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  چكيده

باشد كه تمام بخش هاي شهر با اين عنصر مهم در ارتباط بوده و اين مهم ترين عناصر تشكيل دهنده شهر ميحمل و نقل يكي از 

ارتباط دو طرفه مي باشد. امروزه به خاطر افزايش جمعيت شهري و در نتيجه افزايش ميزان حمل و نقل شهري مشكالت از قبيل 

ومي، آلودگي هوا، افزايش تصادفات و.. ضرورت توجه به حمل و نقل افزايش ماليكت خودرو، استفاده كمتر از حمل و نقل عم

بررسي موانع و چالش هاي تحقق هدف كلي آن نوع پژوهش حاضر كاربردي است و سازد. پايدار غيرموتوري را آشكارتر مي

ه موضوع حمل و مي باشد. در اين پژوهش سعي بر اين است كه ب پذيري سيستم حمل و نقل غير موتوري در منطقه يك مشهد

نقل شهري پرداخته و تالش نموده كه به سمت حمل و نقل غيرموتوري سوق داده شود و عواملي كه مانع تحقق آن در منطقه 

شامل امنيتي (رضايتي) و زيست محيطي را با توجه به نظرات  متغير پژوهش 2 بنابراين يك شهر مشهد مي شوند، بررسي شود،

دهد و بعد از بررسي هاي تكميل شده توسط آنان، مورد تجزيه و تحليل قرار ميطريق پرسشنامه نفر از شهروندان مرد از 328

، عامل متغير 2فرضيات و سواالت پژوهش در انتها با استفاده از آزمون فريد من، اين متغيرها رتبه بندي مي شوند و از بين 

  غير موتوري در محدوده مورد مطالعه به شمار زيست محيطي از مهم ترين موانع تحقق پذيري سيستم حمل و نقل 

 شود.ها و استراتژي هايي جهت دستيابي به اين امر پيشنهاد ميمي رود. در پايان نيز راهبرد

  
  حمل و نقل غيرموتوري، دوچرخه سواري، پياده روي، منطقه يك شهر مشهد: هاي كليديواژه

 

  مقدمه -1
 عنوان به شهرها اخير، دهه چند در شهرنشيني شتابان رشد با

 از دو بيش جهان، پذيراي زيستي هاي مجموعه بزرگترين

 اين گسترش بود. با خواهند 2020 سال تا جهان جمعيت سوم

 جهان به يك شدن تبديل سمت به زمين كره نهايتاً روند

  در كه رود،مي پيش به رحاليد روند اين. رودمي شهري
 شهرهاي بويژه درشهرها ونقل حمل و اخيرجابجايي هاي دهه

 هايچالش تريناصلي از يكي عنوان به همواره پرجمعيت

 طول در شهري ونقل حمل است. مطالعات بوده مطرح شهري

 هاي دهه است. در داشته بسياري تغييرات گذشته سال 50

 افزايش بر ،ونقل حمل امور اصلي مطالعات تاكيد اوليه

 با سفر تقاضاي افزايش روند به پاسخگويي براي ظرفيت

از  ).1384(جهانشاهي،  استوار است موتوري نقليه وسايل
به  ي ايرانهاي پيشِ روي كالنشهرهاترين چالشمهم

 ، موضوعمتراكم فضاهاي شهري گيرياز بدو شكلخصوص 
گرايش باشد كه در سال هاي اخير حمل و نقل مي با اهميت

به سيستم حمل و نقل پاك اعم از: سيستم حمل و نقل غير 
مورد  چشمگيريبه طرز قابل ، قطار شهري و ... موتوري

قرار گرفته است. كارشناسان و مديران شهري  و تأكيد توجه
هستند، آنگاه  در كشوراگر بپذيريم كالنشهرها موتور اقصاد 

 شبكه حمل و نقل است كه اين موتورها را كارآمد نگه 
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دارد. در مقابل ناكارآمدي سيستم حمل و نقل شهري مي
يامدهاي منفي عوارض جدي محيطي همانند آلودگي هوا و پ

اعث اجتماعي و اقتصادي را به دنبال خواهد داشت و ب
 ).1388تاجدار و اكبري ( گرددناكارآمدي عملكرد شهر مي

سيستم حمل و نقل غير موتوري يكي از مهمترين مسائل 
است. رشد سريع جمعيت و توسعه شهري  مشهد كالن شهر

باعث افزايش تقاضاي حمل و نقل شهري و بالطبع عدم 
وابگويي سيستم حمل و نقل سنتي اعم از سيستم ج

اتوبوسراني و تاكسيراني به تقاضاي پرتكرار سفرهاي درون 
شهري است. از سوي ديگر افزايش خودروهاي شخصي در 
شهرهاي پرجمعيت موجب مشكالتي چون ازدحام، آلودگي 
هوا و صوتي، از بين رفتن منابع تجديدناپذير، تصادف و 

توجه با آخرين  در شهر مشهد با .شودمينابرابري اجتماعي 
مطابق با  آمار به روز شده در وب سايت مركز آمار ايران

جمعيتي بالغ بر  1390ر سالنتايج نهايي سرشماري د
 27پذيراي ساالنه بيش از  همچنين ميليون نفر و 3069941

ز خارج كشور ميليون زائر ا 2ميليون زائر داخلي و بيش از 
از طرفي در شهر مشهد  .)1390آمار ايران، (مركز  باشدمي

 1393ميليون سفر روزانه درون شهري در سال  7حدود 
و نقل ترافيك شهرداري ماهنامه حمل ( صورت گرفته است

). در وضعيت كنوني، بسياري از سفرهاي 1393مشهد، 
انجام مي شود وسيستم حمل  شهري با خودروهاي شخصي

وني و محدود خود، مومي موجود با ظرفيت كنو نقل ع
جايي در شهر نمي پاسخگوي نياز مسافران و تسهيل جا به

ها و معابر اصلي شهر به ويژه باشد. ترافيك سنگين در خيابان
 منور ثامن الججبارگاه  هاي منتهي بهخيابانمحدوده ترافيكي 

(ع)، حجم باالي مسافر در ناوگان اتوبوسراني و قطارشهري 
به گونه اي كه موجب نارضايتي و عدم آسايش مسافرين در 

طول سفرهاي شهري مي گردد، نشان گر ضعف هاي فراوان 
. در اين راستا سيستم حمل و نقل كنوني شهر مشهد است

تواند پياده سازي يك سيستم حمل و نقل غير موتوري، مي
ري در بهبود سيستم حمل و نقل در اين شهر به موثنقش 

و قرار  آنويژه منطقه يك شهري اين شهر به دليل وسعت 
گرفتن در شريان اصلي اين كالنشهر و همچنين تراكم 

ايفا كند. ها، ادارات، مجتمع هاي تجاري، خدماتي سازمان
تواند منجر به توسعه سيستم حمل و نقل غيرموتوري مي

هاي خواستهشدن برآوردن شهري، محيطيستزيتعادلحفظ
اجتماعي همه كنشگران شهري در زمينه حمل و نقل درون 

ين عوامل در توسعه شهري باشد كه توسعه و بهبود ا
 اقتصادي، محيط زيست و روان سازي ترافيك در اين منطقه

در اين راستا تالش مي گردد  .نيز نقش بسزايي ايفا مي كند
در منطقه پايدار حمل و نقل  پذيري تحققكه چالش هاي 

در راستاي تحقق سيستم حمل و نقل غيرموتوري از بعد  يك
، سازماندهي، هدايت، كنترل و تامين منابع در يبرنامه ريز

غيرموتوري گسترده با پياده سازي يك سيستم حمل و نقل 
شود كه  هشده و نشان داد بررسي ريزي شهريبر برنامه تأكيد

چگونه مي توان تحقق اهداف ها، م از چالشبا رفع هر كدا
 مند در سطح منطقه يك مشهديك سيستم مناسب و ساختار

مهمترين متغيرهاي مورد مطالعه در اين  را تسهيل نمود.
عدم امنيت كاربران دوچرخه و  وضايت پژوهش، عدم ر
ها است كه در ادامه تحقيق به شرح آن زيست محيطي

به نتايج بدست آمده از تجزيه و با توجه  پرداخته خواهد شد.
) در حالت كلي به شرح 1ها جدول شماره (تحليل داده

شناسي هريك از ها و روشها، گويهمتغيرها، شاخص
   .شودمتغيرهاي مورد بحث پرداخته مي

  شماي كلي تحقيق .1جدول 

  زير متغير  متغير  عامل  موضوع
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  روشنايي نامناسب مسير دوچرخه سواري
  نورپردازي مناسب مسيرهاي پياده

 براي مسيرها و هاجاده دهيعالمت و رنگ آميزي
  هااتومبيل برابر در حركت دوچرخه ها كردنمشخص

ده
شاه

م
-

امه
شن

رس
پ

  

  ايمني پايين مسير دوچرخه سواري
جداسازي مسيرهاي پياده و سواره از طريق ايجاد فضاي 

  سبز ما بين آنها

  عدم احساس امنيت
 سرقت از جلوگيري براي هاپاركينگ امنيت بردن باال

  هادوچرخه

  عدم نظارت پليس و نيروي انتظامي
 در سواران دوچرخه از حمايت براي الزم پيش بيني

  رانندگي و راهنمايي قوانين
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  عادت مردم به عدم رعايت مسائل زيست محيطي
هايي براي از بين بردن عادات در نظر گرفتن جريمه

  نادرست مردم در رابطه با آسيب زدن به محيط زيست

ده
شاه

م
-

امه
شن

رس
پ

  

  سازي حفظ محيط زيستفرهنگ  عدم نهادينه شدن فرهنگ حفظ محيط زيست

  شهري با  از دست دادن هواي پاك و فضاي سبز
  قل موتورين حمل و

كاهش استفاده از حمل و نقل موتوري با افزايش 
  تجهيزات در بخش غيرموتوري

  حفظ منابع طبيعي در راستاي احداث مسير دوچرخه
ريزي و توجه به از بين نرفتن منابع طبيعي به هنگام برنامه

  احداث مسير دوچرخه
سالمت  حفظ كيفيت باالي محيط طبيعي زندگي و

  جسمي
توجيه مردم براي ارتقا سالمت خودشان با استفاده از 

  دوچرخه

  

  مباني نظري پژوهش -  2

  حمل و نقل غير موتوري -2- 1
پياده روي، دوچرخه  ،(NMT)حمل و نقل غيرموتوري   

سواري و حاالت ديگري از رفت و آمد (اسكيت، ويلچر، 
ها نيروي الزم براي جابجايي انسان و چرخ دستي) كه در آن

  گردد، در بر اي تامين ميكاال از طريق نيروي ماهيچه
گيرد. حالت غير موتوري نقش مهم و منحصر به فردي در مي

  ).1392، انيسيستم حمل و نقل كارامد دارد (سلط

گزينه جابجايي غير موتوري مي تواند مزايا و معايب مختلفي 
) و شامل مزاياي مستقيم 2را به وجود آورد (جدول شماره 

استفاده كنندگان كه از بهبود شرايط پياده روي و دوچرخه 
سواري ناشي مي شود و هم چنين منافع مختلف براي جامعه 

دوچرخه سواري، كاهش كه از افزايش فعاليت پياده روي و 
سفر با خودرو و الگوهاي توسعه اختالط كاربري ها و تراكم 
باال ايجاد مي شوند، هستند. از آن جا كه به لحاظ فيزيكي و 
اقتصادي، اقشار كم درآمد اغلب به پياده روي و دوچرخه 
سواري وابسته اند، بهبود اين حالت به تمايل به افزايش 

  ).2012(ليتمن،  عدالت اجتماعي وابسته است
  . مزايا و معايب حمل و نقل غير موتوري2جدول 

بهبود شرايط حمل و نقل   
  غيرموتوري

افزايش فعاليت حمل و نقل 
  غيرموتوري

  تعدد محالت پياده مدار  كاهش سفر با خودرو

  
  

  مزاياي بالقوه

ـ بهبود راحتي و آسايش 
  كاربر

به خصوص دسترسيبهبودـ
  براي عابر پياده

  ـ ارتقا ارزش پياده روي
  امالك محليارزشافزايشـ

  ـ حس خوشايند عابر پياده
ـ ارتقا تندرستي و سالمتي 

  عمومي
  اجتماعيافزايش همبستگي ـ

  ـ كاهش ازدحام ترافيك
ـ صرفه جويي در هزينه 

  تسهيالت معابر و پاركينگ
  ـ كاهش تصادفات

  ـ ذخيره انرژي
  صوتي آلودگي هوا وكاهش ـ 

  ـ بهبود دسترسي براي عابر پياده
  هاـ صرفه جويي در هزينه

هاي پراكنده ـ كاهش هزينه
  رويي

  ـ امنيت محله
  محالت قابل زندگي ـ افزايش

  ـ هزينه تسهيالت   معايب بالقوه
  ـ كاهش سرعت ترافيك

  ـ هزينه تجهيزات
  ـ افزايش خطر تصادفات

برخي از هزينه هاي  ـ افزايش  ـ افزايش زمان سفر
  توسعه

  5: 2012منبع: ليتمن، 

  

  انواع حمل و نقل غير موتوري -2- 2

  پياده روي -2- 2- 1

ترين شيوه جابجايي افراد در داخل شهرها روي عمدهپياده    
هاي جابجايي مي باشد و لزوم توجه به آن همانند ساير گزينه

حمل و نقل درون شهري امري ضروري است. با توجه به 

ها در دنيا، شهرهايي با ميزان باالي شهرنشيني، بهترين مكان
هاي كاملي از خيابان بدون خودرو و معروف به شبكه

شهرهاي مخصوص عابران پياده است. براي راحتي و افزايش 
جديد،  سرعت خودرو در شهرها عالوه بر ايجاد مسيرهاي

  ها مواجه اغلب با كاهش فضاهاي عابر پياده در خيابان
هايي شويم، در حاليكه مردم از ديرباز براي انجام فعاليتمي
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ها متكي از قبيل سفر، خريد، اوقات فراغت و ... به خيابان
در ايران فعاليت چشم گيري در  .)1392، سلطاني(بوده اند 

فته است و آمار و جهت تقويت اين نوع سفرها صورت نگر
ارقامي كه مشخص كننده حجم عملكرد، نقش و جايگاه اين 
سامانه باشد، وجود ندارد اما در بيشتر شهرهاي صنعتي به 
منظور كاهش مسائل بخش مركزي و اولويت قرار دادن 

 انداي در اين زمينه انجام دادهدسترسي فعاليت گسترده
ئل اصلي توسعه كيفيت زندگي از جمله مسا ).1390، احدي(

پايدار شهري است و در اين باره ايجاد فضاهاي عمومي مانند 

ها عاملي براي زيست پذير ها، فضاي سبز و پياده راهپارك
شدن شهرها و افزايش كيفيت زندگي بوده و جذابيت شهرها 

ها و رابطه فرضي ميان پياده راه 1شكل  .بردرا باال مي
ها در پياده راه لطابق اين شكم .دهدپايداري شهر را نشان مي

سه بعد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي تاثيرگذار بوده 
و اين كيفيت نيز  شوندو باعث افزايش كيفيت زندگي مي

(اكبرزاده، احمدي و  كندوسعه پايدار شهر را تقويت ميت
  ).1395، آزاده

  مدل مفهومي پياده راه و توسعه پايدار شهري .1شكل 

  

  
  
 

  
  

 1395: اكبرزاده، احمدي و آزاده، منبع

  دوچرخه سواري-2- 2- 2
ترين، ايمن ترين و سالم دوچرخه سواري يكي از كم هزينه 

هاي جابجايي است. تمايل به استفاده از دوچرخه ترين گزينه
تواند ناشي از ارزان تر بودن، انعطاف پذيري و سرعت مي

قابل قبول آن باشد. استفاده از دوچرخه اگرچه از ديرباز 
معمول بوده ولي با تاكيدات اخير طرفداران توسعه پايدار، 

). احداث 1390، است (سلطانياهميت بيشتري يافته 
مسيرهاي مخصوص دوچرخه و باريك تر كردن خيابان ها 

منجر به كاهش سرعت خودروها، بهبود ايمني عبور و مرور 
شود. بدون اينكه تردد و افزايش زيست پذيري خيابان مي

وسايل نقليه كاهش چشمگيري داشته باشند. در اجراي 
مونيخ، امكانات  طرحي در راستاي كاهش ترافيك در شهر

اند و تردد دوچرخه سواري و پياده روي را بهبود بخشيده
درصد كاهش و تردد دوچرخه به همين ميزان  5خودروها 

افزايش داشته است، در عين حال سفرهاي سفرهاي عبوري 
  ).1392، و پياده روي ثابت مانده است (سلطاني

  دوچرخه از استفاده مزاياي .3جدول 

  .نيست كمتر اتومبيل با جايي به جا سرعت از معموال شلوغ اوقات در با دوچرخه به خصوص جايي جابه سرعت شهري، كوتاه درسفرهاي

  .نياز دارد 1/0 حدود پاركينگ براي كمتري بسيار جاي و به )0,3تا  0,25عبور ( براي كمتري جاي به دوچرخه

  .كمتراست بسيار ها دوچرخه براي پارگينگ و راه هزينه احداث است ناچيز آن نگهداري و تملك هزينه

  كند. مي كمك جامعه سالمت افراد به و است سازگار پايدار توسعه با كند، مصرف نمي فسيلي) را هاي ناپذير (سوخت تجديد منابع

  صوتي آلودگي و هوا آلودگي كاهش شايان به كمك و پياده عابران امنيت براي كمتر تهديد

  نقليه وسايل ساير به نسبت متر كيلو 5/6 الي 4هاي مسافت در دوچرخه تردد سرعت بودن باالتر

  نقليه سايروسايل به دوچرخه نسبت وجاري ثابت هاي هزينه بودن پايين

  1382، : شهابيان و پويانمنبع

  

 پياده راه

 ـ زيست محيطي

 ـ اقتصادي

 ـ اجتماعي

افزايش كيفيت 

 زندگي
 پايداري شهر
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  دوچرخه هايمسير انواع .4جدول 

  دوچرخه ويژه مسير
  ها)(سبزراه

  باشد. مناسب نيز محيطي زيست لحاظ از و باشد دوچرخه و پياده مختص كه حومه و شهر سطح در مسيري هر

  .باشدمي  متر 6/3تا متر  4/2 بين معموال آنها باشد، عرض مي نقليه موتوري وسايل ساير مسير از مجزا و مستقل  انحصاري مسير
 نيمه مسيرهاي

  انحصاري
 ديواره ايجاد و گذاري جدول سطح، اختالف مانند فيزيكي موانع وتوسط شود مي احداث رو سواره نوار موازات به و مجاورت در

  مي باشد. متر8/1تا   متر 1/5معموال اين معابر بين  اين معابر گردند، عرض مي جدا  ...و
  مسيرهاي جانبي 

  يا مختلط
  .باشدميمتر  6/2تا  متر 4/2معموال بين  آنها، موتوري و عرض نقليه و وسايط دوچرخه تردد براي مختلط صورت به

  مسير مشترك پياده 
  و دوجرخه

 اضافي نوار يك تا ندهد اجازه رو سواره نوار عرض يا باشد، زياد خيابان عملي ظرفيت نسبت اتومبيل ها تردد حجم كه مواردي در

 رخ سوار دوچرخه و پياده عابر مشترك استفاده نباشد، مقدور رو سواره عرض كاهش يا و كنيم تامين را سوار دوچرخه تردد براي

  در صورت امكان است. متر 8/1تا متر   5/1حدود  در چيزي معابر اين دهد و عرضمي

 1388راد، منبع : ثابتي

  

  پيشينه پژوهش-2- 3

سابقه تاريخي استفاده از دوچرخه در جهان پس از اختراع   
و در ايران با ورود دوچرخه به اين  1867دوچرخه در سال 

كشور قبل از جنگ جهاني دوم شروع شد كه حتي در برخي 
از شهرها مانند اصفهان به علت به كارگيري زياد اين وسيله، 

باال، در آن زمان خيابان هاي اصلي شهر مانند چهارباغ 
كيلومتر خطوط  6چهارباغ عباسي و چهارباغ صدر، حدود 

ها پس از ويژه براي تردد وجود داشت و اما موضوع پياده راه

شكل گيري انتقاداتي در برابر سلطه خودروها بر شهرها و 
افت كيفيت مراكز شهري مطرح شدند كه همزمان با آن 

  تحقيقاتي در اين حوزه صورت پذيرفت.
 

  
   

  پيشينه پژوهش در جهان و ايران .5جدول 

پيشينه 

  پژوهش
  عنوان تحقيق

سال 

  تحقيق
  خالصه گزارش  محقق

  
  

  جهان

  هويزنگا و هيلداگو  2013  التين آمريكاي در پايدار نقل و حمل اجراي
 رشد اثرات منفي از تغيير براي جلوگيري اجتناب، گانه سه پيشنهاد اصول

  شهرها نقل و حمل شدن موتوري رويهبي 
 :سطوح در نقل و حمل طراحي پايداري ارزيابي

  ها شاخص و ها اندازه عملكرد،
  همكاران و جيون  2013

 گرفته نظر در سيستم اثر بخشي بعد پايدار، و نقل حمل هايراهكار ارزيابي در

  شده است

مراتبي  سلسله تحليل و شافر ـ دمستر نظريه از استفاده
  نقل و حمل پايداري هاي حل راه ارزيابي براي

  چوهان و آواستي  2011
 نقل و هاي حمل سيستم انتخاب براي چند شاخصه گيري تصميم رويكرد از

 استفاده پايدار ونقل حمل معيارهاي و ارزيابي ناقص اطالعات تحت پايدار،

  اند. كرده
  شده استفاده پايداري ارزيابي قابليت براي فايده هزينه ـ تحليل از  جانسون  2008  نقل و حمل و پايه زمين سيستم در تحليل پايداري

چرا شهروندان كانادايي بيشتر از شهروندان آمريكايي 
  از دوچرخه استفاده مي كنند

  پوچر و بهلر  2006

فاصله كوتاه سفرهاي شهري، درآمد پايين،  كاربري مختلط،، تراكم باالي شهري
زيرساخت هاي كافي براي دوچرخه سواري و  دوچرخه سواري،شرايط امن 

برنامه هاي آموزشي از داليل اصلي تفاوت در ميزان استفاده از دوچرخه در اين 
  .دو كشور است

  
  
  
  ايران

ارزيابي مطلوبيت پياده راه هاي شهري براساس مولفه 
  هاي كيفي در پياده راه علم الهدي شهر رشت

1395  
و  مقدم اكبرزاده

  همكاران
زيست محيطي در  معيار كالبدي، زيست محيطي در سطح مطلوب، 4به بررسي 

  سطح متوسط و راحتي و كاربري ها در سطح متوسط و نامطلوب قرار دارند.
ارزيابي كيفيت پياده راه هاي شهري در شهرهاي 
  ايراني(نمونه موردي : پياده راه بوعلي شهر همدان)

  جعفري مبين  1392
امل در باز توليد عرصه هاي عمومي و فضاي شهري در بيشتر پياده مهم ترين ع

  .زگاري با تصاوير ذهني مردم شناختراه ها با توجه به سا
بررسي ميزان تخصيص بودجه به بخش عبور و مرور در برنامه هاي پيشين   سلطاني    



1397، زمستان 57پژوهشنامه حمل و نقل، شماره  

 

240 

 

تحليلي بر جايگاه حمل ونقل پايدار در برنامه هاي 
  عمراني شهرداري شيراز

1392  
  

شهرداري شيراز پرداخته و نتايج نشان دهنده آن است در حاليكه براي توسعه 
شبكه معابر سواره و تقاطع هاي غير همسطح هزينه هاي كالني تخصيص يافته 

و  در همان حال سيستم هاي حمل و نقل عمومي و شبكه دوچرخه سواري
  پياده روي بعنوان گزينه هاي حمل و نقل پايدار كمتر مورد توجه بوده است.

  
معيارهاي مكان گزيني و طراحي مسيرهاي دوچرخه 

  سواري با تاكيد بر شهر اصفهان

  
1390  
  

  فتحي و تقوايي

چگونگي انتخاب معيارهاي صحيح و مناسب براي مسيرهاي دوچرخه در 
مكاني و عوامل موثر بر آن مورد بررسي قرار توجه به موقعيت  مناطق مختلف،

گرفته و اين نتيجه بدست آمده است كه در طراحي مسيرهاي دوچرخه هر 
اندازه به كيفيت طراحي توجه گردد و معيارهاي مناسب براي مسيرهاي 

استفاده از دوچرخه و گسترش دوچرخه . دوچرخه سواري درنظر گرفته شود
  .گرددشهري بيشتر ميسواري در امر حمل و نقل درون 

تحليلي جغرافيايي بر نقش دوچرخه در سيستم جمل 
  و نقل پايدار شهر اصفهان

1389  
 ملك مختاري

  آبادي

به بررسي دسترسي بهتر به ايستگاه هاي دوچرخه و ميزان استفاده از آن 
پرداخته و نتايج تحقيق نشان داد كه بين دسترسي بهتر به ايستگاه هاي دوچرخه 

  عنوان وسيله حمل و نقل رابطه معناداري وجود.ه استفاده از آن ب و ميزان

  

  روش تحقيق -4- 2

به  تحقيق نوع پژوهش حاضر كاربردي است و روش    
 بدين است؛ توصيفي ـ تحليلي و همبستگي دومتغيره صورت
روش از استفاده با اوليه اطالعات و هاداده ابتدا كه صورت

 و مصاحبه قبيل از پيمايشي، و ايكتابخانه هاي اسنادي،
 توزيع به بعد، مرحلة در است. شده آوري گرد مشاهده،
 با و شده پرداخته منطقه مورد مطالعه در سطح نامه پرسش
 افزارهايي نرم و آماري هاي تكنيك و هاروش از استفاده
 .است گرفته صورت تجزيه و تحليل Excel و SPSSمانند 

جامعه آماري تحقيق شامل كليه مردان ساكن منطقه يك 
) مي 1390نفر (براساس سرشماري  85527مشهد با جمعيت 

باشد و به عبارتي استفاده كننده از دوچرخه در سطح ايستگاه
وهشگر، دوچرخه سواري است. با توجه به مشاهدات پژهاي 

اطالعات محيطي و سوابق استفاده از دوچرخه توسط مردم، 
از سيستم دوچرخه سواري و  "استقبال كم مردم"به دليل

، بنابراين "هاي دوچرخهسطح مراجعه پايين در ايستگاه"
محقق با توجه به محدوديت زماني، مكاني و اطالعاتي ملزم 

د تحقيق نفر در فرآين 328به تعيين حجم نمونه به تعداد 
گرديد، كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده و با استفاده از 
فرمول كوكران انتخاب شده اند. در اين پژوهش براي بررسي 
  فرضيه ها و سواالت مطرح شده در تحقيق از آزمون 

T بندي موانع و ـ استودنت و در انتها نيز براي رتبه  

توري در هاي تحقق پذيري سيستم حمل و نقل غير موچالش
  .منطقه يك مشهد از آزمون فريدمن استفاده شده است

  

  محدوده مورد مطالعه-3
هكتار از سه  1611منطقه يك شهر مشهد با وسعتي معادل   

ناحيه خدماتي تشكيل شده است. اين منطقه به لحاظ 
مركزيت شهري از نظر تجاري و اداري، جمعيت و ترافيك 

داده است. موقعيت نواحي بيش از اندازه اي را در خود جاي 
  اين منطقه بدين ترتيب است: 

ناحيه يك: خيابان كوهسنگي، ميدان تلويزيون، ميدان 
  فلسطين، پنج راه سناباد و چهارراه دكترا 

ناحيه دو: ميدان فردوسي تا پل ميدان استقالل، ميدان پارك 
  تا ميدان فلسطين و خيابان سناباد

، بلوار فردوسي (جنوبي)ناحيه سه: ميدان شهدا تا ميدان 
سازمان آب، راهنمايي، آبكوه و مجد (وب سايت شهرداري 

  )1395منطقه يك مشهد، 

نيز نشان دهنده جمعيت منطقه به تفكيك  6جدول شماره 
  .باشدمرد، زن و خانوار مي
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  جمعيت منطقه يك .6جدول 

  خانوار  زن  مرد  جمع كل  منطقه

  49946  87020  85527  172547  منطقه يك

  1395: وب سايت شهرداري منطقه يك مشهد، نبعم

 با مسيرهايي مفهوم به راه پياده منطقه يك در اينكه وجود با

 حضور عدم نيز و آن براي شده تجهيز و پياده حركت اولويت

 در موجود مسيرهاي از بسياري در ندارد، وجود اتومبيل

 پياده حضور جذب براي فضاهايي و امكانات داراي كه منطقه

 هستيم. مسيرهاي هاپياده و شهروندان حضور شاهد باشند،مي

 و... سجاد بلوار احمدآباد، راهنمايي، خيابان تجاري پياده

 حالي در اين .باشدمي مقياس شهر در عملكردي سطح داراي

 چنين در موجود گردشگري ـ رويپياده مسيرهاي كه است

 به عنوان كه نحوي به باشندمتفاوتي مي كيفيات داراي معابري

 و پياده حضور پاسخگوي پياده عرض احمدآباد محور در مثال

 بلوار و راهنمايي نظير معابري در باشد، اما مي شهروندان

 و هاجداره در واقع تجاري هاي فعاليت به توجه با سجاد

 و كيفي مناسب پاسخگويي عدم شاهد اجتماعي معبر، پويايي

 تداخل هم چنين و هاپياده حجم به نسبت روها پياده كمي

 مذكور، مسيرهاي بر عالوه .هستيم پياده و حركت سواره

 توس آزادي، آباد، ملك كوهسنگي، خيابان نظير محورهايي

 نظير محيطي زيست مطلوب هايبه واسطه ويژگي  …و

 و باغات و پارك وجود درختان، و سبز فضاي پيوستگي

 مسيرهاي به عنوان شده تجهيز و مناسب فضاي پياده همچنين

 مي مطرح شهر و منطقه سطح در گردشگري ـ روي پياده

  باشند. 

 شهر در منطقه يك ويژه جايگاه و موقعيت ميان اين در   

 و حمل هايپايانهفعاليتي،  هاي كانون گرفتن بر در و مشهد

 واسط به عنوان خاص نقش نيز و متعدد هايهايستگا و نقل

 از حاكي مشهد، مركزي شهر و غربي نواحي ميان فضايي

 ارتقاء جهت در اهميت حائز ضرورت هاي و هاپتانسيل

 ترافيكي تسهيل وضعيت و دوچرخه نقل و حمل وضعيت

 پيشنهادي كريدورهاي اساس براين. باشد مي شهر و منطقه

 بلوار كريدورهاي، نظير هاييمسير مشهد شهر در مصوب

 بلوار سناباد، بلوار فلسطين، بلوار دانشگاه، آباد، خيابان ملك

 بلوار رضا(ع)، امام خيابان كوهسنگي، خيابان شيرازي،

 بر در را و... آباد وكيل بلوار بهار، خيابان قرني، فردوسي، بلوار

 مصوب در سواري دوچرخه يكپارچه سيستم اين كه گيرندمي

 زير شرح شود كه به مي شامل را محور 7 حدود منطقه يك

  : باشندمي

  خيام ـ بلوار1

  سناباد ـ خيابان 2 

  آباد  ملك ـ بلوار 3 

  آزادي بزرگراه ـ  4

  كالهدوز ـ بلوار5

   دستغيب شهيد بلوارـ  6 

مشهد، دانشگاه (طرح تفصيلي حوزه مياني غربي  ـ خيابان 7 

  )1388جلد چهارم، 
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  مسيرهاي دوچرخه موجود و مصوب در منطقه .3شكل           روي ـ گردشگري موجود در منطقه مسيرهاي پياده .2شكل

                              
   1388: طرح تفصيلي حوزه مياني غربي مشهد، جلد چهارم، نبعم

  هاـ تحليل يافته 4
 و ترينقديمي ترين،طبيعي دوچرخه و پياده حركت   

 ترينمهم هنوز و است محيط در انسان جابجايي ترينضروري

 و زندگي تحرك و هافعاليت ها، مكان مشاهده براي امكان
 موثر نقش بواسطه ا لذ .آورد فراهم را محيط هايارزش كشف

 فضايي، هويت ادراك در سواري دوچرخه و روي پياده

 محيطي، هايكيفيت دريافت و محيط به تعلق احساس

 هايضرورت همچنين و كمبودها و نيازها بررسي و شناسايي

   اساسي اهميت محدوده داراي در فضاهايي چنين توسعه
موانع و  بررسي براي پژوهش از مرحله اين در .باشدمي

موتوري در پذيري سيستم حمل و نقل غيرهاي تحقق چالش
شامل عدم رضايت و  متغير پژوهش 2مشهد، منطقه يك 

نفر از  328امنيت و زيست محيطي را با توجه به نظرات 
شهروندان مرد در منطقه از طريق پرسشنامه هاي تكميل شده 

  گيرد. توسط آنان، مورد تجزيه و تحليل قرار مي
در اين بخش جهت آزمون فرضيات و بررسي سواالت از   

  بندي موانع و استودنت و در انتها نيز براي رتبه Tاز آزمون 

هاي تحقق پذيري سيستم حمل و نقل غير موتوري در چالش

  .منطقه يك مشهد از آزمون فريدمن استفاده شده است

  

  استودنت براي بررسي فرضيات در ارتباط با متغيرهاي پژوهش -tنتايج آزمون  .7 جدول

  متغير

  3مبناي مقايسه= عدد   

  درجه آزادي tآماره 
سطح معني 

  داري
  ميانگين

درصد  95فاصله اطمينان 

  اختالف

  كران باال  كران پايين

 896/0 734/0 815/3 000/0 327 793/19  امنيتي مانع بودن عامل ميزان

 182/1 038/1 110/4 000/0 327 215/30  زيست محيطي مانع بودن عامل ميزان
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مثبت است و  Tبراساس جدول فوق چون مقدار آماره    
 زيست محيطي و عامل امنيتي عامل بودن مانع ميزان ميانگين

موتوري از حد غير نقل و حمل سيستم پذيري تحقق براي
  درصد  95بيشتر است، بنابراين با اطمينان  3وسط عدد 

   و موانع در حد زياد از عوامل مذكورتوان گفت مي
   نقلوحمل سيستم پذيريتحقق هايچالش

  است. موتوريغير

  

  پژوهش هايمتغير زمينه در مشكالت كننده ايجاد عوامل و استودنت براي بررسي موانع -tنتايج آزمون  .8 جدول

  

متغيرهاي 

  پژوهش
  سواالت

  3مبناي مقايسه= عدد   

  ميانگين  داريمعنيسطح  درجه آزادي tآماره 
  درصد اختالف 95فاصله اطمينان 

  كران باال  كران پايين

  
  
  

امنيتي و 

 رضايتي

q 1 467/14 327 000/0 878/3 759/0 997/0 

q 2 851/14 327 000/0 829/3 719/0 939/0 

q 3 014/13 327 000/0 793/3 673/0 913/0 

q 4 319/12 327 000/0  695/3 584/0 806/0 

q 5 260/15 327 000/0  878/3 765/0 991/0 

  
  
  

زيست 

 محيطي

q 6 106/11 327 000/0  720/3 592/0 847/0 

q 7 979/15 327 000/0  976/3 856/0 096/1 

q 8 790/26 327 000/0  268/4 175/1 361/1 

q 9 772/29 327 000/0  341/4 253/1 430/1 

q 10 501/23 327 000/0  244/4 140/1 348/1 

  
  

و همه  همه سواالت مربوط به عامل امنيتي باال طبق جدول
 عوامل و ، از موانعسواالت مربوط به عامل زيست محيطي

 نقل و حمل سيستم از استفاده جهت مشكالت كننده ايجاد
غيرموتوري هستند. زيرا ميانگين همه سواالت از حد متوسط 

  بيشتر است. 3عدد 
  
  
  
  

  
  
 تحقق هايچالش و با استفاده از آزمون فريد من، موانع   

شوند. موتوري، رتبه بندي مي غير نقل و حمل سيستم پذيري
   زيرارائه شده است. طبق جدول  9نتايج در جدول 

 نقل و حمل سيستم پذيري تحقق هايترين مانع و چالشمهم
  موتوري، عامل زيست محيطي و سپس عامل امنيتي  غير
  باشد.مي
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  معني داريسطح   درجه آزادي  آماره كي دو  درجه اهميت  ميانگين رتبه ها  عوامل

  000/0  4  801/59  3 78/2  امنيتي

  1 53/3  محيطي زيست

  

  گيرينتيجه -5
هاي تحقق بررسي موانع و چالش به حاضر، نوشتار در   

 يك مشهد پذيري سيستم حمل و نقل غير موتوري در منطقه

 نقليه وسيله به عنوان به دوچرخه شهروندان گرايش علل و

 مصرف نظر از دوچرخه كه گرديد مطرح و شد پرداخته پايدار

 هيچ اينكه به توجه با و است نقليه وسيلة ترينصرفه با انرژي،

حمل و  سامانة پايدارترين ندارد، زيست محيطي آلودگي گونه
با توجه . آيدمي شمار به  رويپياده كنار در  شهري نقل

مطرح شد هايي كه در بخش پيشينه تحقيق بررسي پژوهش
 استفاده ميزان متفاوتي عوامل مختلف، كشورها و شهرهاي در

به  توانمي جمله آن از .دهدمي قرار تأثير تحت را دوچرخه از
 توپوگرافي، وهوا، آب شهري، تراكم و اندازه فرهنگي، عوامل

هاي زيرساخت سواري،دوچرخه امنيت زمين، كاربري
 ونقل حمل و خودرو هزينة و درآمد سواري، دوچرخه

هاي تحقق موانع و چالش بررسي براي. كرد اشاره عمومي
مشهد، پذيري سيستم حمل و نقل غير موتوري در منطقه يك 

و زيست  شامل عدم رضايت و امنيت متغير پژوهش 2
نفر از شهروندان مرد از  328محيطي را با توجه به نظرات 

طريق پرسشنامه هاي تكميل شده توسط آنان، مورد تجزيه و 
بررسي فرضيات و سواالت بعد از تحليل قرار گرفت و 

 متغيرها، اين در انتها با استفاده از آزمون فريد منپژوهش 
عامل زيست محيطي و متغير  2از بين بندي شدند و رتبه

تحقق پذيري سيستم ترين موانع از مهم امنيتيسپس عامل 
ر محدوده مورد مطالعه به شمار حمل و نقل غير موتوري د

متناسب با اهداف  پيشنهاداتدر اين قسمت به بيان  روند.مي
  طرح دوچرخه سواري در سطح منطقه يك مشهد پرداخته 

  شود.مي
مسئوليت اداره كردن(مديريت) استقرار يك بدنه ملي با  •

 اجراي طرح دوچرخه سواري در سطح شهرداري مشهد.

تواناسازي اجراي موفق طرح دوچرخه سواري از طريق  •
توافقات مالي مناسب بين شهرداري منطقه يك، اعضاء و 

 شركاي اصلي.

توسعه و اجراي طرح ارتباطات ملي براي ارتقاء سطح  •
موجود و فرآيند دانش جامعه از طرح دوچرخه سواري 

 اجرا و پياده سازي.

بهبود خدمات و توليدات تحويل شده از طريق صنايع  •
  دوچرخه سواري.

ها، فرآيندهاي برنامه ريزي و مقررات كه داشتن سياست •
دربرگيرنده اقدامات حمايتي در دست يابي به طرح 

 دوچرخه سواري پايدار.

توسعه يك سياست كلي كه به وسيله همه مقامات ملي  •
  پذيرفته شده باشد.

گنجاندن نظريه هاي متخصصان دوچرخه سواري براي  •
 حمل و نقل ساعت اوج ترافيك، سرگرمي و ..

ايجاد يك شبكه معابر دوچرخه سواري جامع مطابق با  •
 استانداردهاي ملي.

تخمين اختصاص تسهيالت مناسب براي حمل و نقل  •
 عمومي و خصوصي مطابق با استانداردهاي ملي.

كردن تسهيالت پايان سفر براي دوچرخه هماهنگ  •
هاي عمومي و ... هاي حمل و نقل، مكانسواران با گره

 مطابق با استانداردهاي ملي.

افزايش سفرهاي چند مدي شامل دوچرخه سواري و  •
 حمل و نقل عمومي.

 توسعه و پياده سازي يك استراتژي ارتباط عمومي. •

خيز، ارائه  تضمين اقدامات ايمني و شناسايي نقاط حادثه •
 كاله ايمني به كاربران دوچرخه و ...

تحقيقات و اقدامات آزمايشي جهت بهبود ايمني  •
 دوچرخه سواران.
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 بررسي و كنترل نرخ تصادفات دوچرخه سواران •

نظر سنجي عمومي و همچنين از كاربران طرح جهت  •
 ارتقاء سطح ايمني و امنيت دوچرخه سواران.

  

 مراجع -6
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 ".پياده به تجاري خيابانهاي تبديل سنجي امكان" )،1394(
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تحليلي بر كاهش مخاطرات محيط زيست شهري با تاكيد بر "
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