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  شهر تهران  در EMME/2افزار نرم

    
پروژه مدیر ، وصنعت ایران ونقل دانشگاه علم ریزي حمل کارشناس ارشد مهندسی و برنامه، امین احمدي

 1شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران
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  چکیده

ه، مشـکالت  یله نقلیوس ملکد و تیش سطح تولیز افزایشهرها و ن نبزرگ شد و تیهمگام با رشد جمع
 يشده، ارائه و اجـرا قات انجامیبر اساس تحقافته است. یش یستم حمل و نقل شهرها افزایس ریبانگیگر

ن مشـکالت،  یتواند در حل ایم یو مال یپول يدر کنار ابزارها ستم حمل و نقلیس یتیریمد يراهکارها
 (عمدتاً شامل سبزتوسعه حمل و نقل مدیریتی سیستم حمل و نقل،  ياز جمله راهکارها باشد. مدآکار

 سـوء اثـرات  ، ییجابجـا  يهـا وهین شـ یزان استفاده از ایتوسعه مبا است.   )يروادهیو پ يسواردوچرخه
ن مقالـه  یـ در ایابد. انرژي کاهش می ناکارآمد  ناشی از حمل و مقل موتوري نظیر آلودگی هوا و مصرف

ز یـ سـفر بـا دوچرخـه و ن    ياز جملـه تقاضـا   گوناگون يبر اساس پارامترها کالن اسیدر مق شده یسع
 تـا  گـردد  شنهادیپموثر سیستم حمل و نقل، یک شبکه یکپارچه دوچرخه براي شهر تهران  يپارامترها

ـ گیري سیستم یکپارچه دوچرخه همگانیبا اجرا و شکل  ایـن وسـیله افـزایش یابـد.     ا، گرایش به سفر ب
  هایی دوچرخه در شهر تهران می باشد.چگونگی انتخاب شبکه پایه و ن يمقاله بر رون یاتمرکز 

  

  .کالن پارامترهاي دوچرخه، یکپارچه شبکه انتخاب، :واژه کلید
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  مقدمه -1

بـه   یابیدسـت  آنهاسـت.  دار، کاهش مصرف منـابع و حفـظ  یف توسعه پایرگذار در تعریتاثاجزاء از  یکی
محیطـی و   متخصصین علوم زیست ست.ی، ممکن نيروزافزون حمل و نقل موتوردار با توسعه یتوسعه پا

 يحمل و نقـل موتـور   منفی کاربرد يامدهایهاي مهندسی مختلف از چند دهه پیش نسبت به پ شاخه
استفاده ناکارآمـد از زمـین،    محیطی، مشکالت روحی و جسمی، هاي زیست تراکم ترافیک، آالیندهر ینظ

آشنا بوده گرمایش کره زمین و  هاي دولتی ت، نقص عضو و فوت، بلعیدن یارانهتصادفات منجر به خسار
مدیریت تقاضاي سفر، راهبـردي جـامع    اند. بینی و راهکارهاي مورد نظر را نیز ارایه نموده و آنها را پیش

هـا   گیـرد. یکـی از ایـن برنامـه    هاي تغییر در خصوصیات سفر را در بر می است و طیف وسیعی از برنامه
 باشـد.  روي می سواري و پیاده است که عمدتاً مشتمل بر دوچرخه )يرموتوری(غ توسعه حمل و نقل سبز

در  یشـرق  يایآسـ  دربویژه  يگرید ي، کشورهاییو اروپا ییکایآمر ير از کشورهایر به غیان اخیدر سال
میلیون دوچرخـه   500اکنون حدود  هم اند.کرده يگذارهیمطالعه و سرما ،يسوارنه توسعه دوچرخهیزم

در  تیـ جمع میلیـون نفـر   1/9شهر ووهان با کالندر چین وجود دارد (یک دوچرخه به ازاي هر خانوار). 
باشـد، ولـی مـردم از     مـی  شـهر، اتوبـوس   مرکز چین واقع شده است. اگرچه سیستم حمل و نقل اصلی

 هت رفـع ایـن معضـالت   برند. ج تراکم ترافیک، آلودگی هوا و کیفیت پایین حمل و نقل عمومی رنج می
هزار دستگاه  دوچرخـه شـروع    20خانه دوچرخه و  718سیستم اشتراکی دوچرخه با  ،2009در سال 

هـاي اتوبـوس، منـاطق مسـکونی، مراکـز تجـاري بـزرگ،         هاي دوچرخـه بـا ایسـتگاه    به کار نمود. خانه
وبیت خاصی در ووهان هاي مترو در ارتباط هستند. سیستم اشتراکی دوچرخه محب ها و ایستگاه دانشگاه

  کسب نموده و در حال تکمیل است.
 1200خانـه دوچرخـه و    80 ، بـا 2008از سـال   نیچـ  سیستم اشتراکی دوچرخه در شـهر شـانگهاي  

هـزار   6خانه دوچرخه و  170در منطقه دیگري با  2009و در سال  کرددستگاه دوچرخه شروع به کار 
میلیــون  7حــدود  پکــنمیلیــون  و در  5/6دســتگاه دوچرخــه تکمیــل گردیــد. در شــانگهاي حــدود 

  سوار ثبت شده است. دوچرخه
سواران  . دوچرخه)1(شکل  اندازي گردید راه 2009ژو از سال  سیستم اشتراکی دوچرخه در شهر گوانگ

کیلـومتر   1500توانند دوچرخه کرایـه نماینـد. ایـن شـهر داراي      فاده از کارت مترو و اتوبوس میبا است
  ].1[است مسیر سبز
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  ].1ژو [سیستم اشتراکی دوچرخه (خانه دوچرخه) در گوانگ. 1شکل 

  
قـوانینی بـراي اسـتفاده از دوچرخـه، توسـعه، نگهـداري و مـدیریت         1995در سال  یدولت کره جنوب

سواران تصویب نمـود. بـر اسـاس آمـار      تسهیالت دوچرخه و همچنین افزایش امنیت و راحتی دوچرخه
نماینـد.   سـالمتی از دوچرخـه اسـتفاده مـی    حفظ اي با هدف  سواران کره  درصد دوچرخه 5/52، یرسم
  ].2[ دهدیرا نشان مستفاده از دوچرخه در بین شهروندان کره جنوبی دالیل اع یتوز 2 شکل

به اجرا در آمده است. هدف اولـین طـرح، افـزایش سـهم      یطرح ملی دوچرخه در کره جنوب 3تاکنون 
کیلـومتر   4419و احـداث   2002درصد در سال  4/2به  1995درصد در سال  2/1سفر با دوچرخه از 
پارکینگ دوچرخه بوده است. هدف دومین طـرح ملـی دوچرخـه، احـداث     هزار  190مسیر دوچرخه و 

هزار پارکینگ دوچرخه بوده اسـت. در طـرح ملـی جدیـد،      80کیلومتر مسیر دوچرخه و حدود  4000
هـزار   17خواهـد رسـید و    2019درصد تا سال  10و  2012درصد تا سال  5سهم سفر با دوچرخه به 

کیلـومتر مربـع،    446,12داث خواهد شد. سئول با مسـاحت  اح 2019کیلومتر مسیر دوچرخه تا سال 
دوچرخـه در   3000اي) در سـئول بـا    میلیون نفر جمعیت دارد. طرح دوچرخه اشـتراکی (کرایـه   5/22

  .]3[ ایستگاه به اجرا در آمده است 300
  

 
  ].2دالیل استفاده از دوچرخه در بین شهروندان کره جنوبی [. 2شکل 
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  اهداف تحقیق -2

ز آن با یتجه ساخت و کپارچه دوچرخه در شهر تهران است تا ضمنیشنهاد شبکه یق، پین تحقیهدف ا
تهـران توسـط دوچرخـه     يسـفر شـهر   ياز تقاضا ی، بخشش رویان پیدر سال ازیالت مورد نیر تسهیسا

مرحلـه  شـود. در  یانجـام مـ   یکل مرحلهدوچرخه تهران در دو کپارچه یشبکه  یطراحشود.  پاسخ داده
بـرآورد   یچگـونگ  د.گـرد یبرآورد مـ مقصد  –س مبدا یبالقوه سفر با دوچرخه بصورت ماتر يتقاضااول، 

با در نظـر  در مرحله دوم  اج دارد.یجانبه احتهمه يهایبررسبه قابل تعمق است و  يان تقاضا، مسالهیا
آن  يبـر رو  س سفر بالقوه با دوچرخـه یو ماتر ساختهدوچرخه  يبرا ياهیشبکه پا، ییهاگرفتن شاخص

-یدوچرخه انتخاب م یی، شبکه نهايگرید يهاسپس با در نظر گرفتن شاخص شود.یص داده میتخص
    گردد.
  

 سفر با دوچرخه يبرآورد تقاضا يروشها -3
  

تـرین روش بـرآورد تقاضـا،     سـاده  شـود. یمختلف انجام مـ  روشهايبه  سفر با دوچرخه ين تقاضایتخم
ه در سیستم حمل ونقل نظیر بهسـازي تسـهیالت دوچرخـ    تغییرات قبل و بعد از پدید آمدنمطالعات 

ـ یم نتـا یو تعمـ  يموجود و یا احداث مسیرهاي جدید و تسـر  بـا  بینـی تقاضـاي سـفر     راي پـیش ج آن ب
. البته فرض این روش، یکسـان بـودن عوامـل مـوثر در سیسـتم مبنـا و       استدوچرخه در جاهاي دیگر 

  .]4[سیستم تحت مطالعه است 
 ن مـدلها یاست. در ا هاي رفتاري همفزون مدل استفاده از تخمین تقاضاي سفر با دوچرخه،گر یروش د
هـاي   مبنـاي ویژگـی  بـر  ر هاي سف سهم یا تعداد سفر با انواع وسایل نقلیه یا دیگر ویژگیشود یمتالش 

هـاي رفتـاري همفـزون،     . مثـالی از مـدل  گـردد  ینـ یبشیپـ جمعیت و محدوده تحت مطالعه همفزون 
توانـد متوسـط    مـدل مـی  ن یـ اپارامترهاي  .استي رگرسیون براي تعیین سهم سفر با دوچرخه ها مدل

  باشد. محدودهدرآمد و طول کل مسیرهاي دوچرخه در 
تصـمیم   ن روش،یـ گر تخمین تقاضاي سفر بـا دوچرخـه اسـت. در ا   یروش د هاي انتخاب گسسته، مدل

مـرتبط بـا    يرهـا یمتغ(نوع وسیله سفر، مسیر سفر و ...) هر فرد به عنوان تابعی از چند متغیـر شـامل   
تواننـد بـراي تخمـین     هـا مـی   . این مدلشودیمبینی  ها پیش عرضه (سیستم دوچرخه) و سیاستگذاري

نند بکار روند. در ک تعداد افرادي که رفتار خود را در نتیجه یک تغییر در سیستم حمل و نقل عوض می
هـاي انتخـاب گسسـته،     نتیجه، تغییر در سهم وسایل نقلیه و طول سفرها قابل محاسبه اسـت.در مـدل  

هـاي رقیـب (مـثالً دوچرخـه و وسـیله نقلیـه        انتخاب افراد براساس مطلوبیت یا جذابیت نسبی گزینـه 
   .هستند تهگسسهاي انتخاب  شود. توابع لوجیت، یک شکل معمول از مدل شخصی) انجام می
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 دوچرخـه  نـده یا آیو  موجود ين تقاضایتخم يکه برا هستند ییهاقبل ارائه شد، روشکه در  ییروشها
بـالقوه بـا دوچرخـه     روش تحلیل بازار، یک رویکرد کلی به منظور تخمین حـداکثر سـفر   د.رونیم بکار
  . روند کلی این روش شامل موارد ذیل است:است

  .مثالً به تفکیک هدف سفرتوزیع طول سفر در حال حاضر  .1
تخمین حداکثر سهم دوچرخه به تفکیک هدف و طول سفر یا درصد جمعیت محتمـل   .2

هاي  دوچرخه. این درصد بر اساس تعریف گروه و استفاده ازبراي تغییر نوع وسیله سفر 
رود پتانسیل تغییر نوع وسیله به دوچرخـه   آید که انتظار می بدست می یجمعیتی هدف

فرض بر این اسـت موجودیـت شـبکه دوچرخـه،      ن روشیدر ا. دارددر میان آنها وجود 
کند (شـبکه موجـود بطـور کامـل، محـدوده را       محدودیتی براي تغییر وسیله ایجاد نمی

 دهد). پوشش می
  شد: برداشتهین تقاضاي بالقوه سفر با دوچرخه هاي ذیل براي تخم در یک مطالعه، گام

  کیلومتر باشد. 2/3سواري حداکثر طول سفر قابل پذیرش براي دوچرخه فرض شد •
کیلـومتر بـه تفکیـک هـدف بـا       2/3مبنا با طـول کمتـر از    -تعداد کل سفرهاي خانه •

 استفاده از آمارگیري و نظرسنجی بدست آمد.
تواند به سمت دوچرخـه تغییـر    فرضیات مربوط به درصد سفرهایی از هر هدف که می •

ضـرب شـد تـا کـل سـفرهاي بـالقوه        قبـل پیدا کند در کل سفرهاي مربوط به ردیف 
درصـد   5دوچرخه به تفکیک هر هدف بدست آید. درصد بالقوه تغییر وسیله سـفر از  

 اي آموزشی متغیر بود.درصد براي سفره 50براي سفرهاي پزشکی و درمانی تا 
در یـک  گـروه مـورد نظـر    تواند براي یک گروه خاص از افراد باشد. مـثالً   پتانسیل تغییر نوع وسیله می

سال بودند که در دوره اوج بـه تنهـایی    40نسیسکو آمریکا شاغلین تمام وقت کمتر از  مطالعه در سانفرا
دادنـد و یـک دوچرخـه     متر انجـام مـی  کیلـو  2/11با وسیله شخصی خود سفر شغلی با طول کمتـر از  

در شـیکاگو   1992اي دیگر در سال  اي نیز داشتند. در مطالعه مناسب براي انجام سفرهاي کاري حومه
این مطالعات با کمک مطالعـات   .آمریکا از روش اصالح شده بکار رفته در سانفرانسیسکو استفاده گردید

  شیکاگو بوده است. 1980و نقل شهري (مطالعات جامع حمل و نقل) سال   ریزي حمل برنامه
فرآیندي براي اصالح جدول سفرهاي سواره در مـدل تقاضـاي سـفر     1997اي دیگر در سال  در مطالعه

تعریف شد تا بتواند افزایش تقاضاي دوچرخه در آینده را در نظر بگیرد. در این فرآیند سفرهاي موجود 
بندي شد. سـپس درصـدهاي اصـالحی کـه نشـانگر افـزایش بـالقوه سـهم          دسته برحسب طول و هدف

بنـدي   مقصد کاسته شود. طبقه و دوچرخه بود اعمال شد تا از سفرهاي سواره آینده بین هر جفت مبدا
مبنا  -انهمبنا و سفرهاي غیرخ -مبنا، سایر سفرهاي خانه -هدف سفرها به صورت سفرهاي شغلی خانه

کیلومتر بوده اسـت.   1/8تا  4کیلومتر و  4تا  8/0کیلومتر، بین  8/0کمتر از  فرهابندي طول س و طبقه
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 محاسـبه و  دسته طول سـفر)، یـک ضـریب اصـالحی     3دسته هدف و  3طبقه ( 9براي هر یک از این 
  ].4[ طبقه بدست آمد 9اعمال شد و تعداد سفر بالقوه با دوچرخه به تفکیک هر یک از 

  
  انجام مطالعه یشناسروش -4

-یح مـ ین مطالعه تشـر یانجام ا يهادر ادامه گامشده است.  ارائه 1شکل انجام مطالعه در  یند کلیفرآ
  گردد.  

  
  بالقوه سفر با دوچرخه يس تقاضایماتر محاسبه -4-1

بـالقوه   يتقاضا سیماتر نیانجام مطالعه، تخم یاصل ياز گامها یکی دهدینشان م 3همانطور که شکل 
 انجام شده با دوچرخـه  ي، سفرها)90ن مطالعه (سال یه ایسال پاسفر با دوچرخه است. از آنجا که در 

 يله بـرا یتخاب وسـ نا عمالً ساخت مدل، روزانه) يسفرها 1م درصدی(کمتر از ن ، کم استدر شهر تهران
نگر حمل مدل کالنبه کمک م گرفته شد یتصمل ین دلیبه هم نخواهد داشت. یدوچرخه، دقت مناسب

و  83ن شـهر تهـران در سـال    یمقصد ساکن-مبدا يسفرها ی، بانک اطالعاتک شهر تهرانیو نقل و تراف
بالقوه با دوچرخه محاسـبه   يس سفرهای، ماتر))SP( 2شدهانیحات بی(ترج یو نظرسنج يز پرسشگرین

ادامه مطالعه بکار گرفته شد. به  يبالقوه با دوچرخه محاسبه و برا يس سفرهای، ماترن روشیبا ا گردد.
ن یو همچن یو نظرسنج يات پرسشگریجزئان یاز بانتخاب شبکه دوچرخه  ين مقاله رویال تمرکز یدل

اسـت   ين نکتـه ضـرور  یـ . ذکـر ا گـردد یم يخوددار بالقوه با دوچرخه يس سفرهایمحاسبه ماتر روش
لومتر یک 5قابل انجام با دوچرخه،  )یکیتراف ینواح ین مراکز هندسیب یی(فاصله هوا حداکثر طول سفر

ت و پـس از  یـ نهادر  اسـت. سـاعت اوج صـبح انجـام شـده      يالزم بـرا  يو برآوردهادر نظر گرفته شده 
هـزار   212بالقوه با دوچرخه،  ي) تعداد سفرها1404(سال  در افق مطالعهمحاسبات الزم مشخص شد 

م گـردد  هط الزم فـرا یاسـت چنانچـه شـرا    ین معنـ ین بـد یـ ا ک ساعت اوج صبح خواهد بود.یسفر در 
ک یت خاطر در شهروندان و ...) در یجاد امنی، ايدوچرخه در شهر تهران، فرهنگساز يرهای(توسعه مس

  د.داد نخواه وهیر شییتغ دوچرخه ه بهیر وسائل نقلیاز سا هزار سفر 212، 1404سال ساعت اوج صبح 
  

                                                
که در شرکت مطالعات جامع  83مقصد سال  -بر اساس اطالعات سفرهاي مبدا 90اطالعات تعداد سفر با دوچرخه در شهر تهران در سال  -1

  شده است. برآوردحمل و نقل و ترافیک تهران موجود است، 
2 - Stated Preference 
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  .انجام مطالعه حاضر یند کلیفرآ .3شکل 

  

  انتخاب شبکه پایه دوچرخه -4-2
و  هان گام با در نظر گرفتن شاخصیدر ادوچرخه است.  يه براین مطالعه، انتخاب شبکه پایاگر یگام د

س سـفر بـالقوه   یتا ماتر شده دوچرخه ساخته ی، شبکه پاو با توجه به مقیاس کالن مطالعات یمالحظات
ل یـ بـه شـرح ذ  هـا و مالحظـات   شاخصن یاص داده شود. یآن تخص يرو در ساعت اوج صبح دوچرخه

  باشد:یم
  

  شوند.یدر نظر گرفته م هیپامسیرهاي دوچرخه احداث شده در وضع موجود الزاماً در شبکه  -
در شـبکه در نظـر    12و  11، 7، 6، 5، 4، 2در مناطق دوچرخه مطالعات مصوب شبکه پیشنهادي  -

 شوند.یگرفته م
در تهـران   يشـهردار گانه  22هاي حمل و نقل و ترافیک مناطق  نقطه نظرات و پیشنهادات معاونت -

 شود.ینظر گرفته م
تـا امکـان    متـر داشـته باشـند    12گردد معابر پیشنهادي، عرضـی بیشـتر از   یالمقدور سعی م حتی -

 نها فراهم باشد.ر دوچرخه در آیاحداث مس
ند مطالعه مـد نظـر   یه دوچرخه در فرآیشبکه پا يبر روص سفر با دوچرخه ینکه تخصیبا توجه به ا -

گردد در نواحی ترافیکی، اتصال مرکز ناحیه به شبکه دوچرخـه فـراهم   یالمقدور سعی م حتیاست، 
 گردد تا امکان انتقال تقاضا برروي شبکه فراهم آید.

گردد در مرحله ساخت شبکه دوچرخه، اتصـال شـبکه بـین منـاطق و درون     یالمقدور سعی م حتی -
 مناطق برقرار باشد.

  

ر با فماتریس تقاضاي بالقوه س محاسبه
 در ساعت اوج صبحدوچرخه 

 انتخاب شبکه پایه دوچرخه
 

 دوچرخه لقوهبا يهاتخصیص سفر
 شروع  بر روي شبکه پایه

  انتخاب شبکه نهایی  
  دوچرخه  براساس  
  شاخص هاي مورد نظر

 پایان



 

٨ 
 

بـر اسـاس    اي و برقی در دسـتور کـار قـرار دارد لـذا     هاي دنده نکه استفاده از دوچرخهیبا توجه به ا -
 یب طـول یشـ  .شودیدر نظر گرفته مدرصد  10معابر کمتر از  یطولیب آمده، شعملبه يهایبررس
بدست آمد کـه   GISافزار ط نرمیو پردازش آنها در مح یارتفاع يهاهیشهر تهران به کمک ال رمعاب

 نشان داده شده است. 4در شکل 
باشـد. در معـابر بزرگراهـی و آزادراهـی، مسـیر       1الزم است عملکرد معابر، حداکثر شریانی درجـه   -

نقـاط جهـت حفـظ یکپـارچگی     گردد. البتـه در برخـی   یدوچرخه بدلیل مسایل ایمنی پیشنهاد نم
سـواري را دارنـد، در نظـر     هایی از این معابر که حداقل شرایط ایمنـی بـراي دوچرخـه    شبکه، بخش

 شود.یگرفته م
 ت گردد.یالزم است پیوستگی و ارتباط شبکه با سیستم حمل و نقل عمومی رعا -

  

  
 شیب طولی کلی معابر شهر تهران.. 4شکل 

  
-کیلومتر مـی  3360، حدود 1404در مدل حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در سال طول کل معابر 

الذکر، شبکه پایه دوچرخه ساخته شد که طول کـل  ها و مالحظات فوقباشد. با در نظر گرفتن شاخص
ن شـبکه  یـ ا يسـفرهاي بـالقوه دوچرخـه رو    کیلـومتر اسـت.   1326، 1404بـراي سـال   آن مسیرهاي 
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مـدل   یکـ یگانه تراف23محدوده مناطق  يبر رو ه دوچرخهیشبکه پا 5شکل  . درودشیداده متخصیص 
  نشان داده شده است.حمل و نقل و ترافیک شهر تهران 

  

  
  ه دوچرخه براي انجام تخصیص.یشبکه پا. 5شکل 

  
 

  دوچرخه بر روي شبکه پایه دوچرخه بالقوهتخصیص سفرهاي  -4-3
شبکه  يبر رودر ساعت اوج صبح دوچرخه  لقوهبا يسفرهاس یماترص یگر انجام مطالعه، تخصیبخش د

کنند و  ترین مسیر را انتخاب می سواران براي رسیدن به مقصد خود، کوتاه دوچرخه ه دوچرخه است.یپا
کنند. در این مطالعات به منظور تخصیص سفرهاي  تر استفاده نمی از سایر مسیرهاي موجود اما طوالنی

ه یـ مسـیرها در شـبکه پا   یتخصیص همه یا هیچ) اسـتفاده و تمـام  ترین مسیر ( دوچرخه از روش کوتاه
  شود.   در نظر گرفته می هدوچرخه، دو طرف

کـه   یبه دالئلـ . است در مدل حمل و نقل و ترافیک شهر تهران به تفکیک عملکرد آنها وارد شدهمعابر 
اي باشد که احتمال انتخاب مسیر  دوچرخه باید به گونه يشود الگوي تخصیص سفرهایدر ادامه ذکر م

(زمـان   otسواران، بیشتر باشد. بدین منظور از ضـرایب   در معابر با سطح عملکرد باالتر توسط دوچرخه
حجم موجود در مدل حمل و نقل و ترافیک  -سفر آزاد بر حسب دقیقه بر کیلومتر) در توابع زمان سفر

هـا در   گـردد. ایـن وزن  ب) جهت اعمال در طول معابر اسـتفاده مـی  ی] به عنوان وزن (ضر5هران[شهر ت
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حجم به کمک آمارگیري و مدلسازي در شـرکت مطالعـات    -ارایه شده است. توابع زمان سفر 1جدول 
 ها و تاثیرات متقابل سیستم حمل و نقل اند و در برگیرنده ویژگی جامع حمل و نقل تهران ساخته شده

دوچرخـه در   يرهایمسـ  انتخـاب ح یهاي حاشیه معابر (در سطح کالن) هستند. از دالئل ترج و کاربري
  ر اشاره کرد:  یتوان به موارد زیمعابر با رده عملکرد باالتر م

  تري براي احداث مسیرهاي دوچرخه دارند. هاي با سطح عملکرد باالتر، عرض مناسب خیابان -
هاي ترافیک وسایل نقلیه موتوري و پیاده  نظمی عملکرد باالتر، بی هاي با سطح بطور کلی در خیابان -

ها بیشـتر   سواران کمتر است و یا اینکه امکان حذف این مزاحمت هاي آنها براي دوچرخه و مزاحمت
 است.

روز خلوت هستند و بعـالوه بـه    هاي با سطح عملکرد باالتر در تعداد ساعات کمتري از شبانه خیابان -
سواران دوچرخهتري دارند. به همین دلیل  رافیک بیشتري مجهز و روشنایی مناسبوسایل کنترل ت

 ها و مواقع خلوت در معابر با سطح عملکرد باالتر، امنیت بیشتري خواهند داشت. در شب
 تر است. احداث مسیرهاي پیوسته دوچرخه در معابر با سطح عملکرد باالتر، راحت -
در معابر با سطح عملکرد باالتر بدلیل حضـور نیـروي پلـیس    احتمال تخلفات وسایل نقلیه موتوري  -

 کمتر است.
در معابر با سطح عملکرد باالتر، فضاهاي بیشتري براي احداث تجهیزات جانبی الزم نظیـر خانـه و    -

 پارکینگ دوچرخه وجود دارد.
  

  ].5چرخه براي تخصیص [دو هیپاهاي  هاي مورد استفاده براي هر یک از انواع معابر موجود در شبکه وزن .1جدول 
  (دقیقه بر کیلومتر) ot  عملکرد معبر
  2  محلی و پیاده
  5/1  کننده جمع و پخش

  2/1  2شریانی درجه 
  1/1  در محدوده مرکزي شهر 1شریانی درجه 
  1  خارج از محدوده مرکزي شهر 1شریانی درجه 

  86/0  بزرگراه با شیب مثبت
  8/0  بزرگراه سطح

  75/0  بزرگراه با شیب منفی
  6/0  آزادراه

  5/1  رمپ و لوپ
  

 ،EMME/2افـزار  نـرم الـذکر، خـارج از محـیط     هاي فوق ه دوچرخه و نیز وزنیسپس با داشتن شبکه پا
ه یـ مقصـد در شـبکه پا   و ترین مسیر بین هـر زوج مبـدا   کامپیوتري نوشته شد. این برنامه، کوتاه برنامه
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ترین مسیر بین هر زوج مبدا  با داشتن کوتاهدوچرخه را محاسبه نمود (با در نظر گرفتن وزن مسیرها). 
در  ج آنیکه نتـا  ه تخصیص داده شدیماتریس تقاضاي بالقوه سفر با دوچرخه بر روي شبکه پاو مقصد، 

 ارایه شده است. 6  شکل
  

  
بر  ی(حجم جهت 1404افق  يه دوچرخه برایشبکه پاتخصیص تقاضاي بالقوه سفر با دوچرخه بر روي . 6شکل 

  در ساعت اوج صبح). سفرحسب 
  

 انتخاب شبکه نهایی دوچرخه -4-4

 ینظرات کارشناسـ به همراه نقطهها و معیارهاي ذیل  به منظور انتخاب شبکه نهایی دوچرخه از شاخص
 استفاده شد:

  با دوچرخه روي آن بالقوه شبکه پایه دوچرخه و نتایج تخصیص سفرهاي •
هایی که حجم دوچرخه  المقدور سعی شد پس از مرحله تخصیص سفرهاي با دوچرخه، کمان حتی

 دوچرخه در ساعت بوده است، در شبکه نهایی در نظر گرفته شوند. 200روي آنها بیش از 
  هاي آن دهی به ایستگاه پیوستگی با حمل و نقل عمومی و سرویس  •

هـاي   هاي متـرو و اتوبـوس تنـدرو، پایانـه     دوچرخه سعی گردید ایستگاهنهایی  يرهایمسدر تعیین 
  عمولی نیز تحت پوشش قرار بگیرند.هاي اتوبوس م حمل و نقل عمومی و حتی ایستگاه

  يشهردار حفظ اتصال شبکه دوچرخه بین مناطق و درون محالت و مناطق •
  و نیز شبکه احداث شده دوچرخه در وضع موجود مناطق مصوب مطالعاتی هاي پیشنهادات طرح •
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ز شـبکه احـداث شـده دوچرخـه در     یو ن  12و  11، 7، 6، 5، 4، 2مناطق  مطالعات مصوبپیشنهادات 
   در طرح نهایی دوچرخه در نظر گرفته شد.وضع موجود 

  زیاد جهت دسترسی به حمل و نقل عمومی پیادههاي با حجم  کمان •
جهت دسترسی بـه  پیاده که حجم  از شبکه معابر شهر تهران هایی کمان، دوچرخه نهایی شبکهدر 

بـا در نظـر    کـه  ايجهت تکمیل شبکه دوچرخـه  هاانتخاب و از آن حمل و نقل عمومی در آنها زیاد بوده
بـه   یکمانها جهت دسترس ياده رویحجم پاست. گردیده  ساخته شده، استفاده شاخص قبل 4گرفتن 

   .ک شهر تهران در دسترس استیحمل و نقل و ترافاز مدل  یحمل و نقل عموم
ن مسیرها، یارائه شده است. با احداث ا 1404سال  يدوچرخه برا ییکپارچه نهایشبکه  7در شکل 

  کیلومتر مسیر دوچرخه خواهد بود. 919داراي  1404شهر تهران در سال 
  

  
  در شهر تهران. 1404شبکه نهایی دوچرخه پیشنهادي براي سال  .7شکل   

  
  گیري و نتیجه يبند جمع -5

 يا، به گونـه وسته دوچرخه در شهر تهران بودیکپارچه و پیشبکه ک یانتخاب شده، مطالعه انجامهدف 
روزمره خود به هر نقطه از شهر را با دوچرخه انجـام دهنـد. بـه منظـور      يکه شهروندان بتوانند سفرها

مقصد  –مبدا  يسفرها ی، بانک اطالعاتک شهر تهرانیانجام مطالعات به کمک مدل حمل و نقل و تراف
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ک یدر  بالقوه با دوچرخه يس سفرهای، ماتریو نظرسنج يو پرسشگر 83ن شهر تهران در سال یساکن
شـبکه   ياز رو یارها و مالحظـات یمحاسبه شد. سپس با در نظر گرفتن مع 1404ساعت اوج صبح سال 

ن یـی با دوچرخـه تع  يص سفرهایتخص يه دوچرخه برایک شبکه پای، 1404معابر شهر تهران در سال 
 بـدالئل مختلـف،   نکـه یچ بود، البته با توجه بـه ا یا هیص مورد استفاده، روش همه یروش تخصد. یگرد
دتر است لذا از پارامتر زمـان سـفر   یبا سطح عملکرد باالتر، مف يابانهایدوچرخه در خ يرهایمس ياجرا

ش ینکه بـا افـزا  یت به ایبا عنا د.یاستفاده گرد ب) همان کمانی(ضر آزاد در هر نوع کمان به عنوان وزن
ن بـا ضـرب آن در طـول کمـان، طـول      یابـد، بنـابرا  ییسطح عملکرد معبر، زمان سفر آزاد آن کاهش م

ص همـه  یتخصـ ن کمانها در یا ، احتمال انتخابجهیبا سطح عملکرد باالتر، کمتر شده و در نت يمانهاک
بـالقوه بـا دوچرخـه در سـاعت      يس سفرهایه دوچرخه، ماتریشود. با ساخت شبکه پایشتر میچ بیا هی

  ص داده شد.یآن تخص يبر رو 1404اوج صبح سال 
گـر، شـبکه   ید يهـا شـاخص کمانها و در نظرگرفتن  يدوچرخه بر رو یسپس با داشتن حجم ساعت

 919ن شـبکه،  یـ شـنهاد شـد. طـول ا   یانتخـاب و پ  1404شهر تهران در سال  يبراکپارچه دوچرخه ی
  .باشدیملومتر یک

  
  یقدردان -6

 يهـا تیهـا و مسـئول  ییافـراد بـا توانـا    یک مسـاع یبدون تشر یقاتیو تحق یت علمیچ فعالیشک، هیب
 کـه در  یبانیو همکـاران پشـت   یه کارشناسان فنـ یله از کلین وسید. بدینخواهد رسانجام سربه  تلفخم

  شود.  یم ياند سپاسگزارنموده يهمکار مطالعهن یا تحقق
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Abstract  
As the population of cities and car production and ownership increase, the 
problems of transportation system increase too. According to carried out 
researches, transportation demand management (TDM) solutions along 
with monetary and financial instruments can tackle these problems 
effectively. One of these solutions is to promote and develop green 
transportation (mainly walking and cycling). By increasing the utilization 
of these modes, the side effects of motorized transportation like air 
pollution and inefficient energy consumption decrease. In this article, it has 
been striven to propose an integrated large-scale bike network in Tehran 
based on cycling demand and some other effective parameters of 
transportation system. This article focuses on how to choose a primary and 
final cycling network in Tehran metropolitan area.  
 
Keywords: choosing, integrated bike network, macro parameters.   

 
  
  

  
 
 
 




