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 چکیده
تبدیل شده  شهر جهان 088در بیش از  ،قلنوحمل در حوزه توجهو قابل رشد به های رومقولهوزیع دوچرخه به یکی از ت امروزه

رونرد ازااییری    توزیرع دوچرخره   سرامانه اجررای  استفاده و  از پس آمار صدماتاند که بینی کردهگران پیشبسیاری از تحلیل است.

رسرت ایرن سرامانه، رونرد ازااییری      اجررای د  کره درصرورت   دهرد میاین حوزه نیان های تجربی در خواهد داشت، ولی پژوهش

ها تحلیل دادهوتجایه وسیلهر این مقاله، بهد. کاهش خواهد یازت توزیع دوچرخه امانهناشی از استفاده از س و صدمات هاتیمجروح

و  خواهیم پرداخرت  تهران و ماایا و معایب آن دوچرخههای اشتراک جایگاه هایبه تحلیل روند تراکنش تهران، اطالعات شهرداری و

 توزیع دوچرخره  از سامانه آمدهدستبههای دادهسپس و  ها را بررسی نمودهایستگاه استقبال مردم از برخیعدمموضوع  همچنین

 نمراییم. مقایسره مری   ،دارنرد  توزیع دوچرخره  سامانهاندازی راه حوزهدر ی رتبیی با دو شهر پاریس و لندن که سابقهشهر تهران را 

یرابی  مکران  سرامانه  لراوم اسرتفاده از   و الکتریکیهای دوچرخه اده ازفشهرداری تهران در رابطه با است رایب نیا پیینهاداتی همچنین

 شرده ئهارا هاو آسیبها ی دقیق کاربران و میاان مصدومیتیابمکان سفرها،تعداد  مار دقیقآ یابی بهمنظور دستبه (GPS) جهانی

 .شودارائه میدوچرخه مرور وعبور ویژهاز مسیرهای  بهینه برای استفاده براین، رویکردیعالوه است.
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 مقدمه  .2
 مقاله [Jacobsen, 2003]بیش از یک دهه قبل، 

منتشر کرد که  (SIN)در تعداد  یمنیا درموردای را برجسته

 سواراندوچرخهدر حضور حجم باالیی از  دهدمینشان 

این امر،  نتیجهدر  وجود دارد. یکمتردیدگی احتمال آسیب

ایمنی رانندگان  افزایشچگونگی  درباره های بسیاریپژوهش

اکنون هم .شدنجام ا توزیع دوچرخه سامانهاجرای  وسیلهبه

 سامانهامنیت کاربران  افزایشمشکالت زیادی از قبیل حفظ و 

در این  هادوچرخهتوزیع متوازن  همچنینو  توزیع دوچرخه

 هستندی کار نیز های اصلرد که از اولویتوجود دا سامانه

[Jacobsen, Rutter, 2012, Bhatia, Wier, 

استفاده از انرژی به دلیل رشد  های اخیرسالدر ..  . [2011

توجه ثبات با ونقلحمل هایسامانه و وجود آلودگی هوا،

 هایسامانهجلب کرده اند. از این رو  خودبه را زیادی

د و زیست هستندار محیطگوناگونی که دوست ونقلحمل

، بکار شوندمیشناخته  (یا سبز)پاک  نقلیهعنوان وسائلبه

به دلیل وجود ترافیک  ،موضوع براین عالوه. شوندمیگرفته 

 سریعپاک و  سامانهوجود یک  ،های بزرگدر سطح شهر زیاد

هایی که در با مزایا و ویژگی) توزیع دوچرخه سامانهنظیر 

 است ( بسیار ضروریخواهیم نمودبه آن اشاره  ادامه

[Fishman, 2015]. 

ی است که با استفاده از انهماسا شدهارائهپیشنهادی  سامانه

 امکان رهیابی دوچرخه و یو محیط فنیر مناسب یک ساختا

توزیع  سامانهکاربران  یابی به اطالعاتدستی چگونگ

و ما را در چگونگی تحلیل  دهدمی را نشان دوچرخه

 نماید.ها و رفتار این کاربران کمک میحرکت

اطالعاتی نظیر سرعت عملیاتی کاربران و استفاده از 

امنیت به آن پرداخته  زهحوایمنی مسائلی است که در کاله

جایگزینی این  منظورسازی عمیق بهمند فرهنگو نیاز شودمی

ای ویژه ی الکتریکی در مسیرههادوچرخهو استفاده از  سامانه

 اکنون آفریننده)که همها کلتسیجای استفاده از موتوربه

 های جدی و مرگمنجر به آسیببسیاری از تصادفات 

 .شودمیاحساس  هران،در شهر ت بویژه هستند(،

به  مربوط ،مایهاطالعات و آماری که ما به آن پرداخت

در  شهر تهران تراکنشاکنش و پرکمترهای موقعیت ایستگاه

نیز وجود دارد که  دیگری آماری مجموعه .است 6931سال 

ها آمار مصدومیت همچنینمربوط به ابعاد و حجم استفاده و 

 شهر تهران است که چرخهتوزیع دو سامانهمیر در وو مرگ

شهرهای لندن و در مقایسه با آمارهای مشابه  جهترا آن 

 Goodman et] ایمآوردی نمودهگرداین مقاله  پاریس در

al. 2013]. 

 یدر مقاله شدهارائهبا بررسی مطالعات  روهمیناز

[Jenson et al. 2010]  سامانهکاربران که  دهدمینشان 

متوسط سرعت در شرایط حقیقی،  توزیع دوچرخه شهر لیون،

ها متعلق به اند و باالترین سرعتداشته Km/h 5/69عملیاتی 

ترین پایین همچنینبوده است. Km/h 65 و هاآخر هفته

روزهای تعطیل آخر  یهای اولیهها مخصوص ساعتسرعت

 بوده است. Km/h 6۰  و هفته

ی هادوچرخه ی عملیاتیهاسرعت حوزهمطالعاتی در  

ه است نشان داد نظیر ایرانصی مردم در دیگر کشورها خصو

است و این متغیر  بر ساعت کیلومتر 75تا 65 از سرعت که

 سامانهی عملیاتی برای کاربران هاسرعتمعنی است که  بدان

 Allen et al. 1998, Lin] پایین هستند ،توزیع دوچرخه

et al. 2008]. 

از  در بسیاری ایمنیکالهمسائل دیگری مانند استفاده از 

به آن پرداخته  طور جدی مورد بررسی بوده وشهرها به

 ،شهر تهران، در اغلب اوقات بویژهدر کشور ایران و . شودمی

ویژه و به هادوچرخهدر تصادفات  ایمنیکالهعدم استفاده از 

 سبببهرانندگان این وسائل نقلیه  مرگها باعث موتورسیکلت

ما به شهرداری و اکید  توصیها لذ شود،ضربه به سر فرد می

و  سازیاست که از طریق فرهنگ اینربط مسئولین ذی

وقایع  گونهز بروز اینا ،مناسب در این زمینه گذاریقانون

 د. عمل آیهجلوگیری ب

 یهاپژوهشاز آمده دستههای ما از آمار و نتایج بیافته

[Graves et al. 2014]  که افزایش میزان دهدمینشان 

سر در کاربران دوچرخه ناشی از  یدمات جدی از ناحیهص

. در است های شمال آمریکادر شهر ایمنیکالهدم استفاده از ع

رایج  سامانهباید گفت که کاربران در شهرهایی که این  ،نتیجه

تر و استفاده از تمایل به راندن با سرعت پایین ،است

 را دارند. ایمنیکاله
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با آمار شهرهای اروپا  ه توسط ماانجام شد مطالعه مقایسه

دلیل عدم وجود سفانه بهکه متأ دهدمیو آمریکا نشان 

و نداشتن تعریف خاصی از این  امکانات برای ثبت اطالعات

 در شهر بویژه ،توزیع دوچرخه در ایران هایسامانه، سامانه

 د.نندار را هامیزان آسیب ن دسترسی به آمار دقیقامکا ،تهران

روی  طور مستقیمباید گفت که این مطالعه به، در نتیجه

تمرکز  توزیع دوچرخه حوزههای خطر تصادفات و آسیب

جاد ساختار داشتن این موضوع که با ای، ولی با درنظرندارد

رسانی از چگونگی استفاده از این مناسب فرهنگی و اطالع

 نظیر و فیزیکی در کشور و ایجاد بستر مناسب فنی سامانه

 ،RFID سامانهامکاناتی نظیر  های دوچرخه باتجهیز خانه

برای  هادوچرخهبر روی  GPSهای مخصوص نصب جعبه

 ردیابی و دسترسی به اطالعات دقیق از نحوه امکان ایجاد

بر در رکا هایاشراف کامل بر رفتار همچنینو  راندن دوچرخه

 مسیرهای مخصوص از قبیل رعایت قوانین و نیز ایجاد مسیر

را کاهش با سایر وسائل نقلیه  هادوچرخهادفات تص دوچرخه،

های سیس ایستگاهتأ و برانرافزایش ایمنی کا ، بادر نتیجه داد.

 ،سطوح شهر در (از نظر فیزیکی) هم و مناسببهدیکنز

تنها نهان به افزایش سطح رضایت کاربران کمک کرد و تومی

تهران کمک  مثلشدن هوای شهر شلوغی رفته به پاکرفته

 توان به کاهش مصرف سوخت و ذخیره، بلکه میکرد

 ملی نیز کمک شایانی نمود. یهاسرمایه

 

 هاروش. 1
 و اعمال دسترسی به اطالعات کاربراندلیل عدمبه

آوری جمع ،توسط شهرداری شهر تهران ییهامحدودیت

کار  دوچرخه هایخانه هایهای مربوط به تراکنشداده

 های دیگریراهاید به سراغ ب ،رو. ازاینآسانی نیست

 و اطالعات آمار ،هاآناز طریق  توانمیکه  برویم

کز امر ،پلیسمراکز ی هاداده مانند .نمود آوریجمع

به مستندات  در این مقالهها که بیمارستان درمانی و

[Graves et al. 2014] ایمدهکر رجوع. 

با استفاده از تحلیل اطالعات مربوط به  ادامهدر 

تلف شهر دوچرخه در مناطق مخ هایخانه هاینشتراک

ها در تراکنشدن بوپایین یا تهران به بررسی علت باال

 پردازیم.مناطق می

مناطق مختلف  ی مراکز درمانیهاداده) 2 مطالعه

ی هادوچرخههای ناشی از استفاده از مصدومیت اجع بهر

یی هادوچرخه) خصوصی حوزهتوزیع شهرداری و  سامانه

 :مردم تعلق دارند( خودهبکه 

[Graves et al. 2014] ی مراکز درمانی مربوطهاداده 

را  استفاده از دوچرخه های ناشی ازآسیببه صدمات و 

توزیع  برنامهشهرهایی را که اخیراً  هاآنارزیابی نمودند. 

را  سامانهدوچرخه را اجرا کرده بودند با شهرهایی که این 

از  ماه بعد 67و  اجرا  ماه قبل 71اجرا نکرده بودند در طول 

اطق جغرافیایی شده در منمقایسههای مقایسه نمودند. شهر آن

مطالعه هیچ تفاوتی را میان  مشابه انتخاب شدند و در این

 توزیع استفاده کرده یا نکرده بودند، سامانهشهروندانی که از 

ی برای ارزیابی عموم طوربهبلکه این مطالعه  ،ندقائل نشد

. در شدتوزیع دوچرخه انجام  هایسامانه کیفیتنگی چگو

 توزیع دوچرخه خاطر یک افزایشبا آرامش  توانمی ،نهایت

در شهر  .گرفتدر نظر  سامانهدر شهرهای دارای این  را

با توجه به آمار موجود از مرکز کنترل ترافیک  نیزتهران 

رشد استقبال از این سامانه ، واحد توزیع دوچرخه، شهرداری

 یم.نمایمیمشاهده  6935و  6931 هایطی سالرا 

نموداری که ارائه با توجه به ) این پژوهش نتیجهر د

سازی این پس از پیاده خواهیم یافت کهدر خواهیم داد(

 کاهش خواهد یافت. هامصدومیتمیزان  توزیع، سامانه

ی هامجروحیتی صدمات و هاداده ،در این مقاله ،نینهم

 عمومی و ی بخش خصوصی وهادوچرخهاز  ناشی از استفاده

 سفر بران در طولرکا مربوط به سرعتی هاتحلیلحساسیت 

 . بررسی خواهند شدنیز 

ی ناشی از استفاده هامصدومیتی هاداده) 1 مطالعه

توزیع  سامانهکاربران خصوصی و  از دوچرخه کاربران

 (:دوچرخه

ی توزیع هابرنامه در صدمات بروزاین مطالعه 

 را شهر تهران همچنینخه در پاریس و لندن و دوچر

در شهر  بویژه)توسط اپراتورها یا که  دهدمینشان 

یا در بعضی از  اندشدهبه صورت دستی ثبت  (تهران

 شبکهبه   برخطصورت که به ایدوچرخه هایخانه
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کنترل  خودکار طورهب ،ندهستمتصل  مرکزی کنترل

 .[Fishman et al. 2014] دنشومی

ربوط به ری که در شهر تهران گرفته شده است مآما

آمار  این .است 6935ماه سال مهرماه تا خرداد 6تاریخ 

تعداد های متوسط ای مربوط به تفاوتمقایسه

در ناوگان، کل تعداد سفرها، متوسط تعداد  هادوچرخه

 شده و صدمات،سفرها و مدت هر سفر، مسافت طی

 ت که نشانومیر اساد مرگجدی و تعد هایآسیب

پاریس و تهران صفر  ومیر در دو شهرآمار مرگ دهدمی

 ومیرمرگ عددیک  که در شهر لندنالیحبوده است، در

 وجود دارد. 

طرات اخمراجع به  ایی مقایسههاداده براین،عالوه

ی فیزیک هایآسیبصدمات و  کاربران در زمینهوارد بر 

 زیع دوچرخهتو سامانه سواراندوچرخهمیان  ومیرمرگ و

 .کردخواهیم  ادامه ارائهدر  را و بخش خصوصی

 

 ها. یافته9
 نتایج مطالعات   9-2

که از مراکز  دهدمیتعداد صدماتی را نشان  6شکل 

و شهرهایی هستند  توزیع سامانهشهرهای دارای  درمانی

 گرفته شده است. این شکل نیستند، سامانه این که دارای

ل و بعد از بصدمات را قنموداری است که آمار این 

 .دهدمینشان  توزیع دوچرخه سامانه سازیپیاده

آمار صدمات  مشخص است، 6که در شکل  طورهمان

بوده است که در شهرهایی  در هر سال نفر 2۰۰ تقریباً

 1۰۰از  کمتربه  ،هستند توزیع دوچرخه سامانهکه دارای 

آمار  ،که در همین زمانحالیرد .نفر رسیده است

 توزیع دوچرخه سامانهفاقد  شهرهایهای ومیتمصد

 حتی افزایش هم داشته است.

 

 
[Bernstein, 2014] توزیع دوچرخه در شهرهای دارا و فاقد این سامانه سامانهها قبل و بعد از اجرای . تعداد مصدومیت2شکل 

 موجود در هایآسیبنتایج صدمات و  ،6جدول 

شهرهای فاقد  و توزیع دوچرخه سامانهای شهرهای دار

  [Elvik 2009,2011,2015دهدمیرا نشان  سامانهاین 

مربع  میانگین برای ساخت این جدول از آزمون

تعداد کل صدمات  دهدمیاستفاده شده است که نشان 

 در مقایسه با توزیع سامانهسالیانه در شهرهای دارای 

، کاهش سامانهدر شهرهای فاقد  صدمات افزایش ناچیز

 یافته است.
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 دوچرخه در شهرهای فاقد و دارای این سامانه توزیع برنامهماه( از اجرای 21ماه( و بعد )12. صدمات قبل )2جدول 

 قبل بعد مجموع

 )در هر سال(

 شهر

 شهرهای توزیع دوچرخه ( 252)6،569 515 7،۰52

 ت نظارتشهرهای تح (397)6،219 359 7،۰261

 مجموع (6،122)9،921 6،132 1،221

 

صدمات  مخاطراتکه  دهدمیاین نتایج نشان 

دوچرخه  توزیع برنامه سازیپیادهبعد از  سواراندوچرخه

تا ما به این امر  شودمیکاهش یافته است، همین عامل باعث 

دست یابیم که با توجه به این آمار در شهرهایی که این 

ن یم با گسترش ایتوانمیند، ماهم ه انمودرا اجرا  سامانه

دوچرخه در سطح  هایخانهاد از طریق افزایش تعد سامانه

شهر تهران و دیگر شهرهای کشور و افزایش میزان عالقه و 

ی را از نظر هم شرایط مساعد سامانهردم از این رضایتمندی م

به  هم و فراهم کنیم کاهش ترافیککاهش آلودگی هوا، 

 کمک کنیم. ومیرمرگو آسیب ها و کاهش صدمات 

ی مربوط به صدمات و استفاده از هاداده 9-1

  سامانه
، متوسط ومیرمرگهای مربوط به تلفات، داده ،7جدول 

تعداد دوچرخه در ناوگان، تعداد کل سفرها در سال و متوسط 

شده را در دو شهر لندن و های طیمدت سفر و مسافت

بر که  دهدمیتوسط سفرها نشان . تعداد مدهدمیپاریس نشان 

 سامانه ،توزیع دوچرخه سامانهی روزانه از مبنای استفاده

شهر پاریس آمار  در این میان .کندمیکار  مقدار بهینهچه

ه را ثبت کرد شدهطیهای بزرگترین ناوگان، سفرها و مسافت

ه بود نیز باالترین حجم استفاده دارای ، پاریسهمچنین. است

 . است

( به کاربران توسط)شده شتعداد صدمات گزار 7 جدول

در این جدول  .دهدمیرا نشان  های دوچرخهاپراتورهای خانه

در  ومیرمرگ عدد یک بوده است که آماری فقط شهر لندن

 [Fishman, 2012, 2013].دارد  7۰69سال 

 [Fishman, 2013] ها، استفاده و ابعاد سامانههای مصدومیتندن، دادهتوزیع دوچرخه در شهرهای پاریس و ل برنامه. 1جدول 

 لندن پاریس شهر

متوسط تعداد دوچرخه در 

 ناوگان

62،69۰ 3،۰29 

تعداد کل سفرهای مهرماه 

 6935تا خرداد سال 

333،95،۰76 2،۰15،153 

متوسط تعداد سفرها در 

 هر روز

9/5 1/7 

 5/62 7۰ متوسط مدت سفر

در طول  شدهطیمسافت 

 مدت دوره

662،1۰2،292 7،9216،922 

 هایآسیبصدمات و 

 جدی

63 62 

 6 ۰ ومیرمرگتعداد 
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 2930ها، استفاده و ابعاد سامانه، مهرماه تا خرداد ماه سال های مصدومیت. برنامه توزیع دوچرخه شهر تهران، داده9جدول 

 تهران شهر

 5،7۰۰ ه در ناوگانمتوسط تعداد دوچرخ

تعداد کل سفرهای مهرماه تا 

 6935خرداد سال 

616،۰۰۰ 

 1/6 متوسط تعداد سفرها در هر روز

 دقیقه 7۰تا  6۰ متوسط مدت سفر

شده در طول مدت مسافت طی

 دوره

1،۰۰۰،۰۰۰ 

 6 های جدیصدمات و آسیب

 ۰ ومیرتعداد مرگ

 

در  سامانه ی مربوط به صدمات و استفاده ازهاداده 9-9

 شهر تهران 
در  7جدول ی میزان آمار مشابه به دهندهنشان 9جدول 

در طول سفر  شدهطیمدت و مسافت  رابطه با میزان سفرها،

که به  است های کاربرانو آسیب ومیرمرگآمار  همچنینو 

شهر تهران گزارش شده است. در  دوچرخه خانهاپراتورهای 

صفر و میزان  ومیرمرگداد که تع کنیمشاهده میاین جدول م

نفر بوده  ازای هر فقط یک شکستگی بهو صدمات جراحات 

ی شهر تهران است و تعداد سفرها و مجموع ناوگان دوچرخه

بسیار ناچیز است  آماری در مقایسه با شهرهای پاریس و لندن

د ماه همین سال تا خردا 35ماه از مهرماه سال  3که در مدت 

 انجام گرفته است.

 

در رابطه با سرعت  هاتحلیلحساسیت  9-2

 فرضی سفر ها با دوچرخه
در سرعت  ینکمتر درموردای را در این بخش مطالعه

و چگونگی افزایش یا کاهش نرخ  سواریدوچرخههنگام 

 9 و در جدول دهیممیمورد بررسی قرار را  (IRR) تصادف

ایجاد مصدومیت در  مخاطراتهای قطعی تفاوت ی اندازهبه 

ی هادوچرخها ه دوچرخهی توزیع سامانهاستفاده از  امهنگ

 ریم. بخصوصی مردم پی می

[Jensen, et al. 2010]  با استفاده ازSPSS  یک

ی تعداد صدمات مقایسه جهترا  آزمون میانگین مربع

 سامانهخصوصی در مقابل  سامانه) سامانهدر هر  شدهمشاهده

با تعداد ن این آزمو .ه استانجام داد( توزیع دوچرخه

 هادوچرخهانتظاری از ارقام براساس حجم استفاده از قابل

 Km/h 7/6۰ در هنگام سفر ،سرعت حداقلو  شودمیانجام 

 .Rojas, et al]که حالیدر .شده استدر نظر گرفته 

یین تع Km/h 61 باالترین سرعت در طول سفر را [2011

بر  فاتمربوط به نرخ تصاد کردند که با استفاده از فرمول

به  خطی یافتهتعمیمی هامدلاساس رگراسیون پویسون و 

 :است شرح زیر

 
IRR= (IBS/DBS). (IPB/DPB). 

(IBS*DPB)/ (DBS*IPB)                                 

(6)          

تعداد صدمات و زمان  DPBو  IBS ،6 رابطهدر 

 TBSو  VBS و سواردوچرخهتوسط کاربران  شدهطی

 سواردوچرخهبرای کاربران  شدهطیدمات و زمان تعداد ص

سرعت رانندگی  IESو  IPB است. 7 رابطهدر  خصوصی

 منظوربه در سفر است. شدهطیکاربران دوچرخه و زمان 

 ،مان برای سرعت سفر فرضیتحلیلح حساسیت یشرت

 را به صورت زیر باز نویسی نماییم:6 یم رابطهتوانمی
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  IRR= (IBS/ {VBS*TBS})/ (IPB/DPB) = 
(IES*DPB)/VBS*TBS*IPB) =                    (7 )  

(1/VBS)*(IBS *DPB) / (TBS*IPB) 
، Km/h 7/6۰ جایبه Km/h61 با فرض یک سرعت 

، برای 29/۰یک فاکتور  وسیلهبه 1نرخ تصادف در جدول 

به 5۰/۰و  16/۰از به ترتیب  ومیرمرگصدمات جدی و 

 9۰ این دو تفاوت تقریباً .یابدمیکاهش  9۰/۰و 92/۰

ی بیشتر اطمینانقابلی هادادهکه  دهدمیدرصدی نشان 

ی اندازه درمورد گیرینتیجهسرعت و طول سفر برای  درمورد

صی و ی خصوهادوچرخه مخاطرات بیندقیق تفاوت 

 است. موردنیاز توزیع دوچرخه سامانهی هادوچرخه

 ویژه خطرات صدمات کاربران طوربه 1 جدول

و  توزیع دوچرخه سامانهی معمولی در هادوچرخه

 را شهرهای فرانسه و لندنی بخش خصوصی در هادوچرخه

 ی آماریهاداده ،تحلیلدر این  .دهدمینشان 

[Flegenheimer, 2013] با آمارهای پلیس [Byrne, 

2013, Department of Transport, 2013] رت 

های و آسیب ومیرمرگهایی نظیر نرخ دادهترکیب شده است. 

 توزیع سامانهی هادوچرخهکاربران  که دهدمینشان  جدی

ی کمتری بسیار هامصدومیتدارای در تمامی موارد شهری 

 .هستنداز دوچرخه  کنندهاستفادهخصوصی  کاربراننسبت به 

 

 ,Flegenheimer]خصوصی در شهرهای فرانسه و لندن های توزیع و دوچرخه سامانههای معمولی در تلفات دوچرخه .2جدول 

2013] 

ی هامصدومیت ومیرمرگ

 جدی

 

 هامصدومیتتعداد 

 ی خصوصیهادوچرخه 7،۰65 23

 توزیع دوچرخه 91 3

 استفاده از دوچرخه 

 ی خصوصیهادوچرخه 63/9 63/9

 توزیع دوچرخه 61/۰ 27/۰

 براساس استفاده از دوچرخه انتظارقابلموارد  

 ی خصوصیهادوچرخه 2/6،321 26،2

 توزیع دوچرخه 7/21 61،7

 انتظارقابلمشاهدات در مقابل موارد  

 مربع چی 5/96 3/9

۰12/۰ ۰۰6/ ۰ > P 

خطرات مصدومیت بر اساس میلیارد کیلومتر  

 مربع

 ی خصوصیهادوچرخه 196 75

 توزیع دوچرخه 759 69

 نرخ تصادفات خام نسبت 16/۰(52/۰تا73/۰) 5۰/۰(6تا75/۰)
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 هایخانهی تراکنش در هادادهبررسی   9-0

 دوچرخه شهر تهران 
 هایخانهشده میان انجام هایتراکنشبا بررسی میزان 

متعلق به مناطقی  هاتراکنشین بیشتردوچرخه شهر تهران، 

ده از دوچرخه برای کاربران ط استفابوده است که شرای

تری برخوردار یمنا ز فضایبوده و این مناطق ا ترمناسب

ی را در بیشترودگی خاطر کاربران آس ،به این جهتاند. بوده

 هااکنشترداشته و آمار  توزیع دوچرخه سامانهاستفاده از 

نوروزی  هایتراکنش فهرستدر ابتدا ما  باالتر رفته است.

مردم  استفادهتا تفاوت میزان  ارائه خواهیم دادرا  6931سال 

ات فراغت با ها در اوقبوستانو  هاپارکر شهر تهران د

  شود. شخصدوچرخه م هایخانه در روزهای معمولی کاری

فعال  دوچرخه هایخانهنوروزی  هایتراکنش 9-0-2

 2932در سال 

 هایخانهنوروزی  هایتراکنشمیزان  5در جدول 

یک روز آمده است که به تفک 6931فعال در سال  دوچرخه

بوستان  پس از آنو  را پارک پلیس هاکنشترا باالترین میزان

 خودبهسوم را پارک الله  و رتبه هستند 7جوانمردان 

تراکنش با اختالف ی پرهابوستان یبقیه اختصاص داده است.

مورد اول قرار دارند که این امر نشان  9بسیار زیادی از 

ها به دالیلی نظیر ترین ایستگاهدهد که به ترتیب پرتراکنشمی

گیری بودن منطقه و قراروغی مرکز شهر یا پرجمعیتشل

در نقاط مناسب و دلخواه مردم  هابوستانو  هاپارک

 .گیرندمیقرار  مورداستفاده

 
 به تفکیک روز 32های دوچرخه فعال درسال ی نوروزی خانههاتراکنش. 0جدول 

 جمع  22 25 3 1 0 6 0 2 9 1 2 نام خانه دوچرخه 

 923 52 73 7۰ 91 79 91 72 97 75 72 2 پارک الله 

 023 2۰ 93 95 662 13 12 12 11 62 66 6۰ پارک پلیس

 30 63 2 6۰ 6۰ 2 7 2 69 61 9 7 پیروزی شمال

 250 2 2 76 62 61 2 9 3 5 2 1 پیروزی جنوب

 12 1 ۰ 5 ۰ 6 ۰ ۰ ۰ 7 7 7 پارک آالله

 29 ۰ ۰ 7 9 5 6 6 ۰ 9 ۰ 6 بوستان کودک 

 225 62 1 72 72 63 61 67 9 2 7 2 2جوانمردان 

 960 1۰  91 77 97 79 5۰ 93 96 15 79 1 1جوانمردان 

 2019 120 212 221 125 261 201 290 292 215 06 29 جمع 
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 31در نوروز  هابوستانهای تراکنش در مورد ،7شکل

وغ یابیم که شلدرمی 1از این نمودار مانند جدول  است.

 ندوچرخه به ترتیب پارک پلیس بوستا هایخانهترین 

 جوانمردان و پارک الله هستند.

یکی از  ،گیری در مرکز شهرپارک الله به دلیل قرار

 اختصاص داده است. خودبهرا  هاخانهترین پرتراکنش

در  قرارگیریپارک پلیس است که به دلیل  ،پارک بعدی

استقبال مردم وردترین نقاط تهران مپرجمعیتیکی از 

دلیل ته است و بوستان جوانمردان هم بهقرار گرف

اوقات گذران ای مناسب جهت قرارگیری در منطقه

 .کنندگان زیادی بوده استدارای مراجعه ،فراغت
 برنامهدوچرخه فعال در  هایخانهمیزان تراکنش  ،9شکل 

نشان  را به تفکیک روزهای برنامه 31استقبال از بهار سال 

در روزهای اول تا سوم  که مشخص است، طورهمان. دهدمی

کنیم و از روز سوم به بعد توجهی را مالحظه نمیرشد قابل

در  اًنهایتو  شودمیدیده  های در میزان تراکنشرشدبهروروند 

پس از آن در روزهای  .رسد میاوج خود  نقطه روز هشتم به

و دوباره  شودمی مشاهده نهم و دهم افت شدیدی در تقاضا

 .کندمیپیدا صعودی شیب  ر روزهای یازدهم و دوازدهمد

 

 هابه تفکیک بوستان 32های دوچرخه فعال در برنامه استقبال از بهار سال . میزان تراکنش خانه1شکل 

 

 پارک الله

 

0 

 

000 

 

000 

 

000 

 

000 

 

000 

 

000 

 

پارک 

 پلیس

 

 پیروزی شمال

 

 پیروزی جنوب

 

پارک 

 آالله

 

 بوستان کودک 

 

جوانمردان 

1 

 

جوانمردان 

2 

 

003 

003 

39 
009 

00 00 

000 

009 



 حجت اهلل حمیدی، امیر چاوشی

 711 6931زمستان  /7شماره  /سال نهم /ونقلمهندسی حملفصلنامه 

 

 

 به تفکیک روزهای برنامه 32های دوچرخه فعال در برنامه استقبال از بهار سال . میزان تراکنش خانه9شکل 

 اول ماههسهدوچرخه در  هایخانهعملکرد  9-0-1

 2932سال 

 هایخانه در گرفتههای صورتتراکنش 1در جدول 

با  .نشان داده شده است 31اول سال  ماههدوچرخه در سه

تراکنش ثبت  211/96 ،فعال خانه 613یانگین توجه به م

ها گونه که مشخص است، تعداد تراکنشه است. همانگردید

 تراکنش 2291 تعداد با افزایش است ودارای روند صعودی 

که در حالیدر .رسیده استتراکنش  69،71۰به  5،5۰1از عدد 

به سطح  یواحد 62،571ها با افزایش ماه روند تراکنشخرداد

یابیم که میواحد رسیده است. در ادامه در 96،211

، 1شکل هستند. 62 و61، 5، 2 ، مناطقمناطق ترینتراکنشپر

اول  ماههسه ها درتراکنش ینمودار افزایشی آمار ماهانه

 .دهدمیدوچرخه را نشان  هایخانه

 

 2932سال  اول ماههسه. مجموع و میانگین تراکنش 6جدول 

 مقدار شرح

 96،211  هاخانهکل  ماههمجموع تراکنش سه

روز برای میانگین تعداد تراکنش در هر

 خانه فعال 613
3/2 
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 های دوچرخهخانه اول ماههسه. نمودار افزایشی آمار ماهانه تراکنش 2شکل 

 

 ماههسهخه پر تراکنش در دوچر هایخانهعملکرد . 9-0-9

 2932سال  دوم

های های خانهاطالعات مربوط به تراکنش 2جدول 

 طورهمان .دهدمینشان  31سال دوم ماههسهدوچرخه را در 

نسبت  دوم ماههسهها در مجموع تراکنش ،که مشخص است

را تجربه کرده است و از بسیار زیادی  رشد اول ماههسهبه 

 رسیده است. 996622به عدد  5۰5577عدد 

دوچرخه  هایخانه در وضعیت تراکنش ،5شکل در 

که ورده شده است اول و دوم آ ماههسهبه تفکیک 

افزایش  دوم ماههسهدر  ،که در باال گفته شد طورهمان

 وجود دارد. (برابر 1در حدود )بسیاری 

 

 2932م سال ماهه دو. مجموع و میانگین تراکنش سه0جدول 

 دوم ماههسه اول  ماههسه شرح

مجموع تراکنش کل 

 ها خانه
5۰،577 996،622 

میانگین تعداد 

تراکنش در هرروز 

 های فعال برای خانه

9.2 75.1 

 

 

 

 

 فروردین اردیبهشت  خرداد

 

11،677 

11،242 
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 اول و دوم ماهههای دوچرخه در سه. تراکنش خانه0شکل 

 

 هایخانه دوم ماههسه، روند تراکنش 1در شکل

که از  دهدرا نشان می اول ماههسهدوچرخه نسبت به 

 96،211به مقدار  ماهفروردین واحد در 55۰1حدود 

به مقدار  2۰9،۰16و از  اول ماههسهدر پایان واحد 

 .رسیده است دوم ماههسهدر انتهای  651،775

نش در دوچرخه پر تراک هایخانهعملکرد  9-0-2

 2932سال  دوم ماههسه

 

 اول ماهههای دوچرخه نسبت به سهدوم خانه ماهه. روند تراکنش سه6شکل 

 اول یماههسه دوم ماههسه

 

111،136 

2 
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12222 
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 2932دوم سال  ماهههای دوچرخه پر تراکنش در سه. خانه0شکل 

دوچرخه تهران در  هایخانه هایبا بررسی تراکنش

 دوچرخه که خانه شویممیمتوجه  (2)شکل  دوم ماههسه

با اختالف بسیاری نسبت به سایر ( 5 واقع در منطقهمیعاد )

ها در صدر ین تراکنشبیشترجذب  با دوچرخه هایخانه

دوم  ماههماه اول از سهن در دو پس از آ بندی قرار دارد.رتبه

 (5 منطقهواقع در )وچرخه حنانی د خانهسال )تیر و مرداد( 

اما در ماه پایانی  است، ن خود کردهین تراکنش را از آبیشتر

واقع در )میدان ولیعصر  دوچرخه خانه ،سال دوم ماههسه

دوم این  رتبهعملکرد خود را ارتقا داده و در  (1 منطقه

 1 ها دربا بررسی فراوانی تراکنش بندی قرار گرفته است.رتبه

سال  دوم ماههسهین تراکنش را در بیشترمنتخب که  خانه

 5 منطقهمنتخب  خانهکه هر دو این درنظرگرفتنو داشته اند 

ین بیشتر 2 منطقه اما ،اندها قرار داشتهترینتراکنشپردر صدر 

. این موضوع به ورده استآدست تراکنش را در مجموع به

ی سوارهدوچرخ ترتر و فضای مناسبمعنای توزیع یکنواخت

در زیاد از این روند بعدی استقبال  نکته است. 2 منطقهدر 

 ای جهت توسعهگزینهعنوان بهد توانمیاست که  5 منطقه

 ریزی جهت پیشبرد پروژهدوچرخه و برنامه هایخانه بیشتر

 اشتراکی در این منطقه تلقی گردد. دوچرخه

 سوم ماههسهدوچرخه در  هایخانهتراکنش  9-0-0

 32 سال
 هایخانهی هاتراکنشاطالعات مربوط به  ، 2جدول 

نشان  31تابستان و پاییز سال  ،دوچرخه را در فصل بهار

هروندان تهرانی با تفاوت رفتار ش ،یک موضوع مهم .دهدمی

 ای چون آمستردام و پاریسشهرهای پیشرفتهشهروندان کالن

سال و  دوم هنگام ورود به نیمه شده،شهرهای اشاره . دراست

 (تر است)که در قیاس با تهران بسیار ملموسبرودت هوا 

این  .ستیمه مردم از دوچرخه روند استفاده شاهد کاهش

دوچرخه در  بودن فرهنگ استفادهموضوع ناشی از عجین

که مشخصاً در تهران نیز  ستا هاشهری آن سفرهای روزانه

افزایش   ،2قرار گیرد. با توجه به شکل  توجهمورد بیشتر باید

بسیار  اول ماههسهنسبت به  دوم ماههسهدر  هاتراکنشحجم 

نسبت  سوم ماههسهدر  هاتراکنشتر از افزایش جزئی ملموس

است که این موضوع بیش از هر چیز ناشی از  دوم ماههسهبه 

نظام آموزشی بوده که اقشار کودک  یوجود تعطیالت تابستانه

 .کندمیوچرخه ترغیب و نوجوان را به استفاده از د
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 2932سوم سال  ماهههای دوچرخه در سهخانه . مجموع و میانگین1جدول 

 دوم ماههسه  اول ماههسه شرح
 ماههسه

 سوم

 911.123 996.622 5۰.577  هاخانهمجموع تراکنش کل 

میانگین تعداد تراکنش در 

 فعال  هایخانهروز برای هر
9.2 75.1 71.1 

 

 

 2932دوم سال  ماهههای دوچرخه پر تراکنش در سه. خانه1شکل 

 

دوچرخه شهر تهران سال  هایخانهبررسی کلی  9-0-6

32 

 هایخانهی هاتراکنشاطالعات مربوط به  3جدول 

 همچنین و تابستان و پاییز دوچرخه را در سه فصل بهار،

گونه همان. دهدمینشان  31بهمن ماه سال  یتا نیمه دی

ین میزان کمتر اول ماههسهدر  ،شودمیمشاهده که 

و سوم روند صعودی و در  دوم ماههسه تراکنش و در

 دی ماه تا نیمه بهمن کاهش فوق العاده زیادی را داریم.

های دوچرخه را به وضعیت تراکنش خانه 3در ادامه، شکل 

 دهد.کیک ماه نمایش میتف

 2932اول، دوم و سوم و دی تا نیمه بهمن سال  ماهههای دوچرخه در سهخانه . مجموع و میانگین3جدول 

 شرح
 ماههسه

 اول
 دوم ماههسه

 ماههسه

 سوم

دی تا نیمه 

 بهمن

 699.۰31 911.123 996.622 5۰.577  هاخانهمجموع تراکنش کل 

نگین تعداد تراکنش در هر میا

 فعال  هایخانهروز برای 
9.2 75.1 71.1 7۰.1 

 یماههسه

 سوم 

 یماههسه

 دوم  

 یماههسه

 اول

 

144،76

3 

111،13

6 

0 
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 2932سال  های دوچرخه به تفکیک از فروردین تا نیمه بهمن. وضعیت تراکنش خانه3شکل 

در  هاایستگاهترین زمان استفاده از تراکنش، پر3شکل در 

ماه سیر است که بعد از آبان و مهر و آبان های شهریورماه

، با نیز اشاره شد که قبالً طورهمان و گیردمی خودبهنزولی 

فصل  همچنینرسیدن فصل سرما و کاهش دمای هوا و فرا

استقبال مردم  آموزان و دانشجویان در دی ماه،امتحانات دانش

 که کر استذهالزم ب .یابدمیی نیز کاهش سواردوچرخهاز 

قاضیان از رخه به متدوچ هایخانه رسانیخدمات یادامه

است  ل مشکالت مالی متوقف شدهدلیبعد بهی بهمن بهنیمه

ربط را طلب مسئوالن ذی که رسیدگی به این امر توجه ویژه

 نماید.می

 دوچرخه  هایخانهجابجایی  9-6

پس از بررسی کارشناسانه جهت ارتقاء سطح خدمات به 

 هایخانهبعضی از  ،وندان از سوی شهرداری استان تهرانشهر

 ط فیزیکیاز قبیل نداشتن شرای یدوچرخه به دالیل مختلف

ی در طول سواردوچرخههمانند شیب مناسب برای  مناسب

رگیری در مناطق احداث پارک آبی یا رامسیر، عدم تقاضا و ق

 یا عدم به برق برای ایستگاه دسترسیعدم مناطق کارگاهی،

مناسب به  دسترسیعدمعلت توسط شهروندان به تقاضا

و عدم استقبال بودند  ، دارای تراکنش پایینهای دیگرایستگاه

 جابجایی شدند. و کاندید

کاندید  دوچرخههای فهرست خانه 6۰در جدول 

 ایم.جابجایی را به همراه مکان پیشنهادی مناسب ارائه داده
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 های دوچرخه کاندید جابجاییخانه فهرست .25جدول 

 ردیف
 خانهنام 

 دوچرخه 
 آدرس پیشنهادی نصب  علت جابجایی آدرس حال حاضر منطقه 

6 
 یکدهبازی

 خانواده 
1 

ضلع جنوب غرب 

  ،بوستان ساحل

 یکدهمقابل بازی

 خانواده 

 عدم تقاضا -

محل احداث پارک  -

آبی و قرارگیری در 

 کارگاهی  منطقه

ب اصلی دانشگاه در

خیابان  ،صنعتوعلم

 حیدرخانی

 1 پارک ساحل  7

 ،بلوار افق ،حکیمیه

  ،بلوار نور

 ورودی اصلی ساحل 

 عدم تقاضا -

محل احداث پارک  -

آبی و قرارگیری در 

 منطقه کارگاهی 

 تقاطع باقری  ،فرجام

 9 ضرابخانه  9
سه راه  ،شریعتی

 ضرابخانه 

مناسب با محل نا -

ب زیاد توجه به شی

 منطقه 

 بلوار میرداماد تقاطع شریعتی،

 9 میرداماد  1

بعد  ،بلوار میرداماد

  ،از متروی میرداماد

نبش خیابان 

 تبریزیان

 به برق دسترسیعدم -

عدم تقاضا به علت  -

عدم مکان نامناسب و 

دسترسی به 

 های دیگر ایستگاه

 بلوار میردامادتقاطع ولیعصر، 

5 
میدان 

 فرهنگ 
7 

مال غربی ضلع ش

 میدان فرهنگ

 به برق دسترسیعدم -

عدم تقاضا به علت  -

مکان نامناسب و 

دسترسی به عدم

 های دیگر ایستگاه

شیب زیاد  -

 های دیگرایستگاه

 میدان اول صادقیه 

1 
میدان قیصر 

 امین پور 
7 

 ضلع جنوب غربی 

میدان قیصر امین 

 پور 

 شیب زیاد منطقه -

تقاطع بزرگراه  ،ستارخان

جنب بوستان  ،ادگار امامی

 جوانه

2 
میدان 

 صنعت 
7 

ضلع جنوب شرقی 

 میدان صنعت 
 عدم تقاضا -

قبل از خیابان  ،ستارخان

روبروی بوستان  ،شادمهر

 ستارخان  

 7 میدان کاج   2

ضلع جنوب غربی 

میدان تهرانی مقدم 

 )کاج(

 شیب زیاد منطقه -

تقاطع  ،اشرفی اصفهانی

 مرزداران در محدوده منطقه

5 
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 بحث. 2
 سامانهه ب مربوط مخاطراتبررسی  منظورما مطالعاتی را به

مورد آزمون  انجام دادیم و فرضیات خود را توزیع دوچرخه

برای فرضیات ما یک پشتیبان  7و  6 مطالعهقرار دادیم. هر دو 

ی هابرنامهمعنا که حاصل اجرای به این  ،شوندمیمحسوب 

ی را به کمترهای و آسیب صدماتبروز  خطرتوزیع دوچرخه 

توزیع  سامانهاول نشان داد که ایجاد یک  مطالعههمراه دارد. 

 هایآسیب بروز مخاطراتهمراه با یک کاهش در  دوچرخه

دوم دریافت که کاربران توزیع  مطالعهی است. سواردوچرخه

احتمال رویارویی با  سواراندوچرخهاز دیگر  کمتردوچرخه 

 به مرگ را خواهند داشت.  ها و صدمات منجرآسیب

در  بویژه ،های موجود در این مقالهیکی از محدودیت

 عمدتاً کهویژه آن. بهی شفاف استهادادهنداشتن  ،اول مطالعه

جز مواردی  (ی کاربرانهامصدومیتنظیر ) هاداده گونهاین

مورد دیگر در این  .شوندمیبه اپراتورها گزارش ن یاندک

داده  آوریجمعبرای در شهر تهران جامعی  سامانه نبود ،زمینه

یا ارتفاع و  دقیق استفادهو اطالعات مربوط به سرعت، زمان 

نرخ تخلفات  همچنینکاربر و  یمورداستفاده منطقهشیب 

از چراغ قرمز و  عبور تررفتن از حد مجاز،کاربر مانند سریع

رو یکی از پیشنهادات ما به . ازاینرعایت قوانین استعدم

های مخصوص  برچسبو   GPSهرداری تهران استفاده ازش

RFID دوچرخه  دریافتردیابی و سهولت کاربران در  جهت

 دوچرخه است.  هایخانهو سپس در تحویل آن به 

بر یابی کاربر موقعیتعالوه ،GPS سامانهیکی از مزایای 

بینی از طریق ماهواره، تاریخ، زمان، ارتفاع، سرعت و پیش

 GPS ،روازاین .دوچرخه توسط کاربر استمحل تحویل 

و توازن آن  ی دوچرخهدوبارهتوزیع  در تسریع دتوانمی

با  را نیاز دستگاه کمک شایانی نموده و با استفاده از آن

را نیز و رضایت مشتریان  های خالی حل کردایستگاه نمودنپر

،  GPSد. دیگر مزایای استفاده ازدر هنگام مراجعه باالتر بر

مستقیم رفتار  یابی به اطالعات دقیق، مشاهدهوه بر دستعال

شهرداری تهران استفاده از ما برای  دیگر پیشنهاد کاربر است.

به  سیاری است که به صورت برخط ونقلحملهای کامیون

های خانه محض مشاهدهکنترلی متصل بوده و به سامانهکل 

ها را ی این دستگاههادوچرخهخالی کار تکمیل  دوچرخه

 دهند.انجام می هاآنترتیب نزدیکی به

ی هادوچرخهاستفاده از  یکی دیگر از پیشنهادات ما

کاربران به دلیل سرعت  ونقلحملبرای سهولت در الکتریکی 

ی باالتر هاسرعتباالتر و خطر کاهش احتمال تصادفات در 

 و کنترل بهتر کاربر روی دوچرخه بیشتربه دلیل امکان مانور 

در وقت افراد شده  بیشترجویی باعث صرفه E-bike است.

 یکه فاصله است یا مسیرهایی و مناسب مسیرهای طوالنی

 .[Hu, et al. 2014] ها زیاد استمیانی ایستگاه

نسبت به  های الکترونیکیاین دوچرخه ،براینعالوه

باعث  ،دلیل عملکرد بهتری که دارندی معمولی بههادوچرخه

 تر نیزدر مسیرهای طوالنی سوارانخهدوچرکاهش خستگی 

 . شوندمی

ی زیاد هامحدودیتما در این مقاله با توجه به  ،در نهایت

مربوط  مشکالتاز قبیل  ،شهر تهران توزیع دوچرخه سامانه

 درموردو اطالعات جامع  هاداده آوریجمع به

توزیع  هایسامانه، به مقاالت و مطالعات سواراندوچرخه

 آوردیم و دریافتیم کهروییگر کشورها دوچرخه در د

پس از  توزیع دوچرخه سامانهصدمات ناشی از تصادفات در 

و ارتقاء آن در شهرها نسبت به  سامانهاجرای این 

 .داشته است کاهش بیشتری ی بخش خصوصیهادوچرخه

در کشورمان  توزیع دوچرخه سامانهکه  کندمیاین نتایج بیان 

 کاهش ینیاز بسیاری در زمینه به ویژه در شهر تهران که

، احتیاج به کندترافیک و کاهش آلودگی هوا احساس می

ویژه در مناطق شلوغ همانند ه بهگسترش ساختاری و بهین

توزیع  سامانهاکنون مرکز شهر و بازار تهران دارد. هم

به این دلیل کاربران بارهای  در بازار بزرگ تهران دوچرخه

ز این سامانه حمل کرده و بار خود را تر را با استفاده اسبک

به جلوگیری استفاده از عمل این  دهند رایج است.تحویل می

و در نهایت کاهش صدمات ناشی از  هاموتورسیکلت

 انجامد.آلودگی هوا میآن و کاهش تصادفات مربوط به 

 (شهری دوچرخهتوزیع  سامانهیعنی ارتقاء )این امر 

ون و ایجاد بستری مناسب همانند ای دقیق و مدنیازمند برنامه

از لحاظ )دوچرخه در محل های مناسب  هایخانهایجاد 

 ی دیگرهاایستگاهبدون شیب و امکان دسترسی به  (،فیزیکی

 های که صورت گرفت، دریافتیم کهبررسیاست. پس از 

 مکان دلیل نداشتن امنیت الزم همانندبسیاری از کاربران به

طور مثال که بهآن  مسیرهای استفاده دوچرخه، خانه قرارگیری
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که خطر پرتاب مصالح ساختمانی )ساز وهای ساختدر محیط

از مسیر مخصوص دوچرخه  وجوددمعو  وجود دارد(

 Haworth] کنندچنانی نمیهای دوچرخه استقبال آنخانه

et al. 2010, Fischer et al. 2012]. 

نیکی تحویل های الکترواستفاده از قفسه ،پیشنهاد بعدی

دوچرخه و قفل مخصوص است که موجب افزایش میل و 

 ،. در عین حالشوداطمینان و در نهایت تقاضای کاربران می

 سامانهترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه به عنوان یک 

قانونمند و  ریزی مدون،نیازمند برنامه ،پاک کامالً ونقلحمل

فزایش تراکنش عالوه بر ا ،این کارانجام با  هدفمند است.

اهش حجم دوچرخه، کاهش آلودگی هوا و ک هایخانه

 ه خواهیم داشت.به همرا ترافیک شهری را نیز

 

 گیرینتیجه. 0
براساس هر  که اوالً دهدنشان مینتایج مطالعات ما 

بروز  مخاطراتکاهش با  توزیع دوچرخه، کیلومتر محاسبه

ه با مقایس در و دیگر صدمات ومیرمرگصدمات منجر به 

هستیم. این امر  روبرووصی ی در بخش خصسواردوچرخه

 [Flegenheimer, 2013]مثال، طوربه) های پیشیننگرانی

در خصوص  توزیع دوچرخه یهابرنامهبا اجرای در رابطه  (

به  همچنین. کندمیرد  را ومیرمرگافزایش صدمات و 

ن شهر تهران پرداختیم و آ هایتراکنشبررسی آمار مربوط به 

ی از جمله پاریس و لندن که را با شهرهای دیگر

مقایسه نمودیم و دریافتیم  ،داشتنددر این زمینه طوالنی سابقه

ی از سوی بیشترها دارای استقبال که چرا بعضی از ایستگاه

های کاربران بوده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم تا جایگاه

حالت  یم که هایی قرار دهاشتراک دوچرخه خود را در محل

ین فاصله میان کمتر د؛ یعنینباش را داشته بهینه فیزیکی

 بیشترنیز  هاایستگاهها باشد تا تعداد مراجعه به آن ایستگاه

در  وجود داشته باشد. ها نیزشود و دسترسی به دیگر ایستگاه

تعیین موقعیت و  امکان مسیریابی، GPSبا استفاده از  ،ضمن

و آمار  شودمیاکنش دوچرخه فراهم پر تر هایخانهپیش بینی 

مسیر کاربر و میزان  طول ، سرعت،هامصدومیتتلفات و 

موجب ارزیابی رفتار  . این امرشودمیمشخص  تخلفات وی

ای جداگانه از که خود حوزه شودمیکاربر در رعایت قوانین 

است که کمک شایانی را در  هتحلیل موارد مربوط

با استفاده از که ذکر است زم بهنماید. النیز میگذاری قانون

سهولت دسترسی به ایستگاه  توانمیی الکتریکی هادوچرخه

فراهم  هامقصد برای کاربران و کاهش خستگی را برای آن

پاک به کاهش  نقلیه وسیلهرفته با جایگزینی این نمود تا رفته

نظیر تهران  های شلوغیکاهش آلودگی هوا در شهر و ترافیک

 کمک کرد. 

 

 ها. پی نوشت6
1. E-Bike: الکتریکی هایدوچرخه  

2. Global Positioning System (GPS): سامانه مکان  

 یابی جهانی

3. Incident Rate Ratio) IRR): کاهش نرخ تصادف 

4. Intelligent Transportation System (ITS): 
هوشمند ونقلحمل سامانه  

5. Real-Time Traffic Signal Control: رل کنت 

 بالدرنگ سیگنالهای ترافیک

6. Route Guidance System: سامانه راهنمای مسیر   

7. Traffic Control Center مرکز کنترل عبور و مرور:   

8. Tag: برچسب 

9. SIN: تعداد در ایمنی   

10. Variable Message Sign: یرتابلوهای اعالم پیام متغ   

11. Vehicle Routing Problem: بی مسئله مسیر یا 

 خودرو

 

 . سپاسگزاری0
 ونقلحملسازمان محترم شهرداری و مسئولین  از کاربران

بویژه آقای دکتر برادران و همکارانشان، در تهیه  ،و ترافیک

جناب آقای  زحماتاز  همچنین. شودسپاسگزاری می هاداده

 داریم. اینیز تشکر ویژه عدلمهندس 
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