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چكیده 

به  دانشگاه  از دوچرخه در  استفاده  دارد.  قابل توجهی  اهمیت  آلودگی  و کاهش  روانی  و  ارتقای سطح سالمتی جسمی  دوچرخه سواری در 
علت رده ی سنی جوان، فواصل کوتاه و ایمنی در سطح جهان مورد استقبال قرار گرفته است. در محیط وسیع دانشگاه صنعتی اصفهان 
نیز پراکندگی مراکز جمعیتی از یکدیگر از حداکثر فاصله مطلوب پیاده روی فراتر است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ماتریس تقاضای 
دوچرخه سواری و ارایه ی پیشنهادات تسهیالت دوچرخه برای دانشگاه مورد مطالعه است. در این مطالعه ابتدا آمار و اطالعات کلیه دانشجویان 
پسر دانشگاه برداشت و تحلیل شده است. با انجام مصاحبه؛ الگوی سفر، میزان استقبال و مشکالت دوچرخه سواری از دیدگاه دانشجویان 
تعیین گردیده است. ناحیه بندی حمل  و نقلی برای دانشگاه صورت گرفته و سپس ماتریس تقاضای بین نواحی با تعمیم و اصالح اطالعات 
سفر نمونه با استفاده از رشد دوگانه محاسبه گردیده است. در ادامه با به کارگیری مدل انتخاب وسیله، پتانسیل استفاده از دوچرخه برای 
زوج مبدا و مقصدهای مختلف تعیین گردیده است. نهایتا مسیرها و تسهیالت دوچرخه سواری پیشنهادی برای دانشگاه صنعتی اصفهان ارایه 
شده است. نتایج این تحقیق گویای اهمیت باال و امکان پذیری استفاده از سیستم اشتراک دوچرخه به همراه مسیرهای ویژه جهت توسعه ی 

حمل  و نقل پایدار در فضای داخل دانشگاه های بزرگ است.

واژگان کلیدی: حمل  و نقل پایدار، دوچرخه، تقاضا، انتخاب وسیله، تخصیص حجم.

1- مقدمه 

از  پس  کوتاه  مسیرهای  طی  برای  دوچرخه  از  استفاده 
می رود.  به شمار  نقلی  و  گونه ی حمل   باسابقه ترین  پیاده روی 
که  مواقعی  برای  موتوری  غیر  نقل  و  حمل   راهکار  بهترین 
فاصله پیاده روی روزانه افراد بیشتر از حد مطلوب باشد؛ گزینه 
به عنوان  است ]2.1[. دوچرخه سواری  دوچرخه  از  استفاده 
یکی از روش های »زندگی فعال« به شمار می رود و در کاهش 
سطح چاقی و افزایش سالمتی بسیار موثر است ]3[. همچنین 
سالمت  ارتقای  و  شادابی  میزان  برافزایش  دوچرخه سواری 
به عنوان  دوچرخه سواری  سیستم  است ]٤[.  گذار  تاثیر  روانی 
گونه ی جایگزین حمل  و نقل موتوری به کاهش میزان آلودگی 
موتوری عالوه  غیر  نقل  و  گونه های حمل   می انجامد ]٥[.  هوا 

روحیه ی  بهبود  به  انتظار،  به  نیاز  عدم  و  آسان  دسترسی  بر 
و  حمل   گونه های  امروزه  می کند.  قابل توجهی  کمک  ساکنان 
موردتوجه  دنیا  دانشگاه های  در  دوچرخه  به ویژه  پایدار  نقلی 
دانشگاه های  داخلی  است ]7.٦[. محیط  قرارگرفته  استقبال  و 
بزرگ به علت کوتاه بودن سفرها، قرار گرفتن در محیط ایمن 
دانشگاهی و رده ی سنی جوان دانشجویان به عنوان جایگزینی 
مناسب برای حمل  و نقل موتوری، در راستای توسعه ی پایدار 
سالهاست  دوچرخه سواری  تجربه  می رود.  شمار  به  دانشگاه ها 
باالس  تکرار می   شود.  دانشگاه کشورهای جهان  که در محیط 
دانشگاهی  محیط های  در  پایدار  نقل  و  حمل   برنامه ریزی 
از  را  آمریکا  در  دانشگاه  هشت  وی  داد.  قرار  موردمطالعه  را 
جنبه ی تسهیالت دوچرخه بررسی کرد. همچنین بیان می دارد 
که دانشگاه ها به علت محیط علمی غالب، مکانی مناسب برای 
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هستند]٨[.   جامعه  کلیت  به  دوچرخه سواری  توسعه ی  شروع 
در  پنج دهه  و همکاران عملکرد سیستم دوچرخه طی  بوهلر 
ارزیابی  و  موردبررسی  را  کالیفرنیا  دانشگاه  داویس  پردیس 
سیستم  که  است  آن  گویای  مطالعه،  این  نتایج  دادند.  قرار 
مناسبی  بسیار  عملکرد  کالیفرنیا  دانشگاه  در  دوچرخه سواری 
دوچرخه ی  از  استفاده  همکاران  و  لوگلین  است]٩[.  داشته 
برقی در محیط دانشگاه ها را به عنوان رویکرد آینده ی حمل  و 
موانع  نخست  نگارندگان  کردند.  معرفی  دانشگاهی  درون  نقل 
دوچرخه سواری در دانشگاه نانیانگ سنگاپور را بررسی کرده و 
سپس میزان رضایت از سیستم دوچرخه ی الکتریکی را مطالعه 
دوچرخه ی  خطوط  احداث  با  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و 
دانشگاه  در  خودرو  با  شده  پیموده  مسافت  میزان  الکتریکی 
تاثیر  همکاران  و  وگلر  است]10[.   داشته  کاهش چشمگیری 
دانشگاه  زیرساخت های  بر  را  پیاده روی  و  دوچرخه سواری 
از  استفاده  میزان  آن ها  کردند.  بررسی  را  شمالی  کارولینای 
ورزش  زمین  به  نزدیکی  و  مسیر  نوع  اساس  بر  را  دوچرخه 
یک  همکاران  و  لیمانوند  داند]11[.  قرار  موردمطالعه   ... و 
مطالعه موردی در دانشگاه سوراناری تایلند بر روی رفتار سفر 
دانشجویان دانشگاه که در محوطه ی دانشگاه زندگی می کنند، 
انجام دادند]12[. لیگ و همکاران تهیه نقشه ی یک تاسیسات 
پردیس های  برای  دوچرخه  پارکینگ  تسهیالت  جهت  تعاملی 
دانشگاهی در استرالیا را بررسی کردند]13[. تاثیر طول مسیر 
بر انتخاب گونه ی حمل  و نقل دوچرخه در مطالعات میدگلی و 
همکاران و کیم و اولفراسون موردبررسی قرار گرفته است]1٤، 

]1٥

در محیط وسیع دانشگاه صنعتی اصفهان  با قطر تقریبی 2.2 
تفریحی- جمعیتی،  آموزشی،  مراکز  پراکندگی  نیز  کیلومتر 

از  که  است  به اندازه ای  یکدیگر  از  خوابگاه ها  و  خدماتی 
از طرف  است.  رفته  فراتر  پیاده روی  مطلوب  فاصله ی  حداکثر 
و  کامل  پوشش  با  موتوری  نقل  و  حمل   شبکه  تامین  دیگر 
تحمیل  دانشگاه  به  باالیی  هزینه ی  قابل قبول؛  سرفاصله ی 
و تخمین  موردتقاضا  پیشین در  به مطالعات  توجه  با  می کند. 
و  ممتد  توقف   های  علت  به  دانشگاه،  داخلی  سرویس  بازدهی 
طول مسیر، سرفاصله  زمانی این سرویس در بسیاری از اوقات 
از حد قابل قبول استفاده کنندگان بیشتر است و آن ها ترجیح 
می دهند برای عدم اتالف وقت، باوجود بعد فاصله، ناچارا پیاده 
امکان سنجی و  به منظور  این مطالعه  را طی کنند.  مسیر خود 
راه اندازی تسهیالت دوچرخه در داخل محیط دانشگاه صنعتی 
کلیه  آمار  ابتدا  مطالعه  این  در  است.  پذیرفته  اصفهان صورت 
دانشجویان مرد دانشگاه به تفکیک دانشکده ی محل تحصیل و 
خوابگاه دریافت گردیده و مورد تحلیل و طبقه بندی انجام گرفته 
گرفته  صورت  دانشگاه  برای  نقلی  و  حمل   بندی  ناحیه  است. 
است. آنگاه با انجام نظرسنجی با اندازه نمونه ٤ درصد از تعداد 
کل دانشجویان پسر دانشگاه؛ الگوی سفر دانشجویان در محیط 
دانشگاه، میزان استقبال دانشجویان و مشکالت دوچرخه سواری 
تقاضای  ماتریس  است. سپس  گردیده  تعیین  آن ها  دیدگاه  از 
بین نواحی با تعمیم اطالعات سفر نمونه و اصالح با استفاده از 

شکل 1: نقشه ناحیه بندی حمل  و نقلی دانشگاه
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روش رشد دوگانه محاسبه و ارائه گردیده است. ماتریس فواصل 
میان نواحی مختلف محاسبه شده است. در ادامه با به کارگیری 
زوج  برای  دوچرخه  از  استفاده  پتانسیل  وسیله،  انتخاب  مدل 
مرحله   ی  در  است.  گردیده  تعیین  مختلف  مقصدهای  و  مبدا 
بعد شبکه   ی معابر دانشگاه در نرم افزار ترافیکی Transcad مدل 
شده و تخصیص ترافیکی انجام گرفته و حجم ترافیک دوچرخه 
است.  به دست آمده  مسیر  کوتاه   ترین  روش  با  معابر  شبکه  در 

تعداد  و  مسیر  ایستگاه،  ایجاد  پتانسیل  با  محل   های  انتها،  در 
فاز  سه  در  و  برآورد  تقاضا  پر  نواحی  برای  موردنیاز  دوچرخه 

اجرایی، ارائه شده است. 

2- ناحیه بندی حمل  و نقلی دانشگاه 

تقاضای  موردمطالعه  محدوده های  نقلی  و  حمل   بندی  ناحیه 
مراکز،  کاربری  جمعیت  همچون  معیارهایی  به  توجه  با  سفر 

نمودار 1: نسبت دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی در مقاطع 
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نمودار 2: نسبت دانشجویان مرد خوابگاهی و غیر خوابگاهی )مقطع 
دکتری(

 شکل 2: نمونه نظرسنجی انجام شده
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جمعیت و دسترسی انجام می شود]1٦[.  در این مطالعه برای 
صورت  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  برای  بندی  ناحیه  بار  اولین 
ماتریس  تشکیل  برای  نواحی  این  از  ادامه  است. در  پذیرفته 
مبدا-مقصد سفرهای درون دانشگاهی استفاده شده است.  شکل  
1 نقشه نواحی مختلف دانشگاه را نشان می دهد. قطر تقریبی 
دانشگاه 2/2 کیلومتر می باشد. 2٨ ناحیه حمل  و نقلی شامل 
خوابگاه ها و مراکز اسکان، دانشکده ها، مراکز خدماتی، تاالرها و 
کالس ها، پارکینگ و ورودی دانشگاه، مسجد، سلف غذاخوری و 
کتابخانه به صورتی تعیین شده اند که اکثر سفرهای دانشجویان 

بین نواحی قابل مطالعه باشد.

3- انجام مصاحبه با دانشجویان

به منظور شناخت کافی از توزیع جمعیت دانشجویان در دانشگاه، 
دسته بندی  و  تحلیل  با  و  گردید  اخذ  دانشجویان  آمار  کلیه 
اطالعات؛ موارد ذیل قابل ارائه می باشد. تعداد دانشجویان مرد 
به صورت  تحصیلی  مقطع  تفکیک  به  مختلف  دانشکده های 

نمودارهای 1 و 2 می باشند.

سفر  الگوی  بهتر  هرچه  شناخت  به منظور  مطالعه  این  در 
سنجش  و  دوچرخه سواری  مشکالت  همچنین  و  دانشجویان 
میزان استقبال آن ها، یک مصاحبه با تعداد 222 فرم )٤ درصد 
کل دانشجویان مرد( در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 1٨ و 
1٩ اسفندماه 13٩3 صورت پذیرفته است. این فرم ها متناسب 
دانشجویان  آمار  و  دانشکده  هر  مرد  دانشجوی  کل  تعداد  با 
خوابگاهی و غیر خوابگاهی توزیع شده است. شکل 2 نمونه ای 

از نظرسنجی انجام گرفته را نشان می دهد:

جدول 1 میزان استقبال دانشجویان از دو پیشنهاد زیر را نشان 
می   دهد:

امانت دوچرخه  ایستگاه های  ایجاد  با  اندازی دوچرخه  الف-راه 
)سیستم اشتراک دوچرخه( 

ب-اعطای کمک هزینه برای خرید دوچرخه )سیستم دوچرخه 
شخصی(

جدول 1: نتایج نظرسنجی

درصدتعدادطرح
212٩٥/٩موافق طرح الف
3٦1٦/3موافق طرح ب

3٤1٥/٤موافق هر دو طرح
20/٩مخالف الف و موافق ب

73/2مخالف هر دو

با امتیازدهی به گزینه   های مربوط به مشکالت دوچرخه سواری 
و به دست آوردن امتیاز هر گزینه نسبت به امتیاز کل، نمودار 
مهم   ترین  است؛  مشخص  که  همان طور  می   شود.  حاصل   3
مشکالت به ترتیب: نداشتن دوچرخه، همراه داشتن وسایل و 

شیب مسیرها بیان شده است.

نمودار 3: مشکالت دوچرخه سواری از دیدگاه دانشجویان

4- برآورد تعداد سفرهای بین نواحی 

در این بخش ابتدا اطالعات سفر جمع آوری شده از نظرسنجی   ها 
شده  مشخص  سفر  مقصد  و  مبدا  ناحیه  و  گردیده  استخراج 
است. آنگاه یک ستون به عنوان ناحیه محل سکونت هر فرد در 
دانشجویان خوابگاهی شماره  برای  که  است؛  گرفته شده  نظر 
ناحیه خوابگاه آن فرد و برای دانشجویان غیر خوابگاهی شماره 
ناحیه دانشکده محل تحصیل لحاظ شده است. سپس سفرهای 
دانشجویان خوابگاهی با استفاده از تعداد کل دانشجویان ساکن 
در آن خوابگاه و دانشجویان غیر خوابگاهی با تعداد دانشجویان 
در  است.  شده  داده  تعمیم  دانشکده  هر  خوابگاهی  غیر  مرد 
ادامه با استفاده از آمار کالس های تشکیل یافته و یا اطالعات 
موجود و قضاوت مهندسی ماتریس اولیه   ی تقاضای بین نواحی 
مقدار  ذکرشده  موارد  با  تطابق  عدم  صورت  در  و  بررسی شده 
کل سفر به آن ناحیه تعیین و با استفاده از روش رشد دوگانه 

ماتریس نهایی تقاضای روزانه مرد برآورد گردیده است.

سفر  و جذب  تولید  مقادیر  روی  بر  که  اصالحاتی  به  توجه  با 
انجام شد، مقادیر ماتریس سفر با استفاده از مدل رشد دوگانه 
اصالح گردیده است. این مدل با استفاده از ماتریس سفر قبلی 
به عنوان یک مقدار اولیه و با تعداد تکرار محدود ماتریس سفری 
یک  تولید  آن  سطر  روی  سفرهای  مجموع  که  می کند  تولید 
ناحیه و مجموع سفرهای روی ستون آن جذب یک ناحیه است. 
این مدل در نرم افزار MATLAB کد نویسی شد و با استفاده از 
آن ماتریس سفر جدید برآورد شد. روابط مدل رشد دوگانه در 

زیر ارائه شده است.



27

ک
سی ترافی

صلنامه علمی مهند
 ف

شماره 71
ستان 1396 / 

سال هفدهم /  زم

 )1(

ij ij i j i j

ij ij i j

i i i

j j j

T t . . .A .B

T t .a .b

a .A
b .B
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=

= τ
= Γ

: تعداد سفرهای بین مبدا i مقصد و j در ماتریس نهایی ijT

: تعداد سفرهای بین مبدا i مقصد و j در ماتریس اولیه ijt

j ضریب رشد جذب ناحیه : jΓ

i ضریب رشد تولید ناحیه : iτ

شکل 3 میزان تقاضای میان نواحی مختلف )بر اساس ماتریس 
تقاضا( ارائه شده است:

5- مدل انتخاب وسیله و تخصیص حجم به معابر

ماتریس سفر برآورد شده در قسمت قبل متعلق به کلیه سفرها 
)با هر نوع وسیله( است. چون در این مطالعه پتانسیل سفرهای 
انجام پذیر با دوچرخه پیش بینی می شود باید سهم سفرهای با 
وسیله ی دوچرخه برآورد شود. روش های گوناگونی برای برآورد 
دانشگاه  محیط  در  اینکه  به  توجه  با  دارد.  وجود  وسیله  سهم 
حدود ٩0 درصد سفرهای بین نواحی با پیاده روی انجام می   شود 
و تنها عامل تعیین کننده در انتخاب؛ فاصله مبدا تا مقصد )طول 
از  استفاده  تمایل  باشد  بیشتر  سفر  طول  چه  هر  است.  سفر( 
دوچرخه افزایش می یابد. در تحقیقی که در دانشگاه مینسوتا 
بر  وسیله  سهم  برآورد  برای  توابعی  گرفت]17[  انجام  آمریکا 
برآورد   )... تحصیلی،  )کاری،  سفر  هدف  و  سفر  طول  حسب 
شد. توابع مشابه با هدف سفر مطالعه فعلی انتخاب شده است. 

و دوچرخه سواری در سفرهای کاری  پیاده روی  شکل ٤ سهم 
متناسب با مسافت سفر را نشان می دهد.

شکل ٤: سهم پیاده روی)راست( و دوچرخه )چپ( در سفرهای کاری در 
مطالعه دانشگاه مینسوتا

در ادامه توابع مذکور متناسب با شرایط دانشگاه با حذف سهم 
گونه های حمل  و نقلی دیگر و لحاظ گونه ی دوچرخه و پیاده 
اصالح گردیده است. نمودار ٤، تابع انتخاب وسیله متناسب با 

مسافت سفرهای داخل دانشگاه ارائه شده است.

نمودار ٤: سهم پیاده روی متناسب با مسافت سفر

پس از تعیین ماتریس حجم تقاضای بین نواحی برای گونه ی 
دوچرخه، ابتدا شبکه معابر دانشگاه در نرم افزار ArcGIS ترسیم 

شکل 3: میزان تقاضای بین نواحی مختلف
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شکل ٥: نقشه حجم تخصیص یافته به معابر توسط نرم افزار Transcad )با یک طرفه کردن معابر با شیب بیشتر از ٥%(

شکل ٦: نقشه شبکه تسهیالت دوچرخه

جدول 2: تعداد دوچرخه مورد نیاز در هر فاز

درصد پوشش فاز
سفرها

تعداد سفرهای 
تحت پوشش

متوسط زمان
 هر سفر

زمان مفید استفاده 
هر دوچرخه در روز

تعداد کل دوچرخه 
مورد نیاز

12٥37٥01٥٦1٦0
2٥07٥0020٥/٥٤٥0
3٨01200020٥٨00



29

ک
سی ترافی

صلنامه علمی مهند
 ف

شماره 71
ستان 1396 / 

سال هفدهم /  زم

و سپس با استفاده از نرم افزار ترافیکی Transcad تخصیص حجم 
به معابر انجام گرفته است. برای شبکه معابر، کلیه خیابان   ها و 
پیاده   روهای اصلی دانشگاه در نظر گرفته شده است. تخصیص 
حجم با روش کوتاه   ترین مسیر و با فرض دوطرفه بودن معابر 
انجام شده است. با توجه به شیب زیاد برخی از معابر و دشواری 
جهت  در   %٥ از  بیش  شیب  با  معابر  آن؛  در  دوچرخه  تردد 
نرم افزار  توسط  تخصیص  مجددا  و  شده  یک طرفه  سرازیری 
این گونه  حذف  با  نرم افزار  خروجی   ٥ شکل  پذیرفت.  صورت 

معابر در جهت سرباالیی را نشان می دهد.

6- شبكه دوچرخه و تسهیالت پیشنهادی

تردد  برای  تقاضا  پر  معابر  تخصیص،  مدل  خروجی  داشتن  با 
فاز  هر  در  معابر  این  مهم ترین  می   شود.  مشخص  دوچرخه 
همچنین  می   شود.  اضافه  دانشگاه  دوچرخه سواری  شبکه  به 
تولید  بیشترین  که  نقاطی  در  دوچرخه  اشتراک  ایستگاه های 
نقشه   ،7 شکل  است.  شده  پیشنهاد  داشته،  را  سفر  جذب  و 
ایستگاه های  و  دوچرخه  مسیرهای  ایجاد  برای  پیشنهادی 

اشتراک را در سه فاز اجرایی نشان می   دهد.

برای  تعداد دوچرخه الزم  تعداد سفرهای دوچرخه،  داشتن  با 
اجرای طرح در هر فاز، به دست می   آید. همان طور که برآورد 
شد تعداد 1٥000 سفر با گونه   ی دوچرخه در روز وجود دارد. 
با فرض اینکه در فاز اول تنها 2٥ درصد و با انجام فاز دو ٥0 
درصد و در پایان اجرای فاز سه ٨0 درصد سفرها پوشش داده 
شود، ایستگاه؛ بنابراین در فاز یک 37٥0 سفر و در انتهای طرح 
12000 سفر دوچرخه   ای خواهد بود. با فرض اینکه هر سفر به 
طور متوسط 20 دقیقه به طول انجامد و در هر روز دوچرخه ها 
مورد  دوچرخه   های  تعداد  شوند؛  استفاده  مفید  ٦ ساعت  تا   ٥
نیاز محاسبه می   شود. جدول 2، تعداد دوچرخه مورد نیاز در هر 

فاز را نشان می دهد.

7- نتیجه گیري 

تسهیالت  و  دوچرخه سواری  تقاضای  ماتریس  مطالعه  این  در 
اصفهان  صنعتی  دانشگاه  برای  دوچرخه  پیشنهادی 
 %٩٥.٥ گرفت.  قرار  موردبررسی  موردی  مطالعه ی  به عنوان 
رایگان  امانت  ایستگاه های  ایجاد  طرح  با  پرسش شوندگان 
دوچرخه  باالی  تقاضای  گویای  که  کرده اند  موافقت  دوچرخه 
کمک  هزینه ی  طرح  همچنین  است.  دانشجویان  میان  در 
نشده  روبرو  چندانی  استقبال  با  آمار،  با %1٦  دوچرخه  خرید 
مسیر  شیب  و  وسایل  داشتن  همراه  دوچرخه،  نداشتن  است. 

دانشگاه  دوچرخه سواری  بازدارنده ی  اصلی  عامل  سه  به عنوان 
بیان شده است. این امر گویای لزوم ارایه دوچرخه ی دنده ای با 
جای کافی جهت کیف و وسایل همراه دانشجویان و مسیرهای 
نتایج  است.  کمتر  شیب  با  خیابان های  در  دوچرخه  مناسب 
از  استفاده  امکان پذیری  و  باال  اهمیت  گویای  تحقیق  این 
سیستم دوچرخه سواری جهت توسعه ی حمل  و نقل پایدار در 

دانشگاه هاست.
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Abstract 

Cycling has considerable importance in promoting physical and mental health and reducing the pollution. Using 
the bike at the universities because of the age class, short distances and safety have been welcomed worldwide. 
In Isfahan University of Technology, large population centers distances of each other has exceeded the maximum 
optimal walking distance. The aim of this study was to evaluate matrix for cycling demand and offering bike 
facilities for Isfahan University of Technology. In this study, first the data were collected and analyzed from 
all University male students. Conducting a survey, journey model, the welcome and the problems of cycling 
from the perspective of students is determined. Zoning transportation was done for university and then demand 
matrix was extended and modified using the information matrix for the areas of travel have been calculated 
using dual growth. Then, using the mode choice model, the potential use of bicycles for couples of different 
origin and destinations are specified. Finally, the proposed cycling routes and facilities for IUT are provided. 
The results showed the importance and feasibility of use of cycling for sustainable transport development in 
universities.

key words: sustainable transportation, demand, device selection, volume allocation. 


