
 
 

 سواری برای شهر شیراز براساس ارایة شبکة پیشنهادی دوچرخه
 Emme2نگر ونقلی با استفاده از نرم افزار کالنالگوهای حمل

 
 ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان  و كارشناس راه و ترابری،كارشناس ارشد     حامد خسروی

 شیرازونقل وترافیک شهرداری سازمان حملترافیک 
 ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلل حمل و نقل یزیرارشد برنامهكارشناس      پیمان باباخانی

 ونقل وترافیک شهرداری شیرازسازمان حمل و كارشناس ارشد ترافیک   

 سلازماندانشلگاه شلهید بهشلتی و ملدیر امل  معملاری،ارشد كارشناس    علی مصلی نژاد

 شهرداری شیرازحمل و نقل وترافیک 

 

 چکیده

اسلتفاده از دوچرهله  دار،یلپا ةچون توسلعهم ینقل سبز و مباحثوحمل تیاهم شیامروزه با افزا
روز  و روزبله است افتهی تیاهم شیاز پ شیساكنان شهرها ب ییجامناسب جهت جابه یالهی نوان وسبه

 ریمسل یطراحل هایبررسیشهری،  کیونقل و ترافحمل هایپژوهشد. در شویم یترشیب دیكأبر آن ت
 رهاییمسل یكه هلد،، طراحلیطی. در شراردگییرو انجام مماشین رهاییمس یدر كنار طراح چرههدو

مهلم و ملر ر  هایویژگی یباشد ضروری است كه بره ،ونقل موجودحمل ةسواری برای شبکدوچرهه
شلوند.  ییسواری شناسادوچرهه ةبالقو رهاییو مس شود یسواری بررسدوچرهه رهاییدر انتخاب مس
 تیلشللل، مالک ،یسلن طیتوان به شرایونقل محمل ةلی نوان وس ر در انتخاب دوچرهه بهراز  وامل م

 هایپژوهش جیشده است تا نتا یمقاله سع نیدوچرهه، زمان سفر و متوسط طول سفر اشاره نمود. در ا
 ر در رمل امللبر اساس  و یسواردوچرهه ةشبک یو كاربرد ی لم یگرفته در هصوص طراحصورت

 ه گردد.ئارا رازیشهر ش یانتخاب دوچرهه برا
 

 .Emme2سواری، تقاضای سفر، تخصیص سفر، شبکة دوچرهه واژگان کلیدی:
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  نویسندة مسئول .h.khosravi@cv.iut.ac.ir 
 المللی مهندسی  مران تبریز ارائه و نمایه شده است.این مقاله در دهمین كنگرة بین
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 مقدمه. 1
 یایلمزا یدارا ،یرموتوریونقل غحمل وسایل نوان به یسوارو دوچرهه یروادهیپ

 های اهیلردر سلال اسلاس، نیهستند و بر ا یطیمحستیو ز یاقتصاد ،یمتعدد اجتما 

و  ینیراهبرد بلا توجله بله رشلد شلتابان شهرنشلاین ها شده است. به آنی اژهیتوجه و

و  ینیاز شهرنشل یسلو  ناشلهلای در كلاهش ا ر ،رانیا در یافتگیگذار به توسعهمراحل

 .برهوردار است بسیاری تیاز اهم کیاز رشد تراف ی وارض ناش تیریمد

 نوان استفاده از دوچرهه بله ربازیاست كه هرچند از د یادآوریالزم به  بارهنیا در

متلداول بلوده  انیرانیا یکیدر فرهنگ تراف یشهر یجهت انجام سفرها هینقل ةلیوس کی

 ،تیلاز رشلد جمع یناش یطیمحستیز یمناسب، آلودگ غیتبل نبود اما با توجه به ؛است

بله  ملتیقارزان یشلهرها، دسترسل قا لدة بلدونها بله  للت گسلتر  فاصله شیافزا

 عیصللنا ةمطلللوب بلله توسللع یهاارانللهی یللةارا کلت،یسللو موتور یشخصلل هینقلةلیوسلل

 ةنشللدن دوچرهلله در توسللعدهیو د یگذارهیسللرما نبللود ،یو انللر  یهودروسللاز

انجلام شلده بلا اسلتفاده از  یتعداد سلفرها ،ی مران یهاو پرو ه یشهر یهارساهتیز

 یاقابلل مالحهله زانیكشور به م یشهرهاهاص كالن شکلدوچرهه را در شهرها و به 

  1(.2003)الیبراهیم،  كاهش داده است

 یمناسلب بلرا هینقلةلیوسل کی نوان بحث استفاده از دوچرهه به 80 ةده لیاز اوا

 نیو نخسلت بلود مطلر  یشلهر ةدر حلوز للومتریك پنچتر از با طول كم ییانجام سفرها

و همین  شد شنهادیپ ،مختلف یدر شهرها ییرهایمس نیچن یمرتبط با طراح هایبررسی

ای تحلت رپلگ در مقاله 1992در سال  شده است. پژوهش نیا یزیرهیسبب پاموضوع 

ای  نوان دسترسی به دوچرهه در حمل و نقل  مومی، دوچرهله را در آمریکلا وسلیله

لینتلا   2(.1992دانلد)رپال،، ایمن، پرسر ت و ارزان در سفرهای با فاصللة كوتلاه می

 كنلد )لینتلا ،ها معرفلی میهای كاهش تصلاد،را یکی از راه دوچرهه و مسیرهای آن

به بررسی راهکار كاهش حجلم  1389الحسینی و همکاران در سال احمد هادم .3(1992

سواری در بافت تاریخی شهر شیراز پرداهتند. وسیلة ایجاد مسیرهای دوچرههترافیک به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Aleebrahim   2. Replogle             3. Lintock 
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راهکارهللایی بللرای گسللتر   GISای ای و نقشللههللا بللا اسللتفاده از تحلیللل شللبکهآن

(. كنلف الهلور بلا 1389الحسلینی، ردند)هادمسواری در شلهر شلیراز ارائله كدوچرهه

سلواری را روی و دوچرهههای ریاضی، مسیرهای ویلژه پیلادهاستفاده از آمار و محاسبه

 دانلدریزی و طراحی مسلیرها میطراحی و ر ایت استانداردها را  امل مهمی در برنامه

  .(1381)كنف الهر، 

ری كلارا بلرای شلهر شلیراز سواهد، از این پژوهش طراحی یک شبکة دوچرهه

است. در این پژوهش ابتدا برآورد تقاضای سلفر دوچرهله صلورت گرفلت  و سل   

و  Emme2تحلیل و بررسی نتایج حاصل از تخصیص سفرها بلا اسلتفاده از نلرم افلزار 

 و  رضله ملدل لیلتحل از پل  تیلنهاتعیین سهم سیستم دوچرهه انجام شلد كله در 

  .دش هئارا رازیشهر ش یبرا  یسوارهدوچره یشنهادیپ ةشبک ،دوچرههبا  سفر یتقاضا
 

 سفر با دوچرخه یبرآورد تقاضا .2

ونقلل شلیراز اسلتفاده شلد و ها و آملار طلر  جلامع حملدر این پژوهش از داده

)بلا توجله بله نلرد رشلد  های انجام گرفته بر اساس رشد این آمارهابرآوردها و تحلیل

)ا لم از  شلدهدر تملامی برآوردهلای انجامجمعیت شلهر( حاصلل شلده اسلت. پل  

های اجتما ی، اهدا، سفر، طول سفر و ...(، بلرای برآوردهای تفکیک گروه سنی، گروه

)نلرد رشلد  تعداد سفرها با دوچرهه برای سال ملورد مطالعله از ضلریب رشلد  ابلت

( اسلتفاده 1378ونقلل )سلال های جلامع حملجمعیت( نسبت به آمار سال پایة مطالعله

 ردید.گ

 

 های سنیبرآورد تقاضای سفر با دوچرخه به تفکیك گروه. 1-2
ونقل شیراز، تعداد سفرهای روزانه با دوچرهه براساس آمارگیری طر  جامع حمل

سلواری شلهر شلبکة دوچرهه بلرای طراحلی .(1379سفر بوده اسلت)ممتحن،  50523

( نیلز tسال مورد نهلر )شیراز از همین اطال ات استفاده شد و برای برآورد جمعیت در 

 ( استفاده شده است:1از رابطة )
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POPt = 22569 t – 3× 107                                                                   )1( 
 كه در آن:

tPOP جمعیت شهر شیراز در سال =t. 

t: .نشان دهندة سال مورد نهر بر مبنای هجری شمسی 

های استفاده از رگرسیون هطلی میلان جمعیلت شلهر شلیراز در سلالاین رابطه با 

دست آمده است؛ س   بلا اسلتفاده های مذكور بههجری شمسی و سال 1400تا  1365

نفر برآورد گردیده است.  1212927، 1383از رابطة فوق جمعیت شهر شیراز برای سال 

 بینی شلده اسلتپیش های طر  جامعنفر در مطالعه 1302255جمعیت سال مطالعه نیز 

 .(1380)ممتحن، 

های سنی مختللف آوردن تعداد سفرهای دوچرهه برای گروهدستدر ادامه برای به

 در سال مطالعه، دو فرضیة اساسی زیر در نهر گرفته شده است:

 های سنی تلییرهای محسوسی ایجاد نشده باشد.در جمعیت گروه .1

 های سنی در كل جمعیت  ابت است.سهم گروه .2

های سنی با استفاده از یک ها، تعداد سفرهای روزانه گروهدر حقیقت با این فرضیه

دسلت اسلت، به 1378ضریب رشد  ابت كه برابر با نسبت رشد جمعیت سال مطالعه به 

 درصد برآورد شده است.  61/13ن ضریب  ابت معادل آید. ایمی

هلای سلنی مختللف ( برای برآورد تعداد سلفرهای بلا دوچرهله در گروه2) ةرابط

 .است

(2)  

yPOP جمعیت شهر شیراز در سال =y . 

1378POP 1378= جمعیت شهر شیراز در سال. 

 .  yدر سال  a= تعداد سفرهای با دوچرهة گروه سنی           

 .1378در سال  a= تعداد سفرهای با دوچرهة گروه سنی           

( بلرآورد تعلداد سلفرهای روزانله بلا دوچرهله در شلهر شلیراز در 1در جدول )

 ه شده است.ئهای سنی ارابه تفکیک گروه سال مطالعهو  1383هایسال
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و  1383های: برآورد تعداد سفرهای روزانه با دوچرخه در شهر شیراز در سال1جدول 

 سال مطالعه

تعداد سفر 

با دوچرخه 

در سال 

 مطالعه

تعداد سفر با 

در  دوچرخه

  1383سال 

سهم 

دوچرخه 

از 

سفرهای 

 سواره

سهم 

گروه 

سنی از 

کل 

 جمعیت

تعداد سفر 

با 

دوچرخه 

در سال 

1378 

نرخ سفر 

 سواره

تعداد سفر 

سواره در 

 1378سال 

جمعیت 

در سال 

1378 

گروه سنی 

 مسافر 

 سال 6تا  0 67225 9428 14/0 81 06/0   01/0 86 92

 سال 14تا  7 242618 265374 09/1 13391 21/0  05/0 14219 15266

 سال 18تا  15 160187 264543 65/1 14340 14/0  05/0  15227 1348

 سال 30تا  19 256817 462992  8/1 9000 22/0  02/0  9557 10260

 سال 50تا  31 320507 717997  24/2 8710 28/0  01/0  9249 9930

 سال 65تا  51 72144 159155 21/2  3713 06/0  02/0  3943 4223

1468 1368  03/0  02/0 1288 87/1  38830 22783 
سال و  66

 باالتر

 جمع 1142281 1918319 68/1  50523 00/1  03/0  53648 57599

 

شود، تعداد سفرهای روزانه با دوچرهه در سال  مطالعله، كه مشاهده میگونه همان

تلا 4سلنی  هلایهای سنی مورد بررسی نیز گروهاست. گروهنفر برآورد گردیده  57599

 66سلال و بلاالتر از  65تلا  51سال،  50تا  31سال،  30تا  19سال،  18تا  15سال،  14

 14تلا  7سال و سل    18تا  15های سنی ترین استفاده را گروهكه بیش است سال بوده

 اند.سال داشته

سلفرهای روزانله بلا دوچرهله در های سنی مختلف در سهم گروه ،2در شکل •

 انجام شلده هایهنشان داده شده است. شایان ذكر است كه با توجه به فرضی 1378سال 

و مطلاب  اسلت های سنی تلییری نکرده درصد سهم گروه ،سال  مطالعه های در برآورد

 .استبا شکل زیر 
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یان ساکنان های سنی مختلف در سفرهای روزانه با دوچرخه در مدرصد گروه: 2شکل

 شهر شیراز 

 

  سوارهای اجتماعی دوچرخهگروه. 2-2
 نوان وسیلة سفر تأ یرگذار است، از  وامل مهم دیگری كه در انتخاب دوچرهه به

ای نشلان دهنلدة جایگلاه گونهتوان به شلل مسافر اشاره نمود؛ چراكه شلل مسافر بهمی

آملوزان دارنلد، ترین استفاده از دوچرهله را دانشاجتما ی مسافر است. بیش-اقتصادی

هلای بلدون درصد و در هانواده 66های دارای سواری شخصیای كه در هانوادهگونهبه

شود. بعد از این قشركارگران، درصد از سفرها با دوچرهه انجام می 42سواری شخصی 

سلفرهای دوچرهله  ( بلرآورد تعلداد2فروشندگان و كارمندان قرار دارنلد. در جلدول )

و سال مطالعه به تفکیک شللل نشلان  1383های ساكنان شهر شیراز در یک روز از سال

 داده شده است. 
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 1383 ساکنان شهر شیراز در يك روز از سال ةدوچرخبا برآورد تعداد سفرهای  :2جدول 

 و سال مطالعه به تفکیك شغل

 هانواده های با سواری شخصی هانواده های بدون سواری شخصی جمع كل

سال  شلل

 مطالعه

سال 

1383 

 1378سال  تعدا سفر 1378سال  تعداد سفر

سال 

 مطالعه

سال 

1383 

درصد 

سفرهای 

 شللی

تعداد 

 سفر

سال 

 مطالعه

سال 

1383 

درصد 

سفرهای 

 شللی

تعداد 

 سفر

 كارمند 566 72/3 599 645 2500 08/7 2646 2850 3245 3495

ین
غل
شا

 

 فرهنگی 46 3/0 49 52 199 56/0 211 227 259 279

 نهامی 156 03/1 165 178 371 05/1 393 423 558 601

 كارگر 916 02/6 969 1044 5253 88/14 5559 5988 6528 7033

 كشاورز 0 0 0 0 297 84/0 314 339 314 339

 استاد كار 199 31/1 211 227 2129 03/6 2253 2427 2464 2654

 راننده 72 47/0 76 82 180 51/0 190 205 267 287

 فروشنده 1211 96/7 1282 1381 4928 96/13 5215 5618 6497 6999

 هانه دار 75 49/0 79 86 116 32/0 123 132 202 218

ین
غل
شا
ر 
غی

 
 بازنشسته 263 73/1 278 300 1229 48/3 1301 1401 1579 1701

 بیکار 547 6/3 579 624 1666 72/4 1763 1899 2342 2523

425 395 269 250 67/0 236 156 145 9/0 137 
 18بیکار زیر 

 سال

28337 
2630

5 
 دانش آموز 10085 28/66 10672 11497 14772 84/41 15632 16840

 دانشجو 836 49/5 885 953 749 12/2 793 854 1677 1807

 سایر 106 7/0 112 121 685 94/1 725 781 837 902

57600 
5346

9 
 جمع 15215 100 16101 17346 35310 100 37368 40253
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 تعداد سفر با دوچرخه به تفکیك هدف سفر .3-2

در این قسمت به بررسی تعداد سفرهای با دوچرهة ساكنان شهر شیراز به تفکیلک 

ونقلل های جامع حملمطالعهبندی انجام شده در شود. طب  دستههد، سفر پرداهته می

اند. شهر شیراز، اهدا، سفر به دو دستة كللی رفلت و برگشلت بله هانله تقسلیم شلده

ها، موارد پزشلکی، های كار، تحصیل، هرید، رفتن به ادارهاهدا، سفر رفت شامل هد،

 دیدار نزدیکان، تفریح و سایر است.

ان شهر شلیراز در های سفر رفت با دوچرهة ساكن( سهم هر یک از هد،3شکل )

شود، به ترتیلب سلفرهای كلاری، گونه كه مشاهده میدهد. همانرا نشان می 1378سال 

 82دهند و در مجموع ترین سهم سفرها را به هود اهتصاص میتحصیلی و هرید، بیش

درصلد از سلفرها  8شوند. سفرهای تفریحی نیز حدوددرصد سفرهای رفت را شامل می

مطالعه  نیلز سلهم سلفرها  ابلت  هد. در برآورد سفرهای سالدرا به هود اهتصاص می

فرض شده است و مطاب  شکل زیر اسلت. بلرآورد تعلداد سلفرهای دوچرهله نیلز بلا 

 است. ضریب رشد  ابت انجام پذیرفته

 
 هایههای سفر با دوچرخه ساکنان شهر شیراز بر اساس مطالعسهم هر يك از هدف :3شکل

 طرح جامع حمل و نقل
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 مناطق میانمتوسط طول سفرها . 4-2

 یرگلذار اسلت و أنقلیله ت ةزمان مورد نیاز در انتخاب وسیلمصر، انر ی و صر،

های روحی و جسلمی هواهلد های طوالنی دچار هستگیسوار با طی مسافتدوچرهه

تلر بله صلورت متر، سلفرها بیش 200تا  100شد. به همین دلیل در سفرهای با مسافت 

شلود و از متلر دوچرهله جلذاب می 200تلر از شود و در سفرهای بیشیپیاده انجام م

 .كنلدسوار نسبت به  ابر پیاده احساس برتلری میمتر به باال، دوچرهه 500های مسافت

 3تلر از شود و در طول فواصل بیشمتر آغاز می 200رقابت وسایل نقلیه بعد از  تربیش

هوایی سفرهای بلا  ةتوزیع فاصل ،(4شکل) .موتوری است ةنقلی ةكیلومتر برتری با وسیل

رود سلفرهای بلا كله انتهلار ملیگونله دهلد. هماندوچرهه را در شهر شیراز نشان می

  كاهشی دارد.، سیر دوچرهه نیز با افزایش فاصله

 
طرح  هایههوايی سفرهای با دوچرخه در شهر شیراز بر اساس مطالع ةتوزيع فاصل :4شکل

 ونقلحمل جامع

 

، برآورد تعداد سفرهای روزانله بلا دوچرهلة سلاكنان شلهر شلیراز بله 3در جدول

های میلان شود كه دوچرهه برای مسافتتفکیک طول سفر ارائه شده است. مشاهده می

تلرین سلهم دوچرهله در شلود و پل  از آن بیشكیلومتر در شیراز اسلتفاده می 2تا  1
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با توجله بله ایلن و بلا بلاالبردن كیفیلت و سلر ت  كیلومتر است. 3تا  2سفرهای میان 

تلوان تعلداد میملدها  پلارچگیتلر، بلا یکهای بیشونقل همگانی بلرای مسلافتحمل

را بلا  تر مسیرتواند بخش بیشگونه كه فرد میسفرهای با دوچرهه را افزایش داد. بدین

ونقل همگانی تا كردن مسیر از ایستگاه حملوسایل نقلیة همگانی س ری كند و برای طی

پلذیری سیسلتم صلورت انعطا،مقصد نیز از دوچرهه استفاده نماید. در حقیقت به این

 یابد. نقل همگانی با كمک دوچرهة همگانی، افزایش میوحمل
به تفکیک وسیلة نقلیه  1378ال ، متوسط طول سفر در شهر شیراز در س4در جدول

ترین طلول سلفر را داراسلت و كم 77/2ارائه شده است. دوچرهه با متوسط طول سفر 

 75/4،  66/5طول سفر متوسط سواری شخصی، تاكسی و اتوبوس واحد نیز به ترتیلب 

 كیلومتر بوده است.  15/5و 

 
های ر اساس مطالعهمتوسط طول سفر در شهر شیراز به تفکیك وسیلة نقلیه ب :3جدول 

 طرح جامع

 وسیله نقلیه متوسط طول سفر

 سواری شخصی 66/5

 تاكسی 75/4

 وانت 63/7

 مینی بوس 89/5

 اتوبوس واحد 15/5

 اتوبوس غیر واحد 72/10

 موتور 72/4

 دوچرهه 77/2

 سایر 69/7

 

 تحلیل و بررسی نتايج حاصل از تخصیص سفرها و سهم دوچرخه .3

ونقلل اسلتفاده طر  جامع حمل یهاالگواز  تخصیص سفرها یپژوهش برا نیدر ا
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اسلت  ییماكروها ةها شامل مجمو ها و ساهتار مورد استفاده در آنالگو نیا .استشده

 عیلسلفر، جلذب سلفر، توزدیتول یهاشوند و مدلیاجرا م Emme2 افزارنرمكه تحت 

متنلارر بلا  ،مربوط ی. ماكروهاگیرنددربرمیرا  کیتراف صیو تخص لهیسفر، انتخاب وس

ونقلل بله حمل دیلجد ةویشل کیل شیشامل افزا رییتل نیا، اندافتهی رییتل دیجد طیشرا

اسللت. شللبکة  هیللنقل لیبللرآورد سللهم وسللا نیچنللموجللود و هم یهاوهیشلل ةمجمو لل

سلواری، مقصلد دوچرهه -سواری شیراز، با توجه به موجودبودن ماتری  مبدأدوچرهه

های طر  جامع، با ضریب رشد  ابت متنارر با رشد جمعیت و بلا اسلتفاده از در مطالعه

 -، تعداد سفرهای دوچرهه رشلد داده شلده اسلت و ملاتری  مبلدأEmme2نرم افزار 

منهور رحلة توزیع سفرها، در ادامه بلهمقصد سال مطالعه  برآورد گردیده است. بعد از م

های شبکة هیابانی طر  تخصیص سفرهای انجام شده با دوچرهه به مسیرها، از بررسی

رو ، مسیرهای بالقوه برای  (. با این1379ونقل استفاده شده است)ممتحن، جامع حمل

شلده  سواری پیشنهادسواری شناسایی و شبکة اولیة دوچرههاحداث مسیرهای دوچرهه

 است.

برای طراحی مناسب و منطقی مسیرها، نیلاز بله بررسلی وضلعیت فیزیکلی شلبکة 

رو،  رض جلوی آب، هیابانی و اطال اتی نهیر جزییات  رض معابر شامل  رض پیاده

ها است. كله های شبکه و طول كمانای،  رض میانی، شیب، گره رض پاركینگ حاشیه

ونقلل های طر  جلامع حملهیابانی، مطالعههای فاز یک از اطال ات شبکة در پژوهش

شیراز برای شبکة اولیلة پیشلنهادی دوچرهله و سل   بلا برداشلت مقلاطع  رضلی و 

بازدیدهای میدانی، نوع مسیرها در طر  نهلایی شلبکة پیشلنهادی مسلیرهای دوچرهله 

 استفاده شده است.

برای تخصیص سفرهای دوچرهله از رو  همله یلا هلیچ  Emme2در نرم افزار 

ستفاده شده است. در این رو  فرض بر این اسلت كله از میلان مسلیرهای یلک زو  ا

تلرین هزینله اسلت و گیرد كه دارای كممقصد، تنها مسیری مورد استفاده قرار می -مبدأ

شوند. هزینله نیلز بلا توجله بله حساسلیت ندرت مورد استفاده واقع میدیگر مسیرها به

مقصلد در  -مقصد، برابر طول فاصله میان مبلدأ سواران به مسافت میان مبدأ تادوچرهه
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های مقصد، روی شبکة هیابانی، حجم -نهر گرفته شده است. با تخصیص ماتری  مبدأ

 -، نتیجلة تخصلیص ملاتری  مبلدأ5آید. در شکلدست میها بهراهر شده روی هیابان

 نشان داده شده است. 1378مقصد در سال  مطالعه،  روی شبکة سال 

وآمدهای دوچرهه دركل روز بسیار كلم رفت شود، حجمكه مشاهده میگونه همان

سلواری در شلهر شلیراز است؛ اما رو  فوق از نهر شناسایی مسیرهای بالقوة دوچرهه

گیرد تری صورت میوآمد دوچرهة بیشبسا رفتمفید است؛ چراكه در این مسیرها، چه

سازی كلاملی انجلام كه هنوز فرهنگتوان مسیرهای مفیدتری را در فازهای ابتدایی و می

 اندازی نمود.نگرفته است، راه

سلواری چنین با توجه به نتایج پژوهش، در نواحی مركزی شهر حجم دوچرهههم

های زیلادی تر از سایر نواحی است؛ اما این نواحی از نهلر ترافیکلی دارای مشلکلبیش

 هستند كه نیاز ضروری به مسیرهای ویژة دوچرهه دارد.

 وآمدهای روزانة دوچرخه در شهر شیرازحجم رفت :5 شکل
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 تحلیل مدل عرضه و تقاضای سفر با دوچرخه. 4

كاررفته در مطالعه در این قسمت ابتدا به بررسی مدل تقاضا و س   مدل  رضة به

سلواری تر اشاره گردید، در مدل تقاضلای دوچرههگونه كه پیششود. همانپرداهته می

های سنی مختللف در سلال  رآورد تعداد سفرهای دوچرهه برای گروهشهر شیراز برای ب

 مطالعه، سه فرضیة زیر در نهر گرفته شده است:

 های سنی تلییرهای محسوسی ایجاد نشده باشد.در جمعیت گروه -1

 های سنی در كل جمعیت  ابت است.سهم گروه -2

 كند.تعداد سفرهای با دوچرهه متنارر با رشد جمعیت تلییر می -3

هلای سلنی مختللف بلا ها، تعلداد سلفرهای روزانلة گروهدر حقیقت با این فرضیه

آید. این ضریب  ابت كله برابلر بلا نسلبت دست میاستفاده از یک ضریب رشد  ابت به

درصد برآورد شده است. البتله  61/13است، معادل  1378رشد جمعیت سال مطالعه  به 

اهدا، سفر، كیلومتر پیموده شده و ... نیز استفاده شلده فرض سوم در برآوردهایی نهیر 

 است.

  های زیر در این قسمت قابل تأمل هستند:نکته

یابلد؛ بلکله همیشه با افزایش جمعیت تعداد استفاده از دوچرهله افلزایش نمی -1

سواران در شهر درنهر گرفته نشود، سلهم دوچرهله بلا چه امکاناتی برای دوچرههچنان

تلوان در شلهری یابد. این امر را میهش ایمنی و افزایش هطر آن كاهش میتوجه به كا

مانند مشهد مشاهده كرد كه تعداد دوچرهه سواران آن كاهش محسوسی داشته اسلت و 

املا در  بلود؛ معرو، هادوچرههبه پادشاه  1990و  1980های یا كشور چین كه در سال

شلدن شلهرها كلاهش توجله بله موتوریكه سهم دوچرهه در سفرها با دهة اهیر با این

 (.1383است؛ اما هنوز سهم باالیی در سفرهای درون شهری دارد)وردی زاده، یافته

های جمعیتی هرگز  ابت نیستند و در كشور ما نیز با توجله بله تلییرها و گروه -2

های بعد  ابت نیسلت؛ املا بلا ای هاص و كاهش آن در دورهافزایش زاد و ولد در دوره

 پوشی شده است. بودن سال اف  طر ، از آن چشمجه به نبود آمار دقی  و كمتو

در برآورد میزان استفاده از دوچرهه مواردی نهیر: میزان توجه مردم و مسئولین بله 
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ونقلل، شلأن اجتملا ی اسلتفاده، میلزان ایمنلی و در  نوان یلک ملدل حملدوچرهه به

سلازی اهمیلت بسلیار بلاالیی دارندكله نهرگرفتن امکانلاتبرای آن و آملوز  و فرهنگ

شلدن سلواران بلا توجله بله موتوریگرفتن این مسائل، تعداد دوچرههدرصورت نادیده

یابد كه شهر شیراز نیز از این امر مستثنی نیست. با توجله بله مسلائل شهرها، كاهش می

بسللیار مختلفللی كلله در زمینللة  اسللتفاده از دوچرهلله وجللود دارد، تعللداد واقعللی 

آیلد؛ املا در مرحللة فعللی كله تعلداد دسلت میسواران فقط بلا آملارگیری بهدوچرهه

های نشده و مطالعهها در نهر گرفتهسواران بسیار كم است و تسهیالتی برای آندوچرهه

بر بودن آملارگیری نیلازی بله طر  جامع نیز موجود است، با توجه به هزینة باال و زمان

های های شهری نیز استفاده از مطالعلهنامة طراحی راهكار نیست. در ضمن آیینانجام این

ناملة طراحلی هایی را توصیه كرده است )آیینونقل با قبول پیش فرضطر  جامع حمل

 (.1375های شهری، راه

هلا و سلواری و نلوع آندر  رضة سفر با دوچرهه، به بررسی مسلیرهای دوچرهه

كار گرفتله شود. در مدل  رضة بلهسواری پرداهته میتسهیالت موجود و آتی دوچرهه

های  طلر  جلامع سلال برای دوچرهة شهر شیراز، اطال ات شبکة هیابلانی از مطالعله

 ا سال  مطالعه، استفاده شده است. بدون لحاظ نمودن تلییرهای شبکة معابر ت 1378

سلواری بلا بعد از تخصیص سفرهای دوچرهه، نقشلة مسلیرهای بلالقوه دوچرهه

منهور انطبلاق بلا كارشناسان شهرداری تهیه گردیده است؛ سل   مسلیرها بله هماهنگی

صورت میدانی بررسی گردیده و بعد از انجام  تلییرهای الزم، ای بهنامههای آیینویژگی

 ة شبکة پیشنهادی اولیه به تفکیک نوع مسیرها تهیه شده است.نقش
ها بلا اسلتفاده از نلرم س   حجم ترافیک  بوری و سر ت وسایل نقلیه در هیابان

)برای مسیرهای مشتر  با سواره( بررسی گردیده است. در این مرحله   Emme2افزار 
 50سلا ت و یلا بلیش از  كیلومتر بر 20تر از ها كمهایی كه سر ت متوسط در آنكمان

كیللومتر بلر  20تلر از كیلومتر برسا ت بودنلد، مشلخص شلده؛ چراكله در سلر ت كم
راحتی قادر به حفل  تعلادل سواران بهسواری مشکل است و دوچرههسا ت، دوچرهه

سلواران دارای كیللومتر بلر سلا ت ایمنلی دوچرهه 50هود نیستند و در سر ت باالی 
یرها نیاز به طر  مسیرهای ویژة دوچرهه است. بعد از این شود و در این مسمشکل می
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ها بلا توجله بله بحلث كلاهش ایمنلی مجازبودن حركت وسایل نقلیة سنگین در هیابان
 سواران بررسی شده است.دوچرهه

رو نیز سطح سروی  حركت  ابرهای پیاده بررسلی برای مسیرهای مشتر  با پیاده

لف( و بسیار هوب بلوده اسلت. در نهایلت بلا شد كه در تمامی موارد سطح سروی  )ا

توجه به برداشت مقاطع  رضی مورد نیاز و شبکة هیابانی موجود، نوع مسیرهای شبکة 

ای پیشلنهاد ناملهها و اجبارهلای آیینسواری با توجله بله شلرایط، محلدودیتدوچرهه

های هایی هم كه امکان ایجلاد مسلیر وجلود نداشلته اسلت از مسلیراند. در قسمتشده

 ، شبکة6پارچگی شبکه استفاده شده است. در شکل جایگزین برای یک

 پیشنهادی نهایی دوچرهه سواری شهر شیراز به تفکیک نوع مسیر ارائه شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سواری شهر شیراز به تفکیك نوع مسیرشبکة پیشنهادی نهايی دوچرخه :6 شکل
 

 گیرینتیجه .6

سلواری و طلر  دوچرهه، پیوستگی شلبکة معلابر دوچرههبرای اجرای مسیرهای 

تلرین مشلکل كله مهم مسیرهای ویژه دوچرهه، دارای اهمیت بسیار باالیی اسلت؛ چلرا
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سواری است. مسیرهای ویژه هم با ث آراملش  استفاده از دوچرهه، ایمنی كم دوچرهه

ا ایمنلی و تواننلد بلسلواران میرانندگان در هنگام رانندگی شده اسلت و هلم دوچرهه

آرامش مناسب در مسیرهای ویژة دوچرهه به سوی مقصد هود حركت كنند. از این رو 

سواری كارا با درنهر گرفتن  وامل ملر ر در در این پژوهش سعی شد تا شبکة دوچرهه

 انتخاب دوچرهه پیشنهاد گردد. 

مالحهه گردید، تعلداد سلفرهایی كله بلا دوچرهله در  3گونه كه در جدول همان

كیلومتر هستند كه در طلول روز  2تا  1از از نهر مسافت طی شده است در محدودة شیر

توان به این نتیجه رسید كله سلفرهایی مورد برای سال مطالعه است؛ بنابراین می 17100

قدرتمند حمل و نقلل  مدشدن به یک كیلومتر هستند امکان تبدیل 5تا  0كه در محدودة 

 نوان یلک توان دوچرهه را بلهسواری مناسب میچرههرا دارند. پ  با ایجاد شبکة دو

كیللومتر بله  5تلا  0ونقل در محدودة سفر ی حملمدهامکمل سایر  مدجایگزین یا  مد

 حساب آورد. 

درصلد بلا هلد، 34كه سفرهایی انجام گرفته با دوچرهه حدود  3براساس شکل 

از كلل سلفرهایی  درصلد31گیرد و به  الوه سفرهای تحصیلی )كه حدود كار انجام می

كه با دوچرهه است( زمینة مسا دی را برای استقبال  موم مردم شیراز از طلر  شلبکة 

اسلت؛ بنلابراین شایسلته اسلت كله مسلئوالن بلرای ارائلة سواری فراهم آوردهدوچرهه

 باشند.تری داشتهسالم و كم هزینه تال  بیش مدهدمات مناسب به كاربران این 
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