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  چكيده
با توجه به ضرورت توسعه پايدار و اهميت روزافزون آن در مسائل شهري، امـروزه در شـهرهاي مختلـف                    

روي ـ روز به روز مـورد توجـه     جايي ـ در كنار پياده  دنيا، دوچرخه به عنوان وسيله نقلية اصلي و پايدار جابه
يابد كه حفـظ محـيط زيـست، منـابع طبيعـي و               اين امر از آنجا اهميت بيشتري مي      . گيرد  بيشتري قرار مي  

ونقـل شـهري قـرار     شدت تحت تأثير حمـل  آيند ـ به  انرژي ـ كه از اركان مهم توسعة پايدار به شمار مي 
تن  قرار گرف  ،وهواي مناسب   مانند آب (شهر بناب از جمله شهرهايي است كه داراي شرايطي مساعد           . دارند

بـراي  ) در جلگه، تراكم باالي جمعيت، طول كوتاه سفرهاي شهري، نزديكي روستاهاي تابع و مانند اينهـا               
ونقـل شـهري بنـاب و         هدف پژوهش حاضر، نشان دادن اهميت دوچرخه در حمـل         . سواري است   دوچرخه

 ـ تحليلي  صورت توصيفي روش تحقيق به. بررسي علل گرايش شهروندان به اين وسيله نقليه پايدار است
نامه در بين شهروندان است، بدين صورت كه ابتدا به نقـش دوچرخـه                پرسش 105و با استنتاج از توزيع      

در ادامه، سابقة تاريخي دوچرخـه  . در ترددهاي شهري و عوامل مؤثر استفاده از دوچرخه اشاره شده است    
به دوچرخه مورد بررسي قرار     در شهر بناب و وضعيت موجود آن، همچنين داليل گرايش شهروندان بنابي             

 71هاي تحقيق، بيشتر از       براساس نتايج و يافته   . هاي تحقيق پرداخته شده است      گرفته و در پايان به يافته     
آمـوزان بيـشترين قـشر        دانـش . كنند  شوندگان براي اهداف مختلف از دوچرخه استفاده مي         درصد پرسش 

تـرين عامـل در اسـتفاده از دوچرخـه             مـسير مهـم    كننده از دوچرخه هستند، ضمن اينكه كوتاهي        استفاده
  .شود برشمرده مي

  
  .سواري، شهر بناب ونقل پايدار، دوچرخه ونقل شهري، حمل دوچرخه، حمل :ها واژه كليد

  
  مقدمه

ونقـل، پـارامتري مهـم و         حمـل . پايـدار صـورت پـذيرد     بايست در چـارچوب توسـعة         ريزي براي شهرها مي     هرگونه برنامه 
كلي شهر،    ونقل شهري در متن سامانة      به عبارت بهتر زيرسامانة حمل    . هاي حيات شهري است      تمامي جنبه  كننده در   تعيين

اي با زيرسامانة ديگر و بالطبع بـا كـل سـامانة              هاي بسيار گسترده و پيچيده      ها و تأثيرپذيري    داراي ارتباطات و تأثيرگذاري   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طراحـي  اي    گونه  ونقل نيز به    ايدار براي شهر، ناگزير بايد سامانة حمل      ريزي از ديدگاه توسعه پ      بنابراين در برنامه  . شهر است 
ونقل شهري، در     هاي جديد حمل    هاي مدرن و روش     كارگيري سامانه   به. هاي توسعة پايدار هماهنگ باشد      كه با مالك  شود  

گذاري در  الي سرمايهليكن حجم با. اهميت است شهرهايي كه ترافيك و آلودگي شديدي دارند، داراي جايگاهي ويژه و با    
عنوان عاملي محدودكننـده رخ   هاي شهري ـ به  ونقل ـ همچون مترو و ترن  مدرن حملهاي  اندازي اين سامانه ايجاد و راه

 نداشـته باشـد و      يهاي ممكن و مؤثر، كه نياز به صـرف هزينـه زيـاد              ريزي روش   دهي و طرح    از اين رو، اولويت   . نمايد  مي
ترتيب، ضـرورت پـرداختن بـه         بدين.  داراي اهميتي بسزاست   ،باشدپذير    شهري امكان   ل درون ونق  اجزاي آن در شبكة حمل    

تواند جايگزين خودرو شـود و در صـورت     كيلومتري مي5ويژه دوچرخه، كه براي سفرهاي تا  هاي غيرموتوري ـ به  سامانه
شـهر بنـاب از معـدود    . شـود  شـن مـي  ونقل عمومي نيز تأثيرات مثبت بسياري را در پي خواهد داشت ـ رو  تركيب با حمل

  .كند ونقل شهري آن ايفا مي شهرهايي در كشور ماست، كه دوچرخه نقش بسيار مهمي در حمل
ونقـل پايـدار شـهري در شـهر بنـاب و علـل گـرايش                  در نوشتار حاضر، سعي خواهد تا دوچرخه و نقش آن در حمل           

 پرسش اصلي تحقيق اين است كه چه عواملي در گرايش مردم            .شهروندان بنابي به استفاده از آن، مورد بررسي قرار گيرد         
به استفاده از دوچرخه و يا عدم استفاده از آن مؤثر است؟ ذيل پرسش اصلي تحقيق ـ كه در واقع شالودة اصـلي مقالـه را    

رتبـاطي  بندي بنزين و ميـزان اسـتفاده از دوچرخـه ا    آيا بين سهميه: هايي فرعي نيز مطرح است دهد ـ پرسش  تشكيل مي
شـود تـا بـه ايـن          تواند در استفاده از دوچرخه مؤثر باشد؟ در پايـان كوشـش مـي               وجود دارد؟ عامل فاصله تا چه اندازه مي       

  . ها نيز پاسخ داده شود پرسش
  

  مباني نظري تحقيق
  شهري ونقل درون جايگاه دوچرخه در نظام حمل

 Carlos(گيـرد   محيطـي و اجتمـاعي را در بـر مـي     زيـست اي از سـالمتي و مزايـاي    استفاده از دوچرخه در تردد، دامنـه 

Kjellstorm, 2003; Phillips, 2000 .(داري در چنـد كـشور    طور معنـي  در طول دو دهة گذشته، استفاده از دوچرخه به
ي براي نمونه، در آلمان سهم متوسط دوچرخه براي سفرها. اروپايي نظير دانمارك، آلمان، سوئد و هلند افزايش يافته است

امروزه، سهم دوچرخـه از سـفرهاي محلـي در          .  درصد رسيده است   12 درصد به    5 از   1972-1995هاي    شهري، بين سال  
در ايـن شـهرها   ). Pucher, 1999, 626( درصـد اسـت   10 درصد و سوئد 12 درصد، آلمان 20 درصد، دانمارك 30هلند 

يه سـالم، مفيـد و باصـرفه را در سـفرهاي كوتـاه و حتـي                 بلكه به انتخاب خويش، اين وسيلة نقل        افراد نه از روي ناچاري،    
  .اند  كردهمتوسط جايگزين خودرو و ديگر وسايل نقليه

امـا  . قيمت به ايـران آورده شـد        اي تفريحي و گران     عنوان وسيله   دوچرخه براي اولين بار قبل از جنگ جهاني دوم، به         
علت كـاهش قيمـت    بعد از پايان جنگ جهاني و به. وميت يافتعنوان وسيلة كار نيز عم تدريج جداي از وسيلة تفريح، به       به

طـوري كـه در شـهري ماننـد        عنوان يك وسيله نقليه اهميت زيادي پيدا كـرد، بـه            دوچرخه، واردات آن افزايش يافت و به      
ختصاص با رشد سريع استفاده از وسايل نقليه موتوري و ا         . اي احداث شد    و مرور دوچرخه خطوط ويژه    اصفهان، براي عبور    

عنوان وسيله نقليه، از دسـت داد و فقـط            تدريج دوچرخه در بسياري از شهرها اهميت خود را به           سطح معابر به تردد آنها، به     
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اكنون در شهرهايي مانند اصفهان، كاشان و يزد هنوز از             هم ،با وجود اين  . جنبة تفريحي آن در حد بسيار ضعيفي باقي ماند        
اي   سواران سـهم عمـده      در شهرهايي از قبيل بناب و مياندوآب نيز دوچرخه        . شود  استفاده مي عنوان وسيله نقليه      دوچرخه به 

 درصد كل سـفرهاي روزانـه بـا         1/29در شهر اصفهان    . اند  در ترافيك شهري دارند و حتي داراي مسيرهاي ويژة دوچرخه         
  ).49، 1384مهندسين مشاور گذر راه، (شود  دوچرخه انجام مي

. راحتـي فـرا گيـرد       تواند سازوكار، طرزكار و سوار شدن آن را به          اي است كه تقريباً هركس مي       دوچرخه، ماشين ساده  
دوچرخـه از نظـر مـصرف انـرژي         . شود كه غالب افـراد جامعـه بتواننـد آن را تهيـه كننـد                ارزان بودن نسبي آن سبب مي     

 كيلـومتر صـرف     400ي تقريبـاً معـادل      اي كه انسان براي راندن آن طـي مـسافت           ترين وسيله نقليه است، و انرژي       باصرفه
صـد دوچرخـه بـا        انرژي الزم براي ساخت يك    ). 20،  1381آل ابراهيم،   (برابر با انرژي يك ليتر بنزين است        كند، فقط     مي

غالباً سـرعت   )  كيلومتر 6تا  (هاي كوتاه در شهرها       از سوي ديگر، براي پيمودن مسافت     . انرژي توليد يك خودرو برابر است     
از نظر اشغال فـضاي شـهر نيـز         ). 21همان،  ) (1شكل  (رخه از متوسط سرعت ديگر وسايل نقليه بيشتر است          متوسط دوچ 

در فضايي كه براي توقـف يـك خـودرو در نظـر گرفتـه             . كند  دوچرخه نسبت به ساير وسايل نقليه فضاي كمي اشغال مي         
  ).54، 1374ي، االسالم شيخ(راحتي جا داد   دوچرخه را به15توان نزديك به  شود، مي مي

هاي اجباري براي دوچرخه، در مقايـسه   نكته مهمي كه در مورد دوچرخه بايد اضافه كرد اين است كه تراكم و توقف         
طـوري كـه بـراي     تر در دسـترس اسـت، بـه    تر و سريع عالوه، اين وسيله آسان به. افتد با ديگر وسايل نقليه كمتر اتفاق مي    

برعكس وجود ندارد تي از منزل به محل توقف آن يا از محل توقف به محل كار و دسترسي به آن لزومي به پيمودن مساف 
هاي قلبي و عروقي      سبب مزيت   سواري به   دوچرخهتر از همه اينكه كارشناسان و متخصصان سالمتي، از            مهم). 55همان،  (

  ).Pucher, 1999, 626(كنند  آورد، دفاع مي وجود مي كه براي انسان به
  

  
   زمان سفر با چند نوع وسيله نقليهمتوسط. 1شكل 

  60، 1374  االسالمي،  شيخ :منبع         
  

روي، سالم و متناسـب بـا محـيط           ونقل شهري است و مانند پياده       سواري بخشي از كل سامانة حمل       بنابراين دوچرخه 
ريزي شـهري و محلـي        امهتواند بهترين دستاورد در برن      سواري ايمن، مي    هايي براي دوچرخه    افزايش موقعيت . زيست است 

ونقل شهري، اصوالً جزئـي از تفكـري كلـي     سواري در حمل پرداختن به دوچرخه و دوچرخه). Garrard, 2007, 1(باشد 
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سـازي فـضاي    كند، تا بـا آرام  رود، كه هدف منطبق ساختن شهر را با معيارهاي انساني فراموش شده دنبال مي شمار مي  به
رويه شـهرها      آنها را از التهاب و اضطراب ناشي از توسعة بي          ،ونقل  هاي حمل   ن تردد و شيوه   ها و به كمك آرام ساخت       انسان
  .برهاند

  
  عوامل مؤثر در استفاده از دوچرخه

در كشورهاي مختلف براي مردان و زنان، . شدت متفاوت است  مختلف بهيميزان استفاده از دوچرخه در شهرها و كشورها
  ). 2شكل (دهد  ادي وجود دارد كه ميزان استفاده از دوچرخه را تحت تأثير قرار ميو افراد پير و جوان، عوامل زي

  

  
  عوامل تأثيرگذار در استفاده از دوچرخه. 2شكل 

  112، 1374االسالمي،   شيخ:منبع           
  

آيـا  «: هجـواب ايـن پرسـش كـ       . آيند  شمار مي   عوامل فرهنگي از عوامل مهم و تأثيرگذار در استفاده از دوچرخه به            •
» گيـرد يـا نـه؟       شده در جامعة شهري مورد توجه قـرار مـي           عنوان رفتاري معمولي و پذيرفته      استفاده از دوچرخه به   

اي كـه در كـشور        مطالعـه . عنوان وسيلة نقلية شهري باشـد       تواند بيانگر نگرش جامعه به استفاده از دوچرخه به          مي
 برابـر بيـشتر از   3آمـوزان بـومي هلنـد     دهد كه دانش مينشان ) Bruijn et al., 2005(هلند صورت گرفته است 

سواري در كشور هلند بسيار معمول است و بيشتر           كنند، چراكه دوچرخه    ميآموزان مهاجر از دوچرخه استفاده        دانش
بـر باشـد تـا       كه شـايد بـراي مهـاجران زمـان          حالي   در ؛كم يك دوچرخه در منزل دارند        درصد خانوارها دست   80از  

.  با فرهنگ هلند ـ كه در آن دوچرخه به جزئي از زندگي خانوارها تبديل شـده اسـت ـ تطبيـق دهنـد      خودشان را
 پاييني دارد، و زماني مـورد        ونقل شهري وجهة اجتماعي نسبتاً      عنوان وسيلة حمل    اكنون در كشور ما دوچرخه به       هم

از طرفـي   ). 3شـكل   (ر دسـترس نباشـد      گيرد كه ساير وسايل نقليه نظير خودرو و موتورسيكلت د           استفاده قرار مي  
. كننـد  ها هستند ـ از دوچرخه استفاده نمـي   دليل موانع اجتماعي، تقريباً نصف جمعيت كشور ما ـ كه خانم  ديگر، به

ها هيچ منع قانوني ندارد و با طراحـي وسـيله نقليـه مناسـب                 استفاده از دوچرخه براي خانم    اين در حالي است كه      
توان در جهت رفع موانع اجتماعي موجود كوشيد، و به گسترش  سواري مي  و امنيت دوچرخهها و تأمين ايمني    خانم

 . سواري كمك كرد فرهنگ دوچرخه
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  ونقل جايگاه و سهم دوچرخه در نظام حمل. 3شكل 

  12، 1385 معيني، :منبع         
  

اي كه در كـشور هلنـد    مطالعه. تر از مناطق شهري بزرگ است  استفاده از دوچرخه در مناطق شهري كوچك، رايج        •
آمـوزان منـاطق شـهري كوچـك دو برابـر       دهد كه دانش نشان مي) Harkey et al., 1998(صورت گرفته است 

 .كنند بيشتر از ساكنان مناطق شهري بزرگ از دوچرخه استفاده مي

 از مطالعات تأييد شده اين موضوع در بسياري. پذيرد وهوايي تأثير مي روشني از شرايط آب سواري به ميزان دوچرخه •
؛ Replogle, 1992 ،Hapkinson et al., 1989؛ Pucher et al., 1999؛ Nankervis, 1999. ك.ن(اسـت  

Forester, 1983) ( 4شكل .( 

 

  
 وهوايي از دوچرخه در شرايط مختلف آبكنندگان  درصد استفاده. 4شكل 

  121، 1381 ال ابراهيم، :منبع         
  

آموزان سال سوم دبيرستان در ملبورن اسـتراليا صـورت داده اسـت، نـشان         بر روي دانش  » كرويسنان«مطالعاتي كه   
، هـر دو بـر روي اسـتفاده از دوچرخـه تـأثير              2وهـوايي بلندمـدت      و شـرايط آب    1مدت  وهوايي كوتاه   دهد كه شرايط آب     مي
يابد، ضمن اينكه در روزهـاي گـرم و           ميزان استفاده از دوچرخه در فصل زمستان نسبت به تابستان كاهش مي           . گذارند  مي

  ). Nankervis, 1999(سواري بيشتر از روزهاي سرد و طوفاني است  وچرخه ميزان د،بدون باد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Climate 
2. Weather 
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. سواري خواهد داشت    مسطح بودن يا نبودن مسيرهاي رفت و برگشت، تأثير زيادي بر اشتياق مردم براي دوچرخه               •
سوار دارد، در مناطق با شيب        ه انرژي و قدرت فيزيكي دوچرخه     ببا توجه به اينكه حركت دوچرخه وابستگي كاملي         

در مواقعي كه استفاده از دوچرخه به قصد رفتن به محل           . زياد، راندن دوچرخه به انرژي و تالش بيشتري نياز دارد         
است كـه   اين در حالي    . آيد  شمار مي   دار مانع اصلي براي استفاده از دوچرخه به         كار باشد، مسيرهاي ناهموار و شيب     

كنند، ممكن است حتي مناطق كوهستاني را به مناطق           افرادي كه از دوچرخه به قصد تفريح يا ورزش استفاده مي          
سواري وجـود     طور كلي، معموالً در شهرهاي هموار، زمينة بيشتري براي گسترش دوچرخه            به. هموار ترجيح بدهند  

اري در شهرهاي كويري و همواري مانند اصـفهان،         سو  نمونة عيني اين مدعا در كشورمان، گسترش دوچرخه       . دارد
 .يزد و كاشان است

هاي شهري، از عواملي است كه به كـاهش طـول             يافتن بهترين مكان براي استقرار انواع كاربري زمين در شبكه          •
 بـورن و  . كنـد   روي كمك زيادي مي     سفرها و درنتيجه استفاده از وسايل نقلية غيرموتوري از قبيل دوچرخه و پياده            

آورد   سـواري فـراهم مـي       روي و دوچرخـه     هاي بيشتري را براي پيـاده       كنند كه شهر متراكم فرصت      نيومن ادعا مي  
)Bourne, 1992 ؛Newman, 1992 .( 

و وجـود  سـواران،   وجـود امنيـت بـراي دوچرخـه    : افزون بر اينها به دو عامل بسيار مهم ديگر نيز بايد اشـاره كـرد           •
). Noland, 1995(آيـد   شمار مي ونقل به هاي پرخطر حمل سواري از شيوه رخهدوچ. سواري هاي دوچرخه زيرساخت

كـاهش دادن سـرعت وسـايل نقليـه     . شود سواري قلمداد مي     مانعي اساسي براي دوچرخه     احتمال تصادف و مرگ،   
هـايي كـه    بـه عبـارت ديگـر، در كليـة خيابـان         . سوار خواهـد كـرد      شخصي، بيشترين خدمت را به ايمني دوچرخه      

اي از شهر و براي        كيلومتردرساعت بايد در نظر گرفته شود و اين براي هر منطقه           30 سرعت   ،سوار هست   رخهدوچ
سواري در شكل مـسيرهاي ويـژة         هاي دوچرخه   بهبود زيرساخت ). 281،  1381الخر،    كنف(هر خياباني معتبر است     

دهـد ـ بـراي افـزايش       را نشان ميكشي ـ كه درجه بااليي از جدايي از ترافيك موتوري  دوچرخه و مسيرهاي خط
تـدارك امكانـات   ). Garrard, 2007, 1(هاي مختلـف جمعيتـي اهميـت زيـادي دارد      سواري ميان گروه دوچرخه
 قلمـداد   سواري در خيابان اصلي، اغلب راهبردي مهم براي تقويت ايمني دوچرخه و مسافرت با دوچرخـه                 دوچرخه

 Krizek(عيين مسيرهاي ويژة دوچرخـه از مهمتـرين راهبردهاسـت    شود و در اين بين، تسهيالت مربوط به ت مي

and Roland, 2005, 55 .( 

  
  مروري بر مطالعات پيشين

ونقل شهري در شهرهاي كشورمان، متأسـفانه تـاكنون مطالعـة منـسجمي صـورت                 در مورد دوچرخه و نقش آن در حمل       
ويـژه شـهرهاي كـويري نظيـر      از شهرهاي كشورمان، بهشود كه استفاده از دوچرخه در بعضي     تنها گفته مي  . نگرفته است 

اما در مورد اينكه چـه عـواملي در ايـن           . اصفهان، يزد و كاشان و برخي شهرهاي ديگر مانند مياندوآب، رواج بيشتري دارد            
اده از آن تـا     شود و يا ميزان استف      اند و يا اينكه با چه هدفي از دوچرخه استفاده مي            شهرها در استفاده از دوچرخه مؤثر بوده      

  .چه حدي است، اطالعات دقيقي در دست نيست
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اي در     مطالعـات گـسترده     ويژه كشورهاي امريكاي شمالي و اروپاي غربي،        برعكس كشورمان، در كشورهاي ديگر به     
ة هايي با نمونة مـورد مطالعـ   در اينجا فقط به سه مورد از اين مطالعات كه داراي همبستگي. اين زمينه صورت گرفته است   

  :شود ماست، اشاره مي
وي بـا  . شـود  كه بر روي شهرهاي امريكا صورت گرفته است، اشـاره مـي  ) Baltes, 1997(» بالتز«ابتدا به تحقيق 

 نقطه شهري تحليـل   284، سهم دوچرخه را در سفرهاي كاري در         1990هاي سرشماري سال      آوري اطالعاتي از داده     جمع
وهواي معتدل و وجود نسبت بااليي از دانشجويان و            باالي جمعيت شهري، آب    براساس نتايج پژوهش مذكور، تراكم    . كرد

  .دهند آموزان، عوامل اصلي مرتبط با سهم باالي دوچرخه را در سفرهاي كاري تشكيل مي دانش
 شهر امريكاي 7اند، مطالعه بر روي  انجام داده) Pucher et al., 1999(» پوچر و همكاران«در پژوهش ديگري كه 

هـاي    به ايـن نتيجـه رسـيد كـه تفـاوت          ) 2 و ديويس  1فرانسيسكو، بوستن، سياتل، تورنتو، ماديسون      نيويورك، سان (ي  شمال
وهوايي، امنيت، و  ونقل عمومي، شرايط آب  استفاده از ماشين و حمل فرهنگي و نگرش عمومي، تراكم و اندازة شهر، هزينة        

  . آيد شمار مي تفاده از دوچرخه در اين شهرها بهترين عوامل در اس سواري از مهم هاي دوچرخه زيرساخت
انجـام شـد، ايـن    ) Pucher & Buehler, 2006(» بهلـر «و » پـوچر «و سرانجام در سومين تحقيق كه بـه دسـت   

بـا  (كنند    موضوع مورد بررسي قرار گرفت كه چرا شهروندان كانادايي بيشتر از شهروندان امريكايي از دوچرخه استفاده مي                
براساس ). كنند  ها از دوچرخه استفاده مي      ها سه برابر بيشتر از امريكايي       ردتر كانادا نسبت به امريكا، كانادايي     وجود هواي س  

كـاربري مخـتلط، فاصـلة كوتـاه سـفرهاي شـهري، درآمـد پـايين، شـرايط امـن                      نتايج اين تحقيق، تراكم باالي شهري،     
هاي آموزشي، از داليل اصلي استفادة زياد از دوچرخـه            امهسواري و برن    دوچرخههاي كافي براي      سواري، زيرساخت   دوچرخه

در پژوهش مذكور، آمده است كه دليل اصلي تفاوت در ميزان اسـتفاده    . ها در مقايسه با امريكاييان بوده است        بين كانادايي 
ريخي و يـا    ونقل و كاربري زمين است و عوامل فرهنگـي، تـا            هاي حمل   از دوچرخه ميان اين دو كشور، تفاوت در سياست        

  . آيد شمار نمي ها به دسترسي به منابع، دليل ذاتي اين تفاوت
  

  روش تحقيق
هـاي   ها و اطالعات اوليـه بـا اسـتفاده از روش    صورت توصيفي ـ تحليلي است؛ بدين صورت كه ابتدا داده  روش تحقيق به

نامـه در     به توزيع پرسش   در مرحلة بعد،     .آوري شده است    اي و پيمايشي، از قبيل مصاحبه و مشاهده، گرد          اسنادي، كتابخانه 
 تجزيـه و    spss و   Excelافزارهـايي ماننـد       هـاي آمـاري و نـرم        ها و تكنيك    سطح شهر پرداخته شده و با استفاده از روش        

  .تحليل صورت گرفته است
ر شهر بناب نمونة آماري، با توجه به موضوع مورد مطالعه، شهروندان مذك       . شود  جامعة آماري، شهر بناب را شامل مي      

انـدازة جامعـه و تجـانس و همگـوني افـراد جامعـه، از روش                 براي برآورد حجم نمونه، با توجه به حجم و        . گيرد  را دربرمي 
ها با همكاري آموزش و پرورش و فرمانداري شهرستان بناب در             نامه  بخشي از پرسش  . تخمين شخصي استفاده شده است    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Madison 
2. Davis 
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 105در مجمـوع    . گيري تصادفي بين شهروندان توزيع شدند       يز از طريق نمونه   ها، و بخشي در بازار شهر و بخشي ن          مدرسه
هـا بـه هـر دو         نامه  پرسش. آوري گرديد   ها جمع   نامه  هاي مختلف توزيع شد، كه تقريباً همة پرسش         نامه در بين گروه     پرسش

  .صورت باز و بسته تهيه شده بود
  

  معرفي منطقة مورد مطالعه
 دقيقـه عـرض شـمالي، و    30 درجه و 37 دقيقه تا 10 درجه و 37كيلومترمربع وسعت، در  480شهرستان بناب با مساحت   

اين شهرستان در استان آذربايجـان شـرقي و     .  دقيقه طول شرقي قرار گرفته است      10 درجه و    46 دقيقه تا    50 درجه و    45
يه، از شرق به شهرستان مراغه      شير، از غرب به درياچه اروم       در جنوب آن واقع شده است، كه از شمال به شهرستان عجب           

  ). 20، 1378طرح جامع شهرستان بناب، (گردد  و از جنوب به شهرستان ملكان محدود مي
شهرستان بناب  . صورت يك شهرستان مستقل درآمد       از شهرستان مراغه جدا شد و به       1368شهرستان بناب از سال     

مركز آمار، براسـاس  ( آبادي داراي سكنه است 29تان و  دهس3 بخش، 1 شهر، 1از نظر تقسيمات اداري ـ سياسي، داراي  
  ).5شكل (شهر بناب مركزيت اداري ـ سياسي اين شهرستان را داراست ). 1385آخرين نتايج سرشماري سال 

  

  
   مورد مطالعه در كشور و استانةنقشة موقعيت منطق. 5شكل 

   نگارندگان:منبع   
  

 خـانوار بـا   31921 شهرسـتان بنـاب داراي    1385 مـسكن سـال      براساس آخرين نتايج سرشماري عمومي نفـوس و       
 نفـر   75332از كل جمعيت شهرسـتان بنـاب،        .  نفر زن بوده است    61511 نفر مرد و     63698 نفر جمعيت، شامل     125209

  اسـت   درصـد  23/66اند، بنابراين نرخ شهرنـشيني معـادل           نفر در نقاط روستايي ساكن بوده      49887ساكن نقاط شهري و     
  ).همان(
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  سابقة دوچرخه در بناب
 اين منطقه راه پيدا كرده و به ويژگي بارز اجتماعي آنجا تبديل شده اسـت، اتفـاق                  در ميان مردمِ  چگونه  در اينكه دوچرخه    

 سال قبل بـه ايـن شـهر راه    60اما آنچه مسلم است اينكه دوچرخه از  . نظر وجود ندارد و اطالعات دقيقي در دست نيست        
اي اعتقـاد دارنـد نخـستين بـار يكـي از حاكمـان بنـاب                  عـده . ي در ميان مردم گسترش يافته است      طور تدريج   يافته و به  
اما . كرده است   اش از دوچرخه به جاي اسب استفاده مي         اي را وارد بناب كرده و خود او نيز براي رفت و آمد روزانه               دوچرخه

اي سركشي به روستاها و منـاطق اطـراف بنـاب از             سال قبل يك مأمور ادارة ثبت احوال بر        60گويند، حدود     برخي نيز مي  
كم اين وسـيله در بـين مـردم گـسترش             اش در شهر باقي ماند و كم        كرد، كه پس از رفتن او دوچرخه        دوچرخه استفاده مي  

اين نامگذاري اين بـود كـه سـرعت         دليل  . گفتند  مي) اسب بادي (» ئيل آتي «در گذشته مردم اين شهر به دوچرخه        . يافت
كم جايگزين اسب شده بود و سرعت آن همچون بـاد بـود و نيـز بـه            مچون باد بود و از آنجا كه اين وسيله كم         دوچرخه ه 

  .كند تشبيه شده است هاي آن، به اسبي كه با باد حركت مي خاطر استفاده از باد در الستيك
  

  وضعيت موجود دوچرخه در بناب
از خـانواده در ميـان       بلكه به عنوان عضوي       ونقل،  زش و حتي حمل   اي براي تفريح، ور     عنوان وسيله   دوچرخه در بناب نه به    

تـوان گفـت دوچرخـه فراگيرتـرين وسـيلة نقليـه و مشخـصة اصـلي          طور كلي مي به. دارداي   جايگاه ويژهمردم اين خطه،  
 استفاده از دوچرخه در اين شـهر بـه فرهنـگ عمـومي شـهر بـدل شـده و مـردم بيـشتر                       . آيد  شمار مي   شهرستان بناب به  

كارمندان دولتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند و با دوچرخه    كه اغلب   طوري  دهند، به   شان را با دوچرخه انجام مي       كارهاي
  .شوند در محل كارشان حاضر مي

. انـد   شوندگان داراي دوچرخـه      درصد از پرسش   71نامه، حدود     دست آمده از طريق پرسش      براساس آمار و اطالعات به    
. كننـد   اند كه از دوچرخه براي اهـداف و مقاصـد مختلـف اسـتفاده مـي                 شوندگان اذعان كرده    صد از پرسش   در 71بيشتر از   

البته بايد اشاره كرد .  دوچرخه وجود دارد 7/2طور متوسط      است، يعني در هر خانوار به      7/2ه براي هر خانوار     خمتوسط دوچر 
  .دهند شهر را تشكيل ميهاست، كه تقريباً نصف جمعيت  كه اين آمار بدون احتساب خانم

  
  علل گرايش مردم شهر بناب به دوچرخه

موقعيت خاص جغرافيايي اين شـهر، عوامـل   . بدون شك عوامل زيادي در گرايش مردم اين شهر به دوچرخه مؤثر هستند     
خـه،  ترين علل گرايش مردم شهر به دوچر مهم. اجتماعي ـ فرهنگي و عوامل اقتصادي در اين گرايش نقش بسزايي دارند 

  .اند در ادامه بررسي شده
 سال پيش، دوچرخه در اين شهر وجود داشته است و از آن موقع تا حـاال فراگيرتـرين   60 از حدود   :عوامل فرهنگي 

. توان يافـت كـه دوچرخـه نداشـته باشـد            كمتر خانواري در اين شهر مي     . شود  شهري محسوب مي    ونقل درون   وسيلة حمل 
كننـد    هايي كه از آن استفاده نمي       كه حتي خانواده    طوري  ها به سنت بدل شده است، به        دهدرواقع داشتن دوچرخه براي خانوا    

ها، كارمنـدان و حتـي اسـتادان          هاي دبستاني گرفته تا معلمان مدرسه، بازاري        در اين شهر از بچه    . نيز اغلب دوچرخه دارند   
  .كنند دانشگاه از دوچرخه استفاده مي
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سـوار اهميـت    ، بارش و دما براي دوچرخـه    )شيب( طبيعي، وضعيت توپوگرافي      از بين عوامل مختلف    :عوامل طبيعي 
  . سواري را با مشكالت زيادي مواجه خواهد ساخت زيادي دارد و نامناسب بودن آن، دوچرخه

كنـد، بنـابراين در برابـر     سـوار حركـت مـي    اي است كه با نيروي مـستقيم دوچرخـه         با توجه به اينكه دوچرخه وسيله     
 درصـدي   15تواند تعادل را در آن حفظ كند، شـيب            سوار مي   حداكثر شيبي كه دوچرخه   .  بسيار حساس است   هاي باال   شيب
 درصد 5سواران فراهم آورده است، و اختالف شيب در آن به  اي شهر بناب، اين امكان را براي دوچرخه شرايط جلگه. است
  . رسد مي

رسد؛ هر چند كـه در        يخبندان، استفاده از دوچرخه به حداقل مي      ويژه در برف و       هاي سرد زمستان و به      معموالً در ماه  
شهر بناب مانند اكثر مناطق آذربايجان، از جمله     . ونقل نيز وضع كمابيش به همين منوال است         هاي حمل   مورد ساير سامانه  

بارش بنابراين،   .متر است    ميلي 350 تا   250كه بارش ساالنة آن       شود، به طوري    نواحي با بارش متوسط تا كم محسوب مي       
  .آورد وجود مي سواران به هايي را براي دوچرخه در اين شهر فقط در دو ماه اول فصل بهار محدوديت

وضعيت جغرافيـايي بنـاب آن را در         .سواري تأثير داشته باشد، دماست      تواند بر دوچرخه    وهوايي كه مي    عامل ديگر آب  
. اي زمستاني سرد، تابستاني نسبتاً گرم، و پاييز و بهار معتـدل اسـت             اين شهر دار  . اي سرد و مرطوب قرار داده است        منطقه

و آن هم   )  روز 60كمتر از   (بنابراين تنها در روزهاي زمستان      . گراد است    درجة سانتي  18متوسط دماي ساليانه در اين شهر       
  . گردد  با مشكل مواجه مي رسد، استفاده از دوچرخه مواقعي كه دما به زير صفر مي

سواري در شهر بناب تأثير بسزايي گذاشته، نزديكي   يكي ديگر از شرايطي كه بر دوچرخه       :روستاهاي تابع نزديكي  
 نفـر و زاوشـت و   5000ق با جمعيت بـاالي  پچ اكثر روستاهاي پرجمعيت اين شهرستان، نظير قره     . روستاهاي اطراف است  

حتي بعضي روستاها در فاصله يك . ن شهر قرار دارند كيلومتري از اي6 نفر، در فاصلة 4000آخوندقشالق با جمعيت باالي 
ونقـل منظمـي نداشـته     اين نزديكي باعث شده است كه روستاهاي مذكور سـامانة حمـل  . اند كيلومتري از شهر قرار گرفته    

لت و  هاي آسـفا    در كنار اينها اكثر روستاهاي نزديك شهر داراي خيابان        . باشند و براي رفت و آمد از دوچرخه استفاده كنند         
مجموعة اين شرايط باعث شده است كه بيشتر روستايان براي رفت و آمـد بـه                . شود  خلوتي هستند كه به شهر منتهي مي      

 ـبندي نقاط روستاي شهرستان بناب را ـ براساس فاصله آنها نسبت بـه شهرـ     رتبه6شكل . شهر از دوچرخه استفاده كنند
  . دهد  نشان مي1385براساس جمعيت سال بندي روستاها را   نيز رتبه7شكل . دهد نشان مي

 الگوي كاربري زمين و به همان انـدازه بزرگـي و شـكل منطقـة                ):1كاربري زمين (هاي شهري     چيدمان فعاليت 
عنـوان    بههاي مختلف شهر        تر كه معموالً تفاوت بين منطقه       در شهرهاي بزرگ  . شهري در انتخاب شيوة انجام سفر مؤثرند      

صـورت    طور كامل و يا حتي بـه        غال متمايزتر و فواصل بين آنها بيشتر است، استفاده از دوچرخه به           مسكوني، خريد و يا اشت    
  .جزئي در انجام سفر با اشكال مواجه خواهد بود

 مدرسه  8تجميع  . ها و چگونگي دسترسي به آنها در استفاده از دوچرخه در شهر بناب مؤثر بوده است                 چيدمان فعاليت 
كـه دسترسـي بـه آنهـا از طريـق       صـورتي   كيلومتر از مركز شهر، به   2در يك منطقه با فاصله      ) نهپسرا(در سطح دبيرستان    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Landuse 
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ونقل عمومي دسترسي ندارند، و تجميع صنايع در  پذير است، اراضي كشاورزي كه به سامانة حمل      دوچرخه به راحتي امكان   
  .ثر در گرايش به دوچرخه هستندهايي از كاربري اراضي مؤ  كيلومتر از شهر، نمونه4شهرك صنعتي به فاصلة 

  

  
  بندي نقاط روستايي براساس فاصله آنها تا شهر بناب رتبه. 6شكل 
   نگارندگان:منبع

  
  
  

  
  1385بندي نقاط روستايي براساس جمعيت سال  پراكنش و رتبه. 7شكل 

  نگارندگان: منبع         
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توانـد اسـتفاده از خـودروي          مـي  2ه شهر فـشرده   دهد ك    مستندات نشان مي   :1بافت فشردة شهر و تراكم جمعيت     
منظور سفرهاي غيركـاري را       هاي طي شده به     طور همزمان طول فاصله     كه به    درصد كاهش دهد، درحالي    70شخصي را تا    

مساحت كمِ شـهر و در نتيجـة   ). 101، 1381مثنوي، (دهد  تراكم كاهش مي  و كم3  درصد در مقايسه با شهر گسترده 75تا  
مساحت كـمِ شـهر     . يكي ديگر از علل گرايش مردم شهر به دوچرخه است         )  نفر در هكتار   151(باالي جمعيتي   آن، تراكم   

اي به خود بگيرد، كه در آن از طريق كاربري مختلط، بيشتر نقاط خـدمات شـهري                   باعث شده است كه شهر شكل فشرده      
  .اند استفاده از دوچرخه كوتاه و مناسبروي و  ها براي پياده براي شهروندان قابل دسترسي است، چرا كه مسافت

سـواري در نتيجـة       دهندة افزايش ميزان دوچرخه     شده، نشان    اكثر مطالعات انجام   :4سواري  هاي دوچرخه   زيرساخت
. كشي، پاركينگ و مانند اينهاسـت     سواري در شكل مسيرهاي ويژة دوچرخه و مسيرهاي خط          هاي دوچرخه   بهبود زيرساخت 

شـود ـ شـامل     وجود در شهر بناب ـ كه باعث تشويق شـهروندان بـه اسـتفاده از دوچرخـه مـي      هاي م مهمترين زيرساخت
هاي دوچرخه است، كه به تعداد زياد در سـطح شـهر و روسـتاهاي اطـراف                   مسيرهاي ويژة دوچرخه، پاركينگ و تعميرگاه     

  .اند پراكنده
  
  هاي تحقيق يافته

داري بين قشرهاي مختلف جامعه و اسـتفاده از            است، ارتباط معني   دست آمده   ها به   نامه  براساس آماري كه از طريق پرسش     
چنـد  ). 8شكل  (دهند    آموزان تشكيل مي    كنندگان از دوچرخه را دانش       درصد استفاده  5/37كه    طوري  دوچرخه وجود دارد؛ به   

 توجـه بـه اينكـه       بـا . آمـوزان دانـست      دانش توان نيروي جوانيِ    عامل اول را مي   : دليل عمده براي اين وضعيت وجود دارد      
آمـوزان بـا    شـود، دانـش   هاي جسمي تأمين مـي  استفاده از دوچرخه به صرف انرژي نياز دارد و اين انرژي از طريق فعاليت 

توجه به نيروي جواني و انرژي زيادي كه در مقايسه با افراد سالخورده و حتي ميانسال دارند، تمايل زيادي بـه اسـتفاده از                        
 .بنابراين بين سن افراد و ميزان استفاده از دوچرخه ارتباط معكوسي وجود دارد. هندد دوچرخه از خود نشان مي

  

  
  )1386(ميزان استفادة اقشار مختلف جامعه از دوچرخه در شهر بناب . 8شكل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Population Density 
2. Compact City 
3. Urban Dispersal 
4. Cycling Infrastructure 
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 840با توجه بـه اينكـه شهرسـتان بنـاب بـا مـساحت        . هاي مسكوني تا مدرسه است      عامل دوم، نزديكي مسير خانه    
صورتي   ها در سطح شهر به      آيد، پراكندگي مدرسه    شرقي به شمار مي     ترين شهرستان در استان آذربايجان      احتمس  هكتار، كم 

اي   عامل سوم، شرايط مناسب جلگـه     . گيرند   كيلومتري خانوارهاي مسكوني قرار مي     4است كه اكثر آنها در فاصلة كمتر از         
ونقـل   ترين وسيلة حمـل  ترين و سريع عنوان راحت رخه بهاين شرايط باعث شده است كه دوچ    . شهر و نبود شيب زياد است     

ها، سيماي شهر بنـاب       هنگام تعطيلي مدرسه  )  سال پيش  4-5(هاي نه چندان دور       در سال . آموزان قلمداد شود    براي دانش 
 ويـژه رواج موتورسـيكلت   ولي با گذشت زمان و زيادشدن خودروها در سطح شـهر ـ بـه   . شد ها تبديل مي به شهر دوچرخه

سـواران     سريع و راحت و همچنين عدم امنيتي كه همين موتورسواران و رانندگان بـراي دوچرخـه                اي  وسيله نقليه   عنوان    به
بنـدي بنـزين كـه از     رود با سهميه انتظار مي. هاي گذشته كاهش يافت وجود آوردند ـ استفاده از دوچرخه نسبت به سال  به

كنندگان از آن بـه دوچرخـه روي          از موتورسيكلت كاهش يابد و استفاده     كم استفاده     طرف دولت صورت گرفته است، دست     
  . بياورند

بنـدي بنـزين و اسـتفاده از          داري بـين سـهميه      اي كه از شهروندان صورت گرفته، ارتباط معني         البته طبق نظرسنجي  
بندي بنزين نيـز   هميهشهروندان در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما پيش از س   ). درصد 785/0(دوچرخه مشاهده نشده است     

بنـدي نيـز از دوچرخـه اسـتفاده           انـد كـه قبـل از سـهميه           درصد اعالم كـرده    3/70 ،ايد يا خير    كرده  از دوچرخه استفاده مي   
.  درصد نيز به اين سؤال جـوابي ندادنـد         4/23كنند،    ميبندي از دوچرخه استفاده        درصد بعد از سهميه    3/6تنها  . اند  كرده  مي

آوري به دوچرخه پرسش شده بـود، كـه           شهروندان در مورد نقش بنزين در استفاده از دوچرخه و روي          در سؤال ديگري، از     
  . درصد خيلي زياد دانسته بودند4/9 درصد زياد و 4/23 درصد متوسط، 5/12 درصد نقش آن را كم، 6/35

سواران با تسلط خودرو  دوچرخهشود، نبود امنيت براي    آموزان از دوچرخه مي     دانش  ترين عاملي كه مانع استفادة      بزرگ
درواقع بسياري از شهروندان معتقدند كه اگر امنيت براي آنها وجود داشته باشد        . ونقل شهري است    و موتورسيكلت بر حمل   

و مسيرهاي ويژة دوچرخه احداث شود، حتي اگر بنزين رايگان هم در اختيار آنها قرار گيرد، بـاز هـم از دوچرخـه اسـتفاده                         
سـواري در سـطح شـهر         سؤالي تشريحي از شهروندان خواسته شده بود تا نظرشان را براي تـسهيل دوچرخـه              در  . كنند  مي

  .دهندگان ايجاد مسيرهاي ويژه براي دوچرخه را پيشنهاد كرده بودند  درصد پاسخ100اعالم كنند، كه 
  

  استفاده از دوچرخه براي اهداف مختلف
آموزان، معلمان، مـديران و       كنند؛ كه شامل دانش     تن به مدرسه استفاده مي    دهندگان، از دوچرخه براي رف       درصد پاسخ  7/29

، فاصلة كم روستاها تا شهر، و وجـود         1ونقل در روستاهاي اطراف     دليل باال بودن هزينة حمل      به. شوند  مسئوالن مدارس مي  
 درصـد   9/26. كننـد   مـي هاي آسفالت و خلوت، بيشتر روستايان هم از دوچرخه بـراي رفـتن بـه مدرسـه اسـتفاده                      خيابان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و آمـد بـه    هاي شخصي براي رفـت  ونقل عمومي منسجم، روستاييان ناچارند از تاكسي در بيشتر روستاهاي شهرستان بناب به علت نبود حمل     . 1

 كيلـومتري  3خواجه كه در فاصـله   براي نمونه در روستاي علي. هاي شخصي به دليل نبود كنترل بسيار باالست     كرايه تاكسي . شهر استفاده كنند  
 . ريال است4000ها   دقيقه رانندگي قابل دسترسي است، هزينه رفت و برگشت تاكسي5 يا 4شهر قرار دارد و با 
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 درصد براي خريد    1/19 درصد براي تفريح و ورزش و        8/17كنند،    كنندگان، از دوچرخه براي انجام كار استفاده مي          هاستفاد
  ).9شكل (كنند  از دوچرخه استفاده مي

  

  
  )1386(استفاده از دوچرخه براي اهداف مختلف در شهر بناب . 9شكل 

  

  دوچرخه ونقل عمومي يا حمل
ونقـل عمـومي را تـرجيح          درصد، حمـل   8/43دهند و     ونقل عمومي ترجيح مي      درصد شهروندان، دوچرخه را به حمل      7/54

ونقل عمومي را، كوتاهي مـسير، سـالمتي و ورزش، و             بيشتر شهروندان داليل خود براي ترجيح دوچرخه به حمل        . اند  داده
ونقل عمـومي را تـرجيح         درصدي كه حمل   8/43اما  ). 10كل  ش(اند    ونقل عمومي ذكر كرده     گير بودن استفاده از حمل      وقت
شان براي اين امر را، طوالني بودن مسير، نبود امنيت براي دوچرخه و نبود مسيرهاي ويژة دوچرخه عنـوان                     اند، داليل   داده

  ). 11شكل (كرده اند 
 بـسياري از مـردم ـ داراي    كم از ديدگاه دهد كه دوچرخه در شهر بناب ـ دست   نشان مي11 و 10توجه به دو شكل 

هاي مناسب مانند مـسيرهاي   سواران تأمين شود و زيرساخت  بنابراين اگر در اين شهر امنيت دوچرخه ،منزلت پاييني نيست  
  . وجود نخواهد داشت ي استفاده از دوچرخهاويژه دوچرخه احداث گردد، مشكلي از لحاظ فرهنگي بر

  

  
  )1386(نقل عمومي در شهر بناب و داليل ترجيح دوچرخه به حمل. 10شكل 

  

  
  )1386(ونقل عمومي به دوچرخه در شهر بناب  داليل ترجيح حمل. 11شكل 
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  ترجيح دوچرخه به خودرو و موتورسيكلت
شوندگان ادعا دارند كه اگر خودروي شخصي يا موتورسيكلت داشته باشند، باز هـم از دوچرخـه                    درصد از پرسش   75حدود  

ترين عامل    مهم. دهند   درصد نيز خودرو و موتورسيكلت را به دوچرخه ترجيح مي          23 .كنند  ده مي براي اهداف مختلف استفا   
اما شـهرونداني كـه     . همراه كوتاهي مسير ذكر شده است       اند، ورزش و سالمتي، به      براي كساني كه دوچرخه را ترجيح داده      

ني بودن مـسير و در مرحلـه بعـد منزلـت پـايين              اند، نبود امنيت براي دوچرخه، طوال       خودرو و موتورسيكلت را ترجيح داده     
  ). 13 و 12هاي  شكل(اند  اجتماعي را به عنوان عوامل مهم ياد كرده

  

  
  )1386( شخصي و موتورسيكلت در شهر بناب خودرويداليل ترجيح دوچرخه به . 12شكل 

  
شـمار   ونقـل شـهري بـه     حمـل اي بسيار مهم براي استفاده از دوچرخـه در  شود كه كوتاهي مسير، مؤلفه      مالحظه مي 

بـه عبـارت ديگـر،      . گـردد   ها در شهر آشـكار مـي        ريزي كاربري زمين و چيدمان فعاليت       آيد، و بدين ترتيب نقش برنامه       مي
  . پذير سازد ونقل پايدار شهري را امكان تواند دستيابي به حمل كاربري درست زمين در شهر مي

  
  )1386(يكلت به دوچرخه در شهر بناب داليل ترجيح خودروي شخصي و موتورس. 13شكل 

  
  مسيرهاي ويژة دوچرخه و كاربرد آنها

انـد و   صورت ناقص اجرا شـده  اند، عمدتاً به   وجود آمده   مسيرهاي ويژة دوچرخه كه اكثراً در زمان شهردار قبلي شهر بناب به           
ي بـاز بيـشتر و هزينـة كمـي بـراي            كه عموماً داراي فضاها   ) نواحي به دور از مركز شهر     (تنها به بعضي از مناطق شهري       

 درصد شهروندان اعتقاد دارند كه مسيرهاي ويژه دوچرخه در سطح شهر كاربرد             63بيشتر از   . اند  احداث بودند، محدود شده   
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فايده برشمردن    دليل اصلي براي بي   .  درصد هم معتقدند كه مسيرهاي ويژه دوچرخه اصالً كاربرد ندارند          31ضعيفي دارند،   
داران عنـوان شـده اسـت، چراكـه ايـن مـسيرها بـه پـاركينگي بـراي                     وسيلة مغازه   ه دوچرخه، اشغال آنها به    مسيرهاي ويژ 

  . روند اند و به مرور زمان نيز از بين مي داران تبديل شده مغازه
  

  
  )ميدان بسيج تا ميدان معلم (1386مسير ويژه دوچرخه در شهر بناب، . 14شكل 

  

  
  )خيابان امام (1386 شهر بناب، مسير ويژه دوچرخه در. 15شكل 

  
  اقدامات شهرداري و مسئوالن شهر

سـواري در سـطح شـهر، ايجـاد           عالوه بر احداث مسيرهاي ويژه، يكي ديگر از مهمترين اقدامات براي تـسهيل دوچرخـه              
روها و    پيادههاي دوچرخه، عالوه بر ايجاد امنيت براي دوچرخه، از رها شدن آن در                پاركينگ. پاركينگ براي دوچرخه است   

ها، در بعضي از نقـاط پرتـردد اقـدام بـه      ي سروسامان دادن به وضعيت دوچرخهاشهرداري بر. كنند  ها جلوگيري مي    خيابان
ها، فضاهاي باز     هاي فلزي به هم چسبيده در كنار خيابان         صورت ميله   ها اغلب به    اين پاركينگ . احداث پاركينگ كرده است   

  .اند وجود آمده ريض بهروهاي ع كوچك و گاهي در پياده
گـذاري    از ديگر اقدامات مهمي كه در جهت نظم بخشيدن به امور مربوط به دوچرخه صورت گرفتـه، طـرح شـماره                    

اجرا درآمد، ولي در صـورت ادامـه، در   به صورت ناقص     شده و به    بيني  اگرچه اين طرح بدون تمهيداتِ پيش     . هاست  دوچرخه
  .بسيار پراهميت خواهد بودونقل دوچرخه  جهت نظم بخشيدن به حمل

سواري در  سواري، در جهت باال بردن فرهنگ دوچرخه اقدام ديگر شهرداري، برگزاري ساالنة همايش بزرگ دوچرخه
در اين همايش، همة مسئوالن و مديران شهري ازجمله فرماندار، شهردار، نمايندة مجلـس شهرسـتان و    . سطح شهر است  
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برگـزاري چنـين    . شـوند   كننـدگان حاضـر مـي       وري، بـا دوچرخـه در بـين شـركت         حتي بعضي از مسئوالن استاني و كـش       
  .سواري تأثير زيادي خواهد داشت ي بدون شك در باال بردن فرهنگ دوچرخهيها همايش
  
  گيري نتيجه

وسـيله نقليـه      ونقل شهري بناب و علل گرايش شهروندان بنابي به اين           در نوشتار حاضر، به بررسي نقش دوچرخه در حمل        
ترين وسيلة نقليه است و با توجـه بـه اينكـه             دار پرداخته شد و مطرح گرديد كه دوچرخه از نظر مصرف انرژي، با صرفه             پاي

ضـمن  . آيـد  شمار مـي  روي ـ به  ونقل شهري ـ در كنار پياده  محيطي ندارد، پايدارترين سامانة حمل گونه آلودگي زيست هيچ
غالباً سرعت متوسـط دوچرخـه از متوسـط سـرعت ديگـر      )  كيلومتر6تا (هاي كوتاه در شهرها  اينكه براي پيمودن مسافت  

  . وسايل نقليه بيشتر است
توان بـه     دهد، از آن جمله مي      در كشورهاي مختلف، عوامل مختلفي ميزان استفاده از دوچرخه را تحت تأثير قرار مي             

هـاي    سـواري، زيرسـاخت     نيـت دوچرخـه   وهوا، توپـوگرافي، كـاربري زمـين، ام         عوامل فرهنگي، اندازه و تراكم شهري، آب      
شهر بناب از معدود شهرهايي در كـشورمان اسـت          . ونقل عمومي اشاره كرد     سواري، درآمد و هزينة خودرو و حمل        دوچرخه

كـه براسـاس نتـايج حاصـل از تجزيـه و تحليـل                طـوري   ونقل شهري آن دارد، به      كه دوچرخه نقش بسيار مهمي در حمل      
ترين عوامل مؤثر  مهم. كنند شوندگان براي اهداف مختلف از دوچرخه استفاده مي    درصد پرسش  71ها، بيشتر از      نامه  پرسش

وهـواي    بر استفادة شهروندان بنابي از دوچرخه، عوامل فرهنگي، شـرايط مـساعد طبيعـي ماننـد توپـوگرافي همـوار و آب                     
. سـواري اسـت     هاي دوچرخـه    رساختهاي شهري، بافت فشردة شهر و زي        مناسب، نزديكي روستاهاي تابع، چيدمان فعاليت     

آموزان،  بعد از دانش). شوندگان  درصد پرسش5/37(كنند  ترين قشري هستند كه از دوچرخه استفاده مي آموزان بزرگ دانش
خه بـراي   رشوندگان، از دوچ     درصد پرسش  30نزديك به   . آيند  شمار مي   كننده از دوچرخه به    ترين قشر استفاده    بازاريان عمده 

نزديك بـه   . شوند  آموزان، معلمان، كاركنان و كارگران مراكز آموزشي مي         كنند؛ كه شامل دانش     رسه استفاده مي  رفتن به مد  
استفاده از  . كنند   درصد نيز براي خريد از آن استفاده مي        19كار و    شوندگان از دوچرخه براي رفتن به سر         درصد پرسش  23

ي اطراف آن نيز رايج است و بسياري از روستاييان با توجه به فاصله              دوچرخه، نه تنها در خود شهر بناب، بلكه در روستاها         
اي بسيار مهم براي گسترش  كوتاهي مسير، مؤلفه. كنند  نزديك آنها به شهر، از دوچرخه براي سفرهاي شهري استفاده مي          

نبـود امنيـت    . ر دارد آيد و ورزش و سالمتي در مرتبة بعدي اهميـت قـرا             شمار مي   و تشويق شهروندان بنابي به دوچرخه به      
هـاي اصـلي بـراي اسـتفاده از           سواران، نبود مسيرهاي ويژه، و طوالني بودن مسير نيز، ازجملـه محـدوديت              براي دوچرخه 

اسـتفاده از  بنابراين منزلت اجتماعي پايين دوچرخـه كـه شـايد يكـي از موانـع اصـلي بـراي        . دوچرخه در شهر بناب است    
اب نه تنها مطرح نيست، بلكه استفاده از دوچرخـه جزئـي از فرهنـگ مـردم شـهر                   دوچرخه در كشورمان است، در شهر بن      

سـواران در     درست است كه دوچرخـه    .  است 7/2) ها  بدون احتساب خانم  (كه سرانة دوچرخه براي هر خانوار         طوري  است، به 
 نبود مسيرهاي ويژه كافي     داران، و   اين شهر از مشكالت زيادي مانند نبود امنيت، اشغال مسيرهاي دوچرخه از سوي مغازه             

توانـد   دوچرخه مـي . تواند به عنوان الگويي براي ديگر شهرهاي كشور مورد توجه قرار گيرد           برند، ولي اين شهر مي      رنج مي 
نياز از منابع سوختي باارزش مانند بنزين، مفيد براي سالمتي و در دسـترس                اي سازگار با محيط زيست، بي       عنوان وسيله   به
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گزين خودرو و ديگر وسايل نقليه موتوري در شهرهاي كشورمان شود، به شرطي كه مورد توجـه بيـشتري                   براي همه، جاي  
  .قرار گيرد
  
  گزاري سپاس

ريـزي شـهري دانـشگاه مازنـدران، كـه در توزيـع        اهللا صديق، دانشجوي كارشناسي رشـته جغرافيـا و برنامـه      از آقاي عين  
همچنين از مسئوالن آموزش و پرورش و فرمانداري شهرسـتان بنـاب،            . گردد  ها كمك زيادي كردند تشكر مي       نامه پرسش

  . شود كه كمال همكاري را با نگارندگان داشتند، قدرداني مي
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