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سخن نخست 

از خودرو،  از میانه های قرن بیستم، با سرعت گرفتن چرخ های صنعت و گسترش روزافزون تولید و استفاده 
مشکالت حمل ونقل در جوامع شهری بروز و ظهور پیدا کرد و ازاين رو در دهه های مختلف اقدامات مختلفی در 
دستور کار مديران شهری قرار گرفت تا معضالتی نظیر ازدحام و تراکم ترافیک کنترل شوند. تحوالت اين تالش ها 
درنهايت منجر به استیالی رويکرد انسان محوری در برنامه ريزی و مديريت شهرها گرديد. در همین راستا يکی 
از راهبردهای کشورهای مختلف جهان برای حل مشکالت حمل و نقل شهری، با توجه به آلودگی هوا و مصرف 
بی رويه منابع تجديد ناپذير، استفاده از دوچرخه  به عنوان يک سیستم حمل و نقل شهری است. در کشور ايران نیز، با 
توجه به وضعیت نگران کننده افزايش استفاده از خودروی شخصی و پیامدهای گسترده آن، يکی از اقدامات کنترلی 
تقاضای حمل و نقل، ترويج استفاده از اين وسیله نقلیه سالم، مفید و باصرفه در سفرهای کوتاه و متوسط شهری است. 

بدون ترديد دوچرخه سواری با توجه به مزيت هايی همچون، کاهش مصرف انرژی و سوخت، کاهش هزينه های 
عمومی و شخصی، کاهش آلودگی هوا و تأمین سالمت و نشاط عمومی به ويژه در نسل جوان يکی از شیوه های 
مناسب برای سفرهای درون شهری است. يکی از اقدامات مهم درزمینٔه افزايش سهم اين شیوه ی سفر، شناسايی 
عوامل مختلفی است که بر انتخاب آن اثر گذاشته و در صورت عدم توجه به اين عوامل هزينه هنگفتی صرف ايجاد 
تسهیالت دوچرخه سواری خواهد شد. به همین منظور سعی شده است تا با انجام مطالعات مدون و گسترده نسبت 
به بررسی نقش عوامل مؤثر بر تقاضای سفر با دوچرخه در شهر تهران پرداخته شود و امید است با به کارگیری نتايج 

حاصل از آن، سطح استفاده از اين شیوه ی حمل و نقلی انسان محور افزايش يابد.

بابک نگاهداری

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکیده

امروزه، افزايش بی رويه خودروهای سواری در سطح شهرها و رشد روزافزون سفرهای درون شهری، مشکالتي 
ازجمله تراکم و آلودگي هوا به وجود آورده و منجر به تنزل کیفیت زندگی در کالن شهرها شده است. در چنین 
شرايطی معمواًل به کارگیری سیستم های مدرن حمل و نقلی مطرح می شوند اگرچه روش های سنتی نیز از اهمیت 
افزايش  و  آلودگی هوا  و  تراکم  فوايدی همچون: کاهش  به  توجه  با  برخوردارند.  سیستم دوچرخه سواری  ويژه ای 
سطح  افزايش  اما  است.  مطرح  انسان  محور  و  سبز  حمل و نقلی  گزينه  يک  به عنوان  مردم  فیزيکی  فعالیت  سطح 
دوچرخه سواری تنها با اجرای عملیات عمرانی که از جنس سخت افزار است امکان پذير نیست، بلکه عوامل مختلفی 
بر انتخاب شیوه ی سفر با دوچرخه اثر گذار است و در صورت عدم توجه به اين عوامل تنها هزينه هنگفتی صرف 
اهمیت  از  ايران  در کشور  متفاوت موجود  فرهنگ  به  توجه  با  امر  اين  فیزيکی طرح ها خواهد شد.  ايجاد شرايط 
ويژه ای برخوردار است. هدف از انجام اين مطالعه، ارائه مدل تقاضای سفر با دوچرخه و تعیین نقش عوامل مختلف 
ازجمله، ويژگی های فردی، اقتصادی، محیطی و مشخصات سفر در دوچرخه سواری است. اطالعات موردنیاز برای 
انجام مطالعه، از طريق طراحی پرسشنامه و پرسشگری در منطقه هشت شهرداری تهران گردآوری شده و جامعه 
تعداد  است.  منطقه  اين  در  يا تحصیل(  )کار  دانش آموزان شاغل  و  دانشجويان  معلمان،  کارمندان،  آماری شامل، 
پرسشنامه های توزيع شده بین پاسخ گويان، 565 پرسشنامه بوده که از اين تعداد، 528 پرسشنامه بازگردانده شده 
است. در بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از دوچرخه در شرايط موجود از 505 مشاهده استفاده گرديده و نتايج 
مدل نشان می دهد، زنان کمتر از مردان از دوچرخه استفاده کرده و از دوچرخه بیشتر برای سفرهای باهدف  تحصیل 
و خريد، استفاده می شود.همچنین مشاهده شد، وجود دوچرخه در خانوار موجب افزايش احتمال استفاده از دوچرخه 
و افزايش دسترسی به حمل و نقل عمومی موجب کاهش تقاضای سفر با دوچرخه می گردد. همچنین، اهمیت ويژگی 
وجود خودروی شخصی در خانوار برای همه ی مسافران به صورت يکسان نیست و در بین مسافران در ارتباط باوجود 
خودروی شخصی در خانوار و استفاده از دوچرخه اختالف سلیقه ای وجود دارد که بخشی از آن بر اساس جنسیت و 
میزان دسترسی به حمل و نقل عمومی قابل توضیح است. نتايج مدل حداکثر زمان قابل قبول برای دوچرخه سواری در 
انجام سفرهای کار يا تحصیل که با استفاده از 473 مشاهده پرداخت شده نیز نشان می دهد، در صورت وجود فضای 
مناسب و ايمن برای پارک دوچرخه در محل کار يا تحصیل، افراد حاضرند زمان بیشتری )حداکثر 31 الی 50 دقیقه( 
را با دوچرخه طی نمايند. همچنین وجود خط دوچرخه در محدوده سفر مسافران، باعث ايجاد تمايل برای حداکثر 1 
الی 30 دقیقه دوچرخه سواری می شود. بررسی داليل استفاده نکردن از دوچرخه نیز نشان داد، عرف نبودن، ترس از 

تصادف و پايین آمدن موقعیت اجتماعی از داليل مهم پاسخ گويان برای استفاده نکردن از اين شیوه ی سفر است.

کلیدواژه: سفر با دوچرخه، مدل سازی تقاضا، عوامل مؤثر بر دوچرخه سواری، حداکثر زمان دوچرخه سواری، داليل عدم استفاده از 

دوچرخه، لوجیت ترکیبی.
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مقدمه.  1
امروزه شهرها به عنوان مکان زندگی و فعالیت انسان، در تأمین نیازهای انسانی با چالش هايی مواجه شدند. 
فزاينده  وابستگی  تعداد سفرهای درون شهری،  و  افزايش طول  قبیل:  از  از مسائلی  ناشی  اين چالش ها،  از  برخی 
به اتومبیل، رشد بی رويه شهرها و افزايش آلودگی های محیطی ناشی از وابستگی به وسايل حمل و نقل شخصی 
است. در سال های اخیر، با توجه به بحران های انرژی و مشکالت زيست محیطی، کشورهای توسعه يافته موضوع 
صرفه جويی در مصرف سوخت و استفاده از دوچرخه به جای استفاده از خودروی شخصی را موردتوجه قرار داده  و 
برنامه ريزی وسیعی برای معرفی سیستم دوچرخه به عنوان بخشی از سیستم حمل و نقل شهری انجام داده اند. اگرچه 
نامناسب بودن برای استفاده در سفرهای طوالنی و شرايط آب و هوايی  ايمنی و  دوچرخه سواری دارای مشکالت 
نامساعد است، اما علل استفاده از آن به لحاظ صرفه جويی در مصرف انرژی و سوخت، کاهش هزينه های عمومی و 
شخصی و کاهش آلودگی هوا به حدی روشن است که استفاده از اين شیوه ی حمل و نقل در کشورهای توسعه يافته 

به عنوان يک جنبش مردمی درآمده و دولت ها برای پاسخگويی به اين نیازها برنامه ريزی نموده اند. 

اهمیت پرداختن به اين موضوع در تهران، کالن شهری با بیش از 8 میلیون سکنه، که طبق آمار، جمعیت اين 
شهر در طول روز از 12 میلیون فراتر رفته و تعداد سفرهای روزانه به 15.8 میلیون سفر می رسد و روزانه بیش 
از 4.2 میلیون وسیله نقلیه از شبکه جاده ای اين شهر عبور می نمايد، دوچندان است. در سال های اخیر، مسئوالن 
شهری اقداماتی )اجرای طرح های مختلف دوچرخه( جهت کاهش اين مشکالت و افزايش سطح استفاده از دوچرخه  
به عنوان يک شیوه ی حمل و نقلی انجام دادند، اما افزايش سطح دوچرخه سواری تنها با اجرای عملیات عمرانی که از 
جنس سخت افزار است امکان پذير نیست، درواقع تنها مشکل، وجود يا عدم وجود تسهیالت دوچرخه سواری نبوده 
و عوامل مختلفی بر انتخاب شیوه ی سفر با دوچرخه اثر می گذارد و در صورت عدم توجه به اين عوامل، تنها هزينه 
هنگفتی صرف ايجاد شرايط فیزيکی طرح ها خواهد شد و استقبال چندانی از آن ها به عمل نخواهد آمد. بدين ترتیب 
دوچرخه سواری در بستر حمل و نقل درون شهری نیازمند پژوهش های مستمر و اتخاذ راهکارهای مناسب است، اين 
امر با توجه به فرهنگ متفاوت موجود در کشور ايران، همچنین شرايط کشور که در حال گذار از حمل و نقل اتومبیل 

مدار است، از اهمیت ويژه ای برخوردار است.

بدين ترتیب، هدف اصلی اين مطالعه ارائه مدل تقاضای سفر با دوچرخه و بررسی نقش عوامل مختلف فردی، 
ساخت  از  استفاده  با  شده،  سعی  مطالعه  اين  در  است.  دوچرخه سواری  در  سفر  مشخصات  و  محیطی  اقتصادی، 
قابل قبول  زمان  حداکثر  همچنین  و  موجود  شرايط  در  دوچرخه  از  استفاده  میزان  بر  مختلف  عوامل  نقش  مدل، 
اطالعات  فراوانی  تحلیل  از  استفاده  با  همچنین  شود.  بررسی  تحصیل  يا  کار  سفرهای  در  دوچرخه سواری  برای 
گردآوری شده، میزان تمايل افراد برای تغییر شیوه ی سفر و استفاده از دوچرخه در سفر،کار يا تحصیل و  داليل عدم 

استفاده از دوچرخه تعیین گردد. 

ساختار گزارش بدين شکل است که پس از ارائه مقدمه در بخش حاضر، در بخش دوم به مرور ادبیات داخلی و 
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بین المللی پرداخته شده و روش تحقیق در بخش سوم ارائه شده است. در بخش چهارم نیز نتیجه گیری و پیشنهاد ها 
ارائه شده است. 

مطالعات پیشین.  2
در اين بخش از مطالعه با بررسی مطالعات داخلی و بین المللی، خالصه ای از مطالعات انجام شده درزمینٔه سفر 

با دوچرخه ارائه شده است.

مطالعات داخلی. 1. 2

در سال های اخیر مطالعاتی در تهران، جهت افزايش سطح استفاده از دوچرخه  برای انجام سفرهای درون شهری 
انجام شد که از آن جمله می توان به مطالعه و اجرای ساماندهی به کارگیری دوچرخه سواری در شهر تهران و طرح 

جامع دوچرخه شهر تهران اشاره نمود.

مطالعه و اجرای ساماندهی به کارگیری دوچرخه سواری در شهر تهران در مردادماه سال 1388 با اهداف اصلی 
ارتقاء ايمنی و افزايش سطح استفاده از دوچرخه سواری به عنوان يک شیوه حمل و نقلی از طريق توسعه مسیرهای 
دوچرخه، تسهیالت حمايتی و برنامه ريزی آموزشی و تشويقی و همچنین افزايش آگاهی و مقبولیت دوچرخه سواری 
به عنوان يک شیوه حمل و نقل پايدار از جانب سیاست گذاران، طراحان، مهندسان و کاربران وسايل نقلیه موتوری 
توسط شرکت مهندسین مشاور طرح ماندگار آريا و با حمايت سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران انجام شد. در اين 
مطالعه به تدوين مقررات و ضوابط فنی مسیرهای دوچرخه سواری ازجمله: تدوين ضوابط فنی، ترافیکی و ايمنی 
مسیر دوچرخه سوار، روش مکان يابی ايستگاه های تحويل دوچرخه، ضوابط تعمیر و نگهداری مسیرهای دوچرخه، 
نحوه امداد رسانی در حوادث احتمالی مسیرهای دوچرخه، تعیین نحوه نرخ گذاری استفاده از دوچرخه های عمومی، 
تعیین تسهیالت موردنیاز مسیرهای دوچرخه و بررسی موانع و محدوديت های ترافیکی موجود در معابر جهت احداث 
مسیر و راه حل برای رفع مشکالت پرداخته شده  و درنهايت با انجام اين مطالعه طرح های اجرايی برای احداث مسیر 

دوچرخه در مناطق 2، 4، 5، 6، 7، 11 و 12 ارائه گرديده است )مهندسین مشاور طرح ماندگار آريا، 1388(. 

طرح جامع دوچرخه شهر تهران نیز در دی ماه سال 1390، توسط شرکت جامع مطالعات حمل و نقل و ترافیک 
تهران و باهدف تخمین تقاضای سفر با دوچرخه صورت گرفت )شرکت جامع مطالعات حمل و نقل و ترافیک تهران، 
1390(. تقاضای سفر در اين پژوهش به دو بخش تقاضای بالفعل و بالقوه تقسیم بندی گرديد و تقاضای بالفعل سفر 
با استفاده از بانک اطالعاتی سفرهای مبدأ- مقصد شهر تهران در سال 1383 و مدل حمل و نقل و ترافیک تهران به 
دست آمد و برای تخمین تقاضای بالقوه سفر، از بانک اطالعاتی سفرهای مبدأ- مقصد شهر تهران در سال 1383، 
مدل حمل و نقل و ترافیک تهران و پرسشگری در سطح منطقه هشت شهرداری تهران استفاده شد. در اين مطالعه 
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سفرها به دو بخش )1. سفرهايی که با وسايل نقلیه موتوری انجام می شود، 2. سفرهايی که به صورت پیاده و جهت 
دسترسی به ايستگاه های حمل و نقل عمومی انجام می شود( تقسیم بندی شده و میزان تمايل پاسخ گويان برای تغییر 

شیوه ی سفر و استفاده از دوچرخه در شرايطی که امکانات دوچرخه سواری فراهم شود، مورد پرسش قرار گرفت.

مطابق با برآوردهای انجام شده، 30 درصد از حجم عابران پیاده که قصد دسترسی به حمل و نقل عمومی دارند، 
پتانسیل تغییر شیوه ی سفر و استفاده از دوچرخه را دارند. همچنین برای کاربران حمل و نقل موتوری در سفرهای با 
طول کمتر از پنج کیلومتر، 17 درصد از سفرهای با خودروی شخصی، 29 درصد از سفرهای با تاکسی و مسافربر، 
20 درصد از سفرهای با مینی بوس، 15 درصد از سفرهای با مترو و اتوبوس، 15 درصد از سفرهای با سرويس و 20 

درصد از سفرهای با موتورسیکلت، پتانسیل انجام سفر با دوچرخه را دارند. 

مطالعات بین المللی. 2. 2

مرور مطالعات بین المللی نشان می دهد، به طورکلی به منظور ارائه مدل تقاضا و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای 
سفر با دوچرخه، دو رويکرد وجود دارد. در رويکرد نخست، دوچرخه به عنوان تنها گزينه حمل و نقل در نظر گرفته شده 
و با ارائه مدل تقاضای سفر با دوچرخه، اثر عوامل اساسی اثر گذار همچون، مشخصات فردی، مشخصات اجتماعی- 
اقتصادی و مشخصات سفر بر آن مشخص شده است. براي مثال ارتوزار و همکاران )Ortuzar et al.. 2000( به 
بررسی نقش عوامل مختلف همچون سن، جنسیت، درآمد و طول سفر )مسافت( بر تقاضای سفر با دوچرخه در 
سانتیاگو برزيل پرداخته و مشاهده نمودند طول سفر يکی از اساسی ترين متغیرها در انتخاب شیوه سفر است و با 
افزايش طول سفر، تقاضای سفر با دوچرخه کاهش می يابد. رودريگز و جو )Rodriguez and Joo. 2004( انتخاب 
شیوه حمل و نقل غیر موتوری و شرايط فیزيکی محلی محیط در کارولینا آمريکا را بررسی نموده و نتیجه گرفتند، 
 Parkin et( شیب و دسترسی به پیاده رو اثر مهمی در جذابیت سفر با شیوه های غیر موتوری دارد. پارکین و همکاران
al.. 2008( اثر متغیرهای مستقل اجتماعی- اقتصادی، فیزيکی و حمل و نقلی )سن، جنسیت، مالکیت خودرو، درآمد، 

نژاد، آب وهوا، فاصله، ناهمواری، روسازی( را در سهم سفر کاري با دوچرخه در کشورهاي انگلیس و ولز بررسي  و 
مشاهده کردند، هرچه سطح مالکیت خودرو بیشتر باشد، تمايل برای دوچرخه سواری کمتر است. همچنین شرايط 
آب و هوايی نامساعد و شیب زياد باعث کاهش سطح دوچرخه سواری می شود، از طرفی زنان نسبت به مردان تمايل 

کمتری برای دوچرخه سواری دارند. 

بوهلر و پوچر )Buehler and Pucher, 2012( به بررسی اثر عوامل مختلف مثل نرخ مرگ ومیر دوچرخه سواران، 
متغیر اجتماعی- اقتصادی، شاخص پراکندگی، سرانه حمل و نقل عمومی، قیمت بنزين و مالیات و شرايط آب و هوايي 
بر تقاضاي سفر با دوچرخه در 90 شهر آمريکا پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان داد، شهرهای با دوچرخه سواری 
ايمن تر، مالکیت خودرو کمتر، دانش آموزان بیشتر، شاخص پراکندگی کمتر و قیمت بنزين بیشتر، تعداد سفر بیشتری 
با دوچرخه دارند. هینین و همکاران )Heinen et al., 2013( در هلند اثر عوامل مختلف، ازجمله عوامل اجتماعي را 
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در انتخاب سفر کاري با دوچرخه بررسي نموده و نشان دادند، داشتن ديدگاه مثبت درباره دوچرخه سواری، انتظارات 
انبار دوچرخه، وجود تسهیالت تعويض لباس و نیاز به دوچرخه در  همکاران از شیوه سفر فرد با دوچرخه، وجود 
طول ساعت کار، باعث افزايش احتمال سفر با دوچرخه می شود. از طرفی وجود تسهیالت برای ديگر شیوه های 
حمل و نقل، افزايش طول سفر )مسافت( و نیاز به حمل کاال به محل کار، باعث کاهش احتمال سفر با دوچرخه 

می گردد. 

دوچرخه سواری  مختلف  تسهیالت  درباره  دوچرخه سواران  متفاوت  ترجیحات  و  ديدگاه ها  دوم،  رويکرد  در 
 Hunt and( ابراهام  و  نمونه، هانت  برای  قرارگرفته است.  اهمیت تسهیالت مختلف مورد تحلیل  بررسی شده و 
با  کاري  انجام سفر  براي  افراد  انتخاب  در  تسهیالت مختلف دوچرخه سواري  اثر  کانادا،  در   )Abraham, 2007

دوچرخه را بررسي نموده و دريافتند، زمان سفر دوچرخه سواری سپری شده در تسهیالت ترکیبی بسیار بیشتر از مسیر 
 Sener et( و خطوط دوچرخه بوده، همچنین وجود پارکینگ ايمن در انتهای مسیر بسیار مهم  است. سنر و همکاران
al., 2009( اثر عوامل مختلف همچون نوع تسهیالت دوچرخه و امکانات آن و مشخصات فیزيکی جاده، بر انتخاب 

نوع مسیر دوچرخه را بررسی نمودند. نتايج اين پژوهش نشان داد، همه ی دوچرخه سواران نبود هر نوع پارکینگ 
در مسیر دوچرخه سواری را بر وجود پارکینگ ) موازی يا اريب( ترجیح می دهند. علت اين امر، کاهش فاصله ديد، 
ايجاد مانع درحرکت دوچرخه سواران و کاهش ايمنی است. همچنین همه ی دوچرخه سواران به جز جوانان )18-24( 
مسیرهای دارای امکان پارکینگ  اريب برای خودرو را، به علت امکان مانور و زمان عکس العمل بیشتر دوچرخه سوار 

هنگام خروج وسايل نقلیه از پارک، بر مسیرهای با پارکینگ موازی ترجیح می دهند. 

جین و تیواری )Jain and Tiwari, 2010( در بررسی نوع مسیر انتخابی دوچرخه در شهر پیون هند دريافتند، 
دوچرخه سواران خیابان های  عريض را باوجود سرعت و حجم باالی وسايل نقلیه موتوری، بر خیابان های با عرض 
تلقی  دوچرخه سواری  برای  مانع  يک  به عنوان  دوچرخه  مسیر  در  عابران  از طرفی حضور  می دهند،  ترجیح  کمتر 
می گردد. وينترز و همکاران )Winters et al.. 2011( با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مهم ترين عوامل مشوق 
و بازدارنده بر دوچرخه سواری در ونکوور کانادا را بررسی نموده و دريافتند، مسیرهای با مناظر زيبا و جدا از حمل و نقل 
باالی  و سرعت  سنگین  ترافیک  با  مسیرهای  و  دوچرخه سواری  افزايش دهنده سطح  عوامل  مهم ترين  موتوری، 
وسايل نقلیه موتوری، مهم ترين موانع دوچرخه سواری هستند. تاکوريا و همکاران )Thakuriah et al. 2012( به 
بررسی اثر عوامل مکانی و فردی بر تمايل افراد برای تغییر شیوه ی سفر از حمل و نقل موتوری به غیر موتوری در 
شهر شیکاگو پرداخته و دريافتند، امکان دسترسی به حمل و نقل عمومی با استفاده از تسهیالت غیر موتوری اثر مثبت 

در تغییر شیوه ی سفر و استفاده از دوچرخه دارد.
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 جمع بندی مطالعات پیشین. 3. 2

مطالعات  از  خالصه ای   ،2-2 و   1-2 بخش های  در  بین المللی  و  داخلی  مختلف  مطالعات  به مرور  توجه  با 
موردبررسی در جدول 1 ارائه شده است. 

جدول 1- جمع بندی مطالعات پیشین

هدفمطالعه موردیمجری یا نویسندهنوع

داخلی

مهندسین مشاور طرح ماندگار آريا 
ارتقاء ايمنی و افزايش سطح استفاده از دوچرخهتهران، ايران)1388(

شرکت جامع مطالعات حمل و نقل و 
تخمین تقاضای سفر با دوچرخهتهران، ايرانترافیک تهران )1390(

بین المللی

تخمین تقاضاي سفر براي يک شبکه دوچرخه- راهسانتیاگو، برزيلارتوزار و همکاران )2000(

ارتباط بین انتخاب شیوه حمل ونقل غیر موتوری و شرايط فیزيکی کارولینا، امريکارودريگز و جو )2004(
محلی محیط

بررسی اثر تسهیالت مختلف دوچرخه سواري در انتخاب افراد براي انجام ادمنتن، کاناداهانت و ابراهام )2007(
سفر کاري با دوچرخه

سهم سفر کاري با دوچرخهانگلیس و ولزپارکین و همکاران )2008(

بررسی اثر عوامل مختلف همچون نوع تسهیالت دوچرخه و مشخصات تگزاس، امريکاسنر و همکاران )2009(
فیزيکی جاده بر انتخاب نوع مسیر دوچرخه

بررسی نوع مسیر انتخابی دوچرخهپیون، هندجین و تيواری )2010(

بررسی عوامل مشوق و بازدارنده بر دوچرخه سواری ونکوور، کاناداوينترز و همکاران )2011(

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای سفر با دوچرخه برای رفتن به محل کار90 شهر امريکابوهلر و پوچر )2012(

بررسی عوامل مکانی و فردی بر تمايل افراد برای تغییر شیوه ی سفر از شیکاگو، امريکاتاکوريا و همکاران )2012(
حمل و نقل موتوری به غیر موتوری

اثر عوامل اجتماعي در انتخاب سفر کاري با دوچرخهدلف و زل، هلندهینین و همکاران )2013(
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روش تحقیق.  3
مطالعه جاری به منظور ارائه مدل تقاضای سفر با دوچرخه و شناسايی عوامل مؤثر بر تقاضا، از طراحی پرسشنامه 
برای گردآوری اطالعات و مدل لوجیت ترکیبی برای تحلیل آن استفاده نموده که در ادامه موردبحث قرارگرفته 

است.

طراحی پرسشنامه. 1. 3

طراحی پرسشنامه، بامطالعه و بررسی پژوهش ها و پرسشنامه های بین المللی موجود در اين زمینه صورت گرفته 
و شامل مشخصات فردی، مشخصات اقتصادی، مشخصات سفر و مشخصات محیطی محدوده سفر پاسخگويان 
است. عالوه بر اين، میزان استفاده از دوچرخه در شرايط موجود، میزان تمايل افراد برای تغییر شیوه سفر، حداکثر 
زمان قابل قبول برای دوچرخه سواری و داليل استفاده نکردن از دوچرخه، مورد پرسش قرارگرفته است. نمونه ای از 

پرسشنامه طراحی شده در پیوست 1 ارائه شده است )امینی، 1392(.

مشخصات فردی: بررسی پژوهش های پیشین نشان می دهد، عواملی همچون سن، جنسیت، تحصیالت و شغل  •

افراد ازجمله عوامل اساسی در ايجاد تفاوت در نحوه ی انتخاب شیوه ی سفر است. اين عوامل به شرايط فرهنگی 
کشورهای مختلف بستگی داشته و اثر آن ها در کشورهای مختلف متفاوت می باشد، با توجه به شرايط و فرهنگ 

متفاوت موجود در کشور ايران، اين عوامل از اهمیت ويژه ای برخوردار است. 

مشخصات اقتصادی: در اين بخش از پرسشنامه، عوامل اقتصادی شامل تعداد اعضای خانوار، تعداد خودروی  •

شخصی و دوچرخه موجود در خانوار و ساختار خانوار مورد پرسش قرارگرفته است.

مشخصات سفر: يکی از مهم ترين عوامل مؤثر بر تقاضای سفر با دوچرخه مشخصات سفر ازجمله، هدف سفر،  •

زمان و فاصله سفر و نوع وسیله نقلیه مورداستفاده مسافران است. بنابراين در اين بخش اکثر اطالعات مربوط به 
سفر پاسخ گويان از محل سکونت تا محل کار يا تحصیل، پرسیده شده است.  

مشخصات محیطی محدوده سفر: در اين قسمت میزان دسترسی افراد به تسهیالت دوچرخه )مسیر دوچرخه،  •

خانه دوچرخه و پارکینگ دوچرخه(، حجم ترافیک، تعداد تقاطع و میزان شیب مسیر از محل سکونت تا محل کار 
يا تحصیل مورد پرسش قرار گرفت و از پاسخ گويان خواسته شد نظر خود درباره هرکدام از ويژگی های محدوده ی 
سفرشان را به صورت هرگز و مقیاس لیکرت 5-تايی )وجود ندارد:0، خیلی کم: 1، خیلی زياد:5( بیان نمايند. 
همچنین نوع کاربری زمین محدوده ی سفر مسافران، مورد پرسش قرار گرفت. با بررسی اثر عوامل محیطی 
محدوده سفر می توان اهمیت و اثر هرکدام از موارد بیان شده را بر تقاضای سفر با دوچرخه بررسی نموده و در 

ساخت تسهیالت و محل عبور مسیرهای دوچرخه موردتوجه قرارداد.

میزان استفاده از دوچرخه در شرایط موجود: با توجه به وجود تسهیالت محدود دوچرخه سواری در سطح برخی  •
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از مناطق شهر تهران، يکی از مهم ترين سؤاالت بررسی میزان استفاده از دوچرخه در شرايط موجود است. در اين 
سؤال از افراد خواسته شد، میزان استفاده از دوچرخه برای انجام سفر درون شهری را تعیین نمايند. همچنین در 

صورت استفاده از دوچرخه، هدف استفاده از دوچرخه را نیز، بیان کنند.

میزان تمایل افراد برای تغییر شیوه سفر در سفرهای باهدف کار یا تحصیل: در اين قسمت سعی شده با مرور  •

مطالعات گذشته، عواملی که اثر مهمی در افزايش سطح دوچرخه سواری دارد شناسايی شود. بر اين اساس عواملی 
همچون وجود مسیر ويژه دوچرخه، دسترسی به حمل و نقل عمومی از طريق مسیر دوچرخه، وجود پارکینگ امن 
دوچرخه و افزايش قیمت بنزين شناسايی شد و از پاسخ گويان درخواست شد میزان تمايل خود برای تغییر شیوه ی 
سفر و استفاده از دوچرخه برای هدف سفر کار يا تحصیل در هرکدام از شرايط را، به صورت حاضر نیستم يا مقیاس 

5-تايی لیکرت )حاضر نیستم:0، خیلی کم: 1، خیلی زياد:5( تعیین نمايند. 

حداکثر زمان قابل قبول برای دوچرخه سواری در سفرهای باهدف کار یا تحصیل: با توجه به آنکه معمواًل مسافت   •

بین محل سکونت تا محل کار يا تحصیل طوالنی بوده و دوچرخه سوار دچار خستگی شده و ازنظر جسمی و 
فیزيکی توانايی الزم برای دوچرخه سواری برای مدت طوالنی ندارد، اين سؤال مطرح است که زمان قابل قبول 
برای دوچرخه سواری چقدر است. بدين ترتیب از پاسخ گويان درخواست شد، حداکثر زمانی که حاضر به استفاده از 

دوچرخه برای رسیدن به محل کار يا تحصیل هستند، تعیین نمايند.

دالیل استفاده نکردن از دوچرخه: در اين قسمت از پاسخ گويان خواسته شد، مهم ترين داليلی که باعث می شود  •

حتی با بهبود شرايط دوچرخه سواری تمايلی برای استفاده از اين وسیله نداشته باشند، تعیین نمايند. بر اين اساس 
مشخص می شود، عدم استفاده از دوچرخه به دلیل کمبود تسهیالت دوچرخه سواری است يا به دلیل عوامل 
فرهنگی يا اجتماعی و از اين طريق از صرف هزينه های هنگفت جهت ايجاد شرايط فیزيکی طرح ها جلوگیری 

خواهد شد.

جامعه آماری. 2. 3

سفرهای کاری و تحصیلی يکی از مهم ترين جوانب رفتار سفر در جوامع مدرن هستند، همچنین اجباری بوده 
و در يک نقطه معین و زمان ثابت صورت می گیرند و باعث ايجاد تراکم می شوند. اين موضوع در تهران به علت 
حجم زياد سفرهای کار و تحصیل که طبق مطالعات مبدأ- مقصد صورت گرفته در سال 1383 در ساعت اوج 
ترافیک برای افراد 15 تا 65 سال، حدود 66 درصد سفرها باهدف کار و 17 درصد سفرها برای هدف تحصیل 
است، از اهمیت ويژه ای برخوردار است )شرکت جامع مطالعات حمل و نقل و ترافیک تهران، 1390(. بنابراين در اين 
مطالعه تنها هدف سفر کار و تحصیل موردبررسی قرارگرفته و جامعه آماری شامل، کارمندان، معلمان، دانشجويان 
و دانش آموزانی )فارغ از میزان استفاده آن ها از دوچرخه( است که در منطقه هشت مشغول )به کار يا تحصیل( 

می باشند.
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 تعیین تعداد نمونه آماری موردنیاز. 3. 3

برای بررسی رفتار يک جامعه، ازآنجاکه بررسی کل جامعه با توجه به محدوديت های زمان و بودجه امکان پذير 
نیست، بايد قسمتی از جامعه آماری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. تخمین هر مدل آماری به تعداد درجه آزادی 
مطمئنی نیاز دارد. کافی نبودن تعداد نمونه آماری، باعث ايجاد نتايج ناسازگار، غیرقابل اطمینان و بعضی مواقع هیچ 
مدلی ساخته نمی شود. حداقل تعداد نمونه آماری موردنیاز، با استفاده از رابطه ی 1 و در شرايطی که تعداد جامعه 

.)Hensher et al., 2005( آماری مشخص نباشد، از رابطه ی 2 قابل محاسبه است

رابطه 1

رابطه 2

در روابط باال، N تعداد جامعه آماری، n حجم نمونه  تابع معکوس توزيع تجمعی برای توزيع نرمال 
استاندارد )میانگین 0 و انحراف معیار 1(،  سطح دقت و  سطح اطمینان  است. همچنین p مقدار 
صفت موجود در جامعه است که اگر در اختیار نباشد می توان بر اساس پیشنهاد کچران مقدار 0/5 در نظر گرفته 
شود که در اين حالت، مقدار پراکنش به حداکثر مقدار خود می رسد. q نیز درصد افرادی است که فاقد آن صفت در 

، و a مقدار خطای مجاز که معمواًل 5 درصد در نظر گرفته می شود. جامعه هستند 

نمونه  تعداد  تعیین  برای   2 رابطه ی  از  حاضر،  مطالعه  در  آماری  جامعه  تعداد  نبودن  مشخص  به  توجه  با 
درصد  95 اطمینان  سطح  برای  مطالعه،  انجام  برای  الزم  نمونه  حداقل  اساس  اين  بر  که  استفاده شده  آماری 

، 384 مشاهده است )امینی، 1392(. 

 

زمان و مکان گردآوری اطالعات. 4. 3

در  تهران  آزمايشی سیستم دوچرخه شهر  اجرای طرح  به علت  پژوهش،  اين  انجام  برای  موردنیاز  اطالعات 
پرسشگری  از طريق  مناطق،  به ساير  نسبت  تسهیالت دوچرخه  ازنظر  منطقه  اين  بودن  و غنی تر  منطقه هشت 
در اين منطقه گردآوری شد )شکل 1(. پرسشگری اصلی در روزهای 19 الی 23 اسفند سال 1391، با حضور در 
کاربری های مختلف )اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، اداره آموزش وپرورش منطقه هشت تهران، دانشگاه 
علم و صنعت1، مدارس پسرانه خوارزمی، دانشمند، کمیل، هدايت، کمال و مدارس دخترانه ارشاد، خوش نويسان، 
1. دانشگاه علم و صنعت در منطقه چهار تهران واقع شده، به دلیل نزديکی اين دانشگاه به منطقه هشت و همچنین اهمیت بررسی نقش دانشجويان 

در مطالعه، اين کاربری موردتوجه قرارگرفته است. 
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پرتو اسالم، فرهنگ، فاطمیه و رضوان( و پرسشگری از کارمندان، معلمان، دانشجويان و دانش آموزان که در اين 
منطقه مشغول به کار يا تحصیل می باشند، انجام شد )شکل 2(. در اين پرسشگری 565 پرسشنامه بین پاسخ گويان 

توزيع شد که از بین پرسشنامه های توزيع شده، 528 پرسشنامه بازگردانده شد )امینی، 1392(. 

شکل 1- موقعیت جغرافیای منطقه هشت شهرداری تهران

شکل 2- موقعیت کاربری های مورد پرسشگری
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تحلیل آماری اطالعات. 5. 3

در اين مطالعه سعی شد، از کلیه پرسشنامه ها جهت تحلیل و مدل سازی استفاده گردد، اما در برخی پرسشنامه ها 
اطالعات موردنیاز برای مدل سازی وجود نداشت. به همین دلیل تعداد مشاهدات در مدل های مختلف متفاوت است. 

در ادامه خالصه ای از تحلیل اطالعات گردآوری شده ارائه شده است.

میزان استفاده از دوچرخه در شرایط موجود. 1. 5. 3

از 528 پرسشنامه بازگردانده شده توسط پاسخ گويان، 505 مشاهده برای مدل سازی شرايط موجود دوچرخه سواری 
در شهر تهران موردقبول واقع شد. اطالعات به دست آمده در شکل 3 ارائه شده و مشاهده می شود، در شرايط کنونی 
میزان استفاده از دوچرخه کم و تقريبًا 79/41 درصد از پاسخ گويان هیچ گاه از دوچرخه استفاده نمی کنند. همچنین 

تنها 1/58 درصد افراد، اغلب مواقع از دوچرخه استفاده می نمايند )امینی، 1392(. 

شکل 3- سهم گزینه های مختلف میزان استفاده از دوچرخه )درصد(

بررسی هدف استفاده از دوچرخه نیز نشان می دهد )شکل 4(، در شرايط کنونی 11/49 درصد از پاسخگويان 
برای تفريح و ورزش، 5/35 درصد برای خريد و 2/38 درصد نیز برای سفرهای آموزشی از دوچرخه استفاده می کنند.
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شکل 4- هدف استفاده از دوچرخه در شرایط کنونی

حداکثر زمان قابل قبول برای دوچرخه سواری در سفرهای باهدف کار یا تحصیل. 2. 5. 3

از 528 پرسشنامه بازگردانده شده توسط پاسخ گويان، 473 مشاهده برای مدل سازی حداکثر زمان قابل قبول 
می شود،  مشاهده  و  ارائه شده   5 در شکل  مشاهدات  آماری  توزيع  گرفت.  قرار  مورداستفاده  دوچرخه سواری  برای 
22/21 درصد از پاسخ گويان حاضر به استفاده از دوچرخه نیستند. در بین زمان های مختلف برای دوچرخه سواری، 
حداکثر 30 دقیقه و 50 دقیقه دوچرخه سواری به ترتیب بیشترين و کمترين فراوانی را نسبت به ساير زمان ها دارند 

)امینی، 1392(.
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شکل 5- سهم گزینه های مختلف حداکثر زمان قابل قبول برای دوچرخه سواری

میزان تمایل برای تغییر شیوه ی سفر در سفرهای باهدف کار یا تحصیل. 3. 5. 3

در اين بخش، با استفاده از 475 مشاهده، میزان تمايل مسافران برای تغییر شیوه ی سفر و استفاده از دوچرخه 
در سفرهای کاری و تحصیلی )با توجه به تغییر شرايط و بهبود تسهیالت( موردبررسی قرارگرفته و نتايج حاصل در 

جدول 2 ارائه شده است )امینی، 1392(. 
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جدول 2- میزان تمایل برای تغییر شیوه ی سفر و استفاده از دوچرخه در سفرهای باهدف کار یا تحصیل

انحراف 
معیار میانگین خیلی 

زیاد زیاد متوسط کم خیلی 
کم هرگز تغییرات

2.031 2.773 137 95 61 22 25 135 احداث مسیر ويژه دوچرخه

1.951 2.537 99 96 77 31 33 139 با  عمومی  حمل و نقل  ايستگاه های  به  دسترسی 
دوچرخه

1.988 2.878 142 93 75 17 26 122
يا  کار  )محل  مقصد  در  امن  پارکینگ  احداث 

تحصیل(

1.933 2.520 112 62 89 36 50 126 ايجاد سايبان در مسیر 

2.028 3.093 183 84 53 19 21 115 صرف زمان کمتر در صورت استفاده از دوچرخه

1.999 2.893 154 79 66 35 20 121 صرف هزينه کمتر در صورت استفاده از دوچرخه

2.016 2.415 112 68 70 37 31 157 افزايش 50% قیمت بنزين و کرايه های حمل ونقل 
عمومی

تعداد مشاهدات: 475 نفر

همان طور که مشاهده می شود: 

پاسخ گويان در شرايطی که استفاده از دوچرخه موجب کاهش زمان سفرشان شود، تمايل بیشتری )میانگین  •
3/093( برای استفاده از دوچرخه دارند. يعنی بحث زمان سفر، اهمیت زيادی داشته و افراد حاضرند برای کمتر 

شدن زمان سفرشان از دوچرخه استفاده نمايند. 

وجود پارکینگ ايمن در مقصد نسبت به )میانگین 2/878( ديگر تسهیالت اثر بیشتری در افزايش تمايل افراد برای  •
استفاده از دوچرخه در انجام سفرهای کاری و تحصیلی دارد. اين موضوع نشان می دهد، ترس از دزديده شدن 
دوچرخه در وضعیت کنونی وجود دارد و با توجه به پررفت وآمد بودن ادارات، دانشگاه ها و مدارس بايد محل های 

مطمئن برای پارک دوچرخه در نظر گرفته شود. 

افزايش قیمت بنزين و کرايه ها نسبت به ساير موارد اثر کمتری )میانگین 2/415( در تغییر شیوه ی سفر افراد داشته،  •
اين موضوع نشان می دهد افزايش هزينه ی سفر برای مسافران کمتر اهمیت دارد.
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دالیل استفاده نکردن از دوچرخه. 4. 5. 3

در اين قسمت، مهم ترين داليل که به نظر می رسید بر استفاده نکردن از دوچرخه اثر بگذارد، مشخص شد و 
از پاسخ گويان خواسته شد، داليل عدم استفاده از دوچرخه را بیان نمايند. با توجه به آنکه برخی افراد چند دلیل 
برای استفاده نکردن از دوچرخه داشتند، امکان انتخاب حداکثر سه گزينه برای هر فرد وجود داشت. 492 نفر از 
پاسخ گويان به اين سؤال پاسخ دادند. برای تحلیل دقیق تر اطالعات، داليل عدم استفاده از دوچرخه برای دو گروه 
سفرهای کاری و تحصیلی جداگانه بررسی شد که نتايج حاصل از آن در شکل 6 ارائه شده است. همان طور که 

مشاهده می شود:

عرف نبودن شیوه ی سفر با دوچرخه  در جامعه يکی از مهم ترين داليل عدم استفاده از اين وسیله ساده و ارزان  •
است. 61/3 درصد از شاغلین )کارمندان و معلمان( و همچنین 43/7 درصد از محصلین )دانشجويان و دانش آموزان( 

استفاده از دوچرخه را خالف عرف حاکم بر جامعه می دانند. 

پس ازآن، ترس از تصادفات )28/1 درصد سفرهای کاری، 21/5 درصد از سفرهای تحصیلی( به عنوان دلیل استفاده  •
نکردن از دوچرخه معرفی شده، که حاکی از کمبود تسهیالت ايمن دوچرخه و يا عدم اطمینان به ايمنی تسهیالت 

موجود است.

پايین آمدن موقعیت اجتماعی )12/6 درصد سفر کاری و 13 درصد از سفرهای تحصیلی( نیز از داليل مهم  •
پاسخ گويان برای استفاده نکردن از دوچرخه می باشد، درحالی که در بسیاری از کشورهای صنعتی و درحال توسعه، 

اين وسیله در سطح وسیعی به کار گرفته شده و از وجهه ی اجتماعی بااليی برخوردار است. 

نیاز به حمل کاال نیز يکی ديگر از داليل عدم استفاده از دوچرخه است که بیشتر برای دانش آموزان و دانشجويان  •
مطرح است. بر اين اساس، 20/1 درصد از افراد اين گروه نیاز به حمل کاال به محل تحصیل را عاملی برای استفاده 

نکردن از دوچرخه می دانند.

عواملی همچون دوست نداشتن دوچرخه برای سفر )برای دانشجويان و دانش آموزان( و نیاز به وسیله نقلیه در طول  •
ساعات کار )برای کارمندان و معلمان( از ديگر داليل، عدم استفاده از دوچرخه است. 
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شکل 6- دالیل عدم استفاده از دوچرخه در سفرهای باهدف کار یا تحصیل

مشخصات فردی، اقتصادی، محیطی و سفر پاسخگویان. 5. 5. 3

در اين بخش، خالصه ای از نتايج تحلیل اطالعات گردآوری شده شامل مشخصات فردی، اقتصادی، محیطی و 
مشخصات سفر پاسخگويان ارائه شده است1. همان طور که در جدول 3 مشاهده می شود، میانگین سنی پاسخ گويان 
تقريبًا 28 سال بوده و 50 درصد از جامعه آماری را زنان تشکیل می دهند. ازنظر تحصیالت نیز، به طور میانگین 
42/3 درصد از پاسخ گويان دارای مدرک تحصیلی فوق ديپلم يا لیسانس و 15/4 درصد دارای مدرک فوق لیسانس و 

دکتری هستند. همچنین به طور متوسط افراد مورد پرسش يک خودروی شخصی در خانوار دارند. 

بررسی مشخصات محیطی نشان می دهد، دسترسی به حمل و نقل عمومی بیش ازحد متوسط و میزان دسترسی 
افراد به خانه های دوچرخه در مبدأ سفر )محل سکونت( کم است. طول مسیر ويژه دوچرخه در طول مسیر سفر و 
میزان دسترسی به پارکینگ دوچرخه در مقصد نیز خیلی کم است. همچنین به طور متوسط، حدود 56 درصد از افراد 

مسیر سفرشان در محدوده با کاربری ترکیبی و حدود 40 درصد در محدوده با کاربری مسکونی است.

بررسی هدف سفر نشان می دهد )شکل 7(، 41 درصد از پاسخگويان هدف سفر کار و 59 درصد هدف سفر 
تحصیل دارند. نتايج زمان سفر پاسخگويان از محل سکونت تا محل کار يا تحصیل در شکل 8 ارائه شده و مشاهده 
می شود، زمان سفرهای سی، پانزده و بیست به ترتیب با 17/76، 16/07 و 15/64 درصد بیشترين سهم را دارند. 
همچنین بررسی ها نشان داد، متوسط زمان سفر پاسخگويان 33 دقیقه می باشد. بررسی طول سفر پاسخگو از محل 

1.  تحلیل های انجام شده در اين بخش بر اساس 473 مشاهده است. 
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سکونت تا محل کار يا تحصیل نشان می دهد )شکل 9(، 30/4 درصد از سفرها، طول کمتر از دو کیلومتر داشته و 
20/3 درصد سفرها طول بیشتر از ده کیلومتر دارد. 

جدول 3- نتایج تحلیل آماری توصیفی مشخصات فردی، اقتصادی و محیطی پاسخگویان

انحراف 
معیار میانگین حداکثر حداقل واحد توضیحات متغیر دسته کلی

13.07 28.44 65 15 سال بازه ی سنی سن

مشخصات فردی

0.500 0.510 1 0 - زن جنسیت*

0.495 0.423 1 0 - زير ديپلم و ديپلم

0.495تحصیالت* 0.423 1 0 - فوق ديپلم و لیسانس

0.362 0.154 1 0 - فوق لیسانس و دکتری

0.413 0.218 1 0 - کارمند

0.342شغل* 0.135 1 0 - معلم

0.417 0.224 1 0 - دانشجو

0.482 0.366 1 0 - دانش آموز

0.808 1.156 5 0 تعداد - تعداد خودروی شخصی موجود در 
خانوار

0.782مشخصات اقتصادی 0.658 5 0 تعداد - تعداد دوچرخه موجود در خانوار
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انحراف 
معیار میانگین حداکثر حداقل واحد توضیحات متغیر دسته کلی

1.258 3.397 5 0 - از وجود ندارد تا خیلی 
زياد

میزان دسترسی به حمل و نقل 
عمومی در مبدأ سفر

مشخصات محیطی

 

1.615 1.966 5 0 - از وجود ندارد تا خیلی 
زياد

میزان دسترسی به خانه دوچرخه 
در مبدأ سفر

1.464 2.514 5 0 - از وجود ندارد تا خیلی 
زياد حجم ترافیک در طول مسیر سفر

1.536 1.934 5 0 - از وجود ندارد تا خیلی 
زياد میزان شیب در طول مسیر سفر

1.364 2.463 5 0 - از وجود ندارد تا خیلی 
زياد تعداد تقاطع ها در طول مسیر سفر

1.596 1.342 5 0 - از وجود ندارد تا خیلی 
زياد

طول مسیر ويژه دوچرخه در طول 
مسیر سفر

1.633 1.503 5 0 - از وجود ندارد تا خیلی 
زياد

میزان دسترسی به پارکینگ 
دوچرخه در مقصد

0.491 0.402 1 0 - مسکونی

کاربری محدوده سفر*
0.121 0.015 1 0 - اداری

0.144 0.021 1 0 - تجاری

0.497 0.562 1 0 - ترکیبی

*متغیر مجازی: 1 به ازای مقدار ارائه شده در ستون بعد و 0 در غیر اين صورت
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شکل 7- توزیع فراوانی هدف سفر )درصد(

شکل 8- توزیع فراوانی زمان سفر از محل سکونت تا محل کار یا تحصیل
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شکل 9- توزیع فراوانی طول سفر از محل سکونت تا محل کار یا تحصیل )درصد(

از  از حمل و نقل عمومی، 25/6 درصد  نشان می دهد که 34/5 درصد  را  پاسخگويان  شکل 10 شیوه ی سفر 
خودروی شخصی، 22/6 درصد از پیاده روی و 10/8 درصد از تاکسی جهت رسیدن به محل کار يا تحصیل استفاده 
استفاده  از ساير شیوه های حمل ونقلی )سرويس، موتور و دوچرخه(  پاسخ گويان  از  می کنند. همچنین 6/5 درصد 

می کنند.

شکل 10- توزیع فراوانی شیوه ی سفر پاسخگویان جهت رسیدن به محل کار یا تحصیل
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مبانی نظری مدل لوجیت ترکیبی. 6. 3

فرض  از  معمواًل  و  می نمايد  توصیف  را  موجود  گزينه های  بین  از  فرد  انتخاب  گسسته،  انتخاب  مدل های 
بیشینه سازی مطلوبیت1 توسط تصمیم گیرنده حاصل می شوند. سال ها، مدل های لوجیت چندگانه تنها مدل ساده 
ازنظر دسترسی به نرم افزار و راحتی در تفسیر و کاربرد بودند. در اين مدل فرض می شود، که بخش نامعین و تصادفی 
تابع مطلوبیت، از توزيع مقدار حدی با توزيع مشخص و مستقل2 تبعیت می کند. درحالی که مدل لوجیت ترکیبی، 
مدلی با انعطاف پذيری باال است و توانايی تقريب مدل های مختلف با مطلوبیت تصادفی را دارد. اين مدل با در نظر 
گرفتن اختالف سلیقه  تصادفی3، الگوی جانشینی نامحدود4 و وابستگی عوامل ديده نشده در زمان بر5 سه محدوديت 
مدل لوجیت چندگانه غلبه کرده است )Train. 2009(. همچنین بر خالف مدل لوجیت استاندارد به يک توزيع 

خاص محدود نبوده و توانايی يافتن ناهمگونی در رفتار افراد و حتی منبع ناهمگونی را دارد )رضايی، 1391(. 

در مدل لوجیت ترکیبی، بخش غیرقابل مشاهده ی تابع مطلوبیت، شامل دو بخش است. قسمت اول از يک 
توزيع دلخواه و قسمت دوم مانند مدل لوجیت استاندارد از توزيع مقدار حدی با توزيع مستقل و مشخص تشکیل 
می شود. توزيع نرمال، لگاريتم نرمال، يکنواخت و مثلثی توزيع هايی هستند که بیشتر برای پرداخت مدل لوجیت 
ترکیبی مورداستفاده قرار می گیرند. فرم کلی مدل احتمال انتخاب لوجیت ترکیبی به صورت رابطه ی 3 نمايش داده 
 : : بردار پارامترهای  و  می شود، که در آن  ، احتمال انتخاب گزينه i توسط فرد n،  تابع چگالی، 

.)Train. 2009( است n توسط تصمیم گیرنده i ويژگی های مشاهده شده  مربوط به انتخاب گزينه ی

رابطه 3

يافتن  توانايی  که  می شود  ايجاد  تصادفی6  مدل ضرايب  اساس  بر  نتايج،  پرکاربردترين  و  ساده ترين  از  يکی 
ناهمگونی و اختالف سلیقه در رفتار افراد را دارد. عالوه بر اين، مدل لوجیت ترکیبی توانايی يافتن منبع ناهمگونی 
تمايل تصمیم گیرنده و درنتیجه ساخت مدلی با محدوديت کمتر را نیز دارد که مدل تجزيه ی ضرايب تصادفی7 

نامیده می شود. 

لوجیت  مدل های  پرداخت  در  و   )Greene, 2007( ان لوجیت8  نرم افزار  از  مدل سازی  برای  مطالعه  اين  در 

1. utility maximizing
2. Independence of Identically Distributed )IID(
3. random taste variation
4. unrestricted substitution patterns
5. correlation  in unobserved factors over time
6. Random coefficients
7. Random coefficients analysis
8. N logit
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چندگانه از روش درستنمايی بیشینه و در مدل های لوجیت ترکیبی از روش شبیه سازی درستنمايی بیشینه با 1000 
بار نمونه گیری به روش هالتونTrain, 1999( 1( که روشی هوشمند برای نمونه گیری در محاسبه انتگرال چند 
متغیره در شبیه سازی شبه مونت کارلو2 است و توسط بهات )Bhat, 2000( در پژوهش های حمل و نقل وارد شد، 

استفاده شده است.

برای ارزيابی مدل ها، آماره ی p-value، خوبی برازش و آزمون نسبت درستنمايی مورداستفاده قرارگرفته است. 
آماره ی p-value به منظور تعیین اهمیت هر يک از متغیرهای توضیحی مدل، استفاده می شود و بیانگر، میزان احتمال 
آنکه هیچ ارتباطی بین نمونه و جامعه وجود نداشته باشد، است. در بیشتر مطالعات، مقدار p-value  5 درصد، به عنوان 
 .)Hensher et al.. 2005( 10 درصد نیز قابل قبول است  p-value  حداکثر خطای قابل قبول در نظر گرفته می شود، اما

به منظور مقايسه ی مدل های برآورد شده از آماره خوبی برازش3 استفاده می گردد، که نشان دهنده ی بهبود يا 
عدم بهبود مدل های ساخته شده نسبت به يکديگر )سهم مساوی و سهم بازار( است. مقدار اين آماره بین صفر و يک 
 .)Train, 2009 & Hensher et al., 2005( قرار می گیرد و هرچه به يک نزديک تر باشد، مدل ارزش بهتری دارد

به منظور اعتباريابی کل مدل )مقايسه مدل تخمین زده شده با مدل پايه( و همچنین مقايسه دو مدل، می توان 
از آزمون نسبت درستنمايی استفاده نمود. بر اين اساس هرگاه دو مدل يک ساختار )مثاًل لوجیت( داشته و تعداد 

متغیرهای دو مدل يکسان نباشد، می توان از اين آزمون برای تعیین اهمیت متغیرهای اضافه استفاده کرد.

 برآورد تقاضای سفر با دوچرخه. 7. 3

اين بخش از مطالعه به ارائه نتايج پرداخت مدل های انتخاب گسسته جهت تحلیل رفتار مسافران تهرانی، در انتخاب 
دوچرخه برای انجام سفرهای درون شهری پرداخته و شامل دو قسمت است. در قسمت اول، نتايج پرداخت مدل تجزيه 
ضرايب تصادفی برای میزان استفاده از دوچرخه در شرايط موجود و در قسمت دوم نتايج پرداخت مدل ضرايب تصادفی 

برای حداکثر زمان قابل قبول برای دوچرخه سواری در سفرهای باهدف کار يا تحصیل ارائه شده است.

میزان استفاده از دوچرخه در شرایط موجود. 1. 7. 3

با توجه به اجرای طرح های مختلف دوچرخه سواری ازجمله، احداث خانه های دوچرخه و مسیر ويژه دوچرخه 
اين  از دوچرخه اهمیت می يابد. به همین علت در  از مناطق شهر تهران، بررسی میزان استفاده  در سطح برخی 
بخش، با پرداخت مدل های متعدد، به بررسی میزان استفاده از دوچرخه در شرايط موجود و اثر عوامل مختلف بر آن 
پرداخته شده است. متغیر وابسته مورد مدل سازی، میزان استفاده از دوچرخه و گزينه های پاسخ نیز شامل چهار گزينه، 

1. Halton 
2. Quasi- Mont Carlo )QMC(
3. goodness of fit
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هیچ گاه، به ندرت، گاهی اوقات و اغلب مواقع است که با توجه به تعداد فراوانی گزينه ها )شکل 3( گزينه اغلب مواقع 
و گاهی اوقات با يکديگر ترکیب شده و مدل سازی با سه گزينه )هیچ گاه، به ندرت و گاهی اوقات( انجام شده است. 

متغیرهای بکار رفته در مدل سازی در پیوست 2 ارائه شده است.

فرآيند مدل سازی در سه مرحله صورت گرفت. در مرحله ی اول، با پرداخت بیش از 200 مدل لوجیت چندگانه، 
مدل برتر انتخاب شد. در مرحله ی دوم، با در نظر گرفتن ضرايب تصادفی برای مدل لوجیت منتخب چندگانه و با 
پرداخت بیش از 100 مدل، مدل لوجیت ترکیبی برای نمايش ناهمگونی مسافران ارائه شد و در مرحله  ی سوم، با 
تجزيه ی ضرايب تصادفی مدل منتخب مرحله ی قبل و با پرداخت بیش از 60 مدل، مدل منتخب جهت تعیین وجود 
يا عدم وجود ناهمگونی سیستماتیک حول میانگین ضرايب تصادفی ارائه شد. نتايج پرداخت مدل لوجیت ترکیبی با 

تجزيه ضرايب تصادفی در جدول 4 ارائه شده است )امینی، 1392(.
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جدول 4- نتایج پرداخت مدل لوجیت ترکیبی با تجزیه ضرایب تصادفی برای میزان استفاده از دوچرخه در شرایط موجود

ضرایب
متغیر میزان استفاده از 

سطح معناداریدوچرخه مقدار

0.0285 1.412 Betw

0.0002هیچ گاه 2.187 Female

0.0476 1.198 Emp

0.0001 2.077 Bike

0.0016به ندرت -1.056 Acc

0.0000 9.148 Stre

0.0000 -2.544 Un30

گاهی اوقات

0.0000 -0.997 Educ

0.0001 2.077 Bike

0.0000 5.201 Study

0.0000 3.989 Shop

0.0068 2.769 Wore

ضرايب تصادفی   

انحراف معیار   سطح معنی داری       توزيع       متوسط        سطح معنی داری        

0.0001          4.597 نرمال     6.979-          0.0010 Car به ندرت

   تجزيه ضرايب تصادفی

سطح معنی داری  مقدار

0.0840 -2.608 Car بر اساس Fema 
به ندرت

0.0146 1.300 Car بر اساس Acc

LL)0(= -554.799 LL)C(= -326.549 LL(β(= -177.462  

ρ =2 0.68  ρ =2
C 0.46  

( ) ( )2 LL 0 - LL b =   754.7 ( )2
15c 0.01  d.f = 30.58   

( ) ( )-2 LL C - LL b =   298.2 ( )2
15c 0.01  d.f = 30.58   

تعداد متغیر مستقل=14 تعداد ضرايب تصادفی=1 تعداد ضرايب مدل=14 تعداد مشاهدات=505
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با توجه به جدول 4 مشاهده می شود:

مشخصات فردی رابطه ی معناداری با میزان استفاده از دوچرخه دارد و در بین گروه های سنی مختلف، احتمال 
استفاده از دوچرخه توسط افراد در بازه ی سنی )45-31( سال کمتر است. همچنین افراد در محدوده ی سنی )30-

15( سال اثر منفی در مطلوبیت گزينه "گاهی اوقات" دارند، که نشان می دهد احتمال آنکه مسافران با سن کمتر 
از 30 سال )نسبت به افراد با سن بیش از 31 سال( گاهی اوقات از دوچرخه استفاده کنند، کمتر است. بررسی اثر 
شغل پاسخگو نشان می دهد، متغیر کارمند در مطلوبیت گزينه "هیچ گاه" کاماًل معنی دار و ضريب آن دارای عالمت 
مثبت است، يعنی در شرايط موجود کارمندان )نسبت به معلمان، دانشجويان و دانش آموزان( کمتر احتمال دارد که 
از دوچرخه استفاده  کنند. متغیر زنان در مطلوبیت گزينه ی "هیچ گاه" نیز، کاماًل معنی دار و ضريب آن دارای عالمت 
مثبت است و بیانگر آن است که در شرايط کنونی، زنان )نسبت به مردان( کمتر احتمال دارد، از دوچرخه استفاده 
کنند و اين نتیجه می تواند به دلیل وجود موانع اجتماعی برای دوچرخه سواری زنان در شرايط موجود باشد. متغیر 
سطح تحصیالت نیز در تابع مطلوبیت گزينه ی "گاهی اوقات" معنی دار و ضريب آن دارای عالمت منفی است، يعنی 
با افزايش سطح تحصیالت، احتمال آنکه گاهی اوقات از دوچرخه استفاده شود، کمتر است. اين می تواند بدان معنی 

باشد که افراد تحصیل کرده استفاده از دوچرخه را موجب پايین آمدن موقعیت اجتماعی خود می دانند.

متغیر وجود دوچرخه در خانوار، اثر مهم و مثبت در مطلوبیت گزينه ی "به ندرت" و "گاهی اوقات" داشته، يعنی 
احتمال  بیشتر  ندارند(،  به کسانی که دوچرخه  )نسبت  دارد  خانوارشان وجود  در  افرادی که حداقل يک دوچرخه 
دارد که از دوچرخه استفاده نمايند. میزان دسترسی افراد به حمل و نقل عمومی )مترو و اتوبوس( در محل سکونت، 
در مطلوبیت گزينه "به ندرت" کاماًل معنی دار و ضريب آن دارای عالمت منفی است که نشان می دهد، افزايش 
دسترسی افراد به حمل و نقل عمومی، موجب کاهش تقاضای سفر با دوچرخه شده و تمايل مسافران برای استفاده 

از حمل و نقل عمومی بیش از دوچرخه سواری است. 

متغیر ترکیبی شغل دانشجو يا دانش آموز و هدف سفر تفريح و ورزش، نقش مهم و معنی داری در مطلوبیت 
گزينه "به ندرت" دارد، درصورتی که، متغیر ترکیبی شغل کارمند يا معلم و هدف سفر تفريح و ورزش، نقش مهمی در 
مطلوبیت گزينه "گاهی اوقات" دارد. يعنی محصلین )دانشجويان و دانش آموزان( به ندرت از دوچرخه برای سفرهای 
تفريح و ورزش استفاده می نمايند، درحالی که شاغلین )کارمندان و معلمان( گاهی اوقات از دوچرخه برای سفرهای 
باهدف تفريح و ورزش استفاده می نمايند. به عبارت ديگر در شرايط موجود، شاغلین بیشتر از محصلین از دوچرخه 

برای سفرهای تفريح و ورزش استفاده می نمايند. 

متغیر هدف سفر تحصیل نقش مهم  و معنی داری در مطلوبیت گزينه ی "گاهی اوقات" دارد. اين نتیجه را 
می توان اين طور تفسیر نمود که بخش عمده ای از سفرهای تحصیلی توسط دانش آموزان انجام می شود و معمواًل به 
علت نزديکی مدارس به منزل، طول سفر کوتاه است و يا توسط دانشجويانی که در خوابگاه زندگی می کنند صورت 
می گیرد و اين گروه نیز معمواًل فاصله ی محل سکونتشان با دانشگاه کوتاه است. بنابراين تمايل محصلین برای 
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استفاده از دوچرخه در سفرهای تحصیل بیشتر است. متغیر هدف سفر خريد نیز، نقش مهم و معنی داری در مطلوبیت 
گزينه "گاهی اوقات" دارد که می تواند نشان  دهد، به علت آنکه طول سفرهای خريد کوتاه و معمواًل حوالی منزل 

است، افراد تمايل بیشتری برای استفاده از دوچرخه در سفر خريد دارند.

وجود خودروی شخصی در خانوار در مطلوبیت گزينه "به ندرت" به عنوان يک ضريب تصادفی معنی دار شده 
"به ندرت"  گزينه ی  انتخاب  در  خانوار،  در  شخصی  خودروی  وجود  ويژگی  با  ارتباط  در  مسافران  بین  در  يعنی 
اختالف سلیقه ای وجود دارد. به عبارت ديگر اهمیت ويژگی وجود خودروی شخصی در خانوار برای همه ی مسافران 
به صورت يکسان نیست و اين ناهمگونی در رفتار مسافران با استفاده از توزيع نرمال نشان داده می شود. با استفاده 
از مدل تجزيه ضرايب تصادفی نشان داده شده که بخشی از اين اختالف سلیقه ها با استفاده از ويژگی های جنسیت 

و میزان دسترسی به حمل و نقل عمومی قابل توضیح است. بر اين اساس:

عالمت منفی ضريب جمله ترکیبی وجود خودروی شخصی در خانوار و نوع جنسیت )2/608-( در تابع مطلوبیت 
استفاده "به ندرت" از دوچرخه، بیانگر اين نکته است که حساسیت افراد به وجود خودروی شخصی برای انتخاب 
گزينه ی "به ندرت"، زمانی که جنسیت زن باشد، افزايش می يابد. بدين معنی که اگر سفر کننده، زن باشد تأثیر 
وجود خودروی شخصی در خانوار در انتخاب استفاده "به ندرت" از دوچرخه، بیشتر می شود. عالمت مثبت ضريب 
جمله ترکیبی وجود خودروی شخصی در خانوار و میزان دسترسی به حمل و نقل عمومی )1/300( در تابع مطلوبیت 
استفاده "به ندرت" از دوچرخه، نیز بیانگر اين نکته است که حساسیت افراد به وجود خودروی شخصی با توجه به 
افزايش دسترسی به حمل و نقل عمومی برای استفاده "به ندرت" از دوچرخه کاهش می يابد. به عبارت ديگر هرچه 
دسترسی به حمل و نقل عمومی بیشتر باشد، تأثیر وجود خودروی شخصی در خانوار در انتخاب استفاده "به ندرت" 

از دوچرخه کمتر می شود.

حداکثر زمان قابل قبول برای دوچرخه سواری در سفرهای باهدف کار یا تحصیل. 2. 7. 3

با توجه به آنکه معمواًل مسافت  بین محل سکونت تا محل کار يا تحصیل طوالنی بوده و دوچرخه سوار دچار 
خستگی شده و ازنظر جسمی و فیزيکی توانايی الزم برای دوچرخه سواری برای مدت طوالنی ندارد، اين سؤال 
مطرح است که زمان قابل قبول برای دوچرخه سواری چقدر است و چه عواملی بر آن تأثیر می گذارد. متغیر وابسته 
مورد مدل سازی در اين بخش، حداکثر زمان قابل قبول برای دوچرخه سواری در سفرهای باهدف کار يا تحصیل 
دقیقه   50 و   40  ،30  ،20  ،10 دوچرخه سواری،  برای  تمايل  عدم  گزينه،  شش  شامل،  پاسخ  گزينه های  و  بوده 
دوچرخه سواری است. با توجه به نتايج تحلیل آماری )شکل 5( و به منظور دريافت نتیجه مطلوب، گزينه های انتخاب 

به سه گزينه کاهش يافته است. متغیرهای بکار رفته در مدل سازی در پیوست 2 ارائه شده است.

برتر  مدل  چندگانه،  لوجیت  مدل   254 پرداخت  با  نخست،  انجام شده،  مرحله  دو  در  نیز  مدل سازی  فرآيند 
انتخاب شده، سپس با در نظر گرفتن ضرايب تصادفی برای مدل لوجیت چندگانه منتخب و پرداخت بیش از 60 
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مدل، مدل لوجیت ترکیبی برای نمايش ناهمگونی مسافران ارائه شد. نتايج حاصل از مدل سازی ضرايب تصادفی 
در جدول 5 ارائه شده است )امینی، 1392(.

همان طور که مشاهده می شود، متغیرهای کارمند، معلم و دانش آموز نقش مهم و معنی داری در مطلوبیت گزينه 
"عدم استفاده از دوچرخه" دارند. يعنی اين گروه ها )نسبت به دانشجويان( تمايلی کمتری برای دوچرخه سواری دارند. 

متغیر تحصیالت عالی اثر مهم و معنی داری در مطلوبیت "عدم استفاده از دوچرخه" دارد، که می تواند نشان دهنده ی 
اين باشد که افراد با تحصیالت عالی، استفاده از دوچرخه را موجب پايین آمدن موقعیت اجتماعی خود می دانند. 
افراد با سن بیش از 45 سال در مطلوبیت گزينه ی "حداکثر 31 الی 50 دقیقه دوچرخه سواری" معنی دار و دارای اثر 
مثبت است، يعنی افراد با سن بیشتر از 45، تمايل بیشتری برای 31 الی 50 دقیقه دوچرخه سواری دارند. اين نتیجه 
می تواند اين طور قابل تفسیر باشد که افراد در سن بیش از 45 سال، وقت بیشتری داشته و معمواًل به سالمتی اهمیت 

بیشتری می دهند، به همین علت حاضرند زمان بیشتری را با دوچرخه سفر نمايند.
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جدول 5- نتایج مدل لوجیت ترکیبی با ضرایب تصادفی برای حداکثر زمان قابل قبول برای دوچرخه سواری

ضرایب
متغیر حداکثر زمان 

سطح معناداریدوچرخه سواری مقدار

0.0007 1.259 Emp

عدم تمايل برای 
دوچرخه سواری

0.0004 1.550 Tea

 0.0000 1.747 Stu

0.0057 1.117 Pgra

0.0333 0.581 Tibetw

0.0725 0.787 Lane

1 الی 30 دقیقه
0.0084 0.722 Mixed

0.0518 0.765 Tiun30

0.0013 1.444 Dist

0.0233 0.868 Up45

310.0453 الی 50 دقیقه 0.561 Park

0.0001 0.331 Inters

ضرايب تصادفی   

انحراف معیار   سطح معنی داری    توزيع    متوسط   سطح معنی داری        

يکنواخت      0.762     0.0144 2.857            0.0098 Dastr 1 الی 30 دقیقه

LL)0(= -519.644 LL)C(= -452.840 LL(β(= -408.600  

ρ =2 0.21 ρ =2
C 0.098

( ) ( )2 LL 0 - LL b =   222.1 ( )2
15c 0.01  d.f = 29.14  

( ) ( )-2 LL C - LL b =   88.5 ( )2
15c 0.01  d.f = 29.14

تعداد متغیر مستقل=13  تعداد ضرايب تصادفی=1  تعداد ضرايب مدل=13 تعداد مشاهدات= 473

متغیر زمان سفر کمتر از 15 دقیقه يا بیشتر از 70 دقیقه، در مطلوبیت "عدم استفاده از دوچرخه" کاماًل معنی دار 
و ضريب آن دارای عالمت مثبت است. اين نتیجه می تواند بدان معنی باشد که افراد با زمان سفر کمتر از 15 دقیقه 
تمايل کمتری به استفاده از دوچرخه دارند و شیوه ی قبلی سفر خود )عمومًا پیاده روی( را ترجیح می دهند. همچنین 
افراد با زمان سفر بیش از 70 دقیقه به علت طوالنی بودن زمان سفر، در صورت دوچرخه سواری دچار خستگی و 
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کاهش توانايی جسمی شده و بنابراين تمايل کمی برای استفاده از دوچرخه در سفرهای کار يا تحصیل دارند. 

متغیر وجود مسیر ويژه دوچرخه در محدوده سفر مسافران )محل سکونت تا محل کار يا تحصیل( در مطلوبیت 
"حداکثر 1 الی 30 دقیقه دوچرخه سواری" معنی دار است، يعنی درصورتی که مسیر ويژه دوچرخه از مبدأ تا مقصد 

سفر مسافران وجود داشته باشد، تمايل مسافران برای استفاده از دوچرخه، حداکثر به مدت 1 الی 30 دقیقه، بیشتر 
است. کاربری ترکیبی زمین نیز در مطلوبیت "حداکثر 1 الی 30 دقیقه دوچرخه سواری"، معنی دار و ضريب آن دارای 
اثر مثبت است، يعنی درصورتی که کاربری محدوده سفر ترکیبی )نسبت به ساير کاربری ها( باشد، تمايل مسافران 
با کاربری  الی 30 دقیقه دوچرخه سواری بیشتر است. اين می تواند بدان معنی باشد که در محدوده های  برای 1 
ترکیبی به علت تراکم، شلوغی و مشکالت مردم برای پارک وسايل نقلیه شخصی، مسافران تمايل بیشتری برای 

استفاده از دوچرخه )به علت مشکالت کمتر برای پارک و کاهش نسبی جريمه ها( دارند.

متغیر زمان سفر کمتر از 30 دقیقه در مطلوبیت گزينه "حداکثر 1 الی 30 دقیقه دوچرخه سواری" معنی دار و اثر 
مثبت دارد، يعنی درصورتی که زمان سفر مسافر 30 يا کمتر از 30 دقیقه باشد، تمايل بیشتری برای حداکثر 1 الی 
30 دقیقه دوچرخه سواری وجود دارد. متغیر فاصله ی سفر کمتر از ده کیلومتر، دارای اثر مثبت در مطلوبیت گزينه ی 
"حداکثر 1 الی 30 دقیقه دوچرخه سواری" است، که نشان می دهد، مسافران درصورتی که فاصله ی سفر کمتر از ده 

کیلومتر )نسبت به فاصله های بیش از ده کیلومتر( باشد، تمايل بیشتری برای دوچرخه سواری دارند و حداکثر زمان 1 
الی 30 دقیقه است. اين می تواند بدان معنی باشد که در فاصله های بیش از ده کیلومتر، دوچرخه سوار دچار خستگی 

می شود و تمايل کمتری برای دوچرخه سواری دارد.

دقیقه   30 الی   1 "حداکثر  گزينه ی  مطلوبیت  در  سکونت  محل  در  عمومی  حمل و نقل  به  دسترسی  وجود 
دوچرخه سواری"، به عنوان يک ضريب تصادفی معنی دار شده که نشان می دهد، در بین مسافران در ارتباط با ويژگی 
دسترسی به حمل و نقل عمومی، در انتخاب "حداکثر 1 الی 30 دقیقه دوچرخه سواری" اختالف سلیقه ای وجود دارد. 
به عبارت ديگر اهمیت اين متغیر برای همه ی مسافران به صورت يکسان نیست و اين ناهمگونی در رفتار مسافران 

با استفاده از توزيع يکنواخت نمايش داده می شود.

متغیر وجود پارکینگ در مقصد سفر )محل کار يا تحصیل(، در مطلوبیت گزينه ی "حداکثر 31 الی 50 دقیقه 
دوچرخه سواری" معنی دار و دارای عالمت مثبت است. يعنی در صورت وجود فضای مناسب و ايمن برای پارک 
دوچرخه در محل کار يا تحصیل، افراد حاضرند زمان بیشتری را با دوچرخه طی نمايند، که می تواند نشان دهنده ی 
اهمیت وجود پارکینگ امن برای دوچرخه سواران باشد. متغیر افزايش تعداد تقاطع  در مسیر سفر مسافران نیز، در 
مطلوبیت گزينه "حداکثر 31 الی 50 دقیقه دوچرخه سواری" معنی دار و دارای اثر مثبت است. يعنی با افزايش تعداد 
تقاطع ها در طول مسیر، فرد حاضر است مدت زمان بیشتری با دوچرخه سفر نمايد. اين می تواند بدان دلیل باشد 
که با افزايش تعداد تقاطع ها، فرد مدت زمان بیشتری را پشت چراغ قرمز سپری می کند و استفاده از دوچرخه موجب 

می شود راحت تر از تقاطع ها عبور نمايد و اتالف وقت کمتری داشته باشد. 
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نتیجه گیری و پیشنهاد ها.  4
امروزه، افزايش بی رويه خودروهای سواری در سطح شهرها و رشد روزافزون سفرهای درون شهری، مشکالتي 
ازجمله تراکم و آلودگي هوا به وجود آورده و منجر به تنزل کیفیت زندگی در کالن شهرها شده است. اين مشکالت 
در تهران، کالن شهری با بیش از 8 میلیون سکنه، بیش از 12 میلیون مسافر و 15.8 میلیون سفر در طول روز، 
با  نمودند  سعی  تهران  در  مسئوالن شهری  و  دولت مردان  اخیر،  سال های  در  است.  برخوردار  ويژه ای  اهمیت  از 
به عنوان يک شیوه ی  از دوچرخه   استفاده  برنامه های آموزشی مناسب، سطح  ايجاد تسهیالت مناسب دوچرخه و 
حمل و نقلی را افزايش دهند، اما درزمینٔه استفاده از دوچرخه تنها با عملیات عمرانی که از جنس سخت افزار است 
مواجه نیستیم، بلکه عوامل مختلفی بر انتخاب شیوه ی سفر با دوچرخه اثر می گذارد و در صورت عدم توجه به اين 
عوامل تنها هزينه هنگفتی صرف ايجاد شرايط فیزيکی طرح ها خواهد شد. اين امر با توجه به فرهنگ متفاوت 
موجود در کشور ايران، همچنین شرايط کشور که در حال گذار از حمل و نقل اتومبیل مدار است، از اهمیت ويژه ای 
برخوردار است. بدين ترتیب در اين مطالعه سعی شد، با ارائه مدل تقاضای سفر با دوچرخه، نقش عوامل مختلف 
ازجمله، ويژگی های فردی، اقتصادی، محیطی و مشخصات سفر در دوچرخه سواری تعیین گردد. اطالعات موردنیاز 
تهران  شهرداری  هشت  منطقه  در  پرسشگری  انجام  و  پرسشنامه  طراحی  طريق  از  حاضر  پژوهش  انجام  برای 
گردآوری شد. جامعه آماری نیز شامل، کارمندان، معلمان، دانشجويان و دانش آموزان شاغل )کار يا تحصیل( در 
اين منطقه بود. در اين پرسشگری 565 پرسشنامه بین پاسخ گويان توزيع شد و از بین پرسشنامه های توزيع شده، 
528 پرسشنامه بازگردانده شد. مدل سازی های انجام شده در اين مطالعه، شامل دو بخش، استفاده از مدل لوجیت 
ترکیبی جهت ارائه مدل میزان استفاده از دوچرخه در شرايط موجود و استفاده از مدل لوجیت ترکیبی جهت تعیین 
حداکثر زمان قابل قبول برای دوچرخه سواری در انجام سفرهای کار يا تحصیل است. همچنین با استفاده از تحلیل 
فراوانی اطالعات گردآوری شده، عوامل مؤثر بر تغییر شیوه ی سفر مسافران و استفاده از دوچرخه در سفرهای کاری 
و تحصیلی و داليل عدم استفاده از دوچرخه موردبررسی قرار گرفت. مهم ترين نتايج و پیشنهاد های حاصل از مطالعه 

عبارت است از:

وجود دوچرخه در خانوار اثر مهم و مثبت در میزان استفاده از دوچرخه دارد. يعنی احتمال استفاده از دوچرخه . 1
توسط افرادی که حداقل يک دوچرخه در خانوارشان وجود دارد، بیشتر از سايرين است. 

متغیر هدف سفر تحصیل نقش مهم و معنی داری در استفاده از دوچرخه دارد. اين نتیجه را می توان اين طور . 2
تفسیر نمود که بخش عمده ای از سفرهای تحصیلی توسط دانش آموزان انجام می شود و معمواًل به علت 
نزديکی مدارس به منزل طول سفر کوتاه است و يا توسط دانشجويانی که در خوابگاه زندگی می کنند 
صورت می گیرد و اين گروه نیز معمواًل فاصله ی محل سکونتشان با دانشگاه کوتاه است. بنابراين تمايل 
محصلین برای استفاده از دوچرخه در سفرهای تحصیل بیشتر است و می توان با احداث تسهیالت مناسب 
ازجمله احداث خطوط دوچرخه و پارکینگ دوچرخه، در نزديکی مدارس و دانشگاه ها امکانات الزم جهت 

دوچرخه سواری را فراهم نمود.
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هدف سفر خريد نیز، احتمال استفاده از دوچرخه را افزايش داده که می تواند نشان  دهد، به علت آنکه طول . 3
سفرهای خريد کوتاه و معمواًل حوالی منزل است، افراد تمايل بیشتری برای استفاده از دوچرخه در سفر 
خريد دارند. بنابراين با احداث تسهیالت مناسب در مراکز خريد ازجمله بازار روز و میادين میوه و تره بار 

امکانات الزم جهت دوچرخه سواری فراهم شود.

زنان . 4 قابل توجه  سهم  به  توجه  با  است.  کم  زنان  توسط  دوچرخه  از  استفاده  احتمال  موجود  شرايط  در 
با طراحی  از دوچرخه در شرايط کنونی، پیشنهاد می شود  آنان  در سفرهای درون شهری و عدم استفاده 
دوچرخه های مناسب برای زنان و همچنین امکان استفاده آنان از خانه های دوچرخه، سهم استفاده زنان 

از اين وسیله افزايش يابد.

میزان دسترسی افراد به حمل و نقل عمومی )مترو و اتوبوس( در مبدأ سفر، در میزان استفاده از دوچرخه . 5
با دوچرخه کاهش می يابد.  تقاضای سفر  به حمل و نقل عمومی،  افراد  افزايش دسترسی  با  و  مؤثر است 
از طرفی مشاهده شد، متغیر وجود دسترسی به حمل و نقل عمومی نقش مهم و معنی داری در مطلوبیت 
گزينه ی "حداکثر 1 الی 30 دقیقه دوچرخه سواری" دارد. با توجه به گستردگي شهر )فاصله و زمان سفر 
زياد( امکان سفر از مبدأ تا مقصد به وسیله  دوچرخه کم است. لذا استفاده از دوچرخه برای پاره سفرها )مانند 
دسترسی به ايستگاه های مترو و پايانه های اتوبوس رانی( پیشنهاد می شود. بدين ترتیب، با ايجاد تسهیالت 
مناسب در ايستگاه های مترو و پايانه های اتوبوس رانی، زمینه ی سفر با دوچرخه و حمل و نقل عمومی که 

دو شیوه ی سفر سازگار هستند، افزايش می يابد. 

وجود مسیر ويژه دوچرخه در محدوده سفر مسافران )محل سکونت تا محل کار يا تحصیل( موجب افزايش . 6
تمايل کاربران برای دوچرخه سواری حداکثر به مدت 1 الی 30 دقیقه می شود.

مسافرانی که محدوده ی سفرشان دارای کاربری ترکیبی است، تمايل بیشتری برای، حداکثر 1 الی 30 . 7
دقیقه دوچرخه سواری دارند. اين می تواند بدان معنی باشد که در محدوده های با کاربری ترکیبی به علت 
تراکم، شلوغی و مشکالت مردم برای پارک وسايل نقلیه شخصی، مسافران تمايل بیشتری برای استفاده 
از دوچرخه )به علت مشکالت کمتر برای پارک و کاهش نسبی جريمه ها( دارند. بنابراين با ايجاد تسهیالت 
دوچرخه  از  استفاده  امکان  )بازار(،  مرکزی  پرتراکم شهر همچون محدوده های  در محدوده های  مناسب 

حداکثر به مدت 30 دقیقه، افزايش می يابد.

وجود پارکینگ امن در مقصد سفر )محل کار يا تحصیل( باعث افزايش تمايل مسافران برای تغییر شیوه ی . 8
سفر و استفاده از دوچرخه شده، همچنین افراد حاضرند زمان بیشتری را )حداکثر 31 الی 50 دقیقه( با 
دوچرخه طی نمايند. توصیه می شود با احداث پارکینگ های امن که به وسیله  نگهبان يا دوربین مداربسته 
يا  و  پارکبان  پلیس، مردم،  ديد  در معرض  به طوری که  پارکینگ  مناسب  يا مکان يابی  و  کنترل می شود 

فروشندگان بلیت در ايستگاه ها است، اطمینان خاطر بیشتری برای دوچرخه سواران ايجاد شود.
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 با افزايش تعداد تقاطع ها در طول مسیر، فرد حاضر است مدت زمان بیشتری )حداکثر 31 الی 50 دقیقه( . 9
با دوچرخه سفر نمايد. اين می تواند بدان دلیل باشد که با افزايش تعداد تقاطع ها، فرد مدت زمان بیشتری 
را پشت چراغ قرمز سپری می کند و استفاده از دوچرخه موجب می شود راحت تر از تقاطع ها عبور نمايد و 

اتالف وقت کمتری داشته باشد.

 عرف نبودن شیوه ی سفر با دوچرخه و پايین آمدن موقعیت اجتماعی از داليل مهم پاسخ گويان برای . 10
استفاده نکردن از دوچرخه است، درحالی که در بسیاری از کشورهای صنعتی و درحال توسعه، اين وسیله 
در سطح وسیعی به کار گرفته شده و از وجهه ی اجتماعی بااليی برخوردار است. برای تغییر اين طرز فکر 
کازار تبلیغاتی وسیع موردنیاز است، تجربه ساير کشورها نشان می دهد پیشگام شدن مسئولین و برخی 

شخصیت های اجتماعی همچون، اساتید و معلمان می تواند تأثیر مثبت در اين زمینه داشته باشد.
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پیوست 1: پرسشنامه میزان استفاده از دوچرخه



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران44

شکل 11- نمونه پرسشنامه طراحی شده
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پیوست 2: متغیرهای مورداستفاده در مدل سازی
جدول 6- متغیرهای مورداستفاده در مدل  سازی 

میانگین تعریف متغیر نماد متغیر دسته کلی نوع 
متغیر

مدل  سازی میزان استفاده از دوچرخه در شرايط موجود

0.636 اگر سن 30 يا کمتر از 30 سال باشد=1، در غیر اين صورت صفر Un30

مشخصات 
فردی

مستقل

0.222 اگر سن بیش از 30 و کمتر از 46 سال باشد=1، در غیر اين صورت صفر Betw

0.503 اگر جنسیت، زن باشد=1، در غیر اين صورت صفر Fema

2.030 سطح تحصیالت )مقیاس رتبه ای: 0=زير ديپلم، 5=دکتری( Educ

0.224 اگر شغل، کارمند باشد=1، در غیر اين صورت صفر Emp

0.861 اگر خانوار حداقل يک خودروی شخصی داشته باشد=1، در غیر اين صورت صفر Car مشخصات 
0.507اقتصادی اگر خانوار حداقل يک دوچرخه داشته باشد=1، در غیر اين صورت صفر Bike

3.384 میزان دسترسی به حمل و نقل عمومی )مقیاس لیکرت: 0=وجود ندارد، 5=خیلی 
زياد(

Acc مشخصات 
محیطی

0.024 اگر هدف سفر، تحصیلی باشد=1، در غیر اين صورت صفر Study
مشخصات سفر

0.053 اگر هدف سفر، خريد باشد=1، در غیر اين صورت صفر Shop

0.024 اگر شغل کارمند يا معلم، و هدف سفر تفريح و ورزش باشد=1، در غیر اين صورت 
صفر

Wore
اثر متقابل شغل 

و هدف سفر
0.091 اگر شغل دانشجو يا دانش آموز، و هدف سفر تفريح و ورزش باشد=1، در غیر اين 

صورت صفر
Stre

0.794 اگر هیچ گاه از دوچرخه استفاده نشود=1، در غیر اين صورت صفر Never

-

وابسته

0.125 اگر به ندرت از دوچرخه استفاده شود=1، در غیر اين صورت صفر Rare

0.081 اگر گاهی اوقات يا اغلب مواقع از دوچرخه استفاده شود=1، در غیر اين صورت 
صفر

Some
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میانگین تعریف متغیر نماد متغیر دسته کلی نوع 
متغیر

مدل سازی حداکثر زمان قابل قبول برای دوچرخه سواری در سفرهای باهدف کار 
يا تحصیل

0.146 اگر سن بیشتر از 45 سال باشد=1، در غیر اين صورت صفر Up45

مشخصات 
فردی

مستقل

0.218 اگر شغل، کارمند باشد=1، در غیر اين صورت صفر Emp

0.135 اگر شغل، معلم باشد=1، در غیر اين صورت صفر Tea

0.366 اگر شغل، دانش آموز باشد=1، در غیر اين صورت صفر Stu

0.154 اگر تحصیالت فوق لیسانس يا دکتری باشد=1، در غیر اين صورت صفر Pgra

0.901 اگر دسترسی به حمل ونقل عمومی در محل سکونت وجود داشته باشد=1، در غیر 
اين صورت صفر

Dastr

مشخصات 
محیطی

0.131 اگر طول مسیر  ويژه دوچرخه در مسیر سفر، زياد يا خیلی زياد باشد=1، در غیر 
اين صورت صفر

Lane

0.569 اگر در مقصد، دسترسی به پارکینگ امن برای دوچرخه وجود داشته باشد=1، در 
غیر اين صورت صفر

Park

0.562 اگر مسیر سفر دارای کاربری ترکیبی باشد=1، در غیر اين صورت صفر Mixed

2.463 تعداد تقاطع ها در طول مسیر سفر، از محل سکونت تا محل کار يا تحصیل Inters

0.693 اگر زمان سفر کمتر از 30 دقیقه باشد=1، در غیر اين صورت صفر Tiun30

0.436مشخصات سفر اگر زمان سفر کمتر از 15 يا بیشتر از 70 دقیقه باشد=1، در غیر اين صورت صفر Tibetw

0.797 اگر طول سفر 10 کیلومتر يا کمتر از 10 کیلومتر باشد=1، در غیر اين صورت صفر Dist

0.222 اگر فرد تمايلی برای دوچرخه سواری نداشته باشد=1، در غیر اين صورت صفر Zemin

-

وابسته

0.592 اگر حداکثر زمان قابل قبول برای دوچرخه سواری 1 الی 30 دقیقه باشد=1، در غیر 
اين صورت صفر

Thimin

0.186 اگر حداکثر زمان قابل قبول برای دوچرخه سواری 31 الی 50 دقیقه باشد=1، در 
غیر اين صورت صفر

Fifmin
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معاونت علـــم  و فنــــــاوري 

ــد روزافزون سفرهاى درون شهرى،  ــهرها و رش ــطح ش ــوارى در س امروزه، افزايش بى رويه خودروهاى س
مشكالتي ازجمله تراكم و آلودگي هوا به وجود آورده و منجر به تنزل كيفيت زندگى در كالن شهرها شده 
است. در چنين شرايطى استفاده از دوچرخه به عنوان يك گزينه حمل و نقلى سبز و انسان ¬محور مطرح 
است. اما افزايش سطح دوچرخه سوارى تنها با اجراى عمليات عمرانى كه از جنس زيرساخت¬هاى فيزيكى 
است امكان پذير نيست، بلكه عوامل مختلفى بر انتخاب شيوه ى سفر با دوچرخه اثر گذار است. به همين 
منظور در اين مطالعه با ارائه مدل تقاضاى سفر با دوچرخه نقش عوامل مختلف ازجمله، ويژگى هاى فردى، 
ــخصات سفر در دوچرخه سوارى تعيين شده است. بررسى عوامل مؤثر بر ميزان  اقتصادى، محيطى و مش
استفاده از دوچرخه در شرايط موجود نشان مى دهد، زنان كمتر از مردان از دوچرخه استفاده نموده و از 
ــتر براى سفرهايى باهدف  تحصيل و خريد، استفاده مى شود. همچنين، وجود دوچرخه در  دوچرخه بيش
خانوار موجب افزايش احتمال استفاده از دوچرخه و افزايش دسترسى به حمل و نقل عمومى موجب كاهش 
ــوارى در انجام  ــفر با دوچرخه مى گردد. نتايج مدل حداكثر زمان قابل قبول براى دوچرخه س تقاضاى س
سفرهاى كار يا تحصيل نيز نشان مى دهد، در صورت وجود فضاى مناسب و ايمن براى پارك دوچرخه در 
محل كار يا تحصيل، افراد حاضرند زمان بيشترى (حداكثر 31 الى 50 دقيقه) را با دوچرخه طى نمايند.  


