
 

 معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران

 واحد توسعه سیستمهای حمل و نقل غیرموتوری

 

 

 شهریگزارش عملکرد پروژه دوچرخه 

 1394سال 

 

 

 1395اردیبهشت ماه 



                     

      

 

1  

 

 فهرست مطالب
 

 4 ....................................................................................................................................................................... یتیریمد خالصه

 6 ..................................................... 1394 سال  یشهر دوچرخه پروژه عملکرد گزارش 1

 8 .................................................................................................................................دوچرخه یها خانه از یبردار بهره  1. 1

 8 ..................................................................................................................................................... بهار از استقبال برنامه  1. 1. 1

 9 .......................................................................................................................................... یافزار نرم زاتیتجه یبررس 1.1.2

 10 .......................................................................................................................................... دوچرخه یها خانه ییجابجا  3. 1. 1

 11 ....................................................................................................................... دوچرخه یها ستگاهیا انیمتصد آموزش  4. 1. 1

 12 ................................................................................................................... رمضان ماه در دوچرخه یها خانه عملکرد  5. 1. 1

 12 ................................................................................................ رمضان مبارک ماه در دوچرخه یها  خانه یکار برنامه  6. 1. 1

 13 ...............................................................................رمضان مبارک ماه اول مهین در فعال دوچرخه یها خانه تراکنش 1.1.7

 16 ....................................................................................................... 94 سال دوچرخه یها  خانه تراکنش یکل یبررس  8. 1. 1

 17 ..................................................................................................................................... پروژه افزار نرم و افزار سخت  2. 1

 17 ........................................................................................................................ یشهر دوچرخه خدمات نهساما یمعرف  1. 2. 1

 18 ...............................................................................................................................................................................................دوچرخه بند قفل

 18 قفل قرقره

 19 ..................................................................................................................................................................................ستگاهیا خدمات وسکیک

 19 ................................................................................................................................................................................ دوچرخه هوشمند ستگاهیا

 20 .................................................................................................................................................... سامانه عملکرد وهیش  2. 2. 1

 20 .............................................................................................................................................ستگاهیا تیریمد افزار نرم  3. 2. 1

 20 ...................................................................................................................................................... ستگاهیا تیریمد نرمافزار عملکرد زمیمکان

 21 ............................................................................................ آن هوشمند یها ستگاهیا و دوچرخه یرهایمس یطراح  3. 1

 22 ................................................................................................................................................................. بازار محدوده  1. 3. 1

 23 ..................................................................................................بازار ریمس دوچرخه یها ستگاهیا یعرض مقطع و یهندس طرح  1. 1. 3. 1

 23 ........................................................................................... بازار محدوده در دوچرخه هوشمند یها ستگاهیا یمساح و ییجانما  2. 1. 3. 1

 24 .............................................................................................................................................................. بازار محدوده یگذار قفل  3. 1. 3. 1

 24 ........................................................................................ بازار محدوه در دوچرخه خدمات  وسکیک و هوشمند یها رک نصب

 25 ..................................................................................................................................................... مایس و صدا محدوده  2. 3. 1

 25 ..................................................................... مایس و صدا محدوده در دوچرخه  هوشمند یها ستگاهیا  یگذار قفل و ییجانما  1. 2. 3. 1

 26 ....................................................................................................................................................... ینیخم امام ابانیخ  3. 3. 1

 26 ............................................................................................................... ینیخم امام ریمس دوچرخه یها ستگاهیا یعرض مقطع  1. 3. 3. 1

 27 ................................................................................. ینیخم امام ابانیخ در دوچرخه هوشمند یها ستگاهیا یمساح و ییجانما  2. 3. 3. 1

 27 ...................................................................................................................................... ینیخم امام ابانیخ محدوده یگذار قفل  3. 3. 3. 1



                     

      

 

2  

 28 ....................................................................... ینیخم امام ابانیخ در دوچرخه خدمات یها وسکیک و هوشمند یها رک نصب

 29 ............................................................................................................................................................. یطالقان ابانیخ  4. 3. 1

 30 ............................................................................................ یطالقان ریمس دوچرخه یها ستگاهیا یعرض مقطع و یهندس طرح  1. 4. 3. 1

 31 ........................................................................................ یطالقان ابانیخ در دوچرخه هوشمند یها ستگاهیا یمساح و ییجانما  2. 4. 3. 1

 31 ............................................................................................................................................ یطالقان ابانیخ محدوده یگذار قفل  3. 4. 3. 1

 32 ................................................................................................................................. یطالقان ابانیخ در هوشمند یها رک نصب

 33 ...............................................................................................................................................................انقالب ابانیخ  5. 3. 1

 33 ......................................................................................... انقالب ابانیخ در دوچرخه هوشمند یها تگاهسیا یمساح و ییجانما  1. 5. 3. 1

 33 ............................................................................................................................................. انقالب ابانیخ محدوده یگذار قفل  2. 5. 3. 1

 34 .................................................................................................................................. انقالب ابانیخ در هوشمند یها رک نصب

 35 ............................................................................................................................................................... دماوند ابانیخ  6. 3. 1

 35 .......................................................................................... دماوند ابانیخ در دوچرخه هوشمند یها تگاهسیا یمساح و ییجانما  1. 6. 3. 1

 35 ......................................................................................................................................... دماوند ابانیخ محدوده در یگذار قفل  2. 6. 3. 1

 35 ....................................................................................................................................................... دماوند ابانیخ در هوشمند یها رک نصب

 36 ................................................................................................................................... بلوارکشاورز -خان میکر ابانیخ  7. 3. 1

 36 .......................................................................................................... کشاورز بلوار و خان میکر ابانیخ محدوده در یگذار قفل  1. 7. 3. 1

 36 ........................................................................................................کشاورز بلوار -خان میکر ریمس در هوشمند یها رک نصب

 37 ............................................................................................................................. یسوار دوچرخه شیهما یبرگزار  4. 1

 37 ............................................................................................................................ جیبس هفته یسوار دوچرخه شیهما  1. 4. 1

 39 ....................................................................................................... "همه یبرا یسوار دوچرخه" یالملل نیب شیهما  2. 4. 1

 39 ..................................................................................................................................... ماه بهمن 16 یالملل نیب شیهما اهداف  1. 2. 4. 1

 39 .................................................................................................................................................................... شیهما ریمس و زمان  2. 2. 4. 1

 40 ............................................................................................................................................ شیهما یبرگزار در لیدخ ینهادها  3. 2. 4. 1

 40 ............................................................................................................................................... شیهما ژهیو یها نشست یبرگزار  4. 2. 4. 1

 41 ................یسوار دوچرخه ونیفدراس  یجهان میتقو در تهران "همه یبرا یسوار دوچرخه" یالملل نیب شیهما نیاول ثبت  5. 2. 4. 1

 41 .................................................................................................................................................................ژهیو همانانیم از دعوت  6. 2. 4. 1

 42 ............................................................................................................................................................... شیهما یطیمح غاتیتبل  7. 2. 4. 1

 42 ....................................................................................................................... دیجرا و یبریسا یفضا در شیهما یرسان اطالع  8. 2. 4. 1

 43 ............................................................................................................................................................................ شیهما هیافتتاح  9. 2. 4. 1

 44 ................................................................................................................................................ شیهما ریمس رد یسوار دوچرخه  10. 2. 4. 1

 45 ................................................................................................................................. شیهما از یسن متفاوت یها گروه استقبال  11. 2. 4. 1

 46 ............................................................................................................................................................................ شیهما هیاختتام  12. 2. 4. 1

 47 .............................................................................................................................................................. زیجوا اهداء و یکش قرعه  13. 2. 4. 1

 48 ............................................................................................................................................................................... شیهما بودجه  14. 2. 4. 1

 48 ................................................................................................................................ کارکنان به التیتسه ارائه طرح  5. 1

 49 .................................................................................................. یاشتراک دوچرخه توسعه و ینگهدار بودجه ساختار  6. 1

 49 .................................................................................................................................. ها نامه تفاهم و قراردادها انعقاد  7. 1



                     

      

 

3  

 49 .................................................................................................................... طرح یافزار سخت یها رساختیز توسعه  1. 7. 1

 50 .................................................................................................................................................................. حوادث مهیب  2. 7. 1

 50 .................................................................................................................................................................. یبند جمع  8. 1

 51 .................................................................................................................. مراجع و منابع



                     

      

 

4  

 

 خالصه مدیریتی

های مناسب و بدون تردید یکی از شیوه ا توجه به موضوعات محیط زیستی و هوای پاکب دوچرخه سواریامروزه 

وسایط نقلیه موتوری، توسط آالیندگی مد نظر قرادادن انتشار با از سوی دیگر . ایده آل سفرهای درون شهری است

 ند. رویکرد استفاده از حمل و نقل پاک را در دستور کار خویش قرارد اده ابسیاری از شهرها 

 هوایی متعددی مواجه است و های زیست محیطی و آبآلودگی مشکالت  باطی چندین سال گذشته شهر تهران 

تواند به عنوان  می های کاربراتوری و خودروهای بنزینی و گازوییلی در سطح شهرموتورسیکلتتردد باالی حجم که 

 ها به شمار آید.  یکی از دالیل اصلی این آلودگی

ساله توسعه خود برای پروژه دوچرخه شهری، اهدافی را در نظر  5ه این موضوع، شهرداری تهران در برنامه با توجه ب

 شود.گرفته است که در زیر به آنها اشاره می

 ساله توسعه شهرداری مرتبط با دوچرخه در تهران 5اهداف برنامه 

 واحد هدف
وضعیت در 

 92سال 

 هدف گذاری

93 94 95 96 97 

 600 550 450 400 350 282 کیلومتر سیرهای دوچرخه طراحی شدهطول م

 395 366 337 307 278 215 کیلومتر طول مسیرهای دوچرخه تحت بهره برداری

 5/1 3/1 0/1 7/0 5/0 4/0 درصد سهم حمل و نقل با دوچرخه از سفرهای درون شهری

 545 480 415 350 285 198 تعداد خانه دوچرخه تحت بهره برداری

 

سال  در گزارش پیش رو به بررسی اقدامات صورت گرفته واحد حمل و نقل غیرموتوری)پاک( شهرداری تهران در

  خواهیم پرداخت. 94

 :1394اقدامات انجام گرفته در سال 

، راکی با شرکت کنترل ترافیک تهرانهای اجرای کامل پروژه دوچرخه اشت انعقاد قرارداد همکاری در زمینه −

ا شرکت پارا صنعت و بیمه دستگاه رک)قفل بند( دوچرخه شهری ب 2،400راه اندازی تعداد نصب و  خرید

 های دوچرخه با بیمه تعاون خانه حوادث 

خه و تعمیر ، تجهیز و نوسازی و جابجایی برخی از آنها با هدف ثبت خانه دوچر 155بهره برداری از  −

 تراکنش بیشتر

 ای متقاضیانهای هوشمند دوچرخه بر طراحی و چاپ کارت −
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مسیر دوچرخه در معابر صدا وسیما، پیاده راه بازار، خیابان امام خمینی، خیابان انقالب، خیابان  7احداث  −

 دماوند، خیابان طالقانی و بلوار کشاورز

 49کیوسمک خمدمات دوچرخمه در قالمب      13رک هوشممند دوچرخمه و    991گانه مذکور به  7نصب و تجهیز معابر 

 رخهایستگاه هوشمند دوچ

 مجموع رکهای هوشمند دوچرخه دوچرخه  یها ستگاهیامجموع  معبر ردیف

 187 10 بازار 1

 112 9 صدا و سیما 2

 112 5 خ امام خمینی 3

 132 6 خ طالقانی 4

 200 10 خ انقالب 5

 48 2 خ دماوند 6

 200 7 بلوار کشاورز-تیر 7 7

 991 49 مجموع

 

در بهمن " دوچرخه سواری برای همه"بویژه همایش بین المللی  های گوناگون داخلی و برگزاری همایش −

 و ارسال مستندات تصویری  آن به فدارسیون جهانی دوچرخه سواری  ماه

دوچرخه  در زمینه توسعهشرکت در مسابقه جهانی شهر برتر  جمع آوری مدارک و مستندات الزم جهت −

 (Bike City Lable) وچرخهه قطر با هدف کسب مدال شهر ددر دوح 2017سواری در سال 

 1394شهروندان تهرانی تا نیمه بهمن ماه توسط  های شهرداری تهران با دوچرخه سفر  1،571،548ثبت  −

 
 مجموع

 تراکنش ها

نیمه اول 

 بهمن
  فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی

1،571،548 114،838 145،713 187،948 214،466 269،301 312،450 203،259 73،061 31،766 13،240 5،506 

 

نیمه اول  دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 بهمن ماه
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همای  مینمه در خصوص پروژه دوچرخمه تهمران در ز   1394سال در انجام گرفته به مجموعه اقدامات  گزارشدر این 

ه سمخت افمزاری و نمرم    توسعطراحی و احداث خطوط دوچرخه، دوچرخه،  یها خانهبهره برداری از  از جملهمختلف 

 شده در آن پرداخته خواهد شد. ارائهو دیگر خدمات  ها شیهمابرگزاری و همچنین  افزاری پروژه

 .میپرداز یمص پروژه دوچرخه شهری ساله شهرداری تهران در خصو 5در ابتدا به اهداف تعیین شده در برنامه 

 را بیان شده است. 97تا  93در جدول زیر اهداف مربوط به سالهای 

 

 ساله توسعه شهرداری مرتبط با دوچرخه در تهران 5اهداف برنامه  1 . 1 جدول 

 واحد هدف
وضعیت در 

 92سال 

 هدف گذاری

93 94 95 96 97 

 600 550 450 400 350 282 کیلومتر طول مسیرهای دوچرخه طراحی شده

 395 366 337 307 278 215 کیلومتر طول مسیرهای دوچرخه تحت بهره برداری

 5/1 3/1 0/1 7/0 5/0 4/0 درصد سهم حمل و نقل با دوچرخه از سفرهای درون شهری

 545 480 415 350 285 198 تعداد خانه دوچرخه تحت بهره برداری

 

 خواهد شد. ارائه 1394در ادامه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص پروژه دوچرخه شهری در سال 
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 دوچرخه یها خانهبهره برداری از   1. 1

 برنامه استقبال از بهار  1. 1. 1

ندان تهرانی در سرویس به شهرو ارائهیکی از اقدامات مهم صورت گرفته در خصوص پروژه دوچرخه شهری تهران، 

، واحد حمل و نقل پاک 94ابتدای سال، در قالب برنامه استقبال از نوروز بود. در راستای برنامه استقبال از بهار  نوروز 

های دوچرخه به مردم در دهی خانهاقدام به سرویس 19:00الی  8:00از تاریخ یکم تا یازدهم فروردین ماه از ساعت 

 دهد.خانه دوچرخه را با نقاط قرمز رنگ نشان می 8زیر جانمایی این بوستان تهران نمود. شکل  8

 
 به رنگ قرمز  94های دوچرخه فعال در نوروز جانمایی خانه 1  . 1 شكل 

 خانه دوچرخه به تفصیل آورده شده است. 8در جدول زیر نیز اطالعات کلی این 

 
 هابه تفكیک بوستان 94های دوچرخه فعال در برنامه استقبال از بهار سال میزان تراکنش خانه 2  . 1 شكل 

 2جوانمردان  1جوانمردان  بوستان کودک پارک آالله پیروزی جنوب پیروزی شمال پارک پلیس پارک الله
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ها را در طول این ممدت از  های پلیس، جوانمردان دوم و الله بیشترین تراکنششود بوستانهمانطور که مشاهده می

 ند.اآن خود کرده

 

 بررسی تجهیزات نرم افزاری   2. 1. 1

. همانطور که در جدول زیمر قابمل مشماهده    میا دادهها را نیز مورد ارزیابی قرار وضعیت تجهیزات موجود در این خانه

اند، امما از بععمد اسمتقرار دسمتگاه     های دوچرخه از منظر دسترسی به سیستم رایانه وضعیت خوبی پیدا کردهاست خانه

 ار شبکه همچنان الزم است توجهات بیشتری به آن صورت پذیرد.کارتخوان و استقر

 
 های دوچرخهاطالعات تجهیزات خانه 2 . 1 جدول 

 ندارد دارد تجهیزات

 0 153 رایانه موجود در خانه

 60 93 مودم 

 83 70 دستگاه کارت خوان

 93 60 استقرار شبكه

 

 ی صورت گرفته است.ا مالحظهی دوچرخه به رایانه پیشرفت قابل ها خانهدر حوزه تجهیز پیداست انطور که هم
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 دوچرخه  یها خانهجابجایی   3. 1. 1

-های دوچرخه )خانههای کارشناسانه جهت ارتقای سطح خدمات به شهروندان سیاست جابجایی خانهپس از بررسی

شمد و  شان استقبالی از سوی مردم در قبمال آنهما نممی   ند و به دلیل جانماییهایی که تراکنش به شدت پایینی داشت

صمورت   4،  3،  2بمازنگری در جانممایی منماط      1394در اردیبهشت مماه  برخی دالیل دیگر( در پیش گرفته شد. 

داده  جمایی تشمخی   کاندید تغییر و جاب ،خانه دوچرخه 8خانه دوچرخه این مناط  تعداد  13پذیرفت که از مجموع 

 باشد:می ذیلجدول به شرح  هاشده که لیست خانه

 های دوچرخه کاندید جابجاییخانهلیست  3 . 1 جدول 

ف
دی

 ر

 نام خانه دوچرخه

قه
نط

 م

 آدرس پیشنهادی نصب علت جابجایی آدرس حال حاضر

 بازیکده خانواده 1
 ن ساحلضلع جنوب غرب بوستا

 مقابل بازیکده خانواده

 عدم تقاضا -

محل احداث پارک آبی و قرار گیری در  -

 منطقه کارگاهی

درب اصلی دانشگاه علم و صنعت 

 خیابان حیدر خانی

 پارک ساحل 2
 حکیمه بلوار اف  بلوار نور

 ورودی اصلی ساحل

 عدم تقاضا -

محل احداث پارک آبی و قرار گیری در  -

 منطقه کارگاهی

رجام تقاطع باقریف  

میرداماد بلوار –تقاطع شریعنی  محل نامناسب با توجه به شیب زیاد منطقه - شریعتی سه راه ضرابخانه ضرابخانه 3  

 میرداماد 4
 بعد از متروی میرداماد -بلوار میرداماد 

 نبش خیابان تبریزیان

 عدم دسترسی به برق -

عدم تقاضا به علت مکان نامناسب و  -

 های دیگری به ایستگاهدسترس

میرداماد بلوار –تقاطع ولی عصر   

 ضلع شمال غربی میدان فرهنگ2 میدان فرهنگ 5

 عدم دسترسی به برق -

عدم تقاضا به علت مکان نامناسب و  -

 های دیگردسترسی به ایستگاه

 های اطرافشیب زیاد خیابان -

 میدان اول صادقیه

2 میدان قیصر امین پور 6
غربیضلع جنوب   

 میدان قیصر امین پور
 شیب زیاد منطقه -

ستارخان تقاطع بزرگراه یادگار امام 

 جنب بوستان جوانه

 عدم تقاضا - ضلع جنوب شرقی  میدان صنعت2 میدان صنعت 7
ستارخان قبل از خیابان شادمهر 

 روبروی بوستان ستارخان

2 میدان کاج 8
 ضلع جنوب غربی

 میدان تهرانی مقدم )کاج(
 زیاد منطقه شیب -

اشرفی اصفهانی تقاطع مرزداران در 

5محدوده منطقه   
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 دوچرخه یها ستگاهیاآموزش متصدیان   4. 1. 1

همای دوچرخمه اسمت. در زیمر بمه      یکی از اقدامات مهم پروژه دوچرخه شمهری بحمآ آمموزش متصمدیان ایسمتگاه     

 های دوچرخه اشاره شده است:سرفصلهای آموزشی متصدیان خانه

 رات دوچرخه و دوچرخه سواریآموزش تخصصی تعمی

 ؛آموزش مبانی دوچرخه سواری -

 ؛تجهیزات الزم در دوچرخه سواری -

 ندگی، نکات مهارتی دوچرخه سواری؛قوانین راهنمایی وران -

 ؛شناخت اجزای دوچرخه و ابزار آالت -

 ؛عیب یابی و تعمیرات و سرویس اولیه و ثانویه -

 .روش کنترل و ارزیابی سالمت دوچرخه -

 و فرایندهای کاری هاآموزش روش

 و مثل آن؛ ها و فرایندهای کاری پیش بینی شده برای ثبت عملکرد روزانه، احراز هویتنحوه کار با سیستم -

 ؛ها و تجهیزات موجود در خانهنحوه نگهداری و تنظیف خانه دوچرخه و دوچرخه -

 ؛ها و رعایت شئون اخالقی و اجتماعی مورد انتظارکیفیت حضور در خانه -

 .های افزایش رویکرد شهروندان به دوچرخه سواریتباط با شهروندان و روشنحوه ار -

 های آموزشی متصدیان  نشان داده شده است.در شکل زیر تصاویری از دوره

 

 های دوچرخههای آموزشی متصدیان خانهدوره 3  . 1 شكل 
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 در ماه رمضان خههای دوچر خانه عملكرد  5. 1. 1

ای به مناسب این ایمام بمرای شمهروندان    به دلیل واقع شدن ماه مبارک رمضان در ابتدای سه ماهه دوم، برنامه ویژه

های منتخب در نظمر  دهی به متقاضیان دوچرخه در برخی از بوستانتهرانی در نظر گرفته شد و برنامه ویژه سرویس

 خواهیم پرداخت. گرفته شد. در ادامه به بررسی بیشتر آن

 دوچرخه در ماه مبارک رمضان یها  خانهبرنامه کاری   6. 1. 1

خدمات  ارائهدر ماه رمضان برای خانه دوچرخه  18به طور کلی با توجه به تقاضای سفر با دوچرخه در مناط  تهران، 

برنامه ریمزی    ،های دوچرخه در طول روزبه شهروندان تهرانی منتخب گردیدند. با توجه به ساعات کار محدود خانه

 21خدمات در طول روز، در قالب یک برنامه شمبانه )بمین سماعات     ارائههای منتخب عالوه بر صورت گرفت تا خانه

 های منتخب در جدول زیر آورده شده است:دهند. لیست خانه ارائهالی یک بامداد( نیز به شهروندان خدمات 

 ها بوستاندوچرخه فعال در  یها خانه 18لیست  4 . 1 جدول 

 نام خانه ردیف نام خانه ردیف

 پارک میعاد 10 پارک الله 1

 پارک گالبتون 11 پارک پلیس 2

 پارک ترافیک 12 1پارک جوانمردان  3

 مصطفی خمینی 13 2پارک جوانمردان  4

 پارک بهار 14 سرای محله مجید آباد 5

 پیست پایگاه شکاری 15 پارک فدک 6

 پارک قائم 16 پارک شقای  7

 پارک مینا 17 پارک تمدن 8

 پارک گلسار 18 پارک الهام 9
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 های دوچرخه فعال در نیمه اول ماه مبارک رمضان تراکنش خانه  7. 1. 1

 122 و میمانگین   تمراکنش  30،000خانه دوچرخه منتخب رقمی بمیش از   18ماه رمضان،  نیمه اولبه طور کلی در 

را ثبت نمودند که با توجه به نوپا بودن پروژه دوچرخمه    خانه( 18رای هر خانه دوچرخه فعال در این بازه )تراکنش ب

 18شهری نشان از استقبال مطلوب شهروندان از اجرای آن به خصوص در ساعات شب دارد. جمدول زیمر تمراکنش    

اند را نشمان  دهی نمودهها به متقاضیان سرویسبوستانماه مبارک رمضان در نیمه اول خانه دوچرخه منتخب که در 

 دهد.می

 در نیمه اول ماه رمضان ها بوستانخانه دوچرخه سرویس دهنده منتخب  18تراکنش  5 . 1 جدول 

ف
ردی

 

 خانه دوچرخه

منطقه
 

 تراکنش در روز(اد تعدهفته دوم ) تراکنش در روز(تعداد هفته اول )

 246 276 220 246 212 194 152 196 210   140   4 سرای محله مجید آباد 1

 366 344 278 270 280 240 308 280 342    0 0 4 پارک پلیس 2

 120 166 124 202 142 114 140 128 160    74  5 الهام 3

 182 192 144 20 140 104 104 100 144      5 پارک میعاد 4

 152 120 116 100 102 80 126 106 140      5 2بوستان جوانمردان  5

 40 142 72 46 26 24 50 54 106     0 5 1بوستان جوانمردان  6

 0 0 0 32 136 170 128 290 172      6 پارک الله 7

 0 0 116 86 94 86 80 78 100    0  8 مینیمصطفی خ 8

 192 364 286 230 238 170 174 68 172    0  8 پارک شقای  9

 520 490 318 496 480 440 342 662 636      8 پارک فدک 10

  252 44 226 184 202 202 120 156      8 پارک تمدن 11

 154 120 132 100 152 178 178 134 186    104  9 پایگاه شکاری (بلوار ) 12

بوستان ترنج   13

 گالبتون
14      74 40 50 72 88 72 90 118 68 

 0 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 پارک گلسار 14

 0 86 154 108 100 110 64 76 120      18 بوستان مینا 15

 0 178 158 146 110 94 0 46 110      18 بوستان ترافیک 16

 0 72 78 138 130 120 84 80 170      18 بوستان قائم 17

 60 82 60 66 32 62 70 60 62      19 پارک بهار 18

 2100 2998 2390 2598 2676 2460 2252 2618 3060 2492  1452 738  مجموع تراکنش در روز

 30،728 هامجموع کل تراکنش

در نیمه اول ماه رمضمان بمر حسمب روز کمه در      خانه دوچرخه منتخب 18های در شکل زیر نمودار فراوانی تراکنش

 جدول قبل مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شده است.
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 ها در ماه رمضانخانه دوچرخه منتخب در بوستان 18تراکنش  4  . 1 شكل 

 دهد.در نیمه اول ماه رمضان را نشان می های دوچرخهکل خانهشکل زیر نمودار فراوانی تراکنش 

 
 انهای دوچرخه در نیمه اول ماه رمضتراکنش کل خانه 5  . 1 شكل 

 دهد.های دوچرخه در هفته اول و دوم ماه مبارک رمضان را نشان میشکل زیر نمودار تجمعی تراکنش کل خانه

 
 های دوچرخه در نیمه اول ماه رمضان تراکنش تجمعی کل خانه 6  . 1 شكل 

 هفته دوم هفته اول
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 دهی به متقاضیان در ماه رمضانسرویس 7  . 1 شكل 
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 94دوچرخه سال  یها  خانهبررسی کلی تراکنش   8. 1. 1

های دوچرخه را در سه فصل بهار، تابستان و پاییز و همچنین دی تا های خانهجدول زیر اطالعات مربوط به تراکنش

 دهد.نشان می 94نیمه بهمن ماه سال 
 خانه فعال 150برای  های دوچرخههای خانهوضعیت تراکنش 6 . 1 جدول 

 دی تا نیمه بهمن سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول شرح

 260،551 671،715 588،770 50.512 هامجموع تراكنش كل خانه

7/3 خانه فعال هر میانگین تعداد تراكنش در هر روز براي   2/42  8/49  6/38  

روند رو به رشد قابل مالحظه تراکنش های سه ماهه دوم و سوم نسبت بمه سمه   آمار و اطالعات جدول فوق بیانگر 
 می باشد. 1394ماهه ابتدایی سال 

 تراکنش خانه های دوچرخه به تفكیک ماه 7 . 1 جدول 
جموع م

 تراکنش ها

نیمه اول 

 بهمن
  فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی

1،571،548 114،838 145،713 187،948 214،466 269،301 312،450 203،259 73،061 31،766 13،240 5،506 

 

 

 
 های دوچرخه  به تفكیک ماههتراکنش خان 8  . 1 شكل 

فرارسیدن فصل سرما و کاهش دمای هوا و هم چنین فصل امتحانات دانش همانطور که از نمودار قابل درک است  

به حساب استقبال مردم از دوچرخه سواری به عنوان یکی از دالیل کاهش  تواند یمآموزان و دانشجویان در دی ماه، 

 د.یآ

بمه دالیمل    رخه به متقاضیان از نیمه بهمن تما پایمان اسمفندماه   دوچ یها خانهویس دهی الزم به ذکر است ادامه سر

 بوده است.مشکالت مالی متوقف 

نیمه اول  دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 بهمن ماه
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 سخت افزار و نرم افزار پروژه  2. 1

 معرفی سامانه خدمات دوچرخه شهری  1. 2. 1

این سمامانه   سامانه خدمات دوچرخه شهری برای اولین بار در پایتخت راه اندازی خواهد شد. شهروندان با استفاده از

 هوشمند امکان تحویل و باز پس دادن دوچرخه را به طور مکانیزه خواهند داشت.

  شمای کلی از این سامانه نشان داده شده است. 18. 4در شکل 

 
 شمای کلی از سامانه خدمات دوچرخه شهری 9  . 1 شكل 

 قسمت زیر تشکیل شده است: 4ه از سامانه خدمات دوچرخ

 ایستگاه هوشمند دوچرخه، -

 کیوسک خدمات ایستگاه؛ -

 دوچرخه و قرقره قفل؛ -

 قفل بند دوچرخه. -

 قسمت تشکیل دهنده فوق الذکر از راست به چپ نشان داده شده است. 4در شکل زیر تصاویر 

    
 بند، دوچرخه و قرقره و قفلکیوسک خدمات هوشمند،یستگاه اجزای تشكیل دهنده سامانه خدمات دوچرخه شهری شامل ا 10  . 1 شكل 
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 پردازیم.در ادامه به بررسی هر کدام از این اجزا می

 قفل بند دوچرخه

فل بنمد قمرار   های شهری در یک قها و همچنین ابقای سالمت آنها، دوچرخهبه منظور جلوگیری از سرقت دوچرخه

تمر  روز برای اجرای پمروژه مطلموب  های بهمکانیکی آن به دلیل برخورداری از قابلیت-شوند. نوع الکترونیکیداده می

بند در دستور کار قرار گرفته است. گفتنی است این قفل بندها هوشممند بموده و در   بوده و لذا استفاده از این نوع قل

 کنیم:های این قفل بندها اشاره مییر به ویژگیباشند. در زبرابر تخریب مقاوم می

 سازوکار قفل خودکار با اثر اهرمی برای محافظت در برابر سرقت؛ -

  درون قبل بند برای ارتباط به هنگام با ورود و خروج دوچرخه از جایگاه؛ RFID وجود کدخوان -

 ارتباط جداگانه هر قفل بند با مدیریت ایستگاه؛ -

 به فنداسیون بتنی. سازی آسان بدون نیازکف -

 قرقره قفل

    هما را انجمام   هما کمار شناسمایی دوچرخمه    شوند. به طور کلی این قرقرههای قفل روی بدنه دوچرخه نصب میقرقره

هسمتند و در   حماوی اطالعمات منحصمر بفمرد     RFIDهای قفل دوچرخه دارای دارای یک برچسب دهند. قرقرهمی

 .پذیردل بند از طری  قرقره صورت میورود و خروج دوچرخه بروی قف اینکهنهایت 

 در شکل زیر تصاویری از قرقره قفل بند نشان داده شده است.

 

 قرقره قفل بند 11  . 1 شكل 
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 کیوسک خدمات ایستگاه

یازمند بتون ریزی و آمماده سمازی اولیمه    گردد که نبه ازای هر ایستگاه، یک عدد کیوسک خدمات ایستگاه نصب می

ها و نحوه باشد. تمامی قفل بندهای ایستگاه به به این کیوسک متصل هستند. در زیر به کاربردهای این کیوسکمی

 شود.ها به متقاضیان پرداخته میدهی آن خدمات

ری  این پایانه انجام خدمات ایستگاه مانند باز و بسته شدن قفل بندها و شارژ کارت هوشمند دوچرخه از ط -

 گیرد.می

توانند شهروندانی که کارت دوچرخه خود را در اختیار ندارند از طری  سامانه خدمات ایستگاه و این پایانه می -

 از خدمات دوچرخه شهری استفاده کنند.

، خرید شارژ تلفن همراه و دریافت مانده حساب در این پایانه انجام خدمات بانکی مثل پرداخت قبض -

 های بانکی امکان پذیر است.کارت

 ایستگاه هوشمند دوچرخه

های فوق است. هر ایستگاه دوچرخمه شمامل چنمدین    ایستگاه هوشمند دوچرخه تلفیقی از اجزای نام برده در قسمت

ها نصب آسان آنها است که بمدون  دوچرخه و یک کیوسک خدمات ایستگاه است. ویژگی مهم این ایستگاه قفل بند،

 پذیرد.صورت میریزی بتون

  
 های دوچرخهنمایشی از شكل هندسی ایستگاه 12  . 1 شكل 
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 شیوه عملكرد سامانه  2. 2. 1

هما و در نهایمت مهمتمرین ضملع آن یعنمی      هما، دوچرخمه  ای از ایسمتگاه سامانه خدمات هوشمند دوچرخه، مجموعمه 

دهی به شهروندان است.  ماده سرویسآدر همه روزها  "برلحظه"تحت یک مدیریت واحد و  باشد کهشهروندان می

 کند:فرآیند زیر نحوه عملکرد این سامانه را توصیف می

ثبت نام در سامانه از طری  وب سایت خدمات حمل و نقل غیرموتوری )پاک( شهرداری تهران به نشانی  .1
www.bike.tehran.ir 

 وچرخه برای استفاده از خدمات سامانه؛دریافت کارت هوشمند د  .2

 استفاده از کارت هوشمند برای تحویل یا بازپس دادن دوچرخه از طری  قفل بند؛ .3

ت بدون کارت از طری  کیوسک خدمات استفاده از اطالعات شخصی ثبت نام، برای استفاده از خدما .4

 .ایستگاه

 نرم افزار مدیریت ایستگاه  3. 2. 1

ها طراحی شده و ها، نرم افزار مدیریت ایستگاهخدمات و مدیریت یکپارچه ایستگاه شدن ارائهدر راستای هر چه بهتر 

هما خمواهیم   های این نرم افزار که در ادامه به شمرح آن ها نصب خواهد شد. قابلیتدر سیستم کامپیوتری تمامی آن

 پرداخت عبارتند از:

 ؛تحویل و دریافت دوچرخه با کارت هوشمند -

 ؛ه با کارت ملیتحویل و دریافت دوچرخ  -

 ها؛جهت جابجایی و نقل مکان گروهی دوچرخه ها به مأمورینتحویل دوچرخه -

 .تحویل کارت هوشمند به متقاضی -

 افزار مدیریت ایستگاهمكانیزم عملكرد نرم

       "برلحظمه "های دوچرخه که آنها نیز با وارد کردن نام کماربری و رممز عبمود خمود بمه شمبکه       جدا از متصدیان خانه

خوان تعبیه شده گردند، متقاضیان نیز با واگذاری کارت هوشمند خود در فضای کارتافزاری دوچرخه متصل می نرم

توانند دوچرخه خود را تحویل گیرند. همچنین این سیستم قابلیت آن را نیز دارد به متقاضیانی کمه  درون سیستم، می

اطالعات دوچرخه تحویل دهد. در نهایمت متصمدیان    فاقد کارت هوشمند هستند، از طری  ارائه کارت ملی و با ثبت

افزاری تعریف شده در این سیستم اقدام بمه جابجمایی دوچرخمه و    ها نیز با استفاده از مکانیزم نرمامور حمل دوچرخه

 نمایند.تحویل آنها می
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 آنهوشمند  یها ستگاهیادوچرخه و  یرهایمسطراحی   3. 1

به منظور مسیرهای مورد مطالعه مهم پروژه دوچرخه تهران است.  طراحی و توسعه خطوط دوچرخه یکی از اقدامات

 :اندشرح ذیل بوده غربی به-در سطح معابر شهر تهران با اولویت معابر شرقی احداث خطوط دوچرخه

 های پانزده خرداد، ناصرخسرو، باب همایون، صور اسرافیل، داور و خیاممعابر محدوده بازار شامل خیابان -

 ؛کیلومتر 5قریبی جمعاً به طول ت

 ؛کیلومتر 2معابر محدوده سازمان صدا و سیما )جام جم( به طول تقریبی  -

 ؛کیلومتر 4خیابان امام حدفاصل میدان امام خمینی تا بزرگراه نواب به طول تقریبی  -

 ؛کیلومتر 4خیابان طالقانی حدفاصل خیابان قدس تا میدان سپاه به طول تقریبی  -

کیلومتری این دو  یکهای واقع در حوزه نفوذ به همراه محوطه داخلی دانشگاه های انقالب و آزادیخیابان -

 ؛کیلومتر 10معبر به طول تقریبی 

 ؛خیابان دماوند  -

 .کیلومتر 4/5های کریم خان و بلوار کشاورز به طول تقریبی خیابان -

 است:مورد اشاره شامل موارد زیر مسیرهای تمامی مراحل طراحی به طور کلی 

 ؛های دوچرخههای جاذب سفر و مساحی محل ایستگاهیر، کاربریبرداشت مس -

 ؛های مساحی شدهسازی مسیرها و ایستگاهپیاده -

 ؛طراحی مسیر -

 .دوچرخه (Rackهای )قفل بندی ها و نحوه چیدمانطراحی ایستگاه -
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 محدوده بازار  1. 3. 1

شهر بوده است و تقاضای سفرهای کوتاه های پر تردد مردم این از دیر باز محدوده بازار تهران همواره یکی از مکان

زیاد است. در این راستا واحد حمل و نقل پاک اقدام به بکارگیری سیستم دوچرخه اشتراکی در این  نسبتاًدر این معبر 

معبر نموده است. در ادامه به بررسی مشخصات مسیر دوچرخه این منطقه خمواهیم پرداخمت. در شمکل زیمر نقشمه      

 داده شده است.هوایی این معبر نشان 

 
 نقشه هوایی محدوده بازار 13  . 1 شكل 

 در شکل زیر نیز مسیرهای پیشنهادی ارائه شده در محدوده بازار آورده شده است.

 وده بازارمسیرهای پیشنهادی محد 14  . 1 شكل 
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 مسیر بازار دوچرخه یها ستگاهیاطرح هندسی و مقطع عرضی   1. 1. 3. 1

 ای از طرح هندسی و مقطع عرضی ایستگاه دوچرخه مسیر بازار نشان داده شده است.در اشکال زیر به ترتیب نمونه

 
 طرح هندسی محدوده بازار 15  . 1 شكل 

 

 محدوده بازار  در دوچرخههوشمند  یها ستگاهیای و مساحی جانمای  2. 1. 3. 1

 های زیر جانمایی دو ایستگاه دوچرخه در محدوده بازار آورده شده است.در شکل

 
 جانمایی ایستگاه پیاده راه باب همایون 16  . 1 شكل 
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 قفل گذاری محدوده بازار  3. 1. 3. 1

گاه کمه در جمدول   ستده ای قفل گذاری محدوده بازار به اتمام رسید و تمامی تجهیزات الزم در 94ر تابستان در اواخ

 ن اشاره شده است نصب گردید.ذیل به آ

 محدوده بازاری دوچرخه ها ستگاهیا 8 . 1 جدول 

 تعداد رک نام ایستگاه شماره

 44 همایون باب 1

 12 خیام -صوراسرافیل 2

 12 خیام -داور 3

 20 خرداد 15میدان  4

 12 بانک ملی 5

 11 خرداد 15-ناصرخسرو 6

 16 شهرداری-ناصرخسرو 7

 16 پله نوروزخان 8

 28 کوشک مصری-فردوسی 9

 16 کوشک مصری-تیر 30 10

 187 ی نصب شدهها رکتعداد 

  محدوه بازاردر  مات دوچرخهو کیوسک  خد ی هوشمندها رکنصب 

 

  
 ایستگاه دوچرخه باب همایون 18  . 1 شكل کیوسک هوشمند پله نوروزخان                    17  . 1 شكل              
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 محدوده صدا و سیما  2. 3. 1

شمهری در ایمن    یکی از معمابر دوچرخمه  و تکثر نیروی انسانی شاغل در آن، صدا و سیما ا توجه به اهمیت سازمان ب

 آن در جدول زیر آمده است.   یها ستگاهیامکان طراحی شده و محل 

 ی دوچرخه محدوده صدا و سیماها ستگاهیا 9 . 1 جدول 

 تعداد رک نام ایستگاه ارهشم

 8 درب مدیران 1

 8 فناوری و رسانه نوین  2

 16 دی 9ساختمان  3

 16 معاونت سیما 4

 16 یا شهیشساختمان  5

 8 حراست کل  6

 12 تأمین برنامه خارجی 7

 12 بانوان 8

 16 مسجد بالل 9

 16 کوشک مصری-تیر 30 10

 112 ی نصب شدهها رکتعداد 

 صدا و سیمادر محدوده دوچرخه  هوشمند  یها ستگاهیا قفل گذاری و  جانمایی  1. 2. 3. 1

 .نشان داده شده است معاونت سیمادر زیر جانمایی و تصویر چند ایستگاه دوچرخه 

 
 مان معاونت سیماتجانمایی ایستگاه دوچرخه ساخ 19  . 1 شكل 
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 یخیابان امام خمین  3. 3. 1

شود و تا خیابان نواب ادامه دارد. به طور کلمی ایمن مسمیر    مسیر خیابان امام خمینی از میدان امام خمینی شروع می

 دهد.کیلومتر طول دارد. شکل زیر نقشه مسیریاب خط دوچرخه خیابان امام خمینی را نشان می 3.5بیش از 

 
 نقشه مسیریاب خط دوچرخه خیابان امام خمینی 20  . 1 شكل 

 

 مسیر امام خمینی دوچرخه یها ستگاهیامقطع عرضی   1. 3. 3. 1

 های دوچرخه در مسیر امام خمینی نشان داده شده است.مقطع عرضی یکی از ایستگاه ای اززیر نمونه در تصویر

 
 مسیر امام خمینی )وضعیت موجود و پیشنهادی( A2-A2مقطع عرضی  21  . 1 شكل 
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 خیابان امام خمینیدر دوچرخه  هوشمند یها ستگاهیا و مساحی جانمایی  2. 3. 3. 1

 در زیر  جانمایی ایستگاه دوچرخه پل نواب نشان داده شده است.

 

 خانه دوچرخه پل نوابجانمایی  22  . 1 شكل  

 قفل گذاری محدوده خیابان امام خمینی  3. 3. 3. 1

خیابان امام خمینی از مسیرهای مهمی است که به دلیل جذب و تولید باالی سفرهای درون شمهری از یمک سمو و    

قرار گیری اماکن مهم شهری در آن از دیگر سو، جزو مسیرهایی بوده که توسعه مکانیزم دوچرخمه اشمتراکی در آن   

شود و تا خیابان نواب ادامه دارد و طول جه جدی قرار گرفته است. این مسیر از میدان امام خمینی شروع میمورد تو

های دوچرخه خیابان امام خمینی به هممراه تعمداد رک نصمب    در ادامه جدول ایستگاه کیلومتر است. 3.5آن بیش از 

 است. آمده ها آنشده در هر کدام از 

 ی دوچرخه خیابان امام خمینی به تفكیک تعداد رکها ستگاهیا 10 . 1 جدول 

 رک تعداد نام ایستگاه شماره

 20 شمال -میدان حسن آباد 1

 24 جنوب -میدان حسن آباد  2

 28 پاساژ المپیک -تقاطع ولیعصر 3

  20 میدان حر 4

 20 پل نواب 5

 
 112 دهنصب ش یها رکتعداد 
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 ی خدمات دوچرخه در خیابان امام خمینیها وسکیکی هوشمند و ها رکنصب 

های هوشمند دوچرخه خیابان امام خمینی در مرحله اجرایی قرار گرفت. در ادامه از اوایل مهرماه، نصب رک

 های هوشمند در این معبر آمده است.های دوچرخه و نصب رکتصاویری از استقرار ایستگاه

 
 پاساژ المپیک     -تقاطع ولی عصر 24  . 1 شكل شمال                                -میدان حسن آباد 23  . 1 شكل                          

       

   
 بپل نوا 26  . 1 شكل میدان حر                                                         25  . 1 شكل                                   



                     

       

 

29  

 خیابان طالقانی  4. 3. 1

طالقانی تا میدان سپاه،      -های مهم در مسیر حدفاصل تقاطع خیابان قدسگانقرار گرفتن ادارات و اربه دلیل 

. در دستور کاری خود قرار داده استواحد توسعه حمل و نقل پاک احداث یک خط دوچرخه برای این مسیر را 

 کیلومتر است. 4همانطور که اشاره شد طول این معبر 

 
 نقشه مسیر یاب خط دوچرخه خیابان طالقانی 27  . 1 شكل 

 

های دوچرخه خیابان طالقانی نیز آورده شده است. در شکل زیر، خطوط زرد زنگ نشان دهنده در ادامه نقشه ایستگاه

دهد و در نهایت خطوط سبزرنگ معرف خطوط ویژه معبر است. خطوط قرمزرنگ خط ویژه اتوبوس را نشان می

 باشد.وچرخه مید
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 های دوچرخه مسیر طالقانیموقعیت ایستگاه 28  . 1 شكل 

 مسیر طالقانی دوچرخه یها ستگاهیاطرح هندسی و مقطع عرضی   1. 4. 3. 1

همای  ایسمتگاه  های دوچرخه، در زیر طرح هندسی و مقطمع عرضمی  با توجه به اهمیت بررسی طرح هندسی ایستگاه

دهد و در مسیر طالقانی آورده شده است. تصویر اول طرح هندسی این مسیر در محدوده خیابان فلسطین را نشان می

 میدان فلسطین نشان داده شده است. M-Mتصویر زیرین آن مقطع عرضی 

 
 یدان فلسطینطرح هندسی محدوده م 29  . 1 شكل 

 
 میدان فلسطین )وضعیت موجود و پیشنهادی(  M-Mمقطع عرضی  30  . 1 شكل 
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 خیابان طالقانیدر دوچرخه  هوشمند یها ستگاهیا و مساحی جانمایی  2. 4. 3. 1

 نی آورده شده است.طالقا خیابان در مسیر مجتمع نور تهران جانمایی ایستگاه دوچرخه در تصویر

 

 
 مجتمع نور تهرانجانمایی  31  . 1 شكل 

 قفل گذاری محدوده خیابان طالقانی  3. 4. 3. 1

قفل گذاری مسیر دوچرخه خیابان طالقانی آغاز گردید و در اواخر بهمن ماه به پایان رسمید. ایمن    1394در دی ماه  

 .دهد یمطالقانی شروع تا میدان سپاه را تحت پوشش قرار  -کیلومتری، تقاطع خیابان قدس 4مسیر دوچرخه 

 های این مسیر آمده است.ه طالعات مربوط به رک گذاری ایستگادر جدول ذیل ا

 ی دوچرخه خیابان طالقانیها ستگاهیا 11 . 1 جدول 

 تعداد رک گاهنام ایست شماره

 16 سینما فلسطین 1

 16 مابین قدس و وصال 2

 32 پل حافظ 3

 12 خیابان ایرانشهر 4

 32 مترو طالقانی 5

 24 مجتمع نور تهران 6

 132 ی نصب شدهها رک مجوع
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  ی هوشمند در خیابان طالقانیها رکنصب 

 شمند دوچرخه اشتراکی نشان داده شده است.های هودر اشکالی که در ادامه آورده شده است تصاویری از نصب رک

 

 
 خیابان ایرانشهر 33  . 1 شكل                                             طالقانی-تقاطع قدس 32  . 1 شكل                                

 

 
 انیمترو طالق 35  . 1 شكل                                                                  پل حافظ 34  . 1 شكل                                 
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 خیابان انقالب  5. 3. 1

طراحمی و نصمب رک هوشممند    مسیر انقالب یکی از مسیرهای مهم پروژه دوچرخه شهری شهرداری تهران است. 

 کمی را پشت سر گذاشمت پیشرفتی  94ابتدای سال های مربوط به خود در این مسیر به دلیل پیچیدگیدوچرخه در 

 به مرحله اجرا رسید. آن مرتفع گردید ومکرر مشکالت مربوط به  یها یزنیرا بارفته رفته اما 

 خیابان انقالب هوشمند دوچرخه در یها ستگاهیا جانمایی و مساحی  1. 5. 3. 1

 انقالب نشان داده شده است. خیابان مسیر شانزده آذر در در در شکل زیر جانمایی و مساحی  ایستگاه دوچرخه 
 

 
 شانزده آذرایستگاه دوچرخه  36  . 1 شكل 

 قفل گذاری محدوده خیابان انقالب  2. 5. 3. 1

صورت پذیرفت. این  94پاییز  در خیابان انقالب در  های هوشمند دوچرخه و استقرار کیوسک خدمات آنرکنصب 

 آذر شروع و تا میدان امام حسین ادامه دارد. 16کیلومتری از تقاطع خیابان  7مسیر 

 
 ی دوچرخه خیابان انقالب به تفكیک تعداد رکها ستگاهیا 12 . 1 جدول 

 رک تعداد نام ایستگاه شماره

 20 شانزده آذر 1

 16 قدس 2

 20 شمال -برادران مظفر 3

 16 جنوب -براردان مظفر 4

 20 شمال -عصرچهار راه ولی 5

 20 جنوب -عصرچهار راه ولی 6

 28 ل روشندالنپ 7

 32 پل چوبی  8

 16 میدان امام حسین )ع( )غرب( 9

 16 میدان امام حسین )ع( )شرق( 10

 200 رک نصب شده مجموع

   
 ن انقالبی دوچرخه در مسیر خیاباها رکفراوانی  37  . 1 شكل 
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  البی هوشمند در خیابان انقها رکنصب 

های هوشمند دوچرخه اشتراکی و اسمتقرار کیوسمک   در اشکالی که در ادامه آورده شده است تصاویری از نصب رک

 خدمات دوچرخه نشان داده شده است.

 
 شمال  -برادران مظفر  39  . 1 شكل                                    شانزده آذر            38  . 1 شكل                                       

 

 پل روشندالن  41  . 1 شكل                 جنوب                                       -تقاطع ولی عصر  40  . 1 شكل                  
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 خیابان دماوند  6. 3. 1

کارشناسمان قمرار   خیابان دماوند نیز به عنوان یکی دیگر از مسیرهای دوچرخه در ادامه مسیر خیابان انقالب مد نظر 

 آن به مرحله اجرا درآمد.هوشمند دوچرخه در  یها رکگرفت و احداث ایستگاه و 

 هوشمند دوچرخه در خیابان دماوند یها ستگاهیاجانمایی و مساحی   1. 6. 3. 1

 آورده شده است. یا حرفهدر شکل زیر جانمایی ایستگاه دوچرخه دانشگاه فنی و 

 

 قفل گذاری در محدوده خیابان دماوند  2. 6. 3. 1

 ی دوچرخه خیابان دماوندها هستگایا 13 . 1 جدول 

 تعداد رک نام ایستگاه شماره

 32 امام علی )ع( 1

 16 یا حرفهدانشگاه فنی و  2

 48 نصب شده یها رکمجموع 

 هوشمند در خیابان دماوند یها رکنصب 

 

 
 یا حرفهدانشگاه فنی   43  . 1 شكل   مام علی )ع(                        ایستگاه ا 42  . 1 شكل                                       
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 بلوارکشاورز -خیابان کریم خان   7. 3. 1

ل معتبمر و  با توجه به قرارگیری نهادهای دولتی و غیر دولتی، بیمارستان اممام خمینمی، پمارک اللمه و چنمدین هتم      

همچنین واقع بودن ایستگاه مترو میدان هفت تیر و میدان ولی عصر در این معبر، واحد حمل و نقمل غیمر موتموری    

 هوشمند دوچرخه در این مسیر نموده است. یها ستگاهیاتصمیم به احداث  94شهرداری تهران از اوایل بهمن ماه 

 رزقفل گذاری در محدوده خیابان کریم خان و بلوار کشاو  1. 7. 3. 1

 این مسیر آمده است. یها ستگاهیادر جدول ذیل اطالعات مربوط به رک گذاری 

 بلوار کشاورز -ی دوچرخه کریم خانها ستگاهیا 14 . 1 جدول 

 تعداد رک نام ایستگاه شماره

 12 میدان هفت تیر 1

 32 حافظ -کریم خان 2

 48 پل کریم خان 3

 20 مترو ولی عصر)عج( 4

 32 میدان ولی عصر)عج( 5

 44 پارک الله 6

 12 بیمارستان امام خمینی 7

 200 ی نصب شدهها رک مجموع

 

  بلوار کشاورز -ی هوشمند در مسیر کریم خانها رکنصب 

تقرار کیوسمک  های هوشمند دوچرخه اشتراکی و اسم در اشکالی که در ادامه آورده شده است تصاویری از نصب رک

                       خدمات دوچرخه نشان داده شده است.

 
 میدان ولی عصر)عج( 45  . 1 شكل مترو ولی عصر                                                            44  . 1 شكل                                 
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 پارک الله 46  . 1 شكل 

  
 بیمارستان امام خمینی 48  . 1 شكل                           پل کریم خان                                  47  . 1 شكل                   

 برگزاری همایش دوچرخه سواری  4. 1

 همایش دوچرخه سواری هفته بسیج  1. 4. 1

همای  های حمل و نقل غیر موتوری شمهرداری تهمران، برگمزاری هممایش    های واحد توسعه سیستمیکی از سیاست

 یها شیهمااین واحد  مختلف با مناسبات مختلف به منظور تشوی  مردم در قبال استفاده از دوچرخه در شهر است.

برگزار  94ال ظامی و چندین همایش دیگر را در سگوناگونی از جمله همایش روز خبر نگار، همایش هفته نیروی انت

همایی از  به مناسبت هفته بسیج برگزار گردید. ارگانبه همین منظور در آذر ماه یک همایش دوچرخه سواری  نمود. 

ی حمل و نقل غیرموتوری معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، سازمان ورزش ها ستمیس واحد توسعهجمله 

در برپایی این مراسم همکاری نمودند. مسیر  11شهرداری تهران و سازمان بسیج ورزش جوانان و شهرداری منطقه 

نفر دوچرخه سوار در آن حضور داشتند از میدان انقالب شروع و در نهایمت تما بوسمتان     700بالغ بر  این همایش که

 دستگاه دوچرخه به شرکت کنندگان اهدا شد. 10رازی به طول انجامید. در پایان مراسم به قید قرعه 
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 خه سواری به مناسبت هفته بسیجهمایش دوچر 49  . 1 شكل 
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  "دوچرخه سواری برای همه"همایش بین المللی   2. 4. 1

معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران به عنوان یکی از متولیان صنعت حمل و نقل درون شمهری اقمدام بمه    

 یهما  شیاهمسازی استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری نموده است. یکی از این اقدامات برگزاری فرهنگ

بمه برگمزاری هممایش بمین المللمی       تموان  یم آنها نیتر مهمچرخه سواری در سطح شهر تهران است که از جمله دو

 ، اشاره نمود.94ماهخانوادگی در بهمن-با محوریت تفریحی" دوچرخه سواری برای همه"

 بهمن ماه 16اهداف همایش بین المللی   1. 2. 4. 1

 رده شده است:در زیر مهمترین اهداف برگزاری این همایش آو

 تبلیغ فرهنگ دوچرخه سواری به عنوان یک مد حمل و نقلی پاک در سفرهای درون شهری 

  مدال شهر معرفی تهران به عنوان شهر برتر در زمینه توسعه دوچرخه سواری و در پی آن دستیابی به

 حه قطرودر د 2017( مسابقه جهانی  سال  Bike City Lableدوچرخه    )

 اری به عنوان یک تفریح سالم و مفرحنمایش دوچرخه سو 

 های سنیایجاد فرصت دوچرخه سواری برای تمامی گروه 

 تر دوچرخه سواری ایجاد بسترهای مناسب 

 زمان و مسیر همایش  2. 2. 4. 1

بامداد با حضمور   8:30فوریه( رأس ساعت  5) 94بهمن ماه  16همایش دوچرخه سواری برای همه، روز جمعه مورخ 

مختلف عالقه مند به دوچرخه سواری و تنی چند از مقامات بلند پایه معاونت حمل و نقمل  ی سنی ها گروهانبوهی از 

شهرداری تهران برگزار گردید. مسیر این همایش از میدان فلسطین آغاز و تا ورزشگاه شیرودی بمه طمول انجامیمد.    

 .دهد یمشکل زیر شمایی از مسیر همایش را نشان 

  
 همایش برگزاری مسیر 50  . 1 شكل 
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 نهادهای دخیل در برگزاری همایش  3. 2. 4. 1

اگر چه برگزار کننده اصلی این همایش، سازمان حمل و نقل و ترافیمک شمهرداری تهمران بموده اسمت، امما دیگمر        

اسمامی   زیرکه در  اند بستهار ی دولتی نیز حداکثر توان خود را جهت هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم به کنهادها

 ها آورده شده است:آن

 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 

 وزارت کشور 

 سیما جمهوری اسالمی ایران و سازمان صدا 

 فدراسیون دوچرخه سواری 

 وزارت آموزش و پرورش 

 وزارت ورزش و جوانان 

 سازمان حفاظت محیط زیست 

 ی ویژه همایشها نشستبرگزاری   4. 2. 4. 1

مماه قبمل از روز    6ریزی دقیم  در روز هممایش،    هنگی بین نهادهای برگزار کننده  و برنامهدر خصوص ایجاد هما

جلسه  10ای از سوی واحد حمل ونقل غیرموتوری شهرداری تهران آغاز گردید و در حدود ی ویژهها نشستهمایش 

 ی برگزار شد.ا منطقهی و فرا ا منطقه

 

    
 بهمن ماه 16های ویژه همایش نشست 51  . 1 شكل 
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تهران در تقوویم جهوانی  فدراسویون دوچرخوه      "دوچرخه سواری برای همه"ثبت اولین همایش بین المللی   5. 2. 4. 1

 سواری

ی صورت گرفته از سوی واحد حمل و نقل پاک شهرداری تهران و فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان ها یریگیپبا 

فوریمه(، در تقمویم جهمانی اتحادیمه      5مماه ) بهممن  16در روز  "دوچرخه سواری برای هممه "یش  بین المللی ، هما

 ثبت گردید.  www.uci.chاینترنتی دوچرخه سواری به نشانی 

  
 در سایت اتحادیه جهانی دوچرخه سواری" دوچرخه سواری برای همه "ثبت  همایش  52  . 1 شكل 

 دعوت از میهمانان ویژه  6. 2. 4. 1

همایش بین المللی دوچرخه سواری برای همه، واحد حممل و   یت بیشتر و حضور حداکثری مردم دردر راستای جذاب

یه جهانی دوچرخه سواری، وزیمر  نقل پاک شهرداری تهران اقدام به دعوت از میهمانانی ویژه از جمله، نماینده اتحاد

 محترم ورزش و شهردار محترم تهران نمود.

      
 دعوت از میهمانان ویژه 53  . 1 شكل 

http://www.uci.ch/
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 تبلیغات محیطی همایش  7. 2. 4. 1

همکاری مسووالن  و  منطقه تهران از سوی واحد حمل و نقل غیرموتوری و با 22اطالع رسانی محیطی همایش در 

بنر با موضوع برگزاری  220بنر و مجموعاً  10همچنین آموزش و پرورش این مناط  صورت پذیرفت. در هر منطقه 

بهمن ماه چاپ و نصب گردید. همچنین این واحمد اقمدام بمه نصمب      16همایش دوچرخه سواری برای همه در روز 

ی گوناگون و اطالع رسانی از ها ارگان، ارسال دعوتنامه برای ی پرددها مکانی دوچرخه و ها خانهپوستر همایش در 

 آمده است. در زیر ها یرسانبخشی از این اطالع  نمود.ی صدا و سیما ها شبکهطری  زیرنویس در 

 
 تبلیغات محیطی همایش 54  . 1 شكل 

 ر فضای سایبری و جرایداطالع رسانی همایش د  8. 2. 4. 1

وب  50عالوه بر تبلیغات محیطی صورت گرفته در سطح شهر، اطالع رسانی برگزاری هممایش از طریم   بمیش از    

 سایت خبری از جمله خبرگذاری صدا وسیما ، همشهری آنالین، تابناک، مهر نیوز و ...  نیز صورت گرفته است

 

  .  

 های خبریاطالع رسانی در وب سایت 55  . 1 شكل 
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 افتتاحیه همایش  9. 2. 4. 1

با توجه به مقارن شدن این همایش با ایام اهلل دهه فجر، افتتاحیه این همایش نیز  با سرودهای انقالبی آن دوران در 

ی متناسمب بما   هما  نمرمش ه هم آمیخته شد. پس از آن ابتدا دوچرخه سواران در ضلع جنوبی میدان فلسطین شروع ب

حرکت خود را آغاز نمودند. تصاویری از مراسم افتتاحیمه در زیمر آممده     8:30دوچرخه سواری نمودند و رأس ساعت 

 است.

                           

 
 افتتاحیه همایش )میدان فلسطین( 56  . 1 شكل 
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 واری در مسیر همایشدوچرخه س  10. 2. 4. 1

در زیر تصاویری از دوچرخه سواری در مسیر همایش آمده است. همانطور که قبالً هم اشاره شد، دوچرخمه سمواران   

 از میدان فلسطین تا ورزشگاه شیرودی رکاب زدند.  8:30کیلومتری را رأس ساعت  5/2این مسیر 

 

 

  
 دوچرخه سواری در مسیر همایش 57  . 1 شكل 
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 ی متفاوت سنی از همایشها گروهاستقبال   11. 2. 4. 1

ی سنی گوناگون، از نونهاالن تا کهن ساالن در این همایش بین المللمی  ها گروههمانگونه که در شکل زیر پیداست 

 .کند یمعی و این امر محبوبیت دوچرخه سواری در میان اقشار مختلف سنی را تدا اند داشتهشرکت 

 

   

  
 ی برای همهسواری سنی گوناگون از همایش دوچرخه ها گروهاستقبال  58  . 1 شكل 
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 اختتامیه همایش  12. 2. 4. 1

ملمه  مراسم اختتامیه این همایش در ورزشگاه شیرودی برگزار شد. در این مراسم تنی چند از مقامات بلنمد پایمه از ج  

قائم مقام محترم معاونت حمل و نقل و ترافیک، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری و رئیس سازمان ورزش و جوانان 

 شهرداری تهران به سخنرانی در خصوص توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در کشور پرداختند.

 

 
 ت فدراسیون و سازمان ورزشسخنرانی مقاما 59  . 1 شكل 

جالب توجه خود حال و هوای خاصی به این مراسم دادند. الن باستانی کار با اجرای حرکات در ادامه گروهی از نونها 

 ورزشی آمده است. –در زیر تصاویری از این برنامه فرهنگی 

 
 رنامه نونهاالن باستانی کاراجرای ب 60  . 1 شكل 
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 جوایز ءقرعه کشی و اهدا  13. 2. 4. 1

توسط هر یک از سخنرانان صورت پذیرفت و در پایان یک دستگاه موتور برقی  ها برنامهبخش قرعه کشی در خالل 

 دستگاه دوچرخه به برندگان اهدا گردید. 36و 

  

 
 هداء جوایزا 61  . 1 شكل 
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 بودجه همایش  14. 2. 4. 1

تهمران تنهما    یشمد کمه شمهردار    ینم یب شیتومان پ 2،000،000،000بالغ بر  شیهما نیا یبرگزار ازیبودجه مورد ن

 .دیتقبل گرد ربطیز یتوسط نهادها یرا پرداخت نمود و مابق نهیهز نیتومان از ا 35،000،000

 

 )بدون صرف هزینه( اقدامات قابل توجه واحد حمل و نقل پاک شهرداری تهران

واحد حمل و نقل پاک شهرداری تهران در جهت تشوی  و ترویج فرهنمگ اسمتفاده از دوچرخمه در سمفرهای درون     

شهری به عنوان یک مد مکمل حمل و نقل شهری، اقدامات زیر را بدون پرداخت هزینه و صمرفاً طمی ممذاکرات و    

 ی مستمر انجام داده است. ها یریگیپ

  گانه تهران؛ 22ر و پوستر همایش در مناط  بن 220چاپ و نصب 

 وب سایت خبری و روزنامه همشهری؛ 50جازی ، بیش از اطالع رسانی قبل و بعد از همایش در فضای م 

  یی(.میلیارد تومان صرفه جو 2شبکه صدا و سیما )بیش از  5روز و  5زیرنویس برگزاری همایش در 

 الت به کارکنانسهیت ارائهطرح   5. 1

فروش دوچرخمه  ، برنامه هابر اساس طرح خدمات رفاه و استفاده کارکنان مجموعهو گرفته یزی صورتطب  برنامه ر

گرفمت  در دسمتور کمار قمرار     94در سال  "تسهیالت به کارکنان ارائه"با محوریت  به کارمندان نیز بصورت اقساطی

در مرحله واگذاری قرار گرفته خ  نوع دوچرخه با مشخصات فنی مش 2قابل ذکر است با توجه به این برنامه ریزی 

 است.

 
 الت به کارمندان معاونت حمل و نقلتسهی ارائه 62  . 1 شكل 
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 اشتراکی ساختار بودجه نگهداری و توسعه دوچرخه  6. 1

بخش  2ا طب  جدول زیر به واحد حمل و نقل غیرموتوری )پاک(، بودجه تخصیصی به پروژه دوچرخه اشتراکی ر

های برداری خانههای بهرهای که توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک در حوزهتقسیم نموده است. بخش اول بودجه

ای که توسط های دوچرخه تأمین خواهد شد و بخش دوم بودجهآن و همایش بندهایقفل دوچرخه، توسعه خطوط و

  خصی  خواهد یافت.سرعته، ت 3شهرداری بابت خرید دوچرخه 

 1394ساختار بودجه نگهداری و توسعه پروژه دوچرخه اشتراکی در سال  15 . 1 جدول 

 واحدکار عنوان فعالیت یا هزینه بودجه تخصیصی
حجم کار پیش بینی 

 1394شده سال 

کل هزینه مورد نیاز سال 

 )هزار ریال(1394

 جه سازمانبود

 45،000،000 160 خانه دوچرخه های دوچرخهبهره برداری خانه

 rack 3،000 50،000،000 دوچرخه بندو قفلتوسعه خطوط 

 5،000،000 13 عدد دوچرخه هایهمایش

 35،000،000 2،000 دستگاه سرعتهسه خرید دوچرخه  بودجه شهرداری

 135.000.0000 مجموع

بندها سهم بیشتری در میان سایر بندهای بودجه این پروژه دارد و ود توسعه خطوط و قفلشهمانطور که مشاهده می

 های دوچرخه است که سهم مطلوبی از بودجه تخصیصی به طرح در اختیار دارد. پس از آن بهره برداری از خانه

 ها نامهانعقاد قراردادها و تفاهم   7. 1

برگزاری جلسات و پس از ه ملیاتی کردن اجرای این پروژدر راستای ع در نهایت واحد توسعه حمل و نقل پاک

 امضای داد وهای مربوطه و با برگزاری مناقصات الزم، اقدام به انعقاد قرارو ارگان هاهای الزم با سازمانهماهنگی

نموده  - 93عالوه بر قراردادهای منعقد شده در سال  - 94با پیمانکاران این طرح در سال جانبه های چندنامهتفاهم

 باشد:است که به شرح ذیل می

 سخت افزاری طرح یها رساختیزتوسعه   1. 7. 1

های سخت افزاری پروژه دوچرخه اشتراکی واحد حمل و نقل پاک اقدام به عقد قمرارداد  در راستای توسعه زیرساخت

خه شمهری  و  دستگاه رک)قفل بند( دوچر 2،400خرید، نصب و راه اندازی تعداد "پاراصنعت با موضوعیت شرکت با 

در  29/11/93بما اسمتناد بمه صورتجلسمه       "عدد قرقمره قفمل   6،000دستگاه پایانه خدمات دوچرخه شهری و  120

 نمود.  94فروردین ماه 



                     

       

 

50  

 بیمه حوادث  2. 7. 1

به منظور اجرای هر چه بهتر طرح، شرکت فناوری نوآوران الکترونیک یارا اقدام به عقد بما شمرکت بیممه تعماون بما      

در تماریخ  " ی، صاعقه، زلزله و آتشفشان، طوفان و گمرد و غبمار، سمرقت بما شکسمت حمرز      آتش سوز" موضوعیت 

 نمود.  27/01/94

 جمع بندی  8. 1

اقدامات صورت گرفته از سوی واحد حمل و نقل غیرموتوری شهرداری در خصوص پروژه  در این گزارش به بررسی

           هما شمامل  ایمن برناممه   . بمه طمور کلمی   دوچرخه شهری در سال گذشته و تجزیه و تحلیل ایمن اقمدامات پمرداختیم   

هوشممند   یها ستگاهیا احداث های سخت افزاری و نرم افزاری، دوچرخه، توسعه زیرساخت یها خانهبهره برداری از 

، انعقماد قراردادهما و   داخلمی و بمین المللمی    یها شیهما، برگزاری  و توسعه خطوط دوچرخه در سطح شهر دوچرخه

 اند.بوده  ساختار بودجه پروژه دوچرخه شهریهمچنین  و ها نامهتفاهم 

در بهممن   "دوچرخه سواری برای همه"همانند همایش بین المللی  ییها شیهمامچنین باید متذکر شد برگزاری ه 

نتایج و اثرات مثبتی از جمله استفاده از دوچرخه در سفرهای درون شهری به عنوان یمک ممد حممل و     تواند یم ماه

   .پاک در کنار دیگر مدهای حمل و نقلی موجود در پی داشته باشدنقلی مکمل 

شمود رونمد اسمتفاده از    بینمی ممی  با توجه به وضعیت مطلوب پروژه و برنامه ریزی دقی  مسئوالن اجرایی آن، پیش 

امر میسر  و ایندوچرخه در تهران به مرور افزایش بیشتری پیدا کند و جای خود را در سفرهای روزانه مردم باز کند 

ی مسووالن زیربط و تمامی افرادی که خواستار کاهش آلودگی زاید الوصف شهر تهران ها تیحمانخواهد شد مگر با 

 .باشند یم
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 منابع و مراجع

   1394ها، خردادماه های حمل و نقل غیرموتوری )پاک(، گزارش عملکرد و برنامهواحد توسعه سیستم[1] 

همای حممل و نقمل    های حمل و نقل غیرموتوری )پاک(، گمزارش برناممه توسمعه سیسمتم    مواحد توسعه سیست ]2[

  1393غیرموتوری )پاک(،

 شرکت کنترل ترافیک واحد حمل و نقل عمومی] 3[

 پدیانامه آزاد ویکیدانش ]4[

 های دوچرخههای پژوهشکده طراحان پارسه در حوزه طراحی و جانمایی ایستگاهگزارش ]5[

 های دوچرخهای شرکت پاراصنعت در حوزه ساخت تجهیزات ایستگاههگزارش ]6[

 ی دوچرخهها خانهگزارش شرکت فناوری نوآوران الکترونیک یارا در حوزه بهره برداری از  ]7[

 11واحد آموزش شهرداری منطقه  ]8[
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