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چکیده
امروزه توزیع دوچرخه به یکی از مقولههای رو به رشد و قابلتوجه در حوزه حملونقل ،در بیش از  088شهر جهان تبدیل شده
است .بسیاری از تحلیلگران پیشبینی کردهاند که آمار صدمات پس از استفاده و اجررای سرامانه توزیرع دوچرخره رونرد ازااییری
خواهد داشت ،ولی پژوهشهای تجربی در این حوزه نیان میدهرد کره درصرورت اجررای درسرت ایرن سرامانه ،رونرد ازااییری
مجروحیتها و صدمات ناشی از استفاده از سامانه توزیع دوچرخه کاهش خواهد یازت .در این مقاله ،بهوسیله تجایهوتحلیل دادهها
و اطالعات شهرداری تهران ،به تحلیل روند تراکنشهای جایگاههای اشتراک دوچرخه تهران و ماایا و معایب آن خواهیم پرداخرت و
همچنین موضوع عدماستقبال مردم از برخی ایستگاهها را بررسی نموده و سپس دادههای بهدستآمده از سامانه توزیع دوچرخره
شهر تهران را با دو شهر پاریس و لندن که سابقه بییتری در حوزه راهاندازی سامانه توزیع دوچرخره دارنرد ،مقایسره مرینمراییم.
همچنین پیینهاداتی نیا برای شهرداری تهران در رابطه با استفاده از دوچرخههای الکتریکی و لراوم اسرتفاده از سرامانه مکرانیرابی
جهانی ( )GPSبهمنظور دستیابی به آمار دقیق تعداد سفرها ،مکانیابی دقیق کاربران و میاان مصدومیتها و آسیبها ارائهشرده
است .عالوهبراین ،رویکردی برای استفاده بهینه از مسیرهای ویژه عبورومرور دوچرخه ارائه میشود.

واژه های کلیدی :جایگاههای اشتراک دوچرخه ،دوچرخههای الکتریکی ،سامانه توزیع دوچرخه ،عبورومرور دوچرخهسواران
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 .2مقدمه
بیش از یک دهه قبل [Jacobsen, 2003] ،مقاله
برجستهای را درمورد ایمنی در تعداد ) (SINمنتشر کرد که
نشان میدهد در حضور حجم باالیی از دوچرخهسواران
احتمال آسیبدیدگی کمتری وجود دارد .در نتیجه این امر،
پژوهشهای بسیاری درباره چگونگی افزایش ایمنی رانندگان
بهوسیله اجرای سامانه توزیع دوچرخه انجام شد .هماکنون
مشکالت زیادی از قبیل حفظ و افزایش امنیت کاربران سامانه
توزیع دوچرخه و همچنین توزیع متوازن دوچرخهها در این
سامانه وجود دارد که از اولویتهای اصلی کار نیز هستند

سال  6931است .مجموعه آماری دیگری نیز وجود دارد که
مربوط به ابعاد و حجم استفاده و همچنین آمار مصدومیتها
و مرگومیر در سامانه توزیع دوچرخه شهر تهران است که
آن را جهت مقایسه با آمارهای مشابه در شهرهای لندن و
پاریس در این مقاله گردآوردی نمودهایم [Goodman et
].al. 2013
ازهمینرو با بررسی مطالعات ارائهشده در مقالهی
] [Jenson et al. 2010نشان میدهد که کاربران سامانه
توزیع دوچرخه شهر لیون ،در شرایط حقیقی ،متوسط سرعت
عملیاتی  Km/h 69/5داشتهاند و باالترین سرعتها متعلق به
آخر هفتهها و 65 Km/hبوده است .همچنین پایینترین

[Jacobsen, Rutter, 2012, Bhatia, Wier,
] .. .2011درسالهای اخیر به دلیل رشد استفاده از انرژی

سرعتها مخصوص ساعتهای اولیهی روزهای تعطیل آخر

و وجود آلودگی هوا ،سامانههای حملونقل باثبات توجه

هفته و  6۰ Km/hبوده است.

زیادی را بهخود جلب کرده اند .از این رو سامانههای

مطالعاتی در حوزه سرعتهای عملیاتی دوچرخههای

حملونقل گوناگونی که دوستدار محیطزیست هستند و

خصوصی مردم در دیگر کشورها نظیر ایران نشان داده است

بهعنوان وسائلنقلیه پاک (یا سبز) شناخته میشوند ،بکار

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

گرفته میشوند .عالوه براین موضوع ،به دلیل وجود ترافیک

بدان معنی است که سرعتهای عملیاتی برای کاربران سامانه

زیاد در سطح شهرهای بزرگ ،وجود یک سامانه پاک و سریع

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

نظیر سامانه توزیع دوچرخه (با مزایا و ویژگیهایی که در

].et al. 2008

ادامه به آن اشاره خواهیم نمود) بسیار ضروری است
].[Fishman, 2015

مسائل دیگری مانند استفاده از کالهایمنی در بسیاری از
شهرها بهطور جدی مورد بررسی بوده و به آن پرداخته

سامانه پیشنهادی ارائهشده سامانهای است که با استفاده از

میشود .در کشور ایران و بویژه شهر تهران ،در اغلب اوقات،

یک ساختار مناسب فنی و محیطی امکان رهیابی دوچرخه و

عدم استفاده از کالهایمنی در تصادفات دوچرخهها و بهویژه

چگونگی دستیابی به اطالعات کاربران سامانه توزیع

موتورسیکلتها باعث مرگ رانندگان این وسائل نقلیه بهسبب

دوچرخه را نشان میدهد و ما را در چگونگی تحلیل

ضربه به سر فرد میشود ،لذا توصیه اکید ما به شهرداری و

حرکتها و رفتار این کاربران کمک مینماید.

مسئولین ذیربط این است که از طریق فرهنگسازی و

اطالعاتی نظیر سرعت عملیاتی کاربران و استفاده از
کالهایمنی مسائلی است که در حوزه امنیت به آن پرداخته

قانونگذاری مناسب در این زمینه ،از بروز اینگونه وقایع
جلوگیری بهعمل آید.

میشود و نیازمند فرهنگسازی عمیق بهمنظور جایگزینی این

یافتههای ما از آمار و نتایج بهدستآمده از پژوهشهای

سامانه و استفاده از دوچرخههای الکتریکی در مسیرهای ویژه

] [Graves et al. 2014نشان میدهد که افزایش میزان

بهجای استفاده از موتورسیکلتها (که هماکنون آفریننده

صدمات جدی از ناحیهی سر در کاربران دوچرخه ناشی از

بسیاری از تصادفات منجر به آسیبهای جدی و مرگ

عدم استفاده از کالهایمنی در شهرهای شمال آمریکا است .در

هستند) ،بویژه در شهر تهران ،احساس میشود.

نتیجه ،باید گفت که کاربران در شهرهایی که این سامانه رایج

اطالعات و آماری که ما به آن پرداختهایم ،مربوط به
موقعیت ایستگاههای کمتراکنش و پرتراکنش شهر تهران در
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است ،تمایل به راندن با سرعت پایینتر و استفاده از
کالهایمنی را دارند.

سامانه اشتراک دوچرخه تهران :ارائه رویکردی مناسب جهت .....
مقایسه مطالعه انجام شده توسط ما با آمار شهرهای اروپا

مناطق میپردازیم.

و آمریکا نشان میدهد که متأسفانه بهدلیل عدم وجود

مطالعه ( 2دادههای مراکز درمانی مناطق مختلف

امکانات برای ثبت اطالعات و نداشتن تعریف خاصی از این

راجع به مصدومیتهای ناشی از استفاده از دوچرخههای

سامانه ،سامانههای توزیع دوچرخه در ایران ،بویژه در شهر

سامانه توزیع شهرداری و حوزه خصوصی (دوچرخههایی

تهران ،امکان دسترسی به آمار دقیق میزان آسیبها را ندارند.
در نتیجه ،باید گفت که این مطالعه بهطور مستقیم روی
خطر تصادفات و آسیبهای حوزه توزیع دوچرخه تمرکز
ندارد ،ولی با درنظرداشتن این موضوع که با ایجاد ساختار
مناسب فرهنگی و اطالعرسانی از چگونگی استفاده از این
سامانه در کشور و ایجاد بستر مناسب فنی و فیزیکی نظیر
تجهیز خانههای دوچرخه با امکاناتی نظیر سامانه ،RFID
نصب جعبههای مخصوص  GPSبر روی دوچرخهها برای
ایجاد امکان ردیابی و دسترسی به اطالعات دقیق از نحوه
راندن دوچرخه و همچنین اشراف کامل بر رفتارهای کاربر در
مسیر از قبیل رعایت قوانین و نیز ایجاد مسیرهای مخصوص
دوچرخه ،تصادفات دوچرخهها با سایر وسائل نقلیه را کاهش
داد .در نتیجه ،با افزایش ایمنی کاربران و تأسیس ایستگاههای
نزدیکبههم و مناسب (از نظر فیزیکی) در سطوح شهر،
میتوان به افزایش سطح رضایت کاربران کمک کرد و نهتنها
رفتهرفته به پاکشدن هوای شهر شلوغی مثل تهران کمک
کرد ،بلکه میتوان به کاهش مصرف سوخت و ذخیره
سرمایههای ملی نیز کمک شایانی نمود.

که بهخود مردم تعلق دارند):
] [Graves et al. 2014دادههای مراکز درمانی مربوط
به صدمات و آسیبهای ناشی از استفاده از دوچرخه را
ارزیابی نمودند .آنها شهرهایی را که اخیراً برنامه توزیع
دوچرخه را اجرا کرده بودند با شهرهایی که این سامانه را
اجرا نکرده بودند در طول  71ماه قبل اجرا و  67ماه بعد از
آن مقایسه نمودند .شهرهای مقایسهشده در مناطق جغرافیایی
مشابه انتخاب شدند و در این مطالعه هیچ تفاوتی را میان
شهروندانی که از سامانه توزیع استفاده کرده یا نکرده بودند،
قائل نشدند ،بلکه این مطالعه بهطور عمومی برای ارزیابی
چگونگی کیفیت سامانههای توزیع دوچرخه انجام شد .در
نهایت ،میتوان با آرامش خاطر یک افزایش توزیع دوچرخه
را در شهرهای دارای این سامانه در نظر گرفت .در شهر
تهران نیز با توجه به آمار موجود از مرکز کنترل ترافیک
شهرداری ،واحد توزیع دوچرخه ،رشد استقبال از این سامانه
را طی سالهای  6931و  6935مشاهده مینماییم.
در نتیجه این پژوهش (با توجه به نموداری که ارائه
خواهیم داد) درخواهیم یافت که پس از پیادهسازی این
سامانه توزیع ،میزان مصدومیتها کاهش خواهد یافت.

 .1روشها

همنین ،در این مقاله ،دادههای صدمات و مجروحیتهای

بهدلیل عدمدسترسی به اطالعات کاربران و اعمال

ناشی از استفاده از دوچرخههای بخش خصوصی و عمومی و

محدودیتهایی توسط شهرداری شهر تهران ،جمعآوری

حساسیت تحلیلهای مربوط به سرعت کاربران در طول سفر

دادههای مربوط به تراکنشهای خانههای دوچرخه کار

نیز بررسی خواهند شد.

آسانی نیست .ازاینرو ،باید به سراغ راههای دیگری
برویم که میتوان از طریق آنها ،آمار و اطالعات
جمعآوری نمود .مانند دادههای مراکز پلیس ،مراکز
درمانی و بیمارستانها که در این مقاله به مستندات
] [Graves et al. 2014رجوع کردهایم.
در ادامه با استفاده از تحلیل اطالعات مربوط به
تراکنشهای خانههای دوچرخه در مناطق مختلف شهر
تهران به بررسی علت باال یا پایینبودن تراکنشها در

مطالعه ( 1دادههای مصدومیتهای ناشی از استفاده
از دوچرخه کاربران خصوصی و کاربران سامانه توزیع
دوچرخه):

این مطالعه بروز صدمات در برنامههای توزیع
دوچرخه در پاریس و لندن و همچنین شهر تهران را
نشان میدهد که یا توسط اپراتورها (بویژه در شهر
تهران) به صورت دستی ثبت شدهاند یا در بعضی از
خانههای دوچرخهای که بهصورت برخط به شبکه
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کنترل مرکزی متصل هستند ،بهطور خودکار کنترل
میشوند ].[Fishman et al. 2014
آماری که در شهر تهران گرفته شده است مربوط به

 .9یافتهها
 2-9نتایج مطالعات

تاریخ  6مهرماه تا خردادماه سال  6935است .این آمار

شکل  6تعداد صدماتی را نشان میدهد که از مراکز

مقایسهای مربوط به تفاوتهای متوسط تعداد

درمانی شهرهای دارای سامانه توزیع هستند و شهرهایی

دوچرخهها در ناوگان ،کل تعداد سفرها ،متوسط تعداد

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

سفرها و مدت هر سفر ،مسافت طیشده و صدمات،

نموداری است که آمار این صدمات را قبل و بعد از

آسیبهای جدی و تعداد مرگومیر است که نشان

پیادهسازی سامانه توزیع دوچرخه نشان میدهد.

میدهد آمار مرگومیر در دو شهر پاریس و تهران صفر

همانطور که در شکل  6مشخص است ،آمار صدمات

بوده است ،درحالیکه در شهر لندن یک عدد مرگومیر

تقریباً  2۰۰نفر در هر سال بوده است که در شهرهایی

وجود دارد.

که دارای سامانه توزیع دوچرخه هستند ،به کمتر از 1۰۰

عالوهبراین ،دادههای مقایسهای راجع به مخاطرات

نفر رسیده است .درحالیکه در همین زمان ،آمار

وارد بر کاربران در زمینه صدمات و آسیبهای فیزیکی

مصدومیتهای شهرهای فاقد سامانه توزیع دوچرخه

و مرگومیر میان دوچرخهسواران سامانه توزیع دوچرخه

حتی افزایش هم داشته است.

و بخش خصوصی را در ادامه ارائه خواهیم کرد.

شکل  .2تعداد مصدومیتها قبل و بعد از اجرای سامانه توزیع دوچرخه در شهرهای دارا و فاقد این سامانه ][Bernstein, 2014

جدول  ،6نتایج صدمات و آسیبهای موجود در

استفاده شده است که نشان میدهد تعداد کل صدمات

شهرهای دارای سامانه توزیع دوچرخه و شهرهای فاقد

سالیانه در شهرهای دارای سامانه توزیع در مقایسه با

این سامانه را نشان میدهد]Elvik 2009,2011,2015

افزایش ناچیز صدمات در شهرهای فاقد سامانه ،کاهش

برای ساخت این جدول از آزمون میانگین مربع
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یافته است.
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جدول  .2صدمات قبل (12ماه) و بعد (21ماه) از اجرای برنامه توزیع دوچرخه در شهرهای فاقد و دارای این سامانه

مجموع

بعد

شهر

قبل
(در هر سال)

7،۰52

515

)252(6،569

شهرهای توزیع دوچرخه

7،۰261

359

)397(6،219

شهرهای تحت نظارت

1،221

6،132

)6،122(9،921

مجموع

این نتایج نشان میدهد که مخاطرات صدمات

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

دوچرخهسواران بعد از پیادهسازی برنامه توزیع دوچرخه

مدت سفر و مسافتهای طیشده را در دو شهر لندن و

کاهش یافته است ،همین عامل باعث میشود تا ما به این امر

پاریس نشان میدهد .تعداد متوسط سفرها نشان میدهد که بر

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

مبنای استفادهی روزانه از سامانه توزیع دوچرخه ،سامانه

سامانه را اجرا نموده اند ،ماهم میتوانیم با گسترش این

چهمقدار بهینه کار میکند .در این میان شهر پاریس آمار

سامانه از طریق افزایش تعداد خانههای دوچرخه در سطح

بزرگترین ناوگان ،سفرها و مسافتهای طیشده را ثبت کرده

شهر تهران و دیگر شهرهای کشور و افزایش میزان عالقه و

است .همچنین ،پاریس دارای باالترین حجم استفاده نیز بوده

رضایتمندی مردم از این سامانه هم شرایط مساعدی را از نظر

است.
جدول  7تعداد صدمات گزارششده (توسط کاربران) به

کاهش آلودگی هوا ،کاهش ترافیک فراهم کنیم و هم به

اپراتورهای خانههای دوچرخه را نشان میدهد .در این جدول

کاهش صدمات و آسیب ها و مرگومیر کمک کنیم.

آماری فقط شهر لندن بوده است که یک عدد مرگومیر در

 1-9دادههای مربوط به صدمات و استفاده از

سال  7۰69دارد ].[Fishman, 2012, 2013

سامانه
جدول  ،7دادههای مربوط به تلفات ،مرگومیر ،متوسط

جدول  .1برنامه توزیع دوچرخه در شهرهای پاریس و لندن ،دادههای مصدومیتها ،استفاده و ابعاد سامانه ][Fishman, 2013

شهر

پاریس

لندن

متوسط تعداد دوچرخه در

62،69۰

3،۰29

ناوگان
تعداد کل سفرهای مهرماه

333،95،۰76

2،۰15،153

تا خرداد سال 6935
متوسط تعداد سفرها در

5/9

7/1

هر روز
متوسط مدت سفر

7۰

62/5

مسافت طیشده در طول

662،1۰2،292

7،9216،922

مدت دوره
صدمات و آسیبهای

63

62

جدی
تعداد مرگومیر

۰

6
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جدول  .9برنامه توزیع دوچرخه شهر تهران ،دادههای مصدومیتها ،استفاده و ابعاد سامانه ،مهرماه تا خرداد ماه سال 2930

شهر

تهران

متوسط تعداد دوچرخه در ناوگان

5،7۰۰

تعداد کل سفرهای مهرماه تا

616،۰۰۰

خرداد سال 6935
متوسط تعداد سفرها در هر روز
متوسط مدت سفر
مسافت طیشده در طول مدت

6/1
 6۰تا  7۰دقیقه
1،۰۰۰،۰۰۰

دوره
صدمات و آسیبهای جدی

6

تعداد مرگومیر

۰

 9-9دادههای مربوط به صدمات و استفاده از سامانه در

آزمون میانگین مربع را جهت مقایسهی تعداد صدمات

شهر تهران

مشاهدهشده در هر سامانه (سامانه خصوصی در مقابل سامانه

جدول  9نشاندهندهی میزان آمار مشابه به جدول  7در
رابطه با میزان سفرها ،مدت و مسافت طیشده در طول سفر
و همچنین آمار مرگومیر و آسیبهای کاربران است که به
اپراتورهای خانه دوچرخه شهر تهران گزارش شده است .در
این جدول مشاهده میکنیم که تعداد مرگومیر صفر و میزان
جراحات و صدمات فقط یک شکستگی به ازای هر نفر بوده
است و تعداد سفرها و مجموع ناوگان دوچرخهی شهر تهران
در مقایسه با شهرهای پاریس و لندن آماری بسیار ناچیز است

توزیع دوچرخه) انجام داده است .این آزمون با تعداد
قابلانتظاری از ارقام براساس حجم استفاده از دوچرخهها
انجام میشود و سرعت حداقل ،در هنگام سفر 6۰/7 Km/h
در نظر گرفته شده است .درحالیکه

[Rojas, et al.

] 2011باالترین سرعت در طول سفر را  61 Km/hتعیین
کردند که با استفاده از فرمول مربوط به نرخ تصادفات بر
اساس رگراسیون پویسون و مدلهای تعمیمیافته خطی به
شرح زیر است:

که در مدت  3ماه از مهرماه سال  35تا خرداد ماه همین سال
انجام گرفته است.

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

 2-9حساسیت تحلیلها در رابطه با سرعت

()6

فرضی سفر ها با دوچرخه
در این بخش مطالعهای را درمورد کمترین سرعت در

در رابطه  IBS ،6و  DPBتعداد صدمات و زمان

هنگام دوچرخهسواری و چگونگی افزایش یا کاهش نرخ

طیشده توسط کاربران دوچرخهسوار و  VBSو TBS

تصادف ( )IRRرا مورد بررسی قرار میدهیم و در جدول 9

تعداد صدمات و زمان طیشده برای کاربران دوچرخهسوار

به اندازهی قطعی تفاوت های مخاطرات ایجاد مصدومیت در

خصوصی در رابطه  7است IPB .و  IESسرعت رانندگی

هنگام استفاده از سامانه توزیعی دوچرخه ها دوچرخههای

کاربران دوچرخه و زمان طیشده در سفر است .بهمنظور

خصوصی مردم پی میبریم.

تشریح حساسیت تحلیلمان برای سرعت سفر فرضی،

] [Jensen, et al. 2010با استفاده از  SPSSیک
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میتوانیم رابطه 6را به صورت زیر باز نویسی نماییم:

سامانه اشتراک دوچرخه تهران :ارائه رویکردی مناسب جهت .....
= )IRR= (IBS/ {VBS*TBS})/ (IPB/DPB
= )(IES*DPB)/VBS*TBS*IPB

جدول  1بهطور ویژه خطرات صدمات کاربران
دوچرخههای معمولی در سامانه توزیع دوچرخه و

)(1/VBS)*(IBS *DPB) / (TBS*IPB
با فرض یک سرعت  61 Km/hبهجای ،6۰/7 Km/h

دوچرخههای بخش خصوصی در شهرهای فرانسه و لندن را
نشان

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

میدهد.

در

این

تحلیل،

دادههای

آماری

] [Flegenheimer, 2013با آمارهای پلیس [Byrne,

صدمات جدی و مرگومیر به ترتیب از  ۰/16و ۰/5۰به

] 2013, Department of Transport, 2013تر

۰/92و  ۰/9۰کاهش مییابد .این دو تفاوت تقریباً 9۰

ترکیب شده است .دادههایی نظیر نرخ مرگومیر و آسیبهای

درصدی نشان میدهد که دادههای قابلاطمینان بیشتری

جدی نشان میدهد که کاربران دوچرخههای سامانه توزیع

درمورد سرعت و طول سفر برای نتیجهگیری درمورد اندازهی

شهری در تمامی موارد دارای مصدومیتهای بسیار کمتری

دقیق تفاوت مخاطرات بین دوچرخههای خصوصی و

نسبت به کاربران خصوصی استفادهکننده از دوچرخه هستند.

دوچرخههای سامانه توزیع دوچرخه موردنیاز است.

جدول  .2تلفات دوچرخههای معمولی در سامانه توزیع و دوچرخههای خصوصی در شهرهای فرانسه و لندن [Flegenheimer,
]2013

مرگومیر

مصدومیتهای
جدی

تعداد مصدومیتها

23

7،۰65

دوچرخههای خصوصی

3

91

توزیع دوچرخه

9/63

9/63

دوچرخههای خصوصی

۰/27

۰/61

توزیع دوچرخه

26،2

6،321/2

دوچرخههای خصوصی

61،7

21/7

توزیع دوچرخه

9/3

96/5

مربع چی

۰/۰12

> ۰ /۰۰6

P

75

196

دوچرخههای خصوصی

69

759

توزیع دوچرخه

(۰/75تا۰/5۰)6

(۰/73تا۰/16)۰/52

نسبت نرخ تصادفات خام

استفاده از دوچرخه

موارد قابلانتظار براساس استفاده از دوچرخه

مشاهدات در مقابل موارد قابلانتظار

خطرات مصدومیت بر اساس میلیارد کیلومتر
مربع
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 0-9بررسی دادههای تراکنش در خانههای

 2-0-9تراکنشهای نوروزی خانههای دوچرخه فعال
در سال 2932

دوچرخه شهر تهران
با بررسی میزان تراکنشهای انجامشده میان خانههای

در جدول  5میزان تراکنشهای نوروزی خانههای

دوچرخه شهر تهران ،بیشترین تراکنشها متعلق به مناطقی

دوچرخه فعال در سال  6931به تفکیک روز آمده است که

بوده است که شرایط استفاده از دوچرخه برای کاربران

باالترین میزان تراکنشها را پارک پلیس و پس از آن بوستان

مناسبتر بوده و این مناطق از فضای ایمنتری برخوردار

جوانمردان  7هستند و رتبه سوم را پارک الله بهخود

بودهاند .به این جهت ،کاربران آسودگی خاطر بیشتری را در

اختصاص داده است .بقیهی بوستانهای پرتراکنش با اختالف

استفاده از سامانه توزیع دوچرخه داشته و آمار تراکنشها

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

باالتر رفته است .در ابتدا ما فهرست تراکنشهای نوروزی

میدهد که به ترتیب پرتراکنشترین ایستگاهها به دالیلی نظیر

سال  6931را ارائه خواهیم داد تا تفاوت میزان استفاده مردم

شلوغی مرکز شهر یا پرجمعیتبودن منطقه و قرارگیری

شهر تهران در پارکها و بوستانها در اوقات فراغت با

پارکها و بوستانها در نقاط مناسب و دلخواه مردم

روزهای معمولی کاری در خانههای دوچرخه مشخص شود.

مورداستفاده قرار میگیرند.

جدول  .0تراکنشهای نوروزی خانههای دوچرخه فعال درسال  32به تفکیک روز

نام خانه دوچرخه

2

1

9

2

0

6

0

1

3

25

22

جمع

پارک الله

2

72

75

97

72

91

79

91

7۰

73

52

923

پارک پلیس

6۰

66

62

11

12

12

13

662

95

93

2۰

023

پیروزی شمال

7

9

61

69

2

7

2

6۰

6۰

2

63

30

پیروزی جنوب

1

2

5

3

9

2

61

62

76

2

2

250

پارک آالله

7

7

7

۰

۰

۰

6

۰

5

۰

1

12

بوستان کودک

6

۰

9

۰

6

6

5

9

7

۰

۰

29

جوانمردان 2

2

7

2

9

67

61

63

72

72

1

62

225

جوانمردان 1

1

79

15

96

93

5۰

79

97

77

91

1۰

960

جمع

29

06

215

292

290

201

261

125

221

212

120

2019
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سامانه اشتراک دوچرخه تهران :ارائه رویکردی مناسب جهت .....
شکل ،7در مورد تراکنشهای بوستانها در نوروز 31

فراغت ،دارای مراجعهکنندگان زیادی بوده است.

است .از این نمودار مانند جدول  1درمییابیم که شلوغ

شکل  ،9میزان تراکنش خانههای دوچرخه فعال در برنامه

ترین خانههای دوچرخه به ترتیب پارک پلیس بوستان

استقبال از بهار سال  31را به تفکیک روزهای برنامه نشان

جوانمردان و پارک الله هستند.

میدهد .همانطور که مشخص است ،در روزهای اول تا سوم

پارک الله به دلیل قرارگیری در مرکز شهر ،یکی از

رشد قابلتوجهی را مالحظه نمیکنیم و از روز سوم به بعد

پرتراکنشترین خانهها را بهخود اختصاص داده است.

روند روبهرشدی در میزان تراکنشها دیده میشود و نهایتاً در
روز هشتم به نقطه اوج خود می رسد .پس از آن در روزهای

پارک بعدی ،پارک پلیس است که به دلیل قرارگیری در

نهم و دهم افت شدیدی در تقاضا مشاهده میشود و دوباره

یکی از پرجمعیتترین نقاط تهران مورداستقبال مردم

در روزهای یازدهم و دوازدهم شیب صعودی پیدا میکند.

قرار گرفته است و بوستان جوانمردان هم بهدلیل
قرارگیری در منطقهای مناسب جهت گذران اوقات

000
003

000
000

009
003

000

000
009
00

جوانمردان
2

جوانمردان بوستان کودک
1

000

39

000

00

0
پارک
آالله

پیروزی جنوبپیروزی شمال

پارک

پارک الله

پلیس

شکل  .1میزان تراکنش خانههای دوچرخه فعال در برنامه استقبال از بهار سال  32به تفکیک بوستانها
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000
000
000
000
000
00
00 00

3

8

9

0

0

0

0

0

0

0

شکل  .9میزان تراکنش خانههای دوچرخه فعال در برنامه استقبال از بهار سال  32به تفکیک روزهای برنامه

 1-0-9عملکرد خانههای دوچرخه در سهماهه اول

از عدد  5،5۰1به  69،71۰تراکنش رسیده است .درحالیکه در

سال 2932

خردادماه روند تراکنشها با افزایش  62،571واحدی به سطح

در جدول  1تراکنشهای صورتگرفته در خانههای
دوچرخه در سهماهه اول سال  31نشان داده شده است .با
توجه به میانگین  613خانه فعال 96/211 ،تراکنش ثبت
گردیده است .همانگونه که مشخص است ،تعداد تراکنشها

 96،211واحد رسیده است .در ادامه درمییابیم که
پرتراکنشترین مناطق ،مناطق 61 ،5 ،2و  62هستند .شکل،1
نمودار افزایشی آمار ماهانهی تراکنشها در سهماهه اول
خانههای دوچرخه را نشان میدهد.

دارای روند صعودی است و با افزایش تعداد  2291تراکنش
جدول  .6مجموع و میانگین تراکنش سهماهه اول سال 2932
شرح

مقدار

مجموع تراکنش سهماهه کل خانهها

96،211

میانگین تعداد تراکنش در هرروز برای
 613خانه فعال
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سامانه اشتراک دوچرخه تهران :ارائه رویکردی مناسب جهت .....

10222

11،677

12222
20222
22222
11،242

10222
12222

0،027

0222
2

خرداد

فروردین

اردیبهشت

شکل  .2نمودار افزایشی آمار ماهانه تراکنش سهماهه اول خانههای دوچرخه

عدد  5۰5577به عدد  996622رسیده است.

 .9-0-9عملکرد خانههای دوچرخه پر تراکنش در سهماهه

در شکل  ،5وضعیت تراکنش در خانههای دوچرخه

دوم سال 2932
جدول  2اطالعات مربوط به تراکنشهای خانههای

به تفکیک سهماهه اول و دوم آورده شده است که

دوچرخه را در سهماهه دوم سال 31نشان میدهد .همانطور

همانطور که در باال گفته شد ،در سهماهه دوم افزایش

که مشخص است ،مجموع تراکنشها در سهماهه دوم نسبت

بسیاری (در حدود  1برابر) وجود دارد.

به سهماهه اول رشد بسیار زیادی را تجربه کرده است و از

جدول  .0مجموع و میانگین تراکنش سهماهه دوم سال 2932

شرح
مجموع تراکنش کل
خانهها

سهماهه اول

سهماهه دوم

5۰،577

996،622

میانگین تعداد
تراکنش در هرروز

9.2

75.1

برای خانههای فعال
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10222

111،136

12222
20222
22222
10222
02،022

12222
0222
2

سهماهه دوم

سهماههی اول

شکل  .0تراکنش خانههای دوچرخه در سهماهه اول و دوم

در شکل ،1روند تراکنش سهماهه دوم خانههای
دوچرخه نسبت به سهماهه اول را نشان میدهد که از

واحد در پایان سهماهه اول و از  2۰9،۰16به مقدار

 651،775در انتهای سهماهه دوم رسیده است.

حدود  55۰1واحد در فروردینماه به مقدار 96،211
 2-0-9عملکرد خانههای دوچرخه پر تراکنش در
سهماهه دوم سال 2932

شکل  .6روند تراکنش سهماهه دوم خانههای دوچرخه نسبت به سهماهه اول
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170
1010

1

2

172
2
1422
1222

1121

1231

172

1322

336

1222

362

322

722
401
113

441

722
422

123

222

شهریور

توحید

حنانی

مرداد

میدان
ولیعصر

تیر

میعاد

2

شکل  .0خانههای دوچرخه پر تراکنش در سهماهه دوم سال 2932

با بررسی تراکنشهای خانههای دوچرخه تهران در
سهماهه دوم (شکل  )2متوجه میشویم که خانه دوچرخه
میعاد (واقع در منطقه  )5با اختالف بسیاری نسبت به سایر
خانههای دوچرخه با جذب بیشترین تراکنشها در صدر
رتبهبندی قرار دارد .پس از آن در دو ماه اول از سهماهه دوم
سال (تیر و مرداد) خانه دوچرخه حنانی (واقع در منطقه )5
بیشترین تراکنش را از آن خود کرده است ،اما در ماه پایانی
سهماهه دوم سال ،خانه دوچرخه میدان ولیعصر (واقع در
منطقه  )1عملکرد خود را ارتقا داده و در رتبه دوم این
رتبهبندی قرار گرفته است .با بررسی فراوانی تراکنشها در 1
خانه منتخب که بیشترین تراکنش را در سهماهه دوم سال
داشته اند و درنظرگرفتن اینکه هر دو خانه منتخب منطقه 5
در صدر پرتراکنشترینها قرار داشتهاند ،اما منطقه  2بیشترین
تراکنش را در مجموع بهدست آورده است .این موضوع به
معنای توزیع یکنواختتر و فضای مناسبتر دوچرخهسواری
در منطقه  2است .نکته بعدی استقبال زیاد از این روند در
منطقه  5است که میتواند بهعنوان گزینهای جهت توسعه
بیشتر خانههای دوچرخه و برنامهریزی جهت پیشبرد پروژه

 0-0-9تراکنش خانههای دوچرخه در سهماهه سوم
سال 32
جدول  ،2اطالعات مربوط به تراکنشهای خانههای
دوچرخه را در فصل بهار ،تابستان و پاییز سال  31نشان
میدهد .یک موضوع مهم ،تفاوت رفتار شهروندان تهرانی با
شهروندان کالنشهرهای پیشرفتهای چون آمستردام و پاریس
است .در شهرهای اشارهشده ،هنگام ورود به نیمه دوم سال و
برودت هوا (که در قیاس با تهران بسیار ملموستر است)
شاهد کاهش روند استفاده مردم از دوچرخه هستیم .این
موضوع ناشی از عجینبودن فرهنگ استفاده دوچرخه در
سفرهای روزانه شهری آنها است که مشخصاً در تهران نیز
باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد .با توجه به شکل  ،2افزایش
حجم تراکنشها در سهماهه دوم نسبت به سهماهه اول بسیار
ملموستر از افزایش جزئی تراکنشها در سهماهه سوم نسبت
به سهماهه دوم است که این موضوع بیش از هر چیز ناشی از
وجود تعطیالت تابستانهی نظام آموزشی بوده که اقشار کودک
و نوجوان را به استفاده از دوچرخه ترغیب میکند.

دوچرخه اشتراکی در این منطقه تلقی گردد.
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جدول  .1مجموع و میانگین خانههای دوچرخه در سهماهه سوم سال 2932
سهماهه

شرح

سهماهه اول

سهماهه دوم

مجموع تراکنش کل خانهها

5۰.577

996.622

911.123

9.2

75.1

71.1

میانگین تعداد تراکنش در
هرروز برای خانههای فعال

سوم

144،76

111،13

102،22

3

6

2
122،22
2
202،22
2
222،22
2
102،22
2
122،22

02،022

2
02،222
0

سهماههی

سهماههی

سهماههی

سوم

دوم

اول

شکل  .1خانههای دوچرخه پر تراکنش در سهماهه دوم سال 2932

 6-0-9بررسی کلی خانههای دوچرخه شهر تهران سال

که مشاهده میشود ،در سهماهه اول کمترین میزان

32

تراکنش و در سهماهه دوم و سوم روند صعودی و در
جدول  3اطالعات مربوط به تراکنشهای خانههای

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

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

در ادامه ،شکل  3وضعیت تراکنش خانههای دوچرخه را به

دی تا نیمهی بهمن ماه سال  31نشان میدهد .همانگونه

تفکیک ماه نمایش میدهد.

جدول  .3مجموع و میانگین خانههای دوچرخه در سهماهه اول ،دوم و سوم و دی تا نیمه بهمن سال 2932
شرح
مجموع تراکنش کل خانهها
میانگین تعداد تراکنش در هر
روز برای خانههای فعال

سهماهه

دی تا نیمه

سهماهه

سوم

بهمن

5۰.577

996.622

911.123

699.۰31

9.2

75.1

71.1

7۰.1

اول
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080.00
000.00

1070220

000.00

1160027

000.00
1120433

1210321

370764
640313

000.00
80.00

610271

00.00

030167

00.00
110677
110242

نیمه بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

00.00
00027

خرداد اردیبهشت فروردین

شکل  .3وضعیت تراکنش خانههای دوچرخه به تفکیک از فروردین تا نیمه بهمن سال 2932

در شکل  ،3پرتراکنشترین زمان استفاده از ایستگاهها در

شهروندان از سوی شهرداری استان تهران ،بعضی از خانههای

ماههای شهریور و مهر و آبان است که بعد از آبانماه سیر

دوچرخه به دالیل مختلفی از قبیل نداشتن شرایط فیزیکی

نزولی بهخود میگیرد و همانطور که قبالً نیز اشاره شد ،با

مناسب همانند شیب مناسب برای دوچرخهسواری در طول

فرارسیدن فصل سرما و کاهش دمای هوا و همچنین فصل

مسیر ،عدم تقاضا و قرارگیری در مناطق احداث پارک آبی یا

امتحانات دانشآموزان و دانشجویان در دی ماه ،استقبال مردم

مناطق کارگاهی ،عدمدسترسی به برق برای ایستگاه یا عدم

از دوچرخهسواری نیز کاهش مییابد .الزم بهذکر است که

تقاضا توسط شهروندان بهعلت عدمدسترسی مناسب به

ادامهی خدماترسانی خانههای دوچرخه به متقاضیان از

ایستگاههای دیگر ،دارای تراکنش پایین و عدم استقبال بودند

نیمهی بهمن بهبعد بهدلیل مشکالت مالی متوقف شده است

و کاندید جابجایی شدند.

که رسیدگی به این امر توجه ویژه مسئوالن ذیربط را طلب
مینماید.

در جدول  6۰فهرست خانههای دوچرخه کاندید
جابجایی را به همراه مکان پیشنهادی مناسب ارائه دادهایم.

 6-9جابجایی خانههای دوچرخه
پس از بررسی کارشناسانه جهت ارتقاء سطح خدمات به
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جدول  .25فهرست خانههای دوچرخه کاندید جابجایی
ردیف

نام خانه
دوچرخه

منطقه

آدرس حال حاضر
ضلع جنوب غرب

6

بازیکدهی
خانواده

1

بوستان ساحل،

 -محل احداث پارک

مقابل بازیکدهی

آبی و قرارگیری در

خانواده
حکیمیه ،بلوار افق،
7

پارک ساحل

1

9

ضرابخانه

9

1

میرداماد

9

علت جابجایی
 -عدم تقاضا

بلوار نور،
ورودی اصلی ساحل

شریعتی ،سه راه
ضرابخانه
بلوار میرداماد ،بعد
از متروی میرداماد،
نبش خیابان
تبریزیان

منطقه کارگاهی

آدرس پیشنهادی نصب
درب اصلی دانشگاه
علموصنعت ،خیابان
حیدرخانی

 عدم تقاضا محل احداث پارکآبی و قرارگیری در

فرجام ،تقاطع باقری

منطقه کارگاهی
 محل نامناسب باتوجه به شیب زیاد

تقاطع شریعتی ،بلوار میرداماد

منطقه
 عدمدسترسی به برق عدم تقاضا به علتمکان نامناسب و عدم

تقاطع ولیعصر ،بلوار میرداماد

دسترسی به
ایستگاههای دیگر
 عدمدسترسی به برق -عدم تقاضا به علت

5

میدان
فرهنگ

7

ضلع شمال غربی
میدان فرهنگ

مکان نامناسب و
عدمدسترسی به

میدان اول صادقیه

ایستگاههای دیگر
 شیب زیادایستگاههای دیگر

1

2

میدان قیصر
امین پور
میدان
صنعت

ضلع جنوب غربی
7

میدان قیصر امین

ستارخان ،تقاطع بزرگراه
-شیب زیاد منطقه

جوانه

پور
7

ضلع جنوب شرقی
میدان صنعت

ستارخان ،قبل از خیابان
-عدم تقاضا

2

میدان کاج

7

(کاج)
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شادمهر ،روبروی بوستان
ستارخان

ضلع جنوب غربی
میدان تهرانی مقدم

یادگار امام ،جنب بوستان

اشرفی اصفهانی ،تقاطع
-شیب زیاد منطقه

مرزداران در محدوده منطقه
5
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 .2بحث
ما مطالعاتی را بهمنظور بررسی مخاطرات مربوط به سامانه
توزیع دوچرخه انجام دادیم و فرضیات خود را مورد آزمون
قرار دادیم .هر دو مطالعه  6و  7برای فرضیات ما یک پشتیبان
محسوب میشوند ،به این معنا که حاصل اجرای برنامههای
توزیع دوچرخه خطر بروز صدمات و آسیبهای کمتری را به
همراه دارد .مطالعه اول نشان داد که ایجاد یک سامانه توزیع
دوچرخه همراه با یک کاهش در مخاطرات بروز آسیبهای
دوچرخهسواری است .مطالعه دوم دریافت که کاربران توزیع
دوچرخه کمتر از دیگر دوچرخهسواران احتمال رویارویی با
آسیبها و صدمات منجر به مرگ را خواهند داشت.
یکی از محدودیتهای موجود در این مقاله ،بویژه در
مطالعه اول ،نداشتن دادههای شفاف است .بهویژه آنکه عمدتاً
اینگونه دادهها (نظیر مصدومیتهای کاربران) جز مواردی
اندکی به اپراتورها گزارش نمیشوند .مورد دیگر در این
زمینه ،نبود سامانه جامعی در شهر تهران برای جمعآوری داده
و اطالعات مربوط به سرعت ،زمان استفاده دقیق یا ارتفاع و
شیب منطقه مورداستفادهی کاربر و همچنین نرخ تخلفات
کاربر مانند سریعتررفتن از حد مجاز ،عبور از چراغ قرمز و
عدمرعایت قوانین است .ازاینرو یکی از پیشنهادات ما به
شهرداری تهران استفاده از  GPSو برچسب های مخصوص
 RFIDجهت ردیابی و سهولت کاربران در دریافت دوچرخه
و سپس در تحویل آن به خانههای دوچرخه است.
یکی از مزایای سامانه  ،GPSعالوهبر موقعیتیابی کاربر
از طریق ماهواره ،تاریخ ،زمان ،ارتفاع ،سرعت و پیشبینی
محل تحویل دوچرخه توسط کاربر است .ازاینروGPS ،
میتواند در تسریع توزیع دوبارهی دوچرخه و توازن آن
کمک شایانی نموده و با استفاده از آن نیاز دستگاه را با
پرنمودن ایستگاههای خالی حل کرد و رضایت مشتریان را نیز
در هنگام مراجعه باالتر برد .دیگر مزایای استفاده از ،GPS
عالوه بر دستیابی به اطالعات دقیق ،مشاهده مستقیم رفتار
کاربر است .پیشنهاد دیگر ما برای شهرداری تهران استفاده از
کامیونهای حملونقل سیاری است که به صورت برخط به
کل سامانه کنترلی متصل بوده و بهمحض مشاهده خانههای
دوچرخه خالی کار تکمیل دوچرخههای این دستگاهها را
بهترتیب نزدیکی آنها انجام میدهند.

یکی دیگر از پیشنهادات ما استفاده از دوچرخههای
الکتریکی برای سهولت در حملونقل کاربران به دلیل سرعت
باالتر و خطر کاهش احتمال تصادفات در سرعتهای باالتر
به دلیل امکان مانور بیشتر و کنترل بهتر کاربر روی دوچرخه
است E-bike .باعث صرفهجویی بیشتر در وقت افراد شده
و مناسب مسیرهای طوالنی یا مسیرهایی است که فاصلهی
میانی ایستگاهها زیاد است ].[Hu, et al. 2014
عالوهبراین ،این دوچرخههای الکترونیکی نسبت به
دوچرخههای معمولی بهدلیل عملکرد بهتری که دارند ،باعث
کاهش خستگی دوچرخهسواران در مسیرهای طوالنیتر نیز
میشوند.
در نهایت ،ما در این مقاله با توجه به محدودیتهای زیاد
سامانه توزیع دوچرخه شهر تهران ،از قبیل مشکالت مربوط
به

جمعآوری

دادهها

و

اطالعات

جامع

درمورد

دوچرخهسواران ،به مقاالت و مطالعات سامانههای توزیع
دوچرخه در دیگر کشورها رویآوردیم و دریافتیم که
صدمات ناشی از تصادفات در سامانه توزیع دوچرخه پس از
اجرای این سامانه و ارتقاء آن در شهرها نسبت به
دوچرخههای بخش خصوصی کاهش بیشتری داشته است.
این نتایج بیان میکند که سامانه توزیع دوچرخه در کشورمان
به ویژه در شهر تهران که نیاز بسیاری در زمینهی کاهش
ترافیک و کاهش آلودگی هوا احساس میکند ،احتیاج به
گسترش ساختاری و بهینه بهویژه در مناطق شلوغ همانند
مرکز شهر و بازار تهران دارد .هماکنون سامانه توزیع
دوچرخه در بازار بزرگ تهران به این دلیل کاربران بارهای
سبکتر را با استفاده از این سامانه حمل کرده و بار خود را
تحویل میدهند رایج است .این عمل به جلوگیری استفاده از
موتورسیکلتها و در نهایت کاهش صدمات ناشی از
تصادفات مربوط به آن و کاهش آلودگی هوا میانجامد.
این امر (یعنی ارتقاء سامانه توزیع دوچرخه شهری)
نیازمند برنامهای دقیق و مدون و ایجاد بستری مناسب همانند
ایجاد خانههای دوچرخه در محل های مناسب (از لحاظ
فیزیکی) ،بدون شیب و امکان دسترسی به ایستگاههای دیگر
است .پس از بررسیهای که صورت گرفت ،دریافتیم که
بسیاری از کاربران بهدلیل نداشتن امنیت الزم همانند مکان
قرارگیری خانه دوچرخه ،مسیرهای استفاده آن که بهطور مثال
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در محیطهای ساختوساز (که خطر پرتاب مصالح ساختمانی

تحلیل موارد مربوطه است که کمک شایانی را در

وجود دارد) و عدموجود مسیر مخصوص دوچرخه از

قانونگذاری نیز مینماید .الزم بهذکر است که با استفاده از

خانههای دوچرخه استقبال آنچنانی نمیکنند [Haworth

دوچرخههای الکتریکی میتوان سهولت دسترسی به ایستگاه

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

مقصد برای کاربران و کاهش خستگی را برای آنها فراهم

پیشنهاد بعدی ،استفاده از قفسههای الکترونیکی تحویل

نمود تا رفتهرفته با جایگزینی این وسیله نقلیه پاک به کاهش

دوچرخه و قفل مخصوص است که موجب افزایش میل و

ترافیک و کاهش آلودگی هوا در شهرهای شلوغی نظیر تهران

اطمینان و در نهایت تقاضای کاربران میشود .در عین حال،

کمک کرد.

ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه به عنوان یک سامانه
حملونقل کامالً پاک ،نیازمند برنامهریزی مدون ،قانونمند و

 .6پی نوشتها

هدفمند است .با انجام این کار ،عالوه بر افزایش تراکنش

دوچرخههای الکتریکی 1. E-Bike:

خانههای دوچرخه ،کاهش آلودگی هوا و کاهش حجم

سامانه مکان 2. Global Positioning System (GPS):

ترافیک شهری را نیز به همراه خواهیم داشت.

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

 .0نتیجهگیری
نتایج مطالعات ما نشان میدهد که اوالً براساس هر
کیلومتر محاسبه توزیع دوچرخه ،با کاهش مخاطرات بروز
صدمات منجر به مرگومیر و دیگر صدمات در مقایسه با
دوچرخهسواری در بخش خصوصی روبرو هستیم .این امر
نگرانیهای پیشین (بهطور مثال[Flegenheimer, 2013] ،

4. Intelligent Transportation System (ITS):
سامانه حملونقل هوشمند
کنترل 5. Real-Time Traffic Signal Control:
بالدرنگ سیگنالهای ترافیک
سامانه راهنمای مسیر6. Route Guidance System:
مرکز کنترل عبور و مرور7. Traffic Control Center:
برچسب 8. Tag:

) در رابطه با اجرای برنامههای توزیع دوچرخه در خصوص
افزایش صدمات و مرگومیر را رد میکند .همچنین به
بررسی آمار مربوط به تراکنشهای شهر تهران پرداختیم و آن
را با شهرهای دیگری از جمله پاریس و لندن که

ایمنی در تعداد9. SIN:
تابلوهای اعالم پیام متغیر10. Variable Message Sign:
مسئله مسیر یابی 11. Vehicle Routing Problem:
خودرو

سابقهطوالنی در این زمینه داشتند ،مقایسه نمودیم و دریافتیم
که چرا بعضی از ایستگاهها دارای استقبال بیشتری از سوی
کاربران بوده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم تا جایگاههای

 .0سپاسگزاری

اشتراک دوچرخه خود را در محلهایی قرار دهیم که حالت

از کاربران شهرداری و مسئولین محترم سازمان حملونقل

فیزیکی بهینه را داشته باشند؛ یعنی کمترین فاصله میان

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

ایستگاهها باشد تا تعداد مراجعه به آن ایستگاهها نیز بیشتر

دادهها سپاسگزاری میشود .همچنین از زحمات جناب آقای

شود و دسترسی به دیگر ایستگاهها نیز وجود داشته باشد .در

مهندس عدل نیز تشکر ویژهای داریم.

ضمن ،با استفاده از  GPSامکان مسیریابی ،تعیین موقعیت و
پیش بینی خانههای پر تراکنش دوچرخه فراهم میشود و آمار
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حجت ا ...حمیدی ،درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته .برق الکترونیکک ،بکه ترتیکب در سکال
 6922و  6923از دانشگاه علم و صنعت تهران اخذ نمود .در سال  6936موفق به کسب درجه دکتری در رشکته
کامپیوتر از دانشگاه اصفهان گردید .در حال حاضر عضو هیات علمی بکا مرتبکه اسکتادیار در دانشکگاه صکنعتی
خواجه نصیرالدین طوسی است و زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان سیستمهای هوشمند و کسکب و ککار
هوشمنداست.
امیر چاوشی ،درجه کارشناسی در رشته کامپیوتر را در سال 6939از دانشگاه صنعتی اصفهان اخکذ نمکوده و در
حال حاضر دانش آموخته کارشناسی ارشد فنآوری اطالعکات در دانشکگاه صکنعتی خواجکه نصکیرالدین طوسکی
است .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان سیستمهای هوشمند است.
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