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  چكيده

بـه   تـوان يدارد كـه مـ   سـت زيطيبـر جامعـه و محـ    ياز اثرات منف ايگسترده فيط ،يموتور هينقل ليبر وسا يحمل ونقل مبتن

 و هـا و جـاده  هـا ابـان يبه خ يارزشمند شهر يهانيتصادفات و اختصاص زم شيافزا ن،يسنگ كيتراف ،يهوا، صوت يهايآلودگ

-درون ياستفاده از دوچرخه در سفرها داريو پا ستيزطيهمساز با مح ونقلحمل يخودروها اشاره كرد. از راهكارها نگپاركي

 ه،ينقل ليدر واقع حركت روان وسا يشهر دارپاي نقلو. حملاست يو شخص عمومي ونقلحمل هايوهيش ريدر كنار سا شهري

اثـرات   يبه بررس قيتحق ني. ااستو تالش  نهيهز نتريبا مطلوب طيمح يداريمردم و پا شيمردم و كاالهاست كه مستلزم آسا

 مطالعـات  بـا  هـا اسـت و داده  يلـ يتحل -يفيروش آن توصـ  تي. ماهپردازديم يشهر دارپاي ونقلاستفاده از دوچرخه در حمل

 يآن بـا آلفـا   ييايـ و سـطح پا  يابزار، صور ييشد. روا آوري) جمعو مصاحبه امهپرسشن كي(تكن يدانيم شيمايو پ ايكتابخانه

اسـت. حجـم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول        انـدوآب يشـهر م  قيتحق يو جامعه آمار ي. قلمرو مكانمدبدست آ 835/0كرونباخ 

هدفمنـد   هـاي ونـه بـا روش  ) بدست آمـد. افـراد نم  1395 يخانوار شهر (سرشمار 41459 نبي از نفر 165 كوكران شدهاصالح

صورت گرفـت.   spss  افزارو در نرم يكم هايوشر به هاداده ليو تحل هي) انتخاب شد. تجزيو روش متواتر نظر برفي(گلوله

استفاده از دوچرخه در سفرهاي درون شهري در شهر دوچرخه ايران (مياندوآب) امري پذيرفتـه شـده بـوده و     نشان داد؛ جينتا

بين استفاده گيرد. درصد سفرهاي درون شهري با اين وسيله نقليه غيرموتوري انجام مي 73/39ن قدمت دارد. نزديك به يك قر

و اجتمـاعي)   اقتصادي، محيطـي تلطيف ترافيك و دسترسي، (نقل پايدار وابعاد حملاز دوچرخه توسط شهروندان مياندوآبي و 

 786/0بـا ميـزان تـاثير كلـي     دسترسـي   و ترافيـك تلطيـف   شاخص .ابطه مثبت و معناداري وجود داردر 01/0در سطح آلفاي 

  كند.ايفا مينقل شهري پايدار در شهر مياندوآب ورين تاثير را در ايجاد سيستم حملبيشت

 حمل و نقل پايدار، دوچرخه، شهر مياندوآب واژگان كليدي:
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  مقدمه

 سزاييبه يرتأثهمواره  و بوده برخوردار ياويژه اهميت از نقلوحمل و حركت مسئله بشري تمدن تاريخ طول در

 نقـش  توسـعه،  كننـده كنترل عناصر ترينمحوري از به عنوان يكي نقلوحمل است. داشته انساني جوامع پيشرفت در

 و خرد هايسياست آمد و بيانگر وجودبه» حمل و نقل پايدار«عبارت  رو اين از. دارد پايدار توسعه زمينة در ايويژه

ديگـران،   و (تفضـلي  گردنـد  پايـداري  مفهـوم  توسعه براساس ساززمينه بتوانند هم كنار در تا است ونقليلحم كالن

 و مردم آسايش مستلزم كاالهاست كه و مردم نقليه، وسايل روان حركت واقع در شهري پايدار نقلوحمل ).2: 1390

 بايـد  شـهرها  آتـن  منشور طبق). 3: 1385اد، نژمحرم و است (احمدي تالش و هزينه ترينمطلوب با محيط پايداري

 داشـته  خود بطن در احسن نحو به شهري) را آمد و تفريح، ارتباطات (رفت كار، مسكن، يعني حياتي عملكرد چهار

 زيـادي  اهميـت  از )شـهري  نقـل وحمل(شهري  آمدورفت و ارتباطي شبكه لذا ).160: 1371(اوستروفسكي ،  باشند

 ,Hussein( اسـت  شـهري  يتوسـعه  اركـان  تـرين از مهـم  يكـي  و شهري طراحي از مهمي بخش بوده وبرخوردار 

 با شهري فقط مناطق در سازنده وريبهره به دستيابي و بوده ضروري كاالها و مردم جابجايي براي كه )2511 :2013

ر در كشـورها و  هـاي جابجـايي و تقاضـاي سـف    ليكن اسـتفاده از روش  شد. خواهد برآورده جابجايي نيازهاي تأمين

يـك شـهر    يونقل از اجزاي كليدشهرهاي مختلف جهان بطور يكسان توزيع نشده است و به همين دليل حوزه حمل

  ).  186: 1396گردد (عسگري و رحيمي، محسوب مي

 فسـيلي  هـاي سوخت از زيادي بوده كه حجم حركت در حال نقليه وسيله زيادي نواحي شهري هر روز تعداد در

د نشـو روز مـي در بعضي ساعات از شـبانه سنگين ) و منجر به ايجاد ترافيك Labib, 2013: 137كنند (مي استفاده

)Roman, 2014, 295 .(و جامعـه  بـر  منفـي  اثرات از ايگسترده طيف، نقليه موتوري وسايل بر مبتني حمل ونقل 

، سـنگين  ترافيـك ، )Rogat et al, 2015: 564( هـوا  آلـودگي  ،CO2توليد گـاز   به توانمي كه زيست داردمحيط

 خودروهـا  پاركينگ و هاجاده و هابه خيابان شهري ارزشمند هايزمين اختصاص و تصادفات افزايش ،صوتي آلودگي

 2011در سـال   UN DESAبرآوردهاي سـازمان  طبق همچنين ). 82: 1394غفاري گيالنده و همكاران، كرد ( اشاره

لـذا  ). Rogat et al, 2015: 564كنـد ( توليـد مـي  نقل وش حملبخدر جهان را  CO2درصد گازهاي  22حدود 

 تمـام  گـرفتن  اختيـار  در بـا  و كننـد  سازماندهي مديريتي جامع قالب در را ونقلحمل بتوانند تا كنندمي تالش مديران

 حـل راه يـك  به رسيدن براي را راه ،مختلف هايرشته متخصصان بين همكاري زمينه آوردن فراهم ممكن و ابزارهاي

 از يكـي ). 464: 1395طـورزني و حبيبيـان،    كنند (عسگري هموار شهري ونقلمسائل حمل زمينه در متعادل و پايدار

و  دوچرخـه  از استفاده، محيط زيست با همساز شهريدرون ونقلحمل ريزيبرنامه در گرفته شده نظر در راهكارهاي

نيكوخصـلت و   دبـاغ ( اسـت  شخصـي  و عمومي ونقلحمل هايشيوه ساير كنار در سواريدوچرخه مسيرهاي ايجاد

، محيطـي زيست، مختلف جابجايي ابعاد در جانبي مزاياي شهرها و جامعه در حضور دوچرخه ).32: 1396همكاران، 

، شـهري  مـديران  تـا  شـده اسـت   سبب دوچرخه ويژه اجرايي هاينيازمندي و هاسالمتي داراست. ويژگي و اقتصادي

 شـهرها  در سـطح  آن از اسـتفاده  ل ازقب را خاص خود هايدغدغه نيز باشند. شهروندان داشته آن به متفاوتي هاينگاه

 شهري بـا  سفرهاي در دوچرخه از استفاده، اخير هايدهه در ).186: 1396دهند (عسكري و رحيمي، مي قرار نظر مد
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 Sousaاسـت (  كـرده  ايفا ريپر رنگت نقش درون شهري ونقلحمل هايسياست در روز به روز، آن مزاياي به توجه

et al, 2014: 304 .( ،كرد اشاره سروصدا و هوا آلودگي ،فسيلي هايسوخت مصرف كاهش به توانمياز علل آن .

(غفـاري   دارد بسـتگي  دوچرخه توسط شده طي شهري سفرهاي طول و تعداد به مزايا اين از جامعه منديبهره ميزان

  ).  82: 1394گيالنده و همكاران، 

، شـهري  متوسـط  و كوتـاه  مسـيرهاي  توان بـراي مي آن از كه است ارزان و مناسب هزينه كم ايخه وسيلهدوچر

 ايـن . است آن توسعه موانع رفع مستلزم سواريدوچرخه گسترش. كرد استفاده هاشهرك در تردد محلي و هايخيابان

 اسـت (مهندسـين   اقتصادي حظاتالم و سواري ت دوچرخهالتسهي كمبود، فرهنگي مسائل شامل عمده به طور موانع

هـايي  امروزه، تأمين شرايط استفاده از دوچرخه در حمل و نقل شهري، يكـي از سياسـت  ). 54: 1384گذرراه،  مشاور

رو هسـتند، در حـال اجراسـت و    است كه در بسياري از شهرهايي كه با مشكالت تراكم ترافيك و آلودگي هوا روبـه 

سواري در شهر، روي تسهيل دوچرخه هاي كالن و زمينهآنجلس به تهيه، برنامهلسبرخي شهرها از جمله نيويورك و 

زيست بـه  هاي سازگارتر با محيطروي معابر به گزينه). در اين راستا باز تنظيم سطح سوارهDesign, 2012آوردند (

شـود  نيـز ديـده مـي    عنوان يك سياست مطرح شده است كه در برخي از شهرهاي جهان از جمله آمستردام و تهـران 

 حتـي  و نيافتـه  رواج و توسعه هنوز دوچرخه استفاده از فرهنگ، ايران دربا اينكه  ).593: 1396(حبيبيان و همكاران، 

) از يك قرن پيش در شهر مياندوآب، اين وسيله نقـش  82: 1396ري گيالنده و همكاران، (غفا است داشته نيز كاهش

 ونقـل حمـل  در امـروزه  كـه  اصلي مشكل به با توجهروزانه درون شهري دارد. انكارناپذيري در جابجايي و سفرهاي 

 عنوان به دوچرخه از استفاده منظور فرهنگي به ريزيبرنامه و سواريدوچرخه مسيرهاي طراحي، مشهود است شهري

 تـردد  از ناشـي  مشكالت از تواند بسياريمي ديگر مناطق و شهرها فرعي و اصلي مسيرهاي ونقل درحمل وسيله يك

 رفـت  در واقعـي  آرامـش  ،بلندمـدت  و مدتكوتاه ريزيبرنامه با و دهد كاهش را درون شهري سنگين هايترافيك و

 قابـل  حـد  را تا فسيلي هايسوخت از استفاده و هوا آلودگي همچنين. ارمغان آورد به انسان براي را شهري وآمدهاي

  ).136: 1390تقوايي و فتحي، دهد ( كاهش توجهي

و  آب و هـواي معتـدل   غربي به دليل توپوگرافي ويژه و مسطح،آذربايجان  شرقي استاندر جنوبمياندوآب  شهر

ن شهر قـدمتي يكصـد سـاله    استفاده از دوچرخه در اي. استمكان مناسبي براي استفاده از دوچرخه  ساختار فرهنگي،

دوچرخه وسيله مناسبي براي جابجايي نيروي كـار   1312اندازي كارخانه قند مياندوآب در سال دارد. بويژه بعد از راه

ونقـل در  هاي بعد استفاده از آن در شهر رايج شد و تاكنون از وسايل مهـم حمـل  در دهه اين كارخانه نمود پيدا كرد.

هـاي قبـل،   هاي شهري طراحي شده در دهـه . ليكن رواج خودروهاي شخصي و شريانبه شمار رفته استمياندوآب 

 نبـود  طـرف  از يك. كرده استملموس  را بويژه در برخي ساعات)و ترافيك اين شهر ( شهري لحمل ونق مشكالت

گسـترش   موجبـات  شخصـي  خودروهـاي  بيمارگونـه  سـيطره  ديگـر  طـرف  از و جمعيت با متناسب هايزيرساخت

 تـراكم  ايشافـز  ماننـد  مشـكالتي اين شهر نيـز گريبـانگير   . است آوده فراهم را شخصي اتومبيل از استفاده روزافزون

 بـا  مـرتبط  سـالمتي  مشـكالت  شـيوع شده است. به تبع آن  حركتي فقر رواج هوا و آلودگي، صوتي آلودگي، ترافيك

شود كه در دهه اخير بـا افـزايش خودروهـاي    دور از انتظار نيست. اين مسئله زماني مضاعف مي بدني فعاليت كمبود

ونقل شهري را تحـت تـاثير قـرار    تواند پايداري حملمي شخصي در خانوارهاي اين شهر، كاهش استفاده از دوچرخه
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 (ميانـدوآب) و تـأمين  » شـهر دوچرخـه  «شـهري در  انسـانگراي  ونقل لذا مسئله اصلي اين تحقيق پايداري حملدهد. 

 دوچرخـه  از اسـتفاده  اثرات هدف اين تحقيق بررسي و تحليل و پايداري محيط با كمترين هزينه است. آسايش مردم

تـاثيري در   چـه مياندوآب است و سوال آغازين آن عبارت است از: استفاده از دوچرخـه   شهر ونقلحمل پايداري در

  ونقل پايدار دارد؟حمل

  پيشينه تحقيق

هـا، مسـيرها و   بعد از انقالب صنعتي، گسترش استفاده از اتومبيل و وسايل نقليه موتوري، زمينه گسـترش جـاده  

اين ميان اغماض از شرايط و معيارهايي كه اساس آن انسان و طبيعت باشـد،   شهري شد. درشهري و درونمعابر برون

يكـي از راهكارهـاي   بـا اينكـه   ونقل شهري و بـرون شـده اسـت.    اي در حملبه مرور زمان موجب مشكالت پيچيده

اد جـ شـهري و اي در سـفرهاي درون (و برخي شـهرهاي ايـران)   استفاده از دوچرخه  يافتهاجرايي در كشورهاي توسعه

بطور كلي يـا سـفر بـا دوچرخـه     » سفر«ليكن مطالعات صورت گرفته در اين زمينه به  مسيرهاي دوچرخه بوده است.

 1كـه بـه برخـي از آنهـا در جـدول       هستند(هر چند اندك) تجارب و مطالعات ارزشمندي  متمركز است. با اين حال

  شود.اشاره مي

  ه موضوع مورد بحثمطالعات انجام شده در زمين برخي ):1(جدول 

  نتيجه گيري  محققان و سال

قائـــــــــدرحمتي و 

  )1389همكاران (

سـواري نقـش مهمـي در    عوامل ديگري هم چـون مسـيرهاي ويـژه دوچرخـه    سواري افزايش دوچرخه عالوه بر

  دارد.كاهش ترافيك 

تقــــوايي و فتحــــي 

)1390(  

ونقـل درون شـهري و   از آن در حمـل كيفيت طراحي و معيارهاي مناسب مسير دوچرخه باعث افزايش اسـتفاده  

  شود.گذران اوقات فراغت مي

ــده و  ــاري گيالنـ غفـ

  )1394همكاران (

، سـواري بـانوان  بـراي دوچرخـه   جامعـه  يفرهنگ طيشرا ،يسوار، نبود فرهنگ دوچرخهايي رسانهناكاف غاتيتبل

اسـتفاده از   بـه دان شـهرون  ليـ عوامـل عـدم تما   نيمهمتـر وهوايي سرد و نبود زيرساختهاي مناسـب  شرايط آب

  شناخته شدند. يشهر يدوچرخه در سفرها

ــان   ــگري و حبيبي عس

)1395 (  

گـردد ولـي اسـتفاده    يزان دسترسي به اتومبيل خانواده موجب كاهش ميزان اسـتفاده از دوچرخـه اشـتراكي مـي    م

ر افـزايش  سـواري د تي دوچرخـه مو بـاور بـه تـأثير سـال     خه، استفاده با هدف كار و تحصـيل وقت از دوچرتمام

  .باشداستفاده از دوچرخه اشتراكي موثر مي

ــدري  ــاري و حيـ انـ

  )1396شجاعي (

 در و فرهنگسـازي  تبليغـات  عـدم  مناسـب،  هـاي  زيرساخ ونقل شهر تهران است. نبودمترو گزينه برتر در حمل

ز دوچرخـه  مقصد مـانع اسـتفاده ا   به رسيدن براي طوالني كردن مسافتهاي طي همچنين و سواريدوچرخه زمينه

  در تهران است.

ــي   ــگري و رحيم عس

)1396(  

 سواري، سالمتي مهمترين مولفه در نگرش به دوچرخهدهنده رفتار دوچرخهشناختي تشكيلاز بين عوامل روان

  .است

دباغ نيكو خصـلت و  

  )1396همكاران (

و ورزش از دوچرخـه   يالمتسـ   برايبوده و درآمد و از قشر كمورزشكار  ژه،يو يرهايسواران مساكثر دوچرخه

داشتند ولي از طول، كيفيـت، ايمنـي   رضايت  جغرافيايي شيب و عرض مسيرها، موقعيت از آنها. كنندياستفاده م

  .و روشنايي مسير رضايت كافي نداشتند

Heinen et al., 2009  
 –امل اجتماعي دسته عوامل فضايي، محيط مصنوع، عو 5دوچرخه به ده حضور بر سر كار با كنناز عوامل تعيين

  اند.اقتصادي، عوامل روانشاختي و ابعاد چهار گانه زمان، هزينه، تالش و ايمني اشاره داشته
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Willis et al., 2013 

اجتماعي در رفتار سـفر نقـش دارنـد. عوامـل      و محيطادراكات ها، شناختي مانند نگرشجتماعي و روانعوامل ا

  يشترين تاثير را دارند.وآمد با دوچرخه باجتماعي و رواني در رفت

Ferna´ndez-

Heredia et al., 2014 

قصـد   ،ادارك كاربران از عناصر كليدي استفاده از دوچرخه است. در پرديس دانشگاه مادريد چهار متغيـر نهفتـه  

يكي ماننـد ارزانـي و سـالمتي    ژكارآيي، و يـا عوامـل اكولـو   پذيري و رقابت كند:تفاده از دوچرخه را تبيين مياس

  .كت با آنحر
Hanrita & et al, 

2014 
  .سواري نقش مهمي در گرايش مردم به دوچرخه دارنددوچرخه تأثيرات اجتماعي در كنار ديگر تسهيالت

  1397اي، مأخذ: مطالعات كتابخانه

، مسـيرهاي دوچرخـه در   اجتماعي و طبيعي پذيرش استفاده از دوچرخـه  و موانع تحقيقات پيشين به عوامل غالباً

از سـوي ديگـر    انـد. پرداختـه  سـواري فردي و اجتماعي دوچرخه –و اثرات رواني  سيستم اشتراك دوچرخه ،رهاشه

توجهي بـه  هاي اخير بوده است. ليكن نوعي بيهاي محققان در سالمنديونقل پايدار نيز از موضوعات و عالقهحمل

يران مشهود است. نقطه قوت اين تحقيق پـرداختن  ونقل شهري بويژه در ااثرات استفاده از دوچرخه در پايداري حمل

ونقـل،  است كه در معرض مسائل مبتالبه شهرهاي بزرگ (ترافيـك و حمـل  اندام به اين مهم در يكي از شهرهاي ميانه

  است.هاي هوا و صوتي و ...) آلودگي

  

  مباني نظري

 ,Jainشـود ( شـامل مـي   ديگر مكان به مكاني از را كاال و انسان جابجايي كهاست  اقتصادي فعاليتي ونقلحمل

با  مرتبط هايفرصت و هاچالش و در جهاني اقتصاد در كليدي نقشو  )4: 1388قل از كبيري و همكاران، به ن 1988

كـرده   فراهم را بازارها و منابع به دسترسي امكان ونقلحمل توسعه). Hussein, 2013: 2512پايدار دارد ( توسعه

توانـد در  ونقل ميهاي حملزيرساخت). 211: 1390سازد (شريفي، مي آسانتر را كاالها مبادله و بازاررساني توليد و و

بـه  كـاال  انتقـال  همچنـين   .محسوب شـود يك فاكتور پرداخت نشده توليد  و يافرايند توليد به عنوان ورودي مستقيم 

  .(Rudra et al, 2013: 139)سازد بازار را در زمان كمتر ميسر مي

بـوده و از   در كنار مسكن، كار و تفريح به عنوان يكي از چهار ركن اساسي سـاختارهاي شـهر معاصـر    لنقحمل

نقـل پايـدار، مهمتـرين و    ورو، حركـت بـه سـمت حمـل    . از اينهاي پيش روي شهرهاستمهمترين مسائل و چالش

: 1395پـور و همكـاران،   گـردد (امـان  زيست محيطي شهرها تلقي ميت ترين راهكار براي حل معضالجتناب ناپذيرا

مشكالتي چون مصرف زياد انـرژي،   شهري پديد آورنده دروننقل وو ناكارآمدي در ساختار نظام حمل نارسايي ).51

جـاني و همچنـين از بـين     و افزايش خطـرات  هاي صوتي، بصري و هوا، كاهش ايمنياتالف وقت و هزينه، آلودگي

اسـتفاده از منـابع تجديدپـذير و بـه      ).37: 1385لـو و امينـي،   ان شـاه و فضاهاي سنتي شهرهاست (جهها رفتن بافت

ونقـل  نشانگر پايداري حمـل صدا و كاهش انتشار كربن زمين و توليد تجديدناپذير و منابع استفاده از حداقل رساندن 

  ).S. T. Canada, 2013: 3است (

كه بدون آسيب رساندن  تي پايدار اسنقلو) حمل2004( هاي اقتصاديياساس تعريف سازمان توسعه همكاربر 

جـدد آن و  به سالمتي عمومي يا اكوسيستم طبيعي و با استفاده از منابع تجديدپذير و با نرخي كمتـر از نـرخ احيـاء م   
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پذير بتواند به بر طـرف كـردن نيازهـاي دسترسـي     يزاني كمتر از توسعه منابع تجديدناپذير به ماستفاده از منابع تجديد

 سنجش بايد پايدار ونقل ) حمل2005( 1نقلواز نظر انجمن تحقيقات حمل ).94: 1393ا و عبادي نيا، (رهنم بپردازد

 در جوي تأثيرات بنزين، كاهش ذخاير :بگيرد نظر در را ونقلحمل بخش بر تأثيرگذار يا به هم مرتبط هايپديده اين

 ,Zhouتـأثيرات بيولوژيـك و عـدالت (    صدا،سرو ازدحام، منطقه، هواي بر كيفي جراحات، تأثيرات و تلفات جهان،

2012.(  

 تحـرك  نيازهـاي زيست محيط با سازگار و امن ونقلحمل ارائه حالت جديدي از با پايدار ونقلحمل سيستم يك

كـاهش  نقـل پايـدار و   ودر راستاي ايجاد سيستم حمـل  ).Tiwari, 1999: 51( كندمي برآورده را مردم دسترسي و

نقل در جوامـع مختلـف پيشـنهاد شـده     وهاي متعددي با رويكرد مديريت تقاضاي حملحلراه، آنناشي از  مشكالت

(حبيبيـان و همكـاران،    نقـل اشـاره كـرد   وده از دوچرخه به عنوان وسيله حملاستفا توان بهاست كه از جمله آنها مي

1396 :593  .(  

ه هر شكلي قادر بـه حركـت اسـت. لفـظ     اي است مكانيكي كه با استفاده از قدرت حركتي پاها بدوچرخه وسيله

 شـده و بعـدها ايـن ريشـه يونـاني در زبـان التـين بـه كلمـه           گرفتـه » KYKLOS«دوچرخه از كلمه يوناني به نـام  

»BICYCLE «وسيله قـدرت   چرخ دارد و به شود كه دواي تعريف ميعنوان وسيله نقليه دوچرخه به. تبديل گرديد

سهولت استفاده از دوچرخه و مكـانيكي  ). 11: 1381(آل ابراهيم،  آيدبه حركت درمي رانندفرد يا افرادي كه آن را مي

تواند در دوچرخه ميآيد. كه در نگاه اول به چشم مي نقل استوسايل حملو از ساير حركت ويژگي متمايز آنبودن 

اكولـوژيكي  ردپـاي   ميـزان  .ليتر بنزين مصرفي طي كند كرا در مقابل ي كيلومتر 423معادل  حيط، سبرابرشرايط  كي

 Transport( دهـم گـزارش شـده اسـت     كود يـ ديعني خودرو، در ح دوچرخه نسبت به رقيب اصولي خوديك 

Canada, 2011:12 ،در هزينه ساخت بـه نسـبت  » 100الي  70يك به «نسبت برابر  دوچرخه با داشتن). همچنين 

 كيلـومتر و  5 پذيري بـا خودروهـا در سـفرهاي كمتـر از    رقابت ح اشغال اندك در معابر،طسآاليندگي صفر، اتومبيل، 

 ددرگـ نقل منحصر به فـرد محسـوب مـي   ووسيله حمل ك، يكترافيراكم شهري و پربرتري سرعت آن در فضاهاي مت

  ).188: 1396(عسكر و رحيمي، 

 سـهم  سـت. يافتـه ا  افـزايش  طور معناداري در كشورهاي اروپاييدر طول دو دهه گذشته استفاده از دوچرخه به

 اسـت  درصـد  10سـوئد   و درصـد  12 آلمـان  درصـد،  20 دانمـارك  درصـد،  30هلنـد   محلـي  سفرهاي از دوچرخه

ـ ترين وسـيله نقليـه بـوده و    دوچرخه باصرفه ).21: 1393زاده، پور و نبي(رمضانيان، اسماعيل نسـبي قيمـت و   ي ارزان

سـواري هماننـد   دوچرخـه  همچنـين  .آن را تهيه كنندشود كه غالب افراد جامعه بتوانند راحتي استفاده از آن سبب مي

توانـد بهتـرين   سواري ايمن ميهايي براي دوچرخهزيست است. افزايش موقعيت محيط روي، سالم و متناسب باپياده

تاكنون انواع مختلفي از امكانـات بـراي حفـظ    ). 30: 1381، باشد (آل ابراهيم ريزي شهري و محليدستاورد در برنامه

شـده اسـت. ايـن     نقلي جهـان ارائـه  وونقل در سيستم حملحمل هاي مناسبعنوان يكي از شيوه سواري بهدوچرخه

-تر بـراي اسـتفاده از دوچرخـه مـي    مناسبتر و گسترده هايوضعيت در سالهاي اخير تغيير كرده و مردم به دنبال شيوه

                                                           

1
 - Transport Research Board 
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توانـد  بخـش انجـام شـود. در عـين اينكـه مـي      لذت ونقلي در وضعيتي امن وباشند و انتظار دارند كه اين شيوه حمل

  .قليه موتوري را به حداقل برساندناشي از استفاده از وسايل ن معضالت

-عنصر فرهنگي ياد كرد كه به كاهش شكاف اقتصادي و اجتمـاعي كمـك مـي    عنوان يك توان بهاز دوچرخه مي

محيطـي و  هـاي زيسـت  باشد كه از تخريـب آن دسته از شهروندان  تواند عامل نزديكي و همبستگيكند. دوچرخه مي

سـواري شـيوه حركـت انسـاني و آهسـته را بـا       دوچرخـه  .هاي اجتماعي در شهرسازي امروزي نگران هستندشكاف

به نقـل از دبـاغ نيكـو خصـلت و      ,Stehlin, 2013( كندخودبسندگي باال و امكان تعامل اجتماعي بيشتر فراهم مي

ميـزان اسـتفاده از دوچرخـه در شـهرها و كشـورهاي      ه نيـز ضـروري اسـت كـه،     ذكر اين نكت ).33: 1396همكاران، 

شدت متفاوت است. در كشورهاي گوناگون براي مردان و زنان و افراد پير و جوان عوامل زيادي وجـود   گوناگون به

مـل مهـم و   عوامـل فرهنگـي از عوا  كـه از ميـان آنهـا     دهنـد تأثير قرار مي دارد كه ميزان استفاده از دوچرخه را تحت

  ند.آيتأثيرگذار در استفاده از دوچرخه به شمار مي

و شرايط محيط ساخته شده متفاوت است؛ موانـع   هاهاي فردي، نگرشموانع استفاده از دوچرخه بسته به ويژگي

كمبود مسيرهاي ويــژه دوچـرخـه براي برخي از افراد نبود پاركينگ امن براي دوچرخه و براي ديگران ممكن است

تـرين موانـع بـراي    از مهمرا شيب مسير برخي ديگر  ).Piatkowski & Marshall, 2015: 166( ـواري باشدس

 Parkin et( گـردد مي درصد منجر به كاهش تمايل به دوچرخه سواري 3 بيشتر از شيب .دانندميسواري دوچرخه

al, 2008  ،بـه اسـتفاده از    يق همـه شـهروندان  ترتيـب بـراي تشـو   بـدين . )465: 1395به نقل از عسگري و حبيبيان

-چه ميزان در ايجاد يـك سيسـتم حمـل    دوچرخه بهبررسي اين كه  مندي بيشتر جامعه از مزاياي آن،دوچرخه و بهره

ـ گـزارش با  طبـق ونقل پايـدار  حملاركان از رو در اين تحقيق  .نمايدضروري مينقل پايدار نقش دارد، و ك جهـاني  ن

تنديسـه و  ( اجتماعي [و فرهنگـي]  ركن -3 و محيطي زيست ركن  -2 مالي و قتصاديا ركن -1) عبارتند از: 1996(

 ناپذير است.سهولت دسترسي و تلطيف ترافيك. نقش دوچرخه براي نيل به اين اهداف اجتناب). و 5: 1392رضايي، 

  شود.ترسيم مي 1بدين ترتيب مدل مفهومي تحقيق به صورت شكل 
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  مدل مفهومي تحقيق ):1شكل (

  تحقيقشناسي روش

-ماهيـت روش آن توصـيفي   و از لحـاظ هـدف كـاربردي و   » پراگماتيسـتي «شناسي معرفتاين تحقيق از لحاظ 

تكنيـك  اي و پيمايش ميداني اسـتفاده شـده اسـت.    آوري اطالعات از مطالعات كتابخانهبه منظور جمعتحليلي است. 

 بدسـت  835/0كرونباخ  آلفاي آن با پايايي سطحصوري و  ابزار،محقق ساخته بود. روايي ها پرسشنامه گردآوري داده

تحقيق شهر مياندوآب در جنوبشـرقي  و جامعه آماري قلمرو مكاني  .باشدمي بيانگر قابليت اعتماد و پايايي آن كه آمد

بـا اسـتفاده از    بـود. خـانوار   41459 دارايميانـدوآب بـود   شهر  1395در سرشماري ) 1(نقشه درياچه اورميه است. 

نمونـه نيـز بـه آن     3نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند كه براي افزايش اطمينان  162شده كوكران فرمول اصالح

بـراي انتخـاب    دوچرخـه در شـهر ميانـدوآب اسـت.     كاربراننفر از  165افزوده شد. بنابراين حجم نمونه اين تحقيق 

هاي ها به روشداده تحليل و . تجزيهي و روش متواتر نظري) استفاده شدبرف(گلوله هاي هدفمندروش از پاسخگويان

نشـان داده   2متغيرهاي تحقيق نيـز در جـدول    صورت گرفت. با آزمونهاي استنباط آماري spss افزار كمي و در نرم

  شود.مي
  

  

  

  

  

  

  

  توپوگرافي

  ساختار ترافيك

  ساختار اجتماعي

  زيرساختهاي دوچرخه

  عوامل فردي

  عوامل اقتصادي

  تبليغات و فرهنگ

  يمنيا

  اهداف سفر

 آب و هوا

استفاده 

از 

 دوچرخه

  محيطي

هـاي  (سهولت تأمين فضا، كـاهش آالينـده  

اي، كـاهش  هوا، صوتي و پسماندهاي جـاده 

ــان و پاركينــگ،   ــه خياب اختصــاص زمــين ب

 )دپاي اكولوژيكيركاهش 

  اقتصادي

هــاي ارزانــي تهيــه و تعمير،كــاهش هزينــه(
 سوخت، كرايه سفر، بيمه، كارواش و ..)

  اجتماعي و فرهنگي

افــزايش ســالمت جســماني، امنيــت ســفر، (
استفاده چندمنظوره، پويايي سيستم، تقويـت  

 تعامالت اجتماعي

  ترافيك و دسترسي

كـاهش اتــالف وقــت، قابليــت اســتفاده در  (
بافتهاي فشرده، سرعت در فضاهاي متراكم، 

 مداريزمينه پياده

-حمل

ونقل 

پايدار 
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  ها و متغيرهاي تحقيقشاخص ):2(جدول 

  معرف  هاشاخص

- ستفادها هاي فرديويژگي

  هكنندگان از دوچرخ

سابقه استفاده از دوچرخه، تعداد دوچرخه در خانوار، تعداد سفرهاي كاري، تحصيلي، بـه قصـد   سن، تحصيالت، شغل، 

  خريد و امور شخصي، ورزش و تفريح با دوچرخه و وسايل نقليه شخصي و عمومي در هر روز

حمل و 

نقل 

  پايدار

  بعد محيطي

)، كـاهش آالينـدهاي هـوا، كـاهش آلـودگي      ح اشغال اندك در معـابر طسداري دوچرخه (سهولت تامين فضا براي نگه

بـه   شـهري  ارزشـمند  هـاي صوتي، كاهش پسماندهاي جاده اي مانند كاهش استفاده از تاير، كـاهش اختصـاص زمـين   

  اكولوژيكيردپاي خودروها، كاهش  پاركينگ و هاخيابان

  بعد اقتصادي

 سيسـتم  اجـراي  عمليـاتي  هزينـه هـاي   رخه نسبت به ساير وسايل نقليه موتوري، كـاهش ارزان بودن تهيه و تعمير دوچ

بـين مـردم،    شـكاف اقتصـادي   حمل ونقل، كاهش هزينه سوخت، كاهش كرايه سفرهاي دورن شهري، كـاهش مرئيـت  

  كاوراش و پاركينگ، هاي بيمهكاهش هزينه

بعد اجتماعي 

  و فرهنگي

ت عمومي، امنيت سـفر بـا دوچرخـه، اسـتفاده چنـد منظـوره (كـاري، ورزش،        افزايش سالمت جسماني و بهبود بهداش

  ونقلونقل، تقويت تعامالت كاربران در سيستم حملتفريح)، پويايي سيستم حمل

تلطيف ترافيك 

  دسترسيو 

هـاي فرسـوده و   در بافـت قابليت اسـتفاده  ونقل عمومي، كاهش ترافيك شهر، جلوگيري از اتالف وقت در وسايل حمل

در فضاهاي متـراكم   دوچرخهبرتري سرعت حمل ونقل،  سيستم به تجاري و مسكوني مناطق معابر كم عرض، دسترسي

ك، افزايش زمينه و فرهنگ پياده مداري، سـهولت اسـتفاده در دسترسـي بـه كاالهـا و خـدمات، عـدم        ترافيشهري و پر

  موتوري و نقل به حمل وابستگي

  1397نگارندگان، مĤخذ: 

  
  موقعيت شهر مياندوآب در استان ): 1(نقشه 

  هابحث و يافته

متري از سـطح دريـا قـرار     1313به مياندوآب بي مسما نيست. اين شهر در ارتفاع » شهر دوچرخه«اطالق عنوان 

 فرهنگـي، شـرايط   وهـواي معتـدل و سـاختار   وضعيت توپـوگرافي مناسـب، آب  است.  درصد 1-0گرفته و شيب آن 

وذهـاب  عنوان وسيله ايـاب بهدوچرخه  در مياندوآبفراهم كرده است. در اين شهر دوچرخه  مناسبي براي استفاده از

هـاي اشـكودا چـك اسـلواكي و     شـركت توسط (كارخانه قند مياندوآب  1312در سال  بيش از يك قرن قدمت دارد.



 منافي آذر و همكاران                            

 

274 

 

نايت بـه امكانـات آن   ) باعنفر پرسنل 1000وآمد پرسنل اين كارخانه (بيش ازبراي رفت تأسيس شد. )بوكاولف آلمان

ونقـل  زمان استفاده از دوچرخه در اين شهر رواج يافت. ترويج استفاده از دوچرخه در اين شهر به عنوان وسيله حمل

توسط شهرباني مورد نظارت قرار گرفت براي مالكـان دوچرخـه گواهينامـه صـادر شـد.       1340و  1330هاي در دهه

بجايي افراد اين شهر و روستاهاي حاشيه شهر تا دهه حاضر تداوم داشـته  ) روند استفاده از دوچرخه در جا1(تصوير 

اگرچه استفاده از وسـايل نقليـه شخصـي     ونقل شهري مياندوآب غيرقابل انكار است.است و نقش دوچرخه در حمل

  مثابه ساير شهرهاي كشور چشمگير شده است.ونقل شهري به توري) در حمل(مو

    

    
  و المان دوچرخه در شهر مياندوآبنامه گواهي ):1(تصوير 

  هاي فردي و اجتماعيويژگي  -

اجتمـاعي   -عوامـل مختلـف فـردي   به در نگرش شهروندان به عنوان وسيله مناسب جابجايي، پذيرش دوچرخه 

دوچرخـه  باشد. با توجـه بـه اينكـه    بستگي دارد. يكي از متغيرهاي موثر در پذيرش استفاده از دوچرخه سن افراد مي

لـذا داشـتن انـرژي كـافي بـراي       اي است مكانيكي كه با استفاده از قدرت حركتي پاها قادر بـه حركـت اسـت   يلهوس

، حداقل 328/38پاسخگوي تحقيق حاضر  165سواري تا حد زيادي به سن افراد بستگي دارد. ميانگين سني دوچرخه

كننـدگان از دوچرخـه   درصـد اسـتفاده   2/35. از لحاظ تحصيالت نيـز،  سال بود 65و حداكثر آن  16سن پاسخگويان 

دهـد اسـتفاده از دوچرخـه رفتـاري     مـي مدرك تحصيلي ليسانس يا باالتر داشته و سواد آكادميك دارند. اين امر نشان

  )3پذيرفته شده در اين شهر است. (جدول 

  كنندگان از دوچرخه در شهر مياندوآبتحصيالت استفاده ):3(جدول 

  مجموع  ليسانس و باالتر  فوق ديپلم  ديپلم  هنمايي و سيكلرا  ابتدايي  بي سواد  شرح

  165  58  19  49  29  6  4  تعداد
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  100  2/35  5/11  7/29  6/17  6/3  4/2  درصد

  ساير  محصل  كارگر آزاد  كارمند دولتي  كارمند بخش خصوصي  مغازه دار  كشاورزي/ دامداري  شرح

  21  15  28  15  11  73  2  تعداد

  7/12  1/9  17  1/9  7/6  2/44  2/1  درصد

  1397هاي تحقيق، مأخذ: يافته
-هاي شغلي از دوچرخه استفاده مـي ساير گروهبيشتر از داران بررسي وضعيت شغلي حجم نمونه نشان داد مغازه

درصـد حجـم نمونـه را     17داران بودند و پـس از آنهـا كـارگران آزاد    نفر) مغازه 73درصد حجم نمونه ( 2/44كنند. 

  )3دوچرخه در بين دامداران و كشاورزان كمترين فراواني را كسب كرد. (جدول  تشكيل دادند. استفاده از

  در مياندوآب استفاده از دوچرخه -

بررسي قدمت استفاده از دوچرخه در خانوار پاسخگويان نشان داد در خانوارهاي شهر مياندوآب (با تعميم حجم 

 سال قدمت دارد. اما استفاده از دوچرخـه توسـط پاسـخگويان    96/43برداري از اين وسيله بطور ميانگين نمونه) بهره

سـال و   80نياكان پاسخگويان توسط سال قدمت دارد. حداكثر استفاده از دوچرخه در خانوار يا  75/25 بطور ميانگين

سـال   2و توسط شـخص پاسـخگو    6سال بود. حداقل استفاده از دوچرخه نيز در خانوار  56توسط شخص پاسخگو 

  بود.

  سابقه استفاده از دوچرخه در شهر مياندوآب/ سال ):4(ول جد

  حداكثر  حداقل  انحراف معيار  ميانگين  سابقه استفاده از دوچرخه در شهر مياندوآب

  80  6  156/19  96/43  استفاده از دوچرخه در خانوار (نياكان و پدران پاسخگو)

  56  2  369/12  75/25  استفاده از دوچرخه توسط پاسخگو

  1397هاي تحقيق، فتهمأخذ: يا
ميـانگين تعـداد    1370تـا   1340دهـه  از ب نشان داد دوچرخه در خانوارهاي شهر مياندوآ بررسي ميانگين تعداد

دوچرخه در خـانوار در دهـه    45/1دوچرخه به  30/0دوچرخه خانوارهاي مياندواب پيوسته روند افزيشي داشته و از 

نقل شهري بوده است. در اين دهـه بطـور   تفاده از دوچرخه در حملنقطه عطفي در اس 1370دهه رسيده است. 1360

هـاي  در دهـه دوچرخه  58/1و  10/2 در هر خانوار مياندوآبي وجود داشت. ليكن بهدوچرخه ميانگين  19/2ميانگين 

ميانگين تعداد سفر با دوچرخه نيز در اين شـهر از تعـداد دوچرخـه تبعيـت كـرده       كاهش يافته است. 1390و  1380

سفر بـوده كـه بـه     61/0رخه در اين شهر شهري با دوچدرونروزانه ميانگين تعداد سفرهاي  1340. قبل از دهه است

 18/4با ميـانگين   1370دهه  و در افزايش يافت 1360و  1350، 1340هاي در دههسفر  79/2و 67/1، 08/1ترتيب به 

سـفر در روز كـاهش انـدكي را تجربـه      20/3و  67/3به  1390و  1380هاي . ليكن در دههرسيدبه نقطه عطف خود 

  كند.مي
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  هاي مختلفدر دههو سفر با آن ميانگين تعداد دوچرخه در خانوارهاي مياندوآب  ):1(نمودار 

  برآورد سفر -

شـهري ميانـدوآب از   با توجه به خصوصيات استفاده از دوچرخه براي برآورد سهم دوچرخه در سـفرهاي درون 

سـفر عبارتنـد از: خصوصـيات و نـوع سـفر،       وسـيله  انتخـاب  در مـوثر  استفاده شـد. عوامـل   1رمدل تفكيك مد سف

شـهري و آگـاهي از نقـش    . بـرآورد سـفر درون  ونقـل حمـل  تسـهيالت  بـه  مربوط خصوصيات مسافر و خصوصيات

طـي  محيدوچرخه در اين سفرها، متوليان مديريت شهري را در حل مشكالت ترافيكي و مقابله بـا مشـكالت زيسـت   

  كند.ونقل شهري را معين ميهاي اجرايي براي پايداري حملياري كرده و گام

سـفر   72/6 ميـانگين  بررسي تعداد سفرهاي روزانه حجم نمونه به تفكيك وسيله نقليه و هدف سفر نشان داد؛ از

اي بـا ايـن هـدف    از سـفره سفر بيشترين فراوانـي را دارد.   96/2روزانه پاسخگويان، سفرهاي عزيمت به محل كار با 

گيرد. سفرهاي و بقيه با وسايط نقليه شخصي، عمومي و يا پياده انجام مي سفر روزانه با دوچرخه 24/1 بطور ميانگين

  )4سفر در روز كمترين فراواني را بين اهداف مختلف سفر كسب كردند. (جدول  12/0با هدف تحصيل با 

وسـايل نقليـه    سـفر بـا   02/1فر با وسـايل نقليـه شخصـي،    س 18/2 بطور ميانگين از سفرهاي روزانه پاسخگويان

سفر بيشترين فراواني را بين  67/2گيرد. در اين ميان دوچرخه با ميانگين سفر بصورت پياده انجام مي 85/0عمومي و 

گيـرد و بيشـترين فراوانـي را بـين     درصد سفرها با اين وسيله انجام مـي 73/39وسايل نقليه مورد استفاده كسب كرد. 

كسب كرد. از لحاظ زمـاني   درصد سفرها) را45/32وسايل نقليه دارد. پس از آن خودروي شخصي بيشترين فراواني (

دقيقـه  56/71دقيقه در سفر با اتومبيل شخصي و  85/81نيز شهروندان مياندوآبي داراي دوچرخه روزانه بطور ميانگين 

  كنند.در سفر با دوچرخه وقت صرف مي

                                                           

1 - mode split 
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  به تفكيك وسيله نقليه و هدف سفر هر نفرسفرهاي روزانه وز مان عداد برآورد ت ):5(جدول 

جمــع   پياده  دوچرخه  وسيله نقليه عمومي  وسيله نقليه شخصي  شرح

  تعداد

ــهم  سـ

  تعداد

اد 
عد

ن ت
گي

يان
م

فر
س

  

ن 
زما

ن 
گي

يان
م

قه
دقي

ر/ 
سف

اد   
عد

ن ت
گي

يان
م

فر
س

  

ن 
زما

ن 
گي

يان
م

قه
دقي

ر/ 
سف

اد   
عد

ن ت
گي

يان
م

فر
س

  

ن 
زما

ن 
گي

يان
م

فر
س

/ 
قه

دقي
اد   
عد

ن ت
گي

يان
م

فر
س

  

ن 
زما

ن 
گي

يان
م

قه
دقي

ر/ 
سف

  
  26/39  96/2  89/6  24/1  13/20  24/1  79/1  09/0  17/24  23/1  كاري

  59/1  12/0  /30  078/0  60/1  078/0  45/0  018/0  0  0  تحصيلي

  86/27  10/2  06/8  46/0  50/18  46/0  60/0  89/0  84/20  52/0  خريد

امورشخصي، تفريح، 

  ورزش

92/0  84/36  034/0  78/7  90/  33/31  90/0  48/4  36/2  29/31  

  100  72/6  73/19  85/0  56/71  67/2  62/10  02/1  85/81  18/2  جمع

    64/12  65/12  94/38  73/39  77/5  17/15  54/44  45/32  سهم

  1397هاي تحقيق، مأخذ: يافته

  
  سهم سفر روزانه به تفكيك وسيله ):2( نمودار

  ايدارونقل پاثرات دوچرخه در حمل -

اند ليكن پذيرش اجتمـاعي  اگرچه در دهه حاضر خودروهاي شخصي در سفرهاي درون شهري نقش غالبي يافته

استفاده از دوچرخه در سفرهاي درون شهري در مياندوآب، فراواني سفر با اين وسـيله نقليـه غيرموتـوري را آشـكار     

تحليـل   هاي همبستگي اسـپيرمن و زمونكه با آ  اردونقل پايدار شهري اثرات انكارناپذيري دساخت. اين امر در حمل

  مسير قابل رديابي است.

نقـل  وپايـداري حمـل   ابعـاد و  ي)توسط شهروندان مياندوآب(رابطه استفاده از دوچرخه آزمون اسپيرمن نشان داد  

درصـد   5ز (سطح معناداري آزمون  كمتر ا معنادار) و دسترسي رافيكلطيف تمحيطي، اجتماعي و ت(اقتصادي، زيست

 ونقل پايـدار) وابسته (نيل به حملمتغير بين متغير مستقل (استفاده از دوچرخه) و است.  درصد) 95و درجه اطمينان 

استفاده از دوچرخه با توجه بـه  دارد و رابطه مثبت و معناداري وجود  01/0در سطح آلفاي  605/0ميزان همبستگي با 

  )6. (جدول قل پايدار گرددنوموجب حملتواند ميخود هاي خاص ويژگي



 منافي آذر و همكاران                            

 

278 

 

  

 هاي حمل و نقل پايدارسنجش ميزان همبستگي بين استفاده از دوچرخه و شاخص): 6(جدول 

 متغير اسپيرمن همبستگي  استفاده از دوچرخه

 ارزش همبستگي 483/0**
  اقتصادي

 سطح معناداري 000/0

 ارزش همبستگي 425/0**
 زيست محيطي

 سطح معناداري 000/0

 ارزش همبستگي 577/0**
 اجتماعي

 سطح معناداري 000/0

 ارزش همبستگي 703/0**
  دسترسي و ترافيك

 سطح معناداري 000/0

 ارزش همبستگي 605/0**
  كل شاخص حمل و نقل پايدار

 سطح معناداري 000/0

  ) 01/0 سطح در همبستگي معناداري(**)  ( 
زمـون رگرسـيون و   از آاسـتفاده   ونقـل پايـدار،  ز دوچرخه و حمـل استفاده امثبت بين رابطه معنادار واضح شدن 

و زيسـت  و دسترسـي   ترافيـك تلطيـف   ن آزمون ابعاد اقتصـادي، اجتمـاعي،  . براي اجراي ايرا ميسر كردمسير تحليل

. ندوارد مدل شدنقل پايدار نيز به عنوان متغير وابسته وحملبه عنوان متغيرهاي مستقل و  استفاده از دوچرخه محيطي

نيـل  درصد در  896/0به ميزان بين شهروندان مياندوآب در  استفاده از دوچرخهنشان داد كه، تحليل واريانس متغيرها 

اقتصـادي، اجتمـاعي، محيطـي و    ( چهارگانـه  ابعـاد  معنـاداري  7جـدول   .تاثير مثبت داردنقل پايدار وبه سيستم حمل

درصـد ضـريب اطمينـان و سـطح      95بـا   .دهـد ا نشـان مـي  ردر آزمون تحليل واريانس  )ترافيكتلطيف دسترسي و 

  همبستگي مذكور تأييد و قابل تعميم به كل جامعه است.) 05/0 آلفاي (كمتر از 000/0معناداري 

 حمل و نقل پايدارتحليل واريانس عوامل تاثير گذار در  ):7(جدول 

  معناداري  F  آماره آزمون معيار اشتباه ضريب تعيين تصحيح شده ضريب تعيين  )Rضريب همبستگي چندگانه (

896/0 802/0 797/0 1311/0 358/162 000/0 

  1397هاي تحقيق، مأخذ: يافته
زيسـت  بعـد  ، 502/0با ميزان بتـاي  و دسترسي تلطيف ترافيك  بعد، دادنتايج آزمون رگرسيون چند متغيره نشان 

(كمتـر از   000/0در سـطح معنـاداري    340/0بتـاي  و بعد اقتصادي بـا ميـزان    478/0با ميزان بتاي  و كالبدي محيطي

با سطح معنـاداري   -248/0اجتماعي با ميزان بتاي بعد  ونقل پايدار شهري دارند. اما) تأثير مثبت در نيل به حمل05/0

  )8 جدول( مل و نقل پايدار شهري نداشته است.در حتاثير مثبتي  و 000/0

  ه از دوچرخه و حمل و نقل پايدار شهرياستفادمعادله رگرسيون خطي بين ): 8(جدول 

 T  سطح معناداري

 ضريب غير استاندارد ضريب استاندارد

  متغير
BETA خطاي استاندار  B 

  عرض از مبدا 637/0 146/0  368/4 000/0
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  اقتصادي 214/0 026/0 340/0 203/8 000/0

  اجتماعي -180/0 040/0 -248/0 -518/4 000/0

  محيطيزيست 253/0 022/0 478/0 309/11 000/0

  دسترسي و ترافيك  444/0  056/0  502/0  919/7 000/0

  1397، هاي تحقيقخذ: يافتهمأ
با اسـتفاده از مـدل تحليـل     نقل شهر مياندوآبوسيستم حملدر استفاده از دوچرخه اثرات مستقيم و غيرمستقيم 

   بدست آمد. 2بصورت شكل  مسير

  
 استفاده از دوچرخه در حمل و نقل پايدار شهر مياندوآبمدل تحليل مسير اثرات  ):2(كل ش

ونقل پايدار) و متغيرهاي مستقل (ابعـاد اجتمـاعي، اقتصـادي،    حملنيل به با اجراي رگرسيون بين متغير وابسته (

تاي كسب شده توسـط هـر   محيطي و دسترسي و تلطيف ترافيك استفاده از دوچرخه) تحليل مسير با ضريب بزيست

اند به عنـوان متغيـر وابسـته و    را داشته )BETA(ها كه بيشترين ضريب بتا هر يك از شاخصمتغير و بعد ميسر شد. 

ر متغير هاي مستقل دساير عوامل متغير مستقل فرض شدند. ميزان و نوع تاثير (مستقيم و غير مستقيم) هريك از متغير

رسـي و تلطيـف ترافيـك در نيـل بـه      دست شـاخص تاثير دهد كه . اين مدل نشان مينشان داده شد 2وابسته در شكل 

و اقتصـادي   كالبـدي  - ابعاد زيست محيطي بيشتر از ساير ابعاد بوده و تاثيرات 502/0ير با ميزان تأث نقل پايداروحمل

ي تـأثير مثبتـي اعمـال    در حال حاضر و در جامعه مورد بررسـ  بعد اجتماعي نيز است. 340/0و  478/0نيز به ترتيب 

  )9كند. (جدول نمي

  استفاده از دوچرخه در حمل و نقل پايدارسنجش ميزان اثرات مستقيم و غير مستقيم و كلي  ):9(جدول 

  اولويت بندي  اثر كلي  اثر غيرمستقيم  اثر مستقيم  متغيرها

  1  786/0  284/0  502/0  دسترسي و ترافيك

  2  389/0  -089/0 478/0  محيطيزيست

  4  -/254  - 0060/0 -248/0  تماعياج

نيل به حمل و 

 ل پايدارنق

502/0  

زيست محيطي 

 و كالبدي

 اجتماعي

 اقتصادي

478/0  

233/0  

560/0  

استفاده از   258/0

 دوچرخه

تلطيف ترافيك و 

 دسترسي

 

340/0 

248/0

344/0  

359/0  

209/0  
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  3 340/0  - 340/0  اقتصادي

1397، هاي تحقيقمأخذ: يافته

اثـرات متفـاوتي در   تواند مينقل توسط شهروندان مياندوآبي وده از دوچرخه به عنوان وسيله حملگسترش استفا

با ميـزان   سهولت دسترسي و ترافيكتلطيف . به طوري كه شاخص داشته باشدنقل شهري پايدار وسيستم حمل ايجاد

نقل شهري پايدار در شهر مياندوآب دارد و شاخص زيست ورين تاثير را در ايجاد سيستم حملبيشت 786/0تاثير كلي 

كمتـرين   -254/0در رده دوم اهميت قرار دارد و شاخص اجتماعي با ميـزان تـاثير    389/0محيطي با ميزان تاثير كلي 

  نه تحقيق داشته است.گا 4هاي تاثير را در بين شاخص

  گيرينتيجه

وجود آمد. ليكن بـا افـزايش جمعيـت و    ونقل و جابجايي بهبعد از انقالب صنعتي تحوالت ژرفي در زمينه حمل

تغيير در مدهاي سفر و استفاده بيمارگونه از خودورهاي شخصي آثار زيانبار استفاده از وسايل نقليه موتـوري آشـكار   

اي، آلـودگي  ازهـاي گلخانـه  انتشـار گ هوا و توان به آلودگياده از وسايل نقليه موتوري ميشد.از جمله پيامدهاي استف

هاي با ارزش شـهر بـه خيابـان و    هاي ترافيكي، اختصاص زمينهاي فسيلي، راهبندان، مصرف انرژيو بصري صوتي

در  هـاي اوليـه  ز مكـان شـهرها ا ينگ خودرو، كاهش تحرك و سطح سالمتي جسماني شهروندان و ...اشاره كرد. پارك

ريزان شهري با آگـاهي از   برنامه .انددر مخاطره قرار داشته ونقل شهري را و پايداري حمل بودهمعرض اين تهديدات 

 ناوگان بهبودونقل، حمل زيرساختهاي توسعه هچون سياستهايي از خودرو از استفاده كاهش منظورچنين پيامدهايي به

هـاي جـايگزين از جملـه راهكارهـاي     . ليكن استفاده از گزينهبرندمي نام سوخت قيمت افزايش و عمومي ونقلحمل

-ونقل است. دوچرخه به عنوان وسيله نقليه غيرموتوري و مبرا از تهديدات ياد شـده در راسـتاي حمـل   پايداري حمل

هاي زمينهاز پيشهري شتوپوگرافي شهر و پذيرش اجتماعي استفاده از دوچرخه در سفرهاي درونونقل پايدار است. 

دهـد از يـك قـرن    برداري از اين گزينه جايگزين است. تجمع اين شرايط در مياندوآب و اسناد مربوط نشان مـي بهره

ايران » شهر دوچرخه«ونقل اين شهر ايفا كرده و برازنده پيش دوچرخه به عنوان وسيله پراهميتي در جابجايي و حمل

اف سفر (عزيمت به محل كار يـا تحصـيل، خريـد، ورزش و سـالمتي، امـورات      در تمام اهداز دوچرخه  شده است.

شود. در دهه اخير افزايش خودروهـاي شخصـي و غلبـه آن در    شخصي و بازگشت به منزل) در اين شهر استفاده مي

شـهري ميانـدوآب بـا ايـن     درصـد سـفرهاي درون   73/39شهري مشهود است، با اين وجود هنوز هم سفرهاي درون

گيرد و تمام اقشار اين شهر (جوانان، مغازه داران، كارمنـدان دولتـي و بخـش خصوصـي،     (دوچرخه) انجام مي وسيله

  محصالن، كارگران ساختماني و ...) نگرش مثبت به استفاده از آن دارند.

-ي حملتواند در پايداردهد ويژگيها دوچرخه و شرايط استفاده از آن در مياندوآب مينتايج اين تحقيق نشان مي

هاي هـوا و  با سهولت تأمين فضا براي نگهداري و سطح اشغال اندك، كاهش آالينده ونقل مفيد واقع شود. اين وسيله

ونقـل پايـدار   اي و كاهش ردپاي اكولوژيكي با بعد زيست محيطي و كالبـدي حمـل  صوتي، كاهش پسماندهاي جاده

هـاي وسـيع   ي ارزشمند براي خيابان عـريض و پاركينـگ  هاهمراستاست. از سوي ديگر در اين شهر استفاده از زمين

واحد پاركينگ عمومي با مجموع مسـاحت كمتـر از يـك هكتـار فعاليـت       4است. در هسته مركزي تنها  هاتفاق نيفتاد
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شوند. از سوي ديگـر ارزانـي قيمـت دوچرخـه و تعميـرات آن      دارند كه عموما براي خودروهاي شخصي استفاده مي

هاي سوخت، بيمه، كارواش در بعد اقتصادي به خانوارهـاي ايـن شـهر    يه موتوري، نداشتن هزينهنسبت به وسايل نقل

 رساند. همچنين ركابزني به عنوان يـك ورزش بـه افـزايش سـالمت جسـماني و بهبـود بهداشـت عمـومي        ياري مي

با بعد را موجب شده و ونقل شهري يي حملانجاميده و از سوي ديگر زمينه افزايش تعامالت كاربران و همچنين پويا

اجتماعي توسعه پايدار همخواني دارند. ليكن همچنان تلطيف و روانسازي ترافيك و سـهولت دسترسـي از مهمتـرين    

كـاهش حجـم ترافيـك در معـابر     اثرات استفاده از دوچرخه است. اين وسيله با توجه به حجم و ويژگيهاي خـود در  

كند. بويژه در بافت هسته مركزي شهر ميانـدوآب كـه داراي معـابر    ميمنجر شده و از اتالف وقت كاربران جلوگيري 

ونقـل پايـدار و   هـاي حمـل  عرض و پيچيده است وسيله مهم جابجايي است. بدين صورت اين تحقيق مويد نظريهكم

) در مورد رهيافت 1393ونقل شهر رشت، هادي پور () در مورد پايداري حمل1393تحقيقات رمضانيان و همكاران (

  ونقل پايدار شهر اراك است.بندي حملمحيطي پهنهزيست

 عنـوان  بـه  كـه  منافعي تمام نيز شهري و ونقل حمل پايداري در دوچرخه جايگاه و بررسي نتايج اين به توجه با

 و سواري دوچرخه مسيرهاي هرچه بيشتر توسعه به نياز دارد، همراه به شهري جامعه ونقل برايحمل وسايل از يكي

 زير شرح به پيشنهادهايي محسوس است. بنابراين كامالً مياندوآب شهر امروز ريزيبرنامه در نياز آن، مورد تتسهيال

  گردد:مي ارائه

  غيرموتوري وسايل و ساير سواران دوچرخه براي مناسبي محيط ايجاد

  .رها و معاباستفاده از عالئم راهنمايي و تابلوهاي هشدارهاي دهنده الكترونيكي در تقاطع

  منابع
ونقـل  هـاي حمـل  بررسي اطالعات آماري ترافيك تهران براساس شـاخص  ،)1385نژاد، ناصر ( احمدي، مهري و محرم -

  ونقل و ترافيك ايران، تهرانهفتمين كنفرانس مهندسي حمل ،پايدار شهري

 ،)1372الدن اعتضـادي (  ترجمـه   "ها تا منشور آتن) شهرسازي معاصر ( از نخستين سرچشمه "استروفسكي، واتسالو  -

 دانشگاه شهيد بهشتي، تهران.

مكان گزيني مسيرهاي دوچرخـه سـواري    ،)1395امان پور، سعيد، عليزاده، مهدي، پرويزيان، عليرضا و احمدي هاجر ( -

 .19، شماره 5سال  ،كالنشهعر اهواز، فصلنامه جغرافيا و مخاطرات محيطي

 ،يكالبـد  يزيـ ر در شهرها با نگاه خاص به برنامـه  يسوار گسترش دوچرخه نديفرآ نيدوت، )1381( مانيپ م،يآل ابراه -

 يوشهرساز يدانشگاه علم وصنعت، دانشكده معمار ارشد،ي كارشناس نامه انيپا

-ي حمـل هـاي عمـده  بندي سياستاولويت ، ) 1390زاده (تفضلي، محمدسروش و سيدمحمد سيدحسيني و مهدي نبي -

يـازدهمين كنفـرانس    ،ي توسعه پايدار و براساس تركيب سه بعدگانهي در هريك از ابعاد سهونقل پايدار براساس اثربخش

 ونقل و ترافيك، تهران.المللي مهندسي حملبين

معيارهاي مكان گزيني و طراحي مسيرهاي دوچرخـه سـواري (بـا تاكيـد بـر       ،)1390تقوايي، مسعود و فتحي و عفت ( -

 .135-152، صص 3، شماره 43، پياپي 22ال اصفهان). جامعه شناسي كاربردي، س

ونقـل پايـدار شـهري در كالنشـهرهاي ايـران (مطالعـه       ريزي راهبردي حمـل )، برنامه1392تنديسه، م. و رضايي، م.ر. ( -

 .18 -1، شماره يك، صص 5ونقل، سال موردي: مشهد)، مهندسي حمل
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ري و نقش آن در دستيابي به حمل و نقل پايدار شهري، هفتمين برنامه ريزي شه ،)1385جهانشاه لو، لعيا، اميني،  الهام ( -

 كنفيرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران، تهران.

سـواري بـا    تعيين بهترين مسـير احـداث خـط دوچرخـه     ،)1396حبيبيان، ميقات، هاموني، پرهام و حق شناس، پريسا ( -

، 3، شـماره  49، نشريه مهندسـي عمـران اميـر كبيـر، دوره     يرازشهر ش 1 مطالعه موردي: منطقه نقل پايدار رويكرد حمل و

 .602-593صص 

شـهري بـه كمـك     درون مسـافري  نقـل  و حمل مختلف مدهاي بندي رتبه)، 1396ناري، ع. و شجاعي، ا. ع، (حيدري ا -

 .167 -159، صص 52، پياپي 3، شماره 14، دوره ونقلحمل روش تاپسيس، پژوهشنامه

ونقـل شـهري   هاي حمـل ارزيابي پايداري سيستم ،)1393زاده، ساره (پور اشكاء. و نبي.، اسماعيلرمضانيان، محمدرحيم -

 .30 -17، صص 8فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري. شماره  ،(مطالعه موردي: شهر رشت)

ي بـوم  تحليل پايدار حمـل و نقـل شـهر مشـهد بـا اسـتفاده از روش جاپـار        ،)1393رهنما، محمد رحيم و عبادي نيا ( -

  .93-105، صص 11شناختي، جغرافيا و مخاطرات محيطي، شماره 

 ريزي كاربري اراضي شهري، يزد، انتشارات دانشگاه يزد.)، برنامه1381. (رامت اهللازياري، ك -

بررسي ميزان پذيرش اجتماعي استفاده از دوچرخه در سطح كالنشـهرها،   ،)1396عسكري، محسن و رحيمي، محمود ( -

 .206-185)، شماره اول، صص 65، پياپي (28، جامعه شناسي كاربردي، سال كالنشهر تهران: ديمطالعه مور
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