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 سرآغاز
 تطبقا اکثر در ییاناروپا ونقلحمل وسیله دوچرخه 3982 دهه در

 3802 سال حدود تا رویه این. (Lamont, 2009) بود اجتماعی
 توسطم طبقات برای موتوری نقلیه وسایل که هنگامی داشت، ادامه

 جایگزین تدریج به و شد صرفه به مقرون جوامع این باالی تا
 اوقات کردن پربرای  سواریدوچرخه مرور به چند هر. شد وچرخهد

 به را خود قبلی جایگاه اما شد احیا گردشگری و تفریح فراغت،
 ازب شهری ریزانبرنامه و مردم میان در نقلیه وسیله یک عنوان
 تربیش شهری، ریزیبرنامه مبنای تا شد باعث شرایط. نیافت

 یمنف آثار شدن آشکار و خودروها افزایش با اما. شود خوردوگرایی
 کیفیت کاهش به منجر که زیستمحیط و ساکنان برای هاآن

 تمایالت تدریج به است، شده شهرهاکالن در ویژههب زندگی
 هاآن کردن جایگزین و خودروها از استفاده کاهش برای عمومی

 .(Wang et al., 2020) شد تقویت پایدار ونقلحمل هایروش با
به پیروی ( 3) محورونقل بومدلیل، امروزه موضوع حمل به همین

 بسیار مورد توجه دنیا قرار گرفته است.( 0)محور از نظریه شهر بوم
ی فزاینده هانادر پاسخ به بحرمحور ونقل بومحملرویکرد 

قل ونزیستی که بخشی از آن به دلیل تبعات مخرب حملمحیط
پردازی شده و در بسیاری ومانبوه به بار آمده است، مفه اصطالحاً

، رویکرداین سازی است. از شهرهای پیشگام دنیا در حال اجرایی
زیست، دوستدار محیطونقل حملبا اصطالحاتی همچون 

ر کاهش ب ،این الگو شود.دوستدار زمین نیز شناخته می و نهمسؤوال
ردپای کربن با کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و آلودگی صوتی 

 Kim et al., 2020; Sussman) تاکید داردشهری ونقل حمل

et al., 2020; Treasury, 2018 3182 آبادی، ملک مختاری؛ .)
اربست و ک ونقلحملتلفیق اصول پایداری در حوزه  ،به دیگر سخن

 ونقلحملمحوری در حوزه ومبهدف استراتژی  ،این اصول در عمل
 اتژیاسترزیستی در این محیط-است. نگرش تلفیقی اجتماعی

(Eskandarpour, 2019 3181 رحیمی، و؛ عسکری،)  امیدوار
 انتشار از سهم مهارکننده صنعتی باشد که بیشترین است بتواند

 ,Vijayalakshmi) داراست در جهان را یهاآنگلخ گازهای

 شهرهای ایده شدن مطرح از پس اخیر، دهه چند در (.2019
 میان در گرایش این شهری، پردازاننظریه توسط محوربوم

 کشورهای از بسیاری در نیز اجرایی مسؤوالن و گذارانسیاست
 و دانمارک و هلند همچون اروپا شمال کشورهای خصوصا پیشگام

 به رد،رویک این نتیجه. گرفت قرار استقبال مورد شمالی آمریکای

 ایهسیستم از یکی منزله به سواریدوچرخه شناختن رسمیت
 مندنظام طراحی و ریزیبرنامه و شهری درون ونقلحمل

 دبو شهرها ارتباطی شبکه در سواریدوچرخه مسیرهای
(Kenworthy, 2019 3191 قریب،؛ .)گسترش با چنینهم 

 و پاک ونقلحمل هایزیرساخت عنوان به مترو و اتوبوس خطوط
 برای ایویژه یهاآنمک تعبیه با وسایل این از بسیاری ،کربنکم

 الگوهای از گیریبهره جهت را ایتازه هایظرفیت هادوچرخه
 .کردند ایجاد شهروندان برای ،سبز ونقلحمل توامان
 میلیون هس بر بالغ جمعیتی با ایتالیا شمال شهر بزرگترین میالن

 دیگر همچون شهر این. است شده واقع باردیلوم استان در نفر
 حوزه در فراوانی مشکالت با اروپایی صنعتی شهرهایکالن
 یکتراف به توانمی جمله آن از که بود روروبه شهری زیستمحیط

 در نابرابری و اکولوژیک هویت دادن دست از هوا، آلودگی سنگین،
 ,De Marcoکرد ) اشاره شهر گستره در زیستی منابع به دسترسی

 (.Michelle DeRobertis MS, & Tira, 2016 -؛ 2019
 آژانس بود که جدیقدر  آن میالن در هوا آلودگی مشکل
 اطقمن ترینآلوده از یکی عنوان به را شهر این اروپا زیستمحیط

 ذرات باالی غلظت (.Boniardi et al., 2019) کرد معرفی اروپا
 سالمت تهدید و شهر این جوی وضعیت آلودگی باعث آالینده
 ;Pepe et al., 2019)بود  شده پذیرآسیب اقشار خصوصا عمومی

Ruprecht & Invernizzi, 2009زمان کنار در مشکالت (. این 
 نبود و شخصی ونقلحمل باالی هایهزینه ونقل،حمل طوالنی

 که شهری ونقلحمل وضعیت ساماندهی جهت جامع ایبرنامه
 وسعهت و شهروندان رفاه به ،زیستمحیط کیفیت به توجه ضمن
 هرشنکال این مدیران و ریزانبرنامه باشد، داشته توجه نیز پایدار

 Deکرد ) وادار پردازیایده و مشورت به ویژه کارگروهی در را

Marco, 2019حل برای میالن شهرداری پیشنهادی (. راهکار 
 رد طرح این. بود «زیستیگذرگاه» نام به طرحی مشکالت این

 0229 جوالی دوم در ابتدا میالن شهر پرتردد و مرکزی محدوده
 شهر اسالمی شورای هایپژوهش مرکز) شد اجرا آزمایشی طور به

 هژانوی تا ،بودن آمیزموفقیت دلیل به و( 514 ،514: 3199 ،مشهد
 برآن میالن شهرداری تصمیم 0230 سال در. یافت ادامه 0230

 نآ بنابر که سازد جایگزین ترجامع طرحی با را طرح این تا شد
 طقهمن و تقسیم ترافیکی منطقه سه به میالن شهر تصمیم،
 جدید رویکرد این. درآمد  C منطقه یعنی فعلی نام به یزیستگذرگاه

 رد تاکنون و تصویت قطعی طور به 0231 مارس هفتم و بیست در
 .(Cerruti, 2015)است  نشد ییاجرا حال
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 رشه بندیمنطقه طرح در آن رویکرد ادامه و زیستیگذرگاه طرح
 از داشت شهری مدیریت حوزه در زیادی مطلوب نتایج ،میالن
ن، بخارات باکسید کرها و ذرات معلق دیآالینده کاهش جمله

 & Martino) هاPM10 ،آمونیاک، اکسیدهای نیتروژن

Territorio, 2012)، شرایط بهبود صوتی، آلودگی کاهش 
 هسته در خصوصا ترافیک حجم کاهش شهروندان، سالمتی
 و محوربوم ونقلحمل هایزیرساخت تقویت و ایجاد شهر، مرکزی
شهرداری  نو رویکردهای با مردم همراهی و مشارکت افزایش

(Martino & Territorio, 2011; Percoco, 2014.) این 
 و انشهروند زندگی کیفیت مشهود بهبود موجب مجموعاً تغییرات

 ,.Zhao et al) است شده شهر این گردشگری حوزه بر تاثیر حتی

 شگستر حوزه در زیادی گذاریسرمایه میان این در. (2018
 میدانی، مشاهدات که گرفت صورت میالن در سواریدوچرخه

 هایپژوهش و میالن شهرداری لومباردی، استانداری گزارشات

 باشندمی اقدام این مثبت آثار گواه همگی علمی
(Regione.Lombardia, 2020.) 
 ،دهی به دوچرخهبه علت اولویت محوربوم شهرهای چارچوب رد

 شهری مشکالت از بسیاری حل یبرا فراوانی هایپتانسیل
 در جوییصرفه هوا، آلودگی کاهش ترافیک، کاهش همچون
 کم فضای اشغال و فسیلی هایسوخت حذف با انرژی مصرف

 زا یکی عنوان به است. در نتیجه، دوچرخه شده فراهم تردد برای
 محسوب شهری پاک ونقلحمل شیوه ترینمهم سفر، مدهای

 و ، اجتماعیمتعدد اقتصادی مزایای و منافع دارای که گرددمی
 هر برای فردی مزایایی و جامعه کل برای زیستیمحیط

 همکاران، و ؛ مرتضاییLuo et al., 2020) است سواردوچرخه
 Liu & Shi, 2020; Gutiérrez et al., 2020; Chen؛ 3184

& Chancellor 2020; Lv, A., Xin et al., 2020; Jain, 

2020; Lee & Sener, 2020.) سواریدوچرخه فواید ،(3) شکل 
 ست.ا کرده ترسیم زیستیمحیط و اقتصادی فردی، بعد سه از را

 

 
 (1011های پژوهش، )یافته سواریدوچرخه فواید (:1) شکل

 

 بزس ونقلحمل مفهوم تبیین ضمن تا است آن بر حاضر پژوهش
 و هاحلراه ها،چالش بررسی به سواری،دوچرخه بر مبتنی

 جهت الزم هایزیرساخت بپردازد، سیستم این هایفرصت
 همچنین و نماید مشخص را سواریدوچرخه ترویج و جانمایی

 و حیطیم تبلیغات و المللیبین تعامل ملی، سازیجریان به نسبت
 پژوهشگران بر عالوه پژوهش هاییافته. نماید کاوش یهاآنرس

 نهمچنی و شهری انگذارسیاست برای محور،بوم و سبز ونقلحمل
 .بود خواهد سودمند اجرایی مدیران و کارشناسان
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 هاروش و مواد
 روش با ابتدااین پژوهش در دو گام صورت گرفت. در گام اول، 

 دارد نظر رد مضمون، تحلیل تکنیک از استفاده با و اسنادی تحلیل
 مدل هایفرصت و هاحلراه ها،چالش از جامع تبیینی به تا

 هدف، این برای. یابددست سواریدوچرخه بر مبتنی بزس ونقلحمل
 و ملی پژوهشی ادبیات از ایمجموعه سیستماتیک مرور به

پرداخته  سواریدوچرخه بر مبتنی سبز ونقلحمل موضوع المللیبین
 .شد

 سبز قلونحمل موضوع پژوهشی ادبیات سیستماتیک بررسی برای
؛ 3189وروزی، ن) ملی پژوهش 13 سواری،دوچرخه بر مبتنی

 ؛ مبارکی3189همکاران،  و ؛ عاصفی3189زاده،  خانی و میرقادری
 و ؛ عسکری3181همکاران،  و خصلت نیکو ؛ دباغ3181تمری،  و

نژاد،  ایوبی و ؛ مهرپویا3181همکاران،  و ؛ حبیبیان3181رحیمی، 
؛ 3181چاوشی،  و ؛ حمیدی3181زاده، عظیم و ؛ صفار3181

قدمی،  و گودرزی ؛ معظمی3184ان، حبیبی و طورزنی عسگری
؛ 3184همکاران  و ؛ جهانشاهی3184همکاران،  و پور ، امان3184

اسدی،  و ؛ قربانی3185؛ قریشی، 3185همکاران،  و حجازی
همکاران،  و ؛ جوادی3181همکاران،  و مقدم ؛ باقیانی3185
 الحسینی ؛ خادم3180همکاران،  و ؛ عمادی3180؛ امینی، 3181

 و پور ؛ باطنی3183همکاران،  و حسینی ؛ ملک3183، همکاران و

 ملک ؛ مختاری3182همکاران،  و ؛ اسدالهی3183همکاران، 
؛ 3182فتحی،  ؛ تقوایی3182فایضی،  و ؛ عالالدینی3182آبادی، 

 Ma et)المللی بین پژوهش 02 ( و3198همکاران،  و قائدرحمتی

al., 2020; Duc-Nghiem et al., 2020; Ninan & 

Mathew, 2020: Castro, & Josef, 2020; Vishkaei et 

al., 2020; Fournier et al., 2020; Bakó et al., 2020; 

Chen et al., 2020; Handy, 2020; Luo et al., 2020; 

Chevalier et al., 2020; Hoglund. 2020; Kaplan et al., 

2019; Heinen & Buehler, 2019; Yeh et al., 2019; 

Kizolli & Hatipoglu, 2019; Sener et al., 2019; Sersli 

et al., 2019; Pacheco-García & Sánchez-Delgado, 

2018; de Chardon et al., 2017) قرار تحلیل مورد و انتخاب 
بندی ها تجمیع و گروهها و پیشنهادات این پژوهشیافته. گرفتند
 استخراج، مرتبط هایحلراه و هافرصت ها،چالش ، مجموعهشدند
 این از هرکدام برای و مشخص اصلی زیرساختی هایحوزه

 .شوند شناسایی نظر مورد اهداف ها،زیرساخت
 به ایتالیا باردیلوم استان در میالن شهر C منطقهدر گام دوم، 

 در منطقه این؛ (0 شکل) عنوان مطالعه موردی انتخاب شد
 به مربوط ،(3)«شده تعیین ترافیک محدوده» نام به ایمحدوده
 مجموعا ،Cمنطقه . است Cerchia dei Bastioni مرکزی منطقه

 1 و 4/5 ترتیب به) ساکن نفر 44222 مربع، کیلومتر 0/9 حدود با
گیرد می بر در را( شهر کل جمعیت و مساحت از درصد

DeRobertis & Tira, 2016)). 
 

  
 )سمت چپ( C منطقه نمایی بزرگتر از و (راست سمت) میالن C و A ،B شهری گانهسه مناطق ریتصو (:2) شکل

(Geoportale Comune Milano, 2020; Google map, 2020) 
 

ی، اسناد لیروش تحلاصل از گام اول حهای مطابق با یافته
 برای Cمنطقه  در میالن شهرداری اقدامات بر حاضر پژوهش

. دمتمرکز ش سواری،دوچرخه بر مبتنی محوربوم ونقلحمل توسعه
ضمن گذشت چندین سال از  که است آن منطقه این انتخاب دلیل

 ی، این تمرکز با مشارکت و همیاری کلیهستیزگذرگاهطرح 
دست یافته است.  به توفیقات ارزشمندی گروداران کلیدی،

 به میالن شهر مسؤوالن روزافزون تمرکز به توجه باهمچنین 
 رد پایداری اصول کاربست برای تالش و پایدار توسعهرویکرد 
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 و یاصل نقلیة وسیله عنوان به دوچرخه شهری، مسائل مدیریت
 ترویج بیشتر روزروزبه -رویپیاده کنار در -ونقلحمل پایدار

 دوچرخه ترویج که جاستآن در رویکرد این اهمیت. گرددمی
 در تواندمی شهری، ونقلحمل در فراگیر مدی عنوان به سواری
 رد جوییصرفه و طبیعیمنابع پایداری زیست،محیط حفاظت
 ریموث نقش هستند، پایدار توسعة مهم ارکان از که انرژی مصرف

 میدانی مشاهدات از حاصل اطالعات تحلیل با ادامه، در. کند ایفا
 Googleو Google Mapهمچون  محور نقشه یهافرمپلت و

Earth، میدانی واقعیت و نظری مبانی تطبیق به پژوهش این 
 هرهب شناختینشانه تحلیل روش از راستا این در. پرداخته است

 پژوهش هایروش انواع از بسیاری همچون روش این. دش گرفته
  و گرفته شکل تفسیرگرایانه و ادیـانتق ایـهمپارادای ذیل ،یـکیف

 همچنین(. 3184 مسلمی، و خنیفر) است تحلیل و تفسیر بر مبتنی
 هایزارهگ تطبیق و جزئیات بر تمرکز در روش این از استفاده علت
 تانهای. است میدانی هایواقعیت بر نظری مبانی از حاصل کلی
 .ددگرمی ارایه یمفهوم الگوی یک قالب در حاضر پژوهش نتایج

 

 هایافته

 فرصت 02 و چالش 31 مجموعا استخراج اجرای گام اول،نتیجه 
بود که پس از تلفیق در چهار حوزه زیرساختی کالن  حلراه و
افزاری و نرم»، «ترویجی -آموزشی»، «افزاریسخت-فنی»

 و تبیین بندیراهبرد دسته 12و  «قانونی»و  «رسانی آنالینخدمت
اقدامات به نتایج تحلیل گام دوم،  ،در ادامه (.3 د )جدولنشد

 د.شویمپرداخته  یقیبه صورت تطب و کیبه تفک النیم یشهردار
 

  سواریدوچرخه بر مبتنی سبز ونقلحمل برای الزم کالن و راهبردهای هایزیرساخت (:1)جدول 

 (1011های پژوهش، )یافته
 راهبرد محور حوزه
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 توسعه و احداث
 دوچرخه هایپارکینگ

 و یابیمکان؛ آنالین و بسته مدار نظارت خصوصا امنیتی هایبینیپیش؛ (کیفی و کمی توسعه) کافی ظرفیت بینیپیش
 مناسب توزیع

 ایهسیستم توسعه و ایجاد
 دوچرخه اشتراک کارآمد

ناسب؛ م عضویت شرایط و هاتعرفه ها؛ وضعایستگاه مناسب پراکنش و یابیدوچرخه؛ مکان هایخانه جغرافیایی توسعه
 (کیفی و کمی توسعه) کافی ظرفیت بینیپیش

 توسعه و نگهداری احداث،
 دوچرخه ویژه مسیرهای

 نقلیه سایلو خصوصبه جاده کاربران سایر با مواجهه رساندن حداقل به هدف با) ویژه مسیرهای سازیشبکه و پیوستگی
 خروجی و ورودی هایرمپ به توجه و مناسب سازیمسیرها؛ کف مناسب زهکشی و شب در مناسب ؛ روشنایی(موتوری

 وسایل هب نسبت شهری مرکزی و پرتراکم نقاط به دسترسی هایمزیت مسیرها؛ ایجاد در رانندگی و راهنمایی میعال و
 اریسو چرخهدو مسیرهای ساخت در اقلیمی و( شیب)توپوگرافی  کالبدی، هایویژگی کردن موتوری؛ لحاظ نقلیه

کیفیت  ارتقاء و تجهیز
 هادوچرخه

 تخصیص طریق از ناوگان ادواری برقی؛ نوسازی هایدوچرخه سازیخورشیدی؛ فراهم هایباطری به هادوچرخه تجهیز
 فلق و رنگ شب هایرنگ سبد، بوق، همچون جانبی تجهیزات به هادوچرخه تبلیغاتی؛ تجهیز خدمات فروش و بودجه

ی
ش

وز
آم

-
رو

ت
ی

ج
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 سواراندوچرخه آموزش
 دوچرخه نفس به اعتماد افزایش و دانش ارتقا ،هامهارت آموزش برای دوچرخه یهامهارت آموزش هایدوره برگزاری
 هایککم ؛ آموزش(مدت طوالنی در خصوصا) سواریدوچرخه هنگام در ایمنی لوازم از استفاده ترویج بر تاکید با سواران

 قرراتم و قوانین اولیه؛ آموزش

 اجتماعی پروریفرهنگ
 مکتوب ،غیردولتی و دولتی هایرسانه در سالم تفریح و ورزش پاک، ونقلحمل وسیله عنوان به دوچرخه از استفاده ترویج

 عنوان به ) افراد نیازهای بر مبتنی هاانگیزه شناسایی طریق از دوچرخه با شهری درون سفرهای بصری؛ ترویج سمعی و
 (زنان برای یدخر انگیزه مثال

 رسانیخدمت و افزارینرم

 آنالین

 آمار به دستیابی منظور به( GPS) جهانی یابیمکان سامانه توسط سواریدوچرخه مسیرهای ترافیک یکپارچه مدیریت
 رهایاپراتو خطاهای حذف و هاآسیب و هامصدومیت میزان و کاربران دقیق یابیمکان سفرها، کیفیت و کمیت دقیق

 اهشک و دوچرخه هایایستگاه هزینه آنالین پرداخت و دوچرخه تعویض و تحویل فرآیند کامل هوشمندسازی انسانی؛
 و هادوچرخه روی بر یابمکان روزی؛ نصبشبانه خدمت ارایه هدف با ،هاایستگاه در دخیل انسانی نیروی حذف و

 به هاایستگاه برخی تجهیز همچنین و کاربردی یاهآنرس چند افزاهاینرم اشیاء؛ طراحی اینترنت فناوری از استفاده
 گردشگران برای خصوصا مسیریاب و راهنما افزارهاینرم و هانقشه آپلود و هوشمند؛ طراحی هایدوچرخه

 قانونی
 و حمایت ردرویک با گذاریقوی؛ قانون نظارتی هایمکانیسم بینیپیش و قوانین جرایم؛ اجرای و شکایات به رسیدگی
 سواریدوچرخه برای حمایتی–تشویقی هایسیاست سواری؛ اعمالدوچرخه تشویق
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 افزاریسخت-فنی هایزیرساخت توسعه -

 از بسیاری در که است عاملی کافی، و مناسب هایزیرساخت نبود
 شیوه این از چندانی استقبال تا شده موجب شهری تجارب

 هب تنسب تا است ضروری حال، هر به. نگیرد صورت ونقلحمل
 اقدام سواریدوچرخه ویژه مسیرهای شبکه سازیبه و گسترش

 سواریدوچرخه ویژه مسیرهای از ایپیوسته شبکه طراحیگردد. 
 نممک شهر نقاط تمام به را سواردوچرخه شهروندان دسترسی که

 به مردم ترغیب جهت الزم هایزیرساخت ترینمهم از سازد،
 و ارزان کارآمد، ونقلیحمل وسیله عنوان به دوچرخه از استفاده

 ;Luo et al., 2020; Duc-Nghiem et al., 2020) است پاک

Kizolli & Hatipoglu, 2019; Sersli et al., 2019؛ 
 و عمادی ؛3182 فتحی، تقوایی ؛3199 اشرفی، و نژادحاتمی

 همکاران، و پورامان ؛3185 اسدی، و قربانی ؛3180 همکاران،
 چاوشی، و حمیدی ؛3184 حبیبیان، و طورزنی عسگری ؛3184
 ؛3189 همکاران، و عاصفی ؛3181 تمری، و مبارکی ؛3181

 کاهش کنار در مهم این تحقق برای(. 3189 زاده،خانی و میرقادری

 در خودرود پارکینگ ایجاد صوتی، آلودگی و هوا هایآالینده
 آمدکار استراتژی یک عنوان به دتوانسواری میدوچرخه مسیرهای

 تههس نزدیک در مسیرهایی در که صورت این به. شوند سوبمح
 همزمان و شوند هدایت هاپارکینگ به رانندگان ،شهر مرکزی
 شود فراهم آنان برای اشتراکی هایدوچرخه از استفاده امکان

 (.3198 مشهد، اسالمی شورای هایپژوهش مرکز)
 شبکة ایجاد به اهتمام ضمن C منطقه در میالن شهرداری

 ها،نرده انواع نصب با سواری،دوچرخه خطوط از ایستهپیو
 رودو برای خودروها برابر در مانعی سنگی و استریپلی هایحائل

 ت الف،: 1شکل) است کرده ایجاد سواریدوچرخه مسیر حریم به
 شکل) دقیق کشیخط و هشداردهنده هایرنگ از استفاده(. ث و
 یرمس تفکیک برای یسواردوچرخه خطوط تعریض کنار در( ب: 1

 عالئم از استفاده و( ث و پ: 1 شکل) هادوچرخه شدبر و رفت
( ث و ب: 1 شکل) سواریدوچرخه مسیرهای ویژه هشداردهنده

 این در سواریدوچرخه خطوط تقویت هایاستراتژی دیگر از نیز
 .است بوده منطقه

 

 
 (Google earth, 2021) میالن شهر C طقهمن در دوچرخه ویژه مسیرهای شبکه سازیبه و گسترش (:3) شکل

 
 دوچرخه گسترش افزارهایسخت تریناساسی از دیگر یکی

 اشتراک هایایستگاه از ایمجموعه تجهیز و تاسیس سواری،
 ;Ma et al., 2020; Berezvai et al., 2020) است دوچرخه

Chevalier et al., 2020 حمیدی ؛3189 همکاران، و عاصفی؛ 
 معظمی ؛3184 حبیبیان، و طورزنی عسگری ؛3181 چاوشی، و

 ملک ؛3184 همکاران، و جهانشاهی ؛3184 قدمی، و گودرزی
 در مثال(. 3182 فایضی، و عالالدینی ؛3183 همکاران، و حسینی

دار عابرین شهر دوست»یا  «پیاده عابران مخصوص شهر» ۀاید
 ازیسدهپیا کپنهاک شهر در ایمرحله ده برنامه یک در که« پیاده
 افزایش» به( دهم و نهم هایگام) نهایی هایگام در شد،

 دسترس در» و «ونقلحمل مهم وسیله عنوان به سواریدوچرخه

 ایجاد و دوچرخه اشتراک طریق از «دوچرخه دادن قرار
 همچنین ت.اس دهکر توجه منظور این به هاییایستگاه

 ویقتش در عیس خالقانه رویکردهای با دنیا پیشگام هایشهرداری
 بهترین از به عنوان مثال دارند؛ دوچرخه از استفاده به مردم
 پروژه هب توانمی اندشده مواجه نیز مردم استقبال با که یهاینمونه

 زرد دوچرخه پروژه ،(آمریکا تگزاس، ایالت) اوستین زرد دوچرخه
 و اآمریک متحده ایاالت سراسر آبی دوچرخه پروژه ،(کانادا) تورنتو

 که نمود اشاره( فرانسه) پاریس خاکستری هایدوچرخه وژهپر
 کزمر) هستند شهروندان میان دوچرخه اشتراک بر مبتنی همگی

 میرقعی و جلوه برق؛ 3191 مشهد، اسالمی شورای هایپژوهش
 شهر C منطقه در(. 3184مراد و همکاران،  بابائی؛ 3180 دینان،
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 تاسیس دوچرخه اشتراک هایایستگاه از زیادی تعداد میالن
 تمام و انسانی نیروی حذف جمله از اقداماتی با که اندشده

 روی بر بنص قابلیت که مجازی برنامه مبنای بر شدن الکترونیکی
 ،(ت ج،: 5 شکل) باشد داشته را همراه تلفن هایگوشی
 . است داده انجام رسانیخدمت در توجهی شایان جوییصرفه
 راه از نظارت صورت به تنها موعهمج این در انسانی نیروی حضور

 خرابی و مشکل هرگونه بروز صورت در ایستگاه در حضور و دور
 هااهایستگ این دیگر توجه شایسته اقدام(. ث و الف: 5 شکل) است

 که( پ: 5 شکل) است ایمنیکاله همراه به هادوچرخه تحویل
. گرددمی صدمات کاهش و سواراندوچرخه ایمنی افزایش موجب

 باختگانجانآمار  در محسوس کاهش موجب اقدام اینچنین هم
 هادوچرخه تامین(. 3189 نوروزی، و آقابیگ) شده است سوانح در
 کودکان و( ب: 5 شکل) بزرگساالن برای مختلف هایاندازه در
 حتی و سواریدوچرخه به گانهمه ترغیب موجب( پ: 5 شکل)

 .شودمی راه این در خانوادگی همراهی

 

 
 (Bikemi, 2020) دوچرخه اشتراک هایایستگاه از ایمجموعه تجهیز و تاسیس (:0) کلش

 
 یستاس مهندسی، و فنی هایزیرساخت گسترش در دیگر موضوع

 توجه کمتر موضوع این به معموالً. است دوچرخه هایپارکینگ
 در دوچرخه، پارک برای ییهاآنمک تعبیه حال، هر به. است شده

 به هاآن تشویق و سواراندوچرخه در نیتام احساس ایجاد
 ؛Heinen & Buehler, 2019) دارد موثری نقش سواریدوچرخه

 در(. 3184 حبیبیان، و طورزنی عسگری ؛3185 اسدی، و قربانی
 گسترش همپای شهرداری C منطقه در خصوصاً میالن شهر

 یزن ایویژه توجه دوچرخه، اشتراک هایایستگاه و ویژه مسیرهای
 (.4 شکل) است داشته دوچرخه هایپارکینگ گسترش به

 اماتالز از دیگر یکی سواران،دوچرخه مسیرها برای ایمنی افزایش
 ر،دیگ عبارت به. است مهندسی و فنی هایزیرساخت گسترش

 اهمیت زحائ بسیار نقلیه وسیله عنوان به دوچرخه انتخاب در ایمنی
 Sener et al., 2019; Yeh et al., 2019; Fournier)است 

et al., 2020; Duc-Nghiem et al., 2020; Chen et al., 

2020; Luo et al., 2020; Hoglund, 2020و عمادی ؛ 
 و پورامان ؛3184 همکاران، و جهانشاهی ؛3180 همکاران،
 اقدامات از ایمجموعه میالن C منطقه در(. 3184 همکاران،

 از است؛رسیده نجاما به سواردوچرخه فرد ایمنی افزایش درجهت
 مسیرهای امتداد ها،چهارراه در راست به گردش محدودیت جمله
 ,Google Earthس؛  و ب: 1شکل) رـمعاب با تقاطع در ویژه

 میعال از مکفی استفاده ها،عـتقاط یـهندس رحـط ودـبهب ،(2020
 

 
سبز( و  دوچرخه ها )نمادپارکینگ ویژه نقشه (:5) شکل

  صورتی( دوچرخه دوچرخه )نماد اکاشتر هایایستگاه

  میالن C منطقه در
(Geoportale.Comune.Milano, 2020) 
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 سوارهادوچرخه و پیاده عابران خودروها، رانندگان برای هم راهنما
 افزایش دوچرخه، اشتراک هایایستگاه ایجاد ،(خ ج،: 1شکل )

 حذف ،هاآنخیاب عرض کاهش ،(چ: 1 شکل) روهاپیاده عرض
 رو،پیاده به فضا آن اختصاص و خیابان حاشیه خطی کپارکین

 سوران،دوچرخه و روهاپیاده ایمنی افزایش مجاز، سرعت کاهش
 فضاهای از گانهمه استفاده و شهروندان حضور امکان ایجاد

 هاشاپکافی و هاآنرستور همچون فضاهایی در شهری مشترک
 ،(3185 کثیری، اعظم؛ ATM, 2020؛ ر ص، ذ،: 1 شکل)

 سواریدوچرخه ویژه مسیرهای و هاایستگاه مناسب یابیمکان

 ،(ض ت،: 1 شکل) هوشمند مداربسته نظارت ،(ژ چ،: 1 شکل)
 هاموتورسیکلت و خودروها عبور فضای آن مونوریل ریل ادغام
 کردن طرفه یکو  (ص: 1 شکل) فضاها در جوییصرفه جهت

 شهری مبلمان (.ص ذ،: 1 شکل) ترافیکی بار کاهش برای خیابان
 میان که هایینرده و زباله هایسطل نصب همچون معابر این در

 و ش د،: 1 شکل) کنندمی ایجاد حائل روهاپیاده و خیابان فضای
 القای در هم میالن یهاآنخیاب به رو باز هایپنجره همچنین و( ز

(.ح: 1 شکل) نیست تاثیربی شهروندان به امنیت حس

 

 
 (1011های پژوهش، )یافته سواراندوچرخه ایمنی افزایش برای زیرساختی اقدامات مجموعه (:6) شکل

 
 به شهروندان تشویق و مترو با دوچرخه جاییهجاب امکان ایجاد

 هایاهرم دیگر از محوربوم ونقلحمل تلفیقی الگوهای از استفاده
 هفاصل در شهرهاکالن از بسیاری در مردم. است مهندسی و فنی

. کنندیم تفریح یا کار زندگی، شهر، مرکزی هسته از زیادی نسبتاً
 تلفیقی الگوهای آوردن فراهم با تا کندمی ایجاب امر این

 شخصی خودروهای برای مناسبی جایگزین ،محوربوم ونقلحمل
 ترونیبیر هایالیه از بتوانند باید افراد مثال عنوان به. شود فراهم
 زمرک به اتوبوس و مترو همچون عمومی ونقلحمل وسایل با ،شهر
 به بوساتو یا و مترو ایستگاه از و بیایند تردرونی هایالیه یا شهر

 لگوها،ا این. بروند خود مقاصد به پیاده صورت به یا دوچرخه وسیله
 راههم به را اقتصادی جوییصرفه و مردم حداکثری مشارکت جذب

 نای رانیبوساتو خطوط و خط پنج با میالن متروی. داشت خواهد

 ترینمرکزی تا شهر حاشیه نقاط از را مردم رساندن امکان شهر
 Google؛ ت و پ ب، الف،: 4 شکل) اندآورده فراهم آن نقطه

Map, 2020 .)اختصاصی واگن اختصاص با میالن مترو عالوه،به 
 هایمحل ایجادبا  و (ج و پ الف،: 9 شکل) سواراندوچرخه به

: 9 شکل) هاواگن این در دوچرخه کردن قفل و دادن قرار ویژه
 فراهم را مترو با دوچرخه حمل زیرساخت ،(ح و ج ث، ت، الف،

 ایبر سازیدوچرخه هایکارخانه که دیگری خالقیت. است ساخته
 انامک کلی طور به و عمومی ونقلحمل وسایل در دوچرخه تسهیل

 یا وشجمع که است هاییدوچرخه تولید اندداشته دوچرخه جابجایی
 جابجایی هم و دارند تریکم وزن هم که هستند تاشو اصطالحاً

 زیادی کاربرد هادوچرخه این(. ث و ت: 9شکل ) است ترآسان هاآن
 .دارند تلفیقی ونقلحمل الگوهای در
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 (1011های پژوهش، )یافته میالن شهر مرکزی هسته در اتوبوس و مترو هایایستگاه (:7) شکل

 

 
 (1011های پژوهش، شهر )یافته این نقاط تمام به دوچرخه حمل برای میالن مترو تسهیالت (:8) شکل

 
 و فنی هایزیرساخت توسعه و گسترش برای آخری الگوی

 رمحوبوم ونقلحمل الگوی با شهری مبلمان تناسب مهندسی،
 دیگر رکنا در مسیر جذابیت و شهری مبلمان دیگر، عبارت به. است

 الگوهای از پیروی به مردم ترغیب در فنی هاییزیرساخت
 ,Monteiro & Campos)د تاثیرگذارن بسیار محوربوم ونقلحمل

 ;Pikoraa et al., 2003; Sapawi & Said, 2012؛2012

Federation of America Campaign to Make Americ 

Walkable, 1998و سلطانی ؛3189 ناصری، و روستایی ؛ 
 و مراد بابایی ؛3184 زاده،حاجی و محمدی ؛3183 پیروزی،

 از اعم شهری مبلمان تمام ،میالن C منطقه در(. 3184 همکاران،
 نمای مسیر، کف پوشش نوع زباله، سطل روشنایی، هایچراغ

 گیاهی پوشش و درختان و نماآب ها،نیمکت ها،مغازه و هاآنساختم

 بر الوهع(. پ: 8 شکل) اندشده چیدمان معابر در مطلوب نحوی به
 وندشمی منتهی شهر مرکزی کلیسای به که پرتردد معابر در آن

 بر عالوه اقدام این. اندشده نصب گوناگون ملل هایپرچم
 پیام نوازی،میهمان و احترام ادای و گردشگران به بخشیهویت
 شکل) رساندمی گردشگران به را میالنی شهروندان دوستی و صلح

 نیمکت برای هاپرچم این پایه از خالقانه اقدامی در(. ب: 8
 (. الف: 8 شکل) است شده گرفته بهره نیز رهگذران

 

  قانونی ترویجی و-آموزشی هایزیرساخت توسعه -

 ،یآموزش یهارساختیدر گسترش ز یاساس یاز خالها یکی
 است. یآموزش شهروند یضعف در ارایه ،یو قانون ترویجی

  یاربس سواریدوچرخه ویجرـت ایـراست در رهنگیـف هایزیرساخت
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 (1011های پژوهش )یافته محوربوم الگوهای با آن تناسب و میالن شهری مبلمان (:9) شکل

 

 مفقوده حلقه ترینمهم توانمی را پروریفرهنگ. هستند مهم
 و عالالدینی) دانست جهان سراسر در محوربوم ونقلحمل توسعه

 و مقدم باقیانی ؛3183 ان،همکار و حسینی ملک ؛3182 فایضی،
 زاده،عظیم و صفار ؛3185 اسدی، و قربانی ؛3181 همکاران،

  ;Ritchie, B. W. 1998 3189 نوروزی، و بیگ آقا ؛3181
Rissel, et al., 2010; Sersli et al., 2019;.) به توجه 

 آن مزایای یادآوری و دوچرخه از استفاده حوزه در پروریفرهنگ
 به آگاهی جهت سواراندوچرخه به پایه هایموزشآ ارایه کنار در

 ایراست در مهم گامی ایمنی اصول و رانندگی و راهنمایی قوانین
 صرف زیرا. باشدمی تصادفات کاهش و ونقلحمل شیوه این ترویج
 بدون مناسب، فنی زیربناهای ایجاد و بسیار هایهزینه کردن

 نخواهد پی در دیگر اینتیجه سرمایه اتالف جز پروری،فرهنگ
 سازیرونید در تربیتی انکار غیرقابل نقش دلیل به علم نهاد. داشت
 به عالی آموزش و پرورش و آموزش سطح دو هر در ها،ارزش
 رویجت ضمن باید تربیت، و آموزش مسؤول اصلی یهاآنارگ عنوان

 رایب مناسب بستری آن، سازینهادینه و سواریدوچرخه از استفاده
. سازد فراهم زمینه این به ابتکارات و هانوآوری ها،پژوهش هدایت

 فنی هایزیرساخت بر نظارت و ایجاد بر عالوه نیز هاشهرداری
 مسیرهای دوچرخه، اشتراک هایسیستم همچون سواریدوچرخه

 در یمسیریاب امکانات و نقشه شب، در مناسب روشنایی امن، ویژه
 مردم یهاآنسازم با دبای انقطاع، بدون و پیوسته ایشبکه بلقا

 .کنند همکاری همگانی آموزش برای داوطلب و نهاد
جهت  یو قانون یجیترو-یآموزش یهارساختیز تقویت

 در) کالن گذاریسیاست نیازمند هم شهروندان توانمندساختن
 دمیمر گریمطالبه و کنشگری هم و( پایین به باال از رویکردی

 زا یکی و میالن شهرداری .است( باال به پایین از رویکردی در)

 شتراکیا هایدوچرخه متولی و پیمانکار که بایکمی نام به هاشرکت
 میان در پروریفرهنگ راستای در ،باشدمی شهر این در

 تخصصی-علمی هایکنفرانس در مستمر حضور با شهروندان،
 لشک« )اشتراکی ونقلحمل وسایل ملی همایش دومین» همچون

 ،(3189 و همکاران، پورقلی؛ Bikemi, 2020 الف: 32
 انجام را درست کار تا آمدیم دنیا به ما» همچون هاییجشنواره

 0231 در «بده انجام را درست کار جشنواره»و  0235 در «دهیم
 مدرسه» نمایشگاه همچون هایینمایشگاه و( و ب ث: 32شکل)

 ،خود دستاوردهای ارایه ضمن ،(ث ت،: 32 شکل) «گوفردو کستل
 زا. شوندمی مندبهره هاآن نظرات از و مشورت نخبگانی امعهج با

 بستر ایجاد و مسابقه برگزاری ترویجی هایاستراتژی دیگر
 عنوان به سواریدوچرخه توسعه راستای در سالم هایرقابت

 این زا مردمی گسترده استقبال به توجه با. است همگانی ورزشی
 قدر هب مسابقات این جوایزکه  گرفت نتیجه توانمی ،مسابقات

 اشتراک ساعت 52222 جایزه همچون است بوده برانگیزاننده کافی
 .(پ: 32شکل ) کاربر یک برای رایگان
 نوعی عنوان به همواره نوجوانان و کودکان به آموزش
 اراست همین در. است داشته قرار مدنظر فرهنگی گذاریسرمایه

 انمی در سواریچرخهدو ترویج برای پیمانکاران، و میالن شهرداری
 و متنوع شده، ریزیبرنامه هدفمند، اقدامات نوجوانان، و کودکان

 ایهدوره برگزاری به توانمی جمله آن از که اندداشته اثربخشی
 محل در کودکان برای سواریدوچرخه بازی و آموزش ویژه

 از استفاده ،(ت و ب: 33 شکل) استاندارد و ویژه هایپیست
 سواریدوچرخه ترویج و تبلیغ راستای در وبمحب هایعروسک

کرد  اشاره( پ: 33شکل ) خیابانی هایجشنواره و( الف: 33 شکل)
(Bikemi, 2020.)  
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  سازینهادینه راستای در بایکمی شرکت ترویجی و آموزشی اقدامات (:11) شکل

 (Bikemi, 2020) میالن شهر در سواریدوچرخه

 

 
  سواریدوچرخه سازینهادینه راستای در بایکمی شرکت ترویجی و آموزشی یهویژ اقدامات (:11) شکل

 (Bikemi, 2020) میالن شهر در نوجوانان و کودکان برای
 

 هشد احیا دوباره شهرها از بسیاری در سواریکه دوچرخهجایی از آن
 ترغیب در کنندهتعیین عوامل روی بر تحقیقات از بسیاری است و

 و شده ساخته محیط نقش ویژه به -سواریدوچرخه به مردم
 برای ریزیبرنامه اند،شده متمرکز -ایجاده هایزیرساخت
 تبیین نیازمند محوربوم شهرهای در سواریدوچرخه گسترش

 هایویژگی براساس باید که است عملیاتی معیارهایی و ضوابط
 . شود تدوین شهر هر فرهنگی و اجتماعی اقلیمی،

 

 رسانیخدمت و افزارینرم هایختزیرسا توسعه -

  آنالین

 ازیمج فضایو انفجار  ظهور عصر حاضر، عصر که این به توجه با
 تیاراخ در فناوری این که امکاناتی و هافرصت از گیریبهره ،است

 هحوز در خصوصا. رسدمی نظر به ضروری است داده قرار بشریت
 است، جهموا سنگین هایهزینه با همواره که شهری مدیریت

 و دستی هایزیرساخت با روز هایفناوری ساختن جایگزین
 حفاظت به اقتصادی، جوییصرفه ضمن پیشین، کاغذی
 طراحی با میالن شهرداری. کندمی کمک نیز زیستمحیط

 توانسته دوچرخه، هر به ویژه کدهای دادن اختصاص و افزارهانرم
 سامانه هایدوچرخه همه یکپارچه و هماهنگ صورت به است

 استفاده(. الف: 30 شکل) کند مدیریت را شهر این دوچرخه اشتراک
 شکل) دوچرخه هر به اختصاصی هایشماره تخصیص و QR ز کدا

 است بوده حوزه این عملیاتی اقدامات از( ت و پ ب،: 30
(Bikeitalia, 2020).  
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 (Bikeitalia, 2020) میالن شهر در سواریدوچرخه برخط و افزارینرم هایزیرساخت (:12) شکل

 

 در هنهفت کارآفرینی و اقتصادی هایفرصت به توجه -

 سواریدوچرخه توسعه

 زاییاشتغال موجب غیرمستقیم و مستقیم طور به سواریدوچرخه
 مستقیم فروش و خرید بر عالوه. گرددمی اقتصادی رونق و

 عهتوس موجب تواندمی گردشگری توسعه بر آن تاثیرات دوچرخه،
 یزیاد هایپژوهش. گردد جوامع توانمندسازی و فقرکاهش  پایدار،

 هریشو اقتصاد  گردشگری گسترش بر سواریدوچرخه نقش به
 ;Yeh et al., 2019; Lamont, 2009)د انکرده اشاره

Temjanovski et al., 2019; Han et al., 2017; Meng & 

Han 2016; Zhang & Tian, 2016; Teixeira & Edra, 

2018; Okonski, 2016, Deng, et al., 2020) .این 
 تقویت مبنای بر ریزیبرنامه اهمیت به اشاره ضمن هاپژوهش

 گردشگران برای گوناگون هایجذابیت ایجاد و اندازهاچشم
 ایجاد شخصی، هایهنجار و باورها اهمیت بر سوار،دوچرخه
 و ایجاد ها،ارهجشنو و هامسابقه قالب در جوایز اهداء و هامشوق
 صادیاقت بزرگ هایشرکت تشویق قانونی، هایزیرساخت تقویت

 هایتجربه فضای آوردن فراهم و هازیرساخت در گذاریسرمایه به
 ورتص به استراحت و ورزش تفریح، برای شرایطی کنار در را جدید

 توسعه راهکارهای ترینمهم عنوان به را هاآن و کرده اشاره توامان
 بر یمبتن گردشگری در نهفته ظرفیت از حداکثری برداریبهره و

 لقای تمایزیک نکته مهم، . کرده است معرفی سواریدوچرخه
 سواردوچرخه شهروندان و سواردوچرخه گردشگران میان نشدن
 اهندخو بهره گروه دو هر بنیادی هایزیرساخت تقویت با زیرا است
 .شودمی مهیاتر یگانهمه سواریدوچرخه برای بستر و بود

 کندمی پیدا اقتصادی ارزش نیز دیگر منظر یک از سواریدوچرخه
 نقلوحمل از ناشی یاهناگلخ گازهای تولید کاهش با که این آن و

 ربسیا آثاری . این موضوعکندمی کمک زمین کره پایداری به
 از .داشته باشد دتوانمی ایمنطقه حتی و محلی سطوح از تربزرگ
 اقتصادی، گذاریارزش هایروش از استفاده با توانیم رو همین
 و تهگرف صورت زمینه این در که را کالنی مقیاس با هایفعالیت

 .رفتگ نظر در نیز کربن تجارت برای بالقوه بستری را گیرندمی

 الهس همه است مشهور جهان و ایتالیا مد پایتخت که میالن شهر
 ،هرش این در اقامت و سفر با که است گردشگر هامیلیون میزبان
. شوندمی ایتالیا اقتصاد هایچرخ گردش و اقتصادی توسعه موجب
 تخالقی شهر، این تجاری و فرهنگی تاریخی، هایجاذبه بر عالوه

 برای جذاب هایجشنواره برگزاری در میالن شهر والنئمس
متعدد و متنوع  تورهای .است بوده زدزبان همواره گردشگران

 و سالمت به کمک و گردشگری توسعه بر عالوه اری،سودوچرخه
 ونقلحمل مد ترویج باعث مختلف، سطوح در ورزشی توسعه

 بر عالوه سواراندوچرخه هایبرنامه از بعضی. شودمی محوربوم
 و اهداف با شد، اشاره هاآن به که محوریبوم هایهدف تمام

 ارافک تنویر و زنان علیه خشونت به نه همچون ایویژه شعارهای
 سال خشونت ضد گردهمایی همچون ،پذیرندمی صورت عمومی
 رژه همچون هاییبرنامه عالوهه ب(. پ: 31 شکل) 0239

: 31 شکل) 0239 سال خورشید طلوع هنگام در سواراندوچرخه
 اهاییفض ایجاد با دارند، گردشگران برای که جذابیتی کنار در( ب

 توسعه و شهروندان نسانیا تعامالت گسترش بسترساز دوستانه،
 به منجر مدت طوالنی در و شده اجتماعی هایشبکه و پیوندها
. شوندمی نیز فرهنگی غنای و اجتماعی هایسرمایه توسعه
: 31 شکل) 0234 میالن سواریدوچرخه شب همچون هاییبرنامه

 رونق آن تبع به و گردشگر هزاران گردهمایی و جذب موجب( الف
 رانپیمانکا و هاشرکت مستمر حضور. شودمی گردشگری صنعت
 موجود هایظرفیت معرفی و میالن شهر در سواریدوچرخه متولی
 شبکه در عضوگیری موجب تنها نه ،گردشگران برای

 جذب برای را زمینه بلکهشده  شهر این سواراندوچرخه
 ,Bikemi) ساخته است فراهم نیز المللیبین گذارانسرمایه

 الگوی معرفی آن که ترمهم(. ت: 31 شکل) (2020
 بینندگانذهن  در خورشیدی، هایباطری کنار در سواریدوچرخه
 ولوژیکاک زندگی سبک و رشد به رو سبز صنایع از جامع تصویری

 (.ت: 31 شکل) دهدمی شکل را

 



 511  ( امیرعلی برومند و مهدی کالهی) ایتالیا( میالن، شهر C منطقه موردی: سواری )مطالعهدوچرخه بر مبتنی محوربوم ونقلحمل

 

 
 به منجر رمحوبوم ونقلحمل مد ترویج و پروریفرهنگ بر عالوه که سواراندوچرخه اقدامات (:13) شکل

 (Bikemi, 2020) شوندمی سواریدوچرخه توسعه در نهفته کارآفرینی و اقتصادی هایاستعداد شکوفایی
 

 المللیبین تعامل ملی، سازیجریان -

 زیستمحیط دوستدار و سبز رفتاری عنوان به سواریدوچرخه
 گرکنش اجتماعی هایگروه و هاپویش تشکیل هسته تواندمی

 و استه بایکمی، گروه سه مثال عنوان به. شود یزیستمحیط
 سطح در سواریدوچرخه به نمادین حرکتی در (1) تی.ال.آی.ال

 حققت را «هستیم ترمحکم هم با ما» شعار و پرداختند میالن شهر
 میالن شهروندان و مسؤوالن هایتالش. : ب(35بخشیدند )شکل 

 گروهی که جایی تا دهبو همراه نیز المللیبین مثبت بازخوردهای با
 و هاپویش به شدن ملحق ضمن نیز یونیسف مسؤوالن از

اند پرداخته زنیرکاب به هاآن با ،شهر این کنشگر هایگروه
(Bikemi, 2020)  الف(.35)شکل :

 

 
 (Bikemi, 2020) اجتماعی-زیستیمحیط محتواهای با میالن سواریدوچرخه هایپویش (:10) شکل

 

 یاهانرس و محیطی تبلیغات به ویژه توجه -

 معانی و هاارزش القاکننده و رسانپیام ،یانهارس و محیطی تبلیغات
 فضاهای در که هستند سیاسی و اجتماعی فرهنگی، تجاری،

 موثری نقش شهروندان، عبور و حضور اماکن و شهری گوناگون
 کاربرد و هدف حقیقت در. دارندنیز  هاآن غیرمستقیم آموزش در
 و صریح ،سریع انتقال زیبایی، و تنوع ایجاد بر عالوه تبلیغات نای

 تنکا تبلیغات، این ورای در اگر. است مخاطب به پیام صحیح
 داده آموزش درستی به پایدار زندگی سبک اصول و زیستیمحیط
 اشندب موثر شهروندان زندگی کیفیت ارتقاء در توانندمی شوند

 یجترو به خصوصی و دولتی هایهرسان ایتالیا در(. 3185کثیری، )

 .دارند جدی اهتمام اجتماعی یتیولئمس عنوان به سواریدوچرخه
 نیز زطن چاشنی با محیطی تبلیغات از میالن شهر در آن بر عالوه

 میعمو افکار بر را آن تاثیرگذاری ضریب تا استشده استفاده
 (.34 شکل) دهد افزایش کودکان خصوصا شهروندان

 

 ی پژوهشمدل مفهوم -
 مد گسترش تجربه در گرفته صورت اقدامات مجموعه براساس

 میالن، شهر C منطقه در سواری دوچرخه محوربوم ونقلحمل
 شد. ارایه (31) مطابق با شکل حاضر پژوهش مفهومی مدل
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 با( کاریکاتور) طنز با آمیخته محیطی تبلیغات (:15) شکل

میالن  شهر C منطقه در سواریدوچرخه وعموض

 (1011های پژوهش، )یافته

 

 گیرینتیجه و بحث
 دوستدار و پایدار شهرهای ایده تحقق سمت به حرکت
 و مدیریت در بنیادین تحوالت ایجاد نیازمند زیستمحیط
 هروندانش زندگی سبک شئون تمام در تغییر و شهری ریزیبرنامه
 (.He et al., 2020; Bibri & Krogstie, 2020)است 
 مرکزی بافت در خصوصاً شهرها سطح در محوربوم ونقلحمل

 هویت احیای شهر، به طبیعت بازگرداندن برای حلیراه ،هاآن
 ایلوس از ناشی هایآلودگی کاهش شهروندان، و شهر شناختیبوم

است  سواردوچرخه و پیاده شهروندان امنیت افزایش و نقلیه
(Kenworthy, 2019.) مرکز شهرها، مرکزی بافت که جا آن از 

 شهر گردشگری و تاریخی قدیمی، و قسمت وآمدرفت اصلی
ن، ساکنا کاهش رفاه موجب نقلیه وسایل ازدحام شود،محسوب می

و آسیب به آثار فرهنگی و ابنیه تاریخی  هابخش این کارایی افت
 بر هعالو شهرها مرکز در محوریبوم طرح لذا اجرای. است شده

 رد نقلیه وسایل تردد کاهش موجب شهری، زیستمحیط بهبود
 قدیمی بناهای حفظ موجب خود این که شودمی هاقسمت این
 دهدمی کاهش را هاآن نگهداری و تعمیر هایهزینه و شده

در نتیجه نیاز است تا نسبت به  (.3189 همکاران، و غالمی)
بیشتر توجه  ونقل شهریمحور در صنعت حملهای بومپژوهش

 شود.
ای از (، نگاه جامع و یکپارچه31مدل مفهومی این پژوهش )شکل 

 راهمف به توجه محور را به نمایش گذاشته است. باونقل بومحمل
 ،فناورانه عوامل همچون باز گذاریسیاست ایزمینه شرایط بودن

 سوی از سازیظرفیت و فرهنگی -اجتماعی قانونی، -حقوقی
 ریزیبرنامه و (3189 همکاران، و پوقلی) تیباالدس نهادهای
 کنار در محور،بوم ونقلحمل توسعه در میالن شهرداری اقدامات
 زا حداکثری گیریبهره افزاری،سخت هایزیرساخت دیگر توسعه

 برای مدیریتی اهداف تحقق در مردمی مشارکت ظرفیت
 ینا ریشه توانمی البته. است گرفته محور صورتبوم ونقلحمل

 هاآن بودن مندبهره در را میالنی شهروندان مشارکت و همراهی
 تر،پاک هوایی از برخورداری همچون شهر محوریبوم مزایای از

 جربهت امکان شهری، مناظرزیباتر کمتر، ترافیک گردشگری، رونق
تیجه، در ن .دانست شهروندان شناختیبوم هویت بازیابی و طبیعت

برد رخواسته از تفکر سیستمی، برای پیشتاکید بر چنین نگاهی، ب
 محور، الزامی است.ونقل بومرویکرد حمل

 

 ی موفق کالنشهر میالنهای بومی از تجربهدرس
 درویکر از یافتنیدست تصویری ارایه در حاضر پژوهش اهمیت

 خود امتحان که است شهری ونقلحمل حوزه مدیریت در محوربوم
 که شهرهاکالن از بسیاری برای ندتوامی و داده پس عمل در را
 هریش ریزیبرنامه و مدیریتی هایپارادایم تغییر مسیر ابتدای در
 توسعه، حال در کشورهای در خصوصاً هستند محوریبوم به

 ستا نیز ضروری نکته این به توجه. باشد توجه قابل ایران همچون
 رد باید بومی مجریان و گذارانسیاست مدیران، پژوهشگران، که

 از عه،توس ریزیبرنامه در غیربومی هایمدل کاربست و الگوگیری
 کنند. پرهیز صرف تقلید

محور های توسعه مد حمل و نقل بوممهم که از برنامهمقوله  32
توان برای کالنشهرهای ایران کالنشهر میالن میسواری دوچرخه

 درس گرفت، عبارتند از: 
های مدیریتی پارادایم مدیران ایرانی در مانیفست خود، از .3

محور گذار خودرومحور به انسان محور و در گام بعد به بوم
 کنند. 

 ،سواریبرای توسعه واقعی مد حمل و نقل مبتنی بر دوچرخه .2
ی نیدهتای از اقدامات درهموعهریزی و اجرای مجمطرح

افزاری مورد نیاز است. به دیگر سخن هر افزاری و نرمسخت
ی دیگر ناتمام بوده و از امات بدون دستهدسته از این اقد

که از این نقطه نظر،  ؛اثربخشی الزم برخورد نخواهد بود
باشند. های مکمل پازل میمجموعه این اقدامات مشابه تکه

حورمه حمل و نقل بومهای توسعباید دقت داشت در برنامه لذا



 5411بهار و تابستان ، 12 ، شماره51 ، سالو توسعه زیستمحیط  561

 

 
 

(1011های پژوهش، )یافته ایتالیا میالن، شهر C منطقه موفق تجربه بر تاکید با سواریدوچرخه رب مبتنی محوربوم ونقلحمل توسعه مفهومی مدل. 16 شکل
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این مجموعه اقدامات به صورت توأمان پیش برده شوند ایرانی 
 ی دیگر نشود.و تاکید بر یک حوزه، موجب غفلت از حوزه

افزاری در توسعه، افزاری و نرمعالوه بر تلفیق اقدامات سخت .1
پایش دقیق تاثیر و تاثرات اقدامات را نیز به صورت  باید

بخش  ،همزمان و مستمر در دستور کار داشت. در این تجربه
خصوصی غالبا مجری و بخش دولتی نقش ناظر را دارند. 

 هایهادنشود تا شود در بافت و بستر ایرانی، مراقب پیشنهاد می
 گریی مجری؛ چرا که بارها تجربهیکی نشوندمجری و ناظر 

و نظارت همزمان دولت در امور با شکست مواجه شده است. 
جو و نگاه صرفا بخش خصوصی نیز به دلیل ذات منفعت

ی نظارت دقیق دولتی تواند در سایهاقتصادی اگر چه می
مجری خوبی باشد، لیکن به هیچ وقت در آن واحد مجری و 

بنابراین نظیر تجربه کالنشهر ناظر مطلوبی نخواهد بود. 
های بخش میالن، باید در بخش اجرا تا حد ممکن از ظرفیت

، خصوصی و در بخش نظارت از امکانات تخصصی دولت
های دانشگاهی و پژوهشگاهی ملی و یتو ظرف دولتینیمه

 بهره جست.فراملی 

ی مسئولین، جهت نیل به مدهای حمل سازی و اغناپس از آگاه .5
 مدتمدت و کوتاهانهای بلندمدت، میمحور؛ برنامهو نقل بوم

ی گروداران تدوین گردند. عملی با تاکید بر مشارکت همه
سازی های ایرانی، عالوه بر تالش جهت پیادهمسلماً در مدل

ی رایهابا تا ریزی مشارکتی، نیاز است مفهوم مدیریت و برنامه
 تصحیح و بازنگری درها و اقدامات اصالحی، امکان سیاست

 هایبخشی از گروهانگاشتن نادیده  هنجر بهایی که مرویه
 شود، فراهم شود.نفع میذی

اما هویدا  افزاری سریع و مشهود استتاثیرات اقدامات سخت .4
 در عین حال و افزاری بطعی، ناملموساقدامات نرمرات شدن اث

ماندگارتر است. لذا چنانچه مالک و مبنای ارزیابی عملکرد 
افزاری مات روبنایی سختاندرکاران تنها اقدامدیران و دست

روند افزاری به حاشیه میباشد، به تبع اقدامات زیربنایی و نرم
شوند. در گذاران و مجریان خارج میو از اولویت سیاست

محور در شهرهای ریزی توسعه مدهای حمل و نقل بومطرح
ایران باید برای توسعه اقدامات ناملموس زیربنایی اولویت ویژه 

نچه مدیرانی در کنار اقدامات زودبازده و روبنایی، قائل شد و چنا
ان به اقدامات بلندمدت و زیربنایی همت گماردند، برای آن

 د. ونل شی تشویقی قایهای ویژهمکانیسم

م مستقی پروری و آموزش عمومیبدون فرهنگ ،آفرینیتحول .1
 این گزاره به خوبی تبیین ومیسر نخواهد بود.  و غیرمستقیم

شهرهای پیشگام در شهروندان  هامروز چراکه د کنتدقیق می
سواری را دوچرخه محور، نظیر میالن،توسعه حمل و نقل بوم

ی تفریح و سرگرمی بلکه به عنوان نه به عنوان یک وسیله
لذا فروکاست گیرند. در نظر میمد حمل و نقلی  یک

به  ،رواین شهرهای پیشمحور آوردهای حمل و نقل بومدست
شناختی موجب خطای معرفت ،مهندسی صرف-نیاقدامات ف
ی ایرانی خواهد شد. مدیران و ریزان توسعهدر برنامه

ریزی حمل و نقل شهری در ایران اندرکاران طرح و برنامهدست
 گذاریسرمایه با بایدمحوری هستند که در حال تمرین بوم

حمل و نقل پایدار و سبز فهم مردم از  ،ویژه در حوزه آموزش
به عنوان یک مد کارآمد دوچرخه را ارتقاء بخشند و ی بر مبتن

 .ترویج نمایند

باشد دوران دیجیتالی شدن می حاضر، عصر که این به توجه با .4
 ،دکننو شهرهای به سرعت به سمت هوشمند شدن حرکت می

توان برای شهرهای ایرانی توصیه نمود که در تمام شئون می
 ریزی توسعه مدبرنامه ریزی شهری خصوصاًمدیریت و برنامه
به سمت هوشمندسازی  ،سواریمحور دوچرخهحمل و نقل بوم

 با یننو هایفناوری ساختن جایگزین حداکثری حرکت نمایند.
کاهش ردپای  ضمن پیشین، کاغذی و دستی هایزیرساخت

عمل  در زیستمحیط به ترویج هر چه بیشتر حمایت از کربن،
ی بسترها رسد طراحیظر میدر این راستا به ن. کندمی کمک

 هر به ویژه کدهای دادن اختصاص و افزاری مختلفنرم
 همه یکپارچه و هماهنگ صورت تواند بهمی دوچرخه،
 کند مدیریت را شهر این دوچرخه اشتراک سامانه هایدوچرخه

های اقتصادی، رفاه جویی محسوس در هزینهو ضمن صرفه
 تری را برای آنانراحت کاربران را نیز افزایش دهد و دسترسی

 فراهم آورد.

سواری محور مبتنی بر دوچرخهتوسعه مد حمل و نقل بوم .9
زیستی، اجتماعی و فرهنگی، ی مزایای محیطعالوه بر همه

ی را نیز چه در بعد کارآفرینی و متعدد فواید اقتصادی پایدار
برای به همراه خواهد داشت.  نیز مالی جوییچه در بعد صرفه

تر کردن این در جهت پررنگمدیران ایرانی دن مجاب کر
گذاری مالی این توان از رویکرد ارزشقل مینمدحمل و 

 بهره برد. های اقتصادیجوییهای شغلی و صرفهیتظرف
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چه از وجوه مغفول توسعه عملیاتی آن ،در شرایط کنونی ایران .8
، شودشناسایی میمحور مبتنی بر دوچرخه مد حمل و نقلی بوم

های دبینی فرآینسواران و پیشقوانین حمایتی از دوچرخهوضع 
ته این نک اعمال و نظارت این قوانین به نحوی اثربخش است.

 د. گیری شوباید در سطوح عالی حاکمیتی پی نیز

شهر میالن تنها در صورتی برای  کارآمد کلی الگوی یارایه .32
ود د ببرداری مدیران و مسئوالن ایرانی مفید فایده خواهبهره

، به محلی هایچالش و هافرصت با که در بافت و بستر ایرانی،
چه  اگر گرددلذا تاکید می. شود و بازخوانی صورت بومی درک

 اشتباهات، تکرار موجب جهانی موفق تجارب از پوشیچشم
شد،  خواهد آزموده هایراه از بسیاری آزمودن و سوزیفرصت

 به کوممح و منابع تالفا به نیز منجر کورکورانه لیکن تقلید
ی در موارددهد، تجربیات گذشته نشان می خواهد بود. شکست
 کاناتشهرهای ایرانی کالبد و فیزیک تجهیزات و ام خاص،

از اند، بدون آن که وارد کرده محور را از غربحمل و نقل بوم
رای روح و تفکر وبافت و بستر و از سوی دیگر به به یک سو 

و  ی اشتراکیهیچ سیستم دوچرخه راینبناب آن توجه کنند.
مورد مطالعه در  سواری در دنیا، از جمله؛دوچرخهی مسیر ویژه

پژوهش حاضر، موفق نبوده مگر آن که در توسعه 
های کالبدی و مهندسی، مالحظات و الزمات زیرساخت

مورد شناسایی و  تر عمیقارا پیش هاآنفرهنگی و اجتماعی 
ایران نیز باید در هر طرح توسعه حمل و د. نتوجه قرار داده باش

 -های ایرانینقل به الزامات فرهنگی آن مبتنی بر آموزه
 اسالمی توجه جدی مبذول کند.

اندرکاران تعلیم و گذاران، دستسیاست گروه چهار برایدر پایان 
 گردد.می ارایهپیشنهاداتی عموم شهروندان  پژوهشگران و ،تربیت

گردد ترویج و توسعه توصیه مییان و مجرگذاران به سیاست
مبتنی بر دوچرخه را، همگام با آخرین  محوربوم ونقلحمل

های خود رویکردهای مدیریت شهری در جهان، در اولویت برنامه
می اری عالوه بر کمک به سالمت عموذگقرار دهند. این هدف

کاهش بار ترافیکی معابر  جامعه، افزایش نشاط و سرزندگی و
ال گری فعدامی بسیار سازنده در هدایت جامعه به کنششهری، اق

زیست شهری و اقدام برای در راستای کیفیت بخشی به محیط
ر این گذاری دتغییر اقلیم است. سیاستکاهش گرمایش جهانی و 

حوزه به سبب ماهیت چندبعدی و پیچیده آن، باید با مشاوره 
ه این ، کهای تخصصی مرتبط صورت گیردنظرانی از رشتهصاحب

همفکری نیازمند بسترسازی و حمایت مدیران در سطوح کالن از 
 آفرینی هرچه بیشتر پژوهشگران است.نقش

اندرکاران تعلیم و تربیت چه در ساختارهای رسمی آموزش به دست
همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی و چه در دیگر نهادهایی 

وزش روری و آمپفرهنگ مسؤولکه به طور مستقیم و غیرمستقیم 
ی یتمسؤولبا احساس  گرددتوصیه می ،هاهستند همچون رسانه
کنش  وتنها بر تغییر بینش، نگرش افزا نهاخالقی، با رویکرد هم

 قلونحملرا به تبعیت از الگوهای  هاشهروندان تمرکز کنند و آن
بستر  های بلندتر، بلکه با نگاهی به افقنمایندتشویق محور بوم

ای زیست را برزندگی دوستدار محیط نی بر سبکتربیت مبت
نده نیز فراهم سازند. در این راستا غنابخشی به یهای آنسل

محتوای آموزشی در کنار تنوع و تکثربخشی ابزارهای آموزشی باید 
، خالق پیشنهاد ین امر در قالب اتاق فکرهایابا مشاوره متخصص

کارشناسان های خبره تسهیل و اجرایی و توسط در قالب تیم
 ارزیابی و پایش مستمر گردد.
 تر،آفرینی پررنگبا نقش تا گرددبه پژوهشگران توصیه می

عه توس ای نظرورزانه و کاربردیهداوطلبانه و مشتاقانه در پژوهش
ر آفرینی موثهمکاری کنند. نقشسواری و ترویج فرهنگ دوچرخه

 ،یاجتماع -علمیداران تحوالت به عنوان پرچمپژوهشگران 
تصحیح رویکردهای  ل مردم وموجب افزایش اعتماد و استقبا

 گردد.می اندرکاران اجراییدر دست ناکارآمد مدیریتی و اجرایی
سازی در جایگزین گرددتوصیه مینیز به عموم شهروندان 

 رمحوبومخودرومحور به الگوهای تلفیقی و  ونقلحملرفتارهای 
زیست محیطبود کیفیت کنند تا ضمن به گریو مطالبههمکاری 

ی زیستی، بسترکمک به حفاظت تنوع ها وشهری، کاهش آالینده
به فضاهای شهری،  احیا و تقویت احساس هویت و تعلقجهت 

مهیا  شهروندانشناختی امکان تجربه طبیعت و تکوین هویت بوم
 .گردد

کالم آخر آن که هیچ تحولی در جامعه بدون همراهی، خواست و 
 سرزنده که داشتن شهرهایی رواز این .شودقق نمیاراده جمعی مح

امروزه در  ن کهاد، چنبیشتر از خودرو باشبسیار  ها دوچرخهدر آن
رو ، در گاندیافتهوپایی به این توفیق دستبعضی شهرهای ار

  جامعه است.گرودار های جمعی همه گروهو همیاری تصمیم 
 

  هایادداشت
1. Ecocentric Transportation 

2. Ecocentric City 
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ایتالیایی  .3 Zone a traffico limitato  Traffic انگلیسی 

restricted zone 

4. BikeMi, Estée & LILT 

 منابعفهرست 
 .49-54 ،(0)1 پایدار، شهرسازی و معماری پایدار، شهر و محیطی تبلیغات نظام معناشناختی تطبیق .3185 .آ کثیری، اعظم

 مطالعات و جغرافیا. اهواز کالنشهر سواریدوچرخه مسیرهای گزینی مکان .3184 .ه احمدی، و .ر .ع پرویزیان، ؛.م علیزاده، ؛.س پور،امان
 .10-58 ،(38)4 محیطی،

 (.5)32 ونقل،حمل پژوهشنامه ،دوچرخه با سفر برای تمایل میزان بر جنسیت ثیرات از کمی تحلیل یک .3180 .و امینی،

 کاربرد با سواریدوچرخه تصمیم بر موثر دوچرخه مسیرهای هایویژگی عملکرد اهمیت تحلیل .3189 ح طغرایی،و  .ج عفیفه، ؛.ع.ا آصفی،
 .322-83 ،(3)33 ورزشی، مدیریت IPA مدل

 .30-3 ،(89)04 جاده، سواران،دوچرخه تصادفات کاهش جهت ایمنی اقدامات بر مروری .3189 .و نوروزی، و .ک بیگ، آقا

 تحقق راستاى در مداریپیاده قابلیت بر مؤثر هاىشاخص ارزیابى .3184 .ع موسویان، و .ن کار، صحرا ؛.ن مهر، الهی ؛.ب مراد، بابائی
 .12- 38: 39 شماره حصار، هفت محیطى مطالعات، (همدان شهر اکباتان و سینا بوعلى خیابان: موردى نمونه) شهرى پایدار توسعه

 هنرهای محور، کاربر رویکرد با کیش جزیره برای دوچرخه کرایه سیستم طراحی .3183 .ن محمدپور، و .ی خداداده، ؛.ن پور، باطنی
 . 90-44( .5) 34(. زیبا هنرهای) تجسمی

 دوچرخه از هاستفاد قصد با مرتبط عوامل بررسی .3181 .ر مقدم، روحی و .ط خواه،کمالی .؛م کریمی، ؛.م اول، قلیان ؛.ح.م مقدم، باقیانی
 . 81 - 91 ،(51) ،(5) 31 بهداشت، طلوع یزد، پزشکی علوم دانشگاه پسر دانشجویان در شده ریزیبرنامه رفتار تئوری براساس

 فصلنامه. سرزمینسیمای شناسیبوم اصول اساس بر هاسبزراه شبکه پایداری هایشاخص توسعه .3180 .ن دینان، رقعیمب و .ش جلوه، برق
 .395-314 ،(3)34 زیست،محیط ولوژیتکن و علوم

 کاربردی، شناسیجامعه ،(اصفهان شهر بر تأکید با) سواریدوچرخه مسیرهای طراحی و گزینی مکان معیارهای .3182 .ع فتحی، تقوایی
00(1)، 314-340. 

 گیری تصمیم و GIS از ستفادها با عمومی دوچرخه هایایستگاه مکانی ریزی برنامه .3181 .م آقامحمدی، و .م طالعی، ؛.ق جوادی،
 .15 – 41 ،(5) 1 برداری، نقشه فنون و علوم چندمعیاری،

 ارتقای جهت در اشتراکی هایدوچرخه طراحی زیرشاخصهای و هاشاخص ارزیابی .3184 .ا. م شکوهی، و .ع. ا خوارزمی، ؛.د جهانشاهی،
 شهری، سعهتو و معماری عمران، المللیبین کنگره چهارمین ،(مشهد شهر:  موردی ی مطالعه) کارشناسان و مشترکین دیدگاه از آن مقبولیت

30-04. 

 انسانی، جغرافیای پژوهشهای بناب، شهر: موردی نمونه شهری، پایدار ونقلحمل در آن نقش و دوچرخه .3199 .ی اشرفی، و .ح نژاد،حاتمی
50(42)، 54-11. 

 مطالعه) پایدار ونقل حمل رویکرد با سواریدوچرخه خط احداث مسیر بهترین یینتع .3181 .پ شناس،حقو  .پ هامونی،؛ .م حبیبیان،
 .120- 481 ،(1)58 ،(امیرکبیر) امیرکبیر عمران مهندسی ،(شیراز شهر 3 منطقه: موردی

 دوره در ایران رد سواریدوچرخه از ناشی هایمرگ بررسی. 3185 .ع خادمی، و .ن موسوی، بدیعیان ؛.م حسینی، ؛.ح عطاران، ؛.آ حجازی،
 . 043- 011 ،(5) 03 قانونی، پزشکی علمی مجله ،3198 – 3183 زمانی
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. هوشمند دوچرخه اشتراک هایجایگاه ایجاد جهت مناسب رویکردی ارایه: تهران دوچرخه اشتراک سامانه .3181 .ا چاوشی، و .ا. ح حمیدی،
 .041-049(. 0)8. ونقلحمل مهندسی پژوهشی-علمی فصلنامه

 دوچرخه از استفاده با شهری گردشگری گسترش کالبدی تحلیل و بررسی .3183 .م خانی،صفی و .ص قائدرحمتی، ؛.ا الحسینی، خادم
 . 320-98(. 1) 3. گردشگری فضای جغرافیایی(. اصفهان شهر 1 منطقه: موردی مطالعه)

 مسیرهای اثربخشی و موجود وضعیت ارزیابی .3181 .م فریدفتحی، و .س الهی، فتح ؛.ا شاهین، ؛.ی آذرین، بدری ؛.س نیکوخصلت، دباغ
 . 50 - 13 ،(31) 4 ورزشی، مدیریت در معاصر هایپژوهش تبریز، شهر سواریدوچرخه ویژه

 هایپژوهش پژوهشی ـ علمی دوفصلنامه. "مراغه شهر تاریخی بافت معابر مداریپیاده قابلیت ارزیابی. 3189 .ر ناصری، و .ش روستایی،
 .315-301 ،(38)3 شهری، سیشنا بوم

 هرش نشریه ،(شیراز) حافظ محور: موردی مطالعه تاریخی فرهنگی محورهای مداری پیاده قابلیت پیمایش .3183 .ر پیروزی، و .ع سلطانی،
 .44- 14:  1 بومی، معماری و

 توسعه و مدیریت، مشهد فردوسی دانشگاه: مطالعه مورد دانشگاه در سواریدوچرخه فرهنگ توسعه ،3181 .م .س زاده، عظیم و .ی صفار،
 .345-341 ،(8-0234) سال ،(32) 3 ورزش،

 ،تهران کالنشهر: موردی مطالعه کالنشهرها، سطح در دوچرخه از استفاده اجتماعی پذیرش میزان بررسی .3181 .م رحیمی،و  ،.م عسکری،
  .021- 394 ،(14 پیاپی) 3 ،09 ،(اصفهان دانشگاه انسانی علوم پژوهشی مجله) کاربردی شناسی جامعه

 مهندسی فصلنامه تهران، شهر در دوچرخه اشتراک سیستم بر موثر هایسیاست شناسایی .3184 .م حبیبیان، و .ع طورزنی، عسگری
 .110-104 ،(1)4 ونقل،حمل

 طرح هایچالش و آوردها دست سنجش: ونقلحمل بدیل تمهیدات طریق از شهری پایداری ارتقای .3182 .ا فایضی، و .پ عالالدینی،
 . 82-44 ،(3)3 شهری، مطالعات تهران، در اشتراکی دوچرخه آزمایشی

 و مدیریت کرمان، شهر در سواریدوچرخه توسعة بر موثر عوامل اکتشافی مطالعة .3180 .ا شریفیان، و .ک تبریزی، قهرمان ؛.م عمادی،
 .54-12 ،(0)0 ورزش، توسعه

 شهری؛ ونقلحمل شاخص بر تأکید با مداریپیاده طرح اجرای سنجیامکان .3189 .م جهانی، و .ر.م اق،بسح ؛.م شاطریان، ؛.ی غالمی،
 . 00-3 ،(0)8 ،(جغرافیا) فضایی ریزی برنامه. دزفول شهر خمینی امام خیابان: موردی نمونة

 ویژه مسیرهای ایجاد وسیله به شهری رافیکت حجم کاهش کار راه بررسی .3198 .ر نژاد،قشقایی و .ا الحسینی، خادم ؛.ص قائدرحمتی،
  .3-38 ،(9)1 محیط، آمایش شیراز، شهر تاریخی بافت: موردی مطالعه سواریدوچرخه

 ،(زنجان شهر موردی؛ مطالعه) شهری سفرهای در دوچرخه از استفاده به تمایل کاهش بر مؤثر عوامل بررسی .3185 .ا اسدی، و .ر قربانی،
 .099-014 ،(43)38 ریزی، مهبرنا و جغرافیا نشریه

 . 09- 34 ،38 زیبا، هنرهای قدیم، تهران محدوده در دوچرخه و پیاده مسیرهای ایجاد سنجی امکان .3191 .ف قریب،

 ،(00)4 شهری، مدیریت مطالعات تهران، شهر 9 منطقه شهروندان-سواریدوچرخه مسیرهای بخشی اثر و کارایی ارزیابی .3185. م قریشی،
10-55. 

 ،(3)31 ونقل،حمل پژوهشنامه ونقل،حمل حوزه در باز گذاریسیاست چارچوب ارایه .3189 .ع. س ،منصورزاده و .م حامدی، ؛.ا.ر پور،لیق
314-342. 
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 .342-311 ،(83)04 جاده، سواری،دوچرخه گسترش منظور به ارومیه شهر کالبدی و طبیعی وضعیت ارزیابی .3181 .ی تمری، و .ا مبارکی،

 ،(اردبیل شهر: موردی مطالعه) مدارپیاده شهر گرهای نما در شهری محالت بندیرتبه و سنجش .3184 .ج .م زاده،حاجی و .ر .ع دی،محم
 .340-313: 01 شماره شهر، ریزیبرنامه و پژوهش پژوهشی علمی فصلنامه

 هایپژوهش و مطالعات اصفهان، شهر پایدار نقلوحمل سیستم در دوچرخه نقش بر جغرافیایی تحلیلی. 3182 .ر آبادی، ملک مختاری
 .300-323 ،(8)  1 ای، منطقه شهری

 منطقه در غیرموتوری ونقلحمل سیستم پذیری تحقق عدم هایچالش ارزیابی .3184 .س قربانزاده، و .ن. س حسینیان، ؛.ع مرتضایی،
 .051-014 ،(5)34 ونقل،حمل پژوهشنامه مشهد، یک

 . 451 امیدمهر، انتشارات ،(جهانی تجارب) شهری مدیریت با آشنایی .3199 .مشهد اسالمی شورای هایپژوهش مرکز

 ی هزینه کاهش برای دوچرخه گذاری اشتراک سیستم طراحی و مرکزی یابی مکان هایچالش .3184 .ف قدمی، و .ع گودرزی، معظمی
 .نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه کاربردی مهندسی در فناوری ملی همایش ها،آالینده کاهش و سفر

 از استفاده درمیزان موثر عوامل بررسی .3183 .م لسبویی، زادهرمضان و .م نژاد، کرمی ؛.آ شریفی، حاجی ؛.م .م درگاهی، ؛.ع حسینی، ملک
 زاگرس، ندازا چشم جغرافیایی نامهفصل ،(9 منطقه مدائن و حوض هفت هایمحله موردی نمونه) شهری ونقلحمل در اشتراکی دوچرخه

5 (33)، 348-349. 

 هوشمند هایدوچرخه از استفاده و مشهد شهر عمومی دوچرخه هایایستگاه هوشمندسازی تاثیر بررسی .3181 .ج نژاد،ایوبی و .ی مهرپویا،
 و ایهپ علوم در یا رشته میان مطالعات المللی بین کنگره اولین شهری، درون عمومی ونقلحمل از مدی عنوانبه آن جایگاه ارتقای بر

 .مهندسی
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  .جاده ،(شهرآباده:)مطالعه
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Abstract 

The new ecocentric paradigm in urban management and planning has led to the recognition of cycling 

as one of the most important intra-city transportation systems. The present study seeks to achieve a 

comprehensive explanation of cycling-based green transportation model, its benefits, challenges, and 

opportunities, through documentary and thematic analysis techniques. A total of 13 challenges and 

20 opportunities and solutions were extracted, by a systematic review of 31 national and 20 

international studies on cycling-based green transportation. Based on the findings, four macro 

infrastructure areas were obtained including technical-hardware, educational-promotional, online 

software and services, and legal aspects. Then the required goals and programs for each area were 

identified and described. The next step was to focus on Milan C Area by a case study approach. The 

data obtained from the field observations was analyzed using the semiotic method derived from the 

map-based platforms. Attempts were made to determine the reasons for Milan Municipality's success 

in expanding and promoting cycling, by focusing on the details and applying the general propositions 

of theoretical foundations to field realities. The results of the research were presented in the form of 

a conceptual model to clarify the findings. The present study provides a picture of the eco-oriented 

approach achievable for urban transport management that has been successful in practice and can be 

significant for many metropolitan areas that are at the beginning of changing urban management and 

planning approaches to eco-base paradigms. Finally, practical suggestions were presented for the four 

groups of stakeholders including policymakers, education executives, researchers, and, ultimately, 

the general public, in line with their rights and responsibilities, with a synergistic approach. 
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