5  .  Holden
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(، در بررسی عوامل مؤثر 1394کاران )غفاری گیالنده و هم

عدم تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در سفرهای بر
شهری در اردبیل به این نتیجه رسیدند که به ترتیب عوامل درون

ها، نبود فرهنگ دوچرخه سواری و عدم تبلیغات ناکافی در رسانه
ان عنوتناسب دوچرخه سواری بانوان با شرایط فرهنگی جامعه به

ترین عوامل مؤثر بر عدم تمایل شهروندان در استفاده از مهم
 باشند. دوچرخه در سفرهای شهری می

سواری و (، وضعیت دوچرخه1395پور و همکاران )امان

شهر اهواز مورد بررسی قرار دادند. مسیرهای دوچرخه را در کالن
زینی گهای اثرگذار در مکانترین مؤلفهها عالوه بر تعیین مهمآن

سیر از های دوچرخه در سطح شهر اهواز، بهترین مو طراحی مسیر

 ص نمودند. های پیشنهادی را مشخمسیر

 

 روش انجام پژوهش

ـ تحلیلی است که در طی سه مرحله  روش پژوهش حاضر، توصیفی 
 اصلی اجرا گردید: 

های دیدگاه پرسشنامه از تکنیک استفادهمرحله اول، با 
های سواری با در نظر گرفتن شاخصچرخهشهروندان در مورد دو

 تمایلمیزان تمایل مردم به استفاده از انواع وسایل نقلیه، میزان 

کنندگان از مسیر استفادهمردم به استفاده از دوچرخه، تعداد 
سواری موجود )میدان گیل تا میدان مصلی(، دالیل عدم یا دوچرخه

، نگرش مردم رشت سواری موجوداستفاده کم مردم از مسیر دوچرخه
 سواری گردآوری شدند.نسبت به دوچرخه

عات میدانی، رحله دوم، با استفاده از دادهم  ها و همچنین مطال
ی در شهر رشت با استفاده از مدل تحلیل سواروضعیت دوچرخه

SWOT  و ماتریسQSPM.ارزیابی گردید ، 

حی های اصلی در برنامهمرحله سوم، ابتدا شاخص  ریزی و طرا
ند  مسیرهای دوچرخه سواری انتخاب شدند و سپس با استفاده از فرآی

های ( اولویت هر یک از محلهAHPمراتبی )تحلیل سلسله

 سواری تعیین گردید.ی مسیر دوچرخهپیشنهادی برای طراح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدوده مورد مطالعه
ترین شهرهای شمالی شهر رشت مرکز استان گیالن، یکی از مهم

ای دریای خزر ترین شهر در بین سه استان حاشیهکشور و بزرگ
کیلومترمربع در زمینی مسطح و  136باشد. این شهر با مساحت می

( و جمعیت شهری آن، 10: 1394هموار قرار دارد )ضابط محبوب،
 در این مطالعه، محدوده (.sdi.mpogl.ir)باشد نفر می 742839

بلوار  ،Aپیشنهادی  شامل قطعات بین خیابان امام خمینی از شرق، 
آزادی )منظریه( از جنوب، خیابان نامجو از غرب و خیابان پرستار از 

شود و واقع در ناحیه سه در منطقه چهار رشت است که شمال می
 باشد. هکتار می 50وسعت آن 

 بهمن 22خیابان  بین قطعات شامل ،B محدوده پیشنهادی

)الکانی( از شرق، خیابان ضیابری از جنوب، خیابان سردارجنگل  
واقع در ناحیه دو  شود و)سام( از غرب و خیابان بیستون از شمال می

 هکتار است.  54از منطقه دو رشت است که وسعت آن 
شامل قطعات بین خیابان نامجو از شرق،  ،Cدی محدوده پیشنها

بلوار شهید بهشتی از جنوب، خیابان رودباری از غرب و خیابان حافظ 

شود و در ناحیه سه از منطقه چهار رشت واقع شده که از شمال می
 باشد. هکتار می 66وسعت آن 

شامل قطعات بین خیابان امام خمینی از   ،Dمحدوده پیشنهادی 

ر شهید بهشتی از جنوب، خیابان نامجو از غرب و بلوار شرق، بلوا
شود و واقع در ناحیه سه منطقه چهار رشت است آزادی از شمال می

 های، محدوده3تا  1هایباشد. شکلهکتار می 75که وسعت آن 
نشان  یرهایمس یطراح یبرا یو مورد بررس یشنهادیپ دوچرخه را 

 .دهدیم
 
 

 

 . نقشه محدوده مورد مطالعه1شکل 

 



 49         1399، بهار و تابستان 21پیاپی، 1شماره م، یازدهسال شهری، شناسیهای بومدو فصلنامه علمی پژوهش                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های پیشنهادی و مورد بررسی برای ایجاد مسیر دوچرخه سواری محدوده. 2شکل 

 
 های پیشنهادی و مورد بررسی برای ایجاد مسیر دوچرخه سواریمحدوده. 3شکل 
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 هایافته

 52های تحقیق  )نفر از نمونه 157دست آمده، طبق اطالعات به
نفر  109درصد( تمایل به استفاده از دوچرخه داشتند. همچنین 

درصد( اتوبوس را برای انجام سفرهای شهری ترجیح  36)

 است. ، ارائه گردیده4تر در شکلاطالعات دقیق اند.داده
  

 
 نمودار میزان تمایل شهروندان به استفاده از انواع وسیله نقلیه .4شکل 

  

سواری و استفاده از میزان تمایل مردم برای دوچرخه
انجام سفرهای شهری براساس طیف لیکرت نیز  دوچرخه در

های تحقیق نفر از نمونه 118ارزیابی شد. نتایج نشان داد که 
 36درصد( تمایل خیلی زیادی به استفاده از دوچرخه داشتند.  39)

های تحقیقنیز برای استفاده از دوچرخه تمایل درصد از نمونه
 اند. زیادی نشان داده

های درصد از نمونه 8تنها حدود دست آمده طبق نتایج به
تحقیق تمایل کم و بسیارکم به استفاده از دوچرخه داشتند. 

 است. ، ارائه گردیده5تر در شکل اطالعات دقیق
 

خیلی 
زیاد

زیاد متوسط کم
خیلی 

کم

فراوانی 118108 01 11 12

فراوانی نسبی 30 36 17 4 4

0
40
80

120
160

 
 میزان تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه نمودار .5شکل 

 

تمایل خود های تحقیق میزان درصد از نمونه 60بیش از 
سواری میدان گیل تا مصلی را در برای استفاده از مسیر دوچرخه

 اند. کم اظهار نمودهسطح کم و خیلی

 است.  ، ارائه شده6تر در شکل اطالعات دقیق
 

خیلی 

زیاد
زیاد متوسط کم

خیلی 

کم

فراوانی 23 34 00 01 03

فراوانی نسبی 8 11 20 30 31

0

40

80

120

 نمودار میزان استفاده شهروندان از مسیر فعلی دوچرخه سواری  .6شکل
 

سواری اده محدود از مسیر دوچرخهدر ادامه علت استف

های تحقیق، درصد از نمونه 46موجود، مورد سوال قرار گرفت. 
عدم ایمنی مسیر را علت استفاده نکردن از آن بیان کردند. 

درصد( از  30نفر ) 89همچنین کاربردی نبودن مسیر را 

واری سپاسخگویان، علت استفاده محدود از این مسیر دوچرخه
درصد( از افراد  16نفر ) 49بیان کردند. نداشتن دوچرخه نیز دلیل 

 است. ، ارائه شده7تر در شکلاطالعات دقیقبود. 
 

 
 های تحقیق برای استفاده محدود از مسیر فعلیدالیل نمونه نمودار. 7شکل 

 

د های موجودر شناسايی پتانسیل SWOTکاربرد تکنیک 
 در سیستم دوچرخه سواری رشت

سواری در عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر سیستم دوچرخه
 بررسی شد.  SWOTشهر رشت با استفاده از مدل کالن

دست آمده نشان داد که در بین نقاط قوت، هزینه کم نتایج به
ونقل و نیاز به های حملسایر سیستماجرا و نگهداری نسبت به

تردد و پارک نسبت به وسایل دیگر با امتیاز وزنی فضای کم جهت 

در رتبه اول قرار دارند. در بررسی نقاط ضعف، عدم  3/0
جای خودرو سازی گسترده و مناسب جایگزینی دوچرخه بهفرهنگ

سواران در سفرهای شهری شخصی و تأمین نبودن ایمنی دوچرخه

 در باالترین سطح قرار گرفتند.  44/0با امتیاز وزنی 
  دهد.را نشان می ،SWOT کیتکننتایج تفصیلی ، 2جدول 
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 شهر رشتدر کالنسواری تأثیر عوامل داخلی بر سیستم دوچرخه. 2جدول

 وزن امتیاز امتیاز وزنی قوت

 قیمت ارزان دوچرخه در مقابل ساير وسايل نقلیه

 وجود مسیرهای ويژه دوچرخه در بعضی از معابر

 ونقلهای حملبه ساير سیستم هزينه کم اجرا و نگهداری نسبت
 نیاز به فضای کم جهت تردد و پارک نسبت به وسايل ديگر

27/0 

2/0 

3/0 
3/0 

3 

2 

4 
3 

09/0 

1/0 

07/0 
1/0 

    ضعف

 سازی گسترده و مناسب جايگزينی دوچرخه به جای خودرو شخصیعدم فرهنگ

 عدم تخصیص منابع مالی کافی در جهت اجرا و حمايت از سیستم

 بودن مسیرهای ويژه دوچرخهکافی ن
 تأمین نبودن ايمنی دوچرخه سواران در سفرهای شهری

 عدم وجود پارکینگ دوچرخه

44/0 

4/0 

33/0 
44/0 

27/0 

4 

4 

3 
4 

3 

11/0 

1/0 

11/0 
11/0 

09/0 

 37/3مجموع امتیازات وزنی عوامل خارجی: 

سواری در کاهش ها، توانایی سیستم دوچرخهدر بین فرصت

محیطی مانند آلودگی هوا و آلودگی صوتی، با ی زیستهاآلودگی
در رتبه اول قرار گرفت. در بین عوامل تهدید  44/0امتیاز وزنی 

سواری، افزایش مالکیت خودرو به واسطه کننده سیستم دوچرخه 

 44/0تبلیغات نادرست در صدا و سیما و جامعه، امتیاز وزنی 
 3تر در جدول شماره ترین اهمیت را داشت. اطالعات جزئیبیش

 ست.ارائه گردیده ا
 

 تأثیر عوامل خارجی بر سیستم دوچرخه سواری. 3جدول
 شهر رشتدر کالن 

 فرصت
امتیاز 
 وزنی

 وزن امتیاز

 وجود سفرهای کوتاه برد قابل انجام 
 با دوچرخه

 محیطیهای زيستکاهش آلودگی

 بندی سوخت خودروهاسهمیه
کمبود فضا جهت پارک اتومبیل 

 صی )پارکینگ(شخ
 اقلیم مناسب شهر

33/0 
44/0 

4/0 

18/0 
16/0 

3 
4 

4 

2 
2 

011/0 
11/0 

1/0 

09/0 
08/0 

    تهديد

توسعه سريع شهر و افزايش فاصله 

 سفرها
 سواراننبود قانون حمايت از دوچرخه

اولويت دادن به وسايل نقلیه شخصی 
 های شهریدر طراحی راه

 ونقلهای جديد حملسیستم

 لکیت خودروافزايش ما

3/0 

3/0 

18/0 

4/0 

44/0 

3 

3 

2 

4 

4 

1/0 

1/0 

09/0 

1/0 

11/0 

 13/3مجموع امتیازات وزنی عوامل خارجی: 

 

 ، عوامل داخلی و خارجی 3و  2شماره  هایبراساس نتایج جدول

 .بودند مؤثرری سوادوچرخهسیستم  ، بر3با کسب امتیاز وزنی بیش از 

سب در جهت بهبود وضع برای تعیین و اتخاذ استراتژی منا

سواری شهر رشت از روش ماتریس موجود مسیرهای دوچرخه
مدیریت شهری در برای تحلیل جدول سوات استفاده شد. 

هایی که تاکنون در این راستا رشت در ادامه فعالیت شهرکالن

اتخاذ کند  هایی راانجام داده است در حال حاضر باید استراتژی
سواری شود. دوچرخه سعه سیستمکه موجب، رشد، ساخت و تو

  .، باید از نوع تهاجمی باشد8ها طبق شکل این استراتژی
 
 

 
 ها در پیشبرد سیستم دوچرخه نمایش استراتژی. 8شکل 

 مراتبیفرآيند تحلیل سلسله

سواری در مناطق مختلف رعایت برای طراحی مسیرهای دوچرخه
این ضوابط در  اصولی استاندارد و مناسب الزامی است. از طرفی

ها باشند که با کاربرد آنبسیاری از موارد دارای وجوه مشترک می
توان به نتایج بهینه در طراحی و احداث مسیرهای دوچرخه می

های گسترش استفاده از دست یافته و همچنین به تبع آن زمینه
 ، مدل تحلیل را نشان می دهد. 9دوچرخه فراهم گردد. شکل 
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 یل سلسله مراتبی پژوهشمدل تحل. 9شکل 

 
و تکمیل  Expert Choiceافزار در ادامه با استفاده از نرم

های تحقیق به پرسشنامه توسط کارشناسان، هر یک از شاخص
صورت زوجی مقایسه و نهایت ضریب اهمیت هر یک از معیارها 

محاسبه شد. نتایج نشان داد که معیارهای پیوستگی مسیر و 

 232/0و  351/0ترتیب با ضرایب نسبی به های مهموجود کاربری
طولی  در رتبه اول و دوم قرار دارند. همچنین متغیر رعایت شیب

در رتبه آخر و هفتم قرار دارد. نتایج  042/0مسیر با وزن نسبی 

 است. ، ارائه شده4به تفصیل در جدول شماره 
 

 های تحقیقضریب اهمیت شاخص. 4جدول
زيبايی و  

جذابیت 
 مسیر

 يمنی سفرا
رعايت 

 شیب طولی

وضعیت 
 اقلیمی

های کاربری
 مهم

راحت و 
آسان بودن 

 مسیر

پیوستگی 
 مسیر

 ضريب
ضريب 
 نسبی

زيبايی و 
 جذابیت مسیر

1 1 5 3 33/0  1 2/0  251/1  116/0  

2/0 5 3 1 1 ايمنی سفر  1 14/0  166/1  108/0  

رعايت شیب 

 طولی
2/0  33/0  1 5/0  2/0  5/0  2/0  449/0  042/0  

33/0 یت اقلیمیوضع  2/0  2 1 33/0  5/0  2/0  585/0  054/0  

های کاربری
 مهم

3 5 5 3 1 3 33/0  489/2  232/0  

راحت و آسان 
 بودن مسیر

1 1 2 2 33/0  1 2/0  040/1  097/0  

772/3 1 5 3 5 5 7 5 پیوستگی مسیر  351/0  

 
گام بعدی در این مرحله، تعیین امتیاز نهایی هر یک از 

ها بود. در این رابطه با توجه به تعداد شاخص های طراحیگزینه
با استفاده از مطالعات میدانی تکمیل گردید.   4×4هفت ماتریس 
های انتخاب شده براساس هر یک از هفت شاخص در واقع محله

صورت زوجی مقایسه شدند. با توجه به معیار پیوستگی مسیر و به
، با وزن Dه سواری موجود، گزیننزدیک بودن به مسیر دوچرخه

اولویت اول را داشت. با توجه به همین شاخص  467/0نسبی 

در رتبه دوم قرار گرفت. از نتایج  227/0، با وزن نسبی Bگزینه 

توان به این نکته اشاره کرد که با حائز اهمیت در این بخش می
های پیشنهادی و همچنین ثابت بودن شرایط اقلیمی محلهتوجه به

رشت از لحاظ شیب طولی دارد )شیب  شرایط خاصی که شهر

طول شهر رشت بسیار پایین است و در نقاط مختلف شهر اختالف 
زیادی وجود ندارد( امتیاز نسبی هر چهارمحله یکسان است. 

با Aپوشانی تمام متغیرها، محله شماره طورکلی و براساس همبه  ،
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اولویت اول را برای طراحی مسیرهای  350/0امتیاز نسبی 

، بود که Dسواری داشت. اولویت دوم مربوط به محله هدوچرخ
را کسب کرد. در اولویت سوم و چهارم نیز  277/0امتیاز نسبی 

 183/0و  190/0به ترتیب با امتیارهای نسبی  Bو  Cهای محله

های پیشنهادی به قرار داشتند. نتایج ارزیابی امتیاز نهایی گزینه
 ت.اس ، ارائه گردیده5تفصیل در جدول 

 های پیشنهادی برای طراحی مسیرهای دوچرخه براساس متغیرهای تحقیقارزیابی امتیاز نهایی گزینه. 5جدول
 Dگزينه  Cگزينه  Bگزينه  Aگزينه  شرح جدول

 467/0 160/0 095/0 227/0 سواری موجودپیوستگی مسیر و نزديک بودن به مسیر دوچرخه

 351/0 189/0 109/0 351/0 راحت و آسان بودن مسیر

 095/0 160/0 277/0 467/0 زيبايی و جذابیت مسیر

 095/0 160/0 277/0 467/0 های مهمها و فعالیتوجود کاربری

 227/0 227/0 122/0 424/0 ايمنی سفر

 250/0 250/0 250/0 250/0 رعايت شیب طولی

 250/0 250/0 250/0 250/0 رعايت وضعیت اقلیمی

 277/0 190/0 183/0 350/0 هاتمام شاخص

 بررسی محدوده پیشنهادی مطالعه

باالترین  Aهای انجام شده، محدوده پیشنهادی طبق تحلیل

شامل قطعات بین خیابان باشد. این گزینه امتیاز را دارا می
خمینی از شرق، بلوار آزادی )منظریه( از جنوب، خیابان نامجو امام

 3اقع در ناحیه شود و واز غرب و خیابان پرستار از شمال می

باشد؛ یعنی هکتار می 50رشت است که وسعت آن  4منطقه 
ریزی تحت پوشش توان با این برنامهمحدوده وسیعی را می

سواری قرار داد. این محدوده به دلیل تفکیک مسیر دوچرخه
تر، در های مناسبسازیکامل سواره از پیاده و همچنین کف

 سطح رشت مورد توجه قرار گرفت. 
ب طولی مسیرهای موجود در رشت تقریبا بسیار مشابه شی

گیری بین مسیرهای پیشنهادی هستند. بنابراین تفاوت چشم

همانند دیگر مسیرها  Aوجود نداشت و در این زمینه نیز محدوده
از امتیاز یکسانی برخوردار بود. این موضوع برای شاخص 

 وضعیت اقلیمی مسیرهای پیشنهادی نیز صدق می کند. 

که محدوده برگزیده از سمت شمال دلیل آنسوی دیگر به از
کنندگان از کند، استفادهموجود رشت ارتباط برقرار می ،BRTباخط 

شهر رشت، توانند تا مرکز کالناین مسیر با این اتصال ترافیکی می

یعنی میدان شهرداری را بدون استفاه از وسایل نقلیه شخصی خود 
یجاد یکپارچگی در توزیع سفرهای طی کنند. در نتیجه باعث ا

ونقل عمومی در راستای ارتقاء راحتی و شهروندان در زمینه حمل
 گردد.آسان بودن مسیر پیشنهادی می

باشد. های مهم تحقیق، پیوستگی مسیر میاز دیگر شاخص 

سواری در سطح در راستای افزایش کارایی مسیرهای دوچرخه
موجود رشت یعنی میدان شهر، باید مسیر پیشنهادی به مسیر 

المقدور نزدیک یکدیگر باشد. گیل تا میدان مصلی متصل و حتی
مسیر پیشنهادی به مسیر موجود از سمت  Aبا انتخاب محدوده 

. گرددکند و باعث افرایش کارایی آن میجنوب شرقی اتصال پیدا می
باشد شهر رشت مییکی از زیباترین قطعات کالن Aمحدوده 

گیری وشش گیاهی قابل توجه و بافت کالبدی چشمزیرا در آن پ

کنندگان از این مسیر شود استفادهدر آن وجود دارد که باعث می
 احساس خستگی نکنند.

های مهم ، بافت محدوده انتخاب شده و کاربری10شکل

های محدوده دهد. نکته مهم که جزء شاخصمنطقه را نشان می
ها است. در این محدوده های موجود درپیشنهادی بود، کاربری

های متنوعی قرار دارد که جذب سفر بسیار کاربری Aمحدوده 
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 باالیی دارند. 

در این محدوده، هتل بزرگ کادوس و هتل پردیس، دو هتل 
مهم استان گیالن، قرار دارد که میزبان مسافران داخلی و 

باشد. احداث این مسیر عالوه بر کاربرد ترافیکی، خارجی می
دهنده فرهنگ استفاده از فرهنگی نیز دارد. زیرا نشانکابرد 

 ونقل غیرموتوری در بین شهروندان رشت است. حمل
های جاذب سفر دانشکده علوم است که یکی دیگر از کاربری

توانند با استفاده از در خیابان نامجو قرار گرفته است و دانشجویان می

ارتقاء سالمت  این مسیر در دانشگاه حضور پیدا کنند که موجب
 شود.ها میوآمد آنهای رفتدانشجویان و کاهش قابل توجه هزینه

از طرف دیگر دو مجموعه فرهنگی ورزشی شهیدحسن  

عضدی و پارک بانوان نیز در این محدوده واقع شده است که 
ورزشکاران برای استفاده از این دو مجموعه دیگر نیازی به 

توانند برای دسترسی دارند و میاستفاده از وسیله نقلیه خودشان ن
  به این دو مجموعه از مسیر محدوده برگزیده استفاده کنند که

  جنبه ورزشی نیز دارد. 
همچنین دو فروشگاه مطرح نیز در این محدوده وجود دارد 

کنند و استفاده از که نیازهای روزمره شهروندان را تأمین می

ها را فروشگاه تواند سفرهای شهری به سمت ایندوچرخه می
 تسهیل نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های مهم و جاذب سفر در محدوده پیشنهادی کاربری. 10شکل 
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 دهد.را به صورت نقطه چین بر روی نقشه نشان می  یسواردوچرخه یشنهادیپ ریو مس مورد مطالعه ریمس، 11شکل 
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 سواریه)نقطه چین آبی( و مسیر پیشنهادی)نقطه چین قرمز( دوچرخهمسیر مورد مطالع. 11شکل 

 

گیريبحث و نتیجه  
ترین مدل ونقل پایدار و استفاده از کاملجهت رسیدن به حمل

ونقل غیرموتوری که در کشور ما ویژه حملونقل شهری بهحمل
ونقل موتوری مورد غفلت قرار گرفته است،  نسبت به حمل

های مرتبط با آن هستیم. در ریزیریزی و طرحهناگزیر به برنام

شهر رشت با سواری در کالناین پژوهش وضعیت دوچرخه
 های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از روش

تر، نظرات مردم و یابی به هدف و نتایج دقیقبرای دست

سواری و استفاده از انواع شهروندان، میزان تمایل به دوچرخه
لیه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین وضعیت مسیر وسایل نق

سواری در این شهر ارزیابی شد و در نهایت یکی از فعلی دوچرخه
مراتبی، برای های شهر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهمحله

 طراحی مسیرهای دوچرخه پیشنهاد شد. 
شهر رشت امروزه با مشکل که کالن تحقیق نشان دادنتایج 

توان با روی آوردن به دیدی مواجه است که میترافیکی ش

ونقل پایدار که مزایای آن در این مطالعه به تفصیل، تشریح حمل
ها در شد، بخش بزرگی از این مشکل را حل کرد. یکی از این راه

سواری ونقل پایدار، ایجاد مسیرهای استاندارد دوچرخهراستای حمل

 باشد. یافته میی توسعهکه رویکرد مورد استقبال در کشورها است
شهر رشت با توجه به پتانسیل طبیعی، زیرساختی و کالن

همچنین سطح فرهنگ باالی شهروندان آن نیازمند پیوستن به 
تیپ آن دسته از شهرهایی است که در سطح جهان از لحاظ 

آوری دوچرخه در سطوح باال قرار دارند و ضرورت انجام فن

شهر وچرخه را در سطح این کالنگزینی و طراحی مسیر دمکان
 کند. چند برابر می

موجود  ریمطرح شده در مس یهاچالش مطالعه و تحلیلبا 

 یعنی )فعلی( موجود ریمس یاستانداردساز دی، ابتدا بایسواردوچرخه
 یو سپس برا ردیصورت بگ یمصل دانیتا م لیگ دانیم

را به  فعلی ریمس دیبا ی،سواردوچرخه ریکردن مس تریکاربرد
شده  دهیمانند محدوده برگزو مسیرهای جدید   گرید یامحدوده

 یگرید یهامحدوده بیترت نیو به هم متصل نمود تحقیق نیدر ا
 داریونقل پاحمل جه،یاتصال داد که در نت وستهیبه صورت پ زیرا ن

گردد  تیتقو یسواربر دوچرخه یمتک یونقلحمل لبا استفاده از مد

 و ارتقاء سالمت شهروندان شود. کیو باعث کاهش تراف
 خالصه نتایج مطالعه حاضر،  به شرح زیر است:

 که مسیر موجود )میدان گیل تا میدان مصلی( برخالف این

باشد و سواری فاقد استانداردهای الزم طراحی میدوچرخه

نقدهای بسیاری بر آن وارد است، استقبال شهروندان شهر 

بوده و ناچار، نیازمنـد بـاز   رشت از آن قابل توجه و تأمل 

طراحی و اصالح مسیر جهت افزایش اسـتقبال و ایمنـی   

باشد. بدیهی است تکمیل مسیر موجود سواران میدوچرخه

سـواری در  موجب کارکرد هرچه بهتر مسیرهای دوچرخه

 محدوده مورد مطالعه خواهد شد.

 عنوان سواری نزد مردم رشت بهبرخالف تصور، دوچرخه

ونقلی پاک بسیار پذیرفته شده اع مدهای حملیکی از انو
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ــتاندارد   اســت و خواســتار ایجــاد مســیرهای ایمــن و اس

 سواری در سطح شهر هستند.دوچرخه

  نتایج تحلیل مدلSWOT نشان داد که مدیریت شهری ،

سـواری بایـد راهبردهـای    برای بهبود سیسـتم دوچرخـه  

راهبردها تهاجمی را اتخاذ نماید. در این راستا یکی از این 

 سواری است.طراحی مسیرهای جدید دوچرخه

      سـواری  برای کارآمـدتر کـردن مسـیر موجـود دوچرخـه

مراتبی نشان داد که برای شهر رشت، تحلیل سلسلهکالن

سـواری محـدوده   شروع فاز اول پیوستگی مسیر دوچرخه

پیشنهادی شامل قطعات بـین خیابـان امـام خمینـی از     

( از جنـوب، خیابـان نـامجو از    شرق، بلوار آزادی )منظریه

 3شـود و در ناحیـه   مـی غرب و خیابان پرستار از شـمال  

 واقع شده است، بهترین محدوده است. رشت 4منطقه 

 
 راهکارها

 گردد:های تحقیق راهکارهای زیر پیشنهاد میبا توجه به یافته

 سواری در شهر ریزی دقیق جهت توسعه دوچرخهبرنامه

 رشت؛

 ریزان و طراحان شهری به دوچرخه نامهتوجه مدیران، بر

 ونقل پاک؛عنوان یک سیستم حملبه
 و  سواری با برگزای مراسم نمادینگسترش فرهنگ دوچرخه

 سواری ؛های هفتگی دوچرخه یا برنامه
  های ممتاز شهر از استفاده مسئولین و مدیران و شخصیت

 دوچرخه به منظور ترغیب شهروندان؛

 نت و فروشگاه در این ایستگاهپ، کافیشادر نظر گرفتن کافی

ها جهت ارائه خدمات ها و یا استقرار در نزدیک این ایستگاه

 مورد نیاز جوانان اعم از نوشیدنی، تغذیه، اینترنت و ...؛

  سواری، یکی از الزامات بسیار مهم در ارتباط با رواج دوچرخه

ای ههای اصلی اتوبوس، فروشگاهایجاد پارکینگ در ایستگاه

 ؛بزرگ و مراکز جذب سفر است

 ها و الگوهای خارجی مسیر دوچرخه در گیری از طرحبهره

 شرایط مکانی؛کنار سایر مسیرها با توجه به

 های فعال و سرزنده شهری؛انتخاب مسیر دوچرخه در بخش 

  ها و تابلوهای استفاده مناسب و صحیح از عالمت

 کننده مسیرهای دوچرخه.مشخص
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