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سخن نخست

ــه  ــدد هســتند ک ــدار، داراي مشــکالت متع ــرای پیشــرفت پای ــر ب ــود فرصــت کم نظی ــا وج ــهرها ب کالن ش
ــاي  ــتباه توســعه خودرومحــور در دهه ه ــرد اش ــه رویک ــا به واســطه غلب ــن چالش ه شــکل گیري بخشــی از ای
گذشــته بــوده اســت. بررســي ســوابق کشــورهاي پیشــرفته گویــاي ایــن اســت کــه توســعه شــهري انســانگرا 
بــه دنبــال چنــد مؤلفــه از جملــه آرام ســازي ترافیــك، جایگزیــن کــردن وســایل نقلیــه بــا انســان بــه عنــوان 
ــراد  ــراي اف ــت و دلخــواه ب ــا امنی ــوان محیطــي ب ــه عن ــان ب ــا، ایجــاد خیاب ــورد توجــه در خیابان ه محــور م
ــایل  ــه و وس ــتفاده از دوچرخ ــش اس ــه افزای ــویق ب ــت تش ــهیالت جه ــاد تس ــواران، ایج ــاده و دوچرخه س پی
نقلیــه عمومــي، ایجــاد امنیــت و ســرزندگي بــا افزایــش پیــاده مدارکــردن محیــط خیابان هــا، تغییــر فرهنــگ 
اتومبیــل ســواري، تغییرنگــرش و سیاســت هاي مربــوط بــه اســتفاده و عملکــرد فضــاي خیابان هــا؛ بــه دنبــال 
بهبــود کیفیــت زندگــي و ایجــاد ســالمت اکولوژیکــي بــوده اســت کــه در ایــن مســیر دوچرخــه اشــتراکی در 
ــه شــده و تســریع توســعه فرهنــگ دوچرخه ســواری در شــهرها نقــش  ــه اهــداف در نظــر گرفت دســتیابی ب

کلیــدی داشــته اســت.
ــددی  ــات متع ــه دارای خصوصی ــت ک ــهری اس ــل ش ــل و نق ــد( حم ــیوه )م ــك ش ــتراکی، ی ــه اش دوچرخ
ازجملــه ایجــاد حمــل و نقــل پایــدار، به صرفــه و در دســترس بــودن می باشــد. ایــن شــیوه حمــل و نقــل در 
صــورت تــداوم و اســتمرار مــی توانــد بــه بهبــود ســالمت روان و افزایــش ســالمت جســمی اقشــار مختلــف 

جامعــه کمــك نمایــد.
در بنــد شــش مــاده پنجــاه و شــش برنامــه ســوم توســعه شــهر تهــران )1398-1402(، طــرح دوچرخــه 
اشــتراکی مــورد تصریــح قــرار گرفتــه و ضــرورت آن تبییــن شــده اســت. بــه اســتناد همیــن برنامــه، مرکــز 
مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران بــه عنــوان یــك نهــاد پژوهشــی در شــهرداری تهــران و بــازوی فکــری 
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آن، در راســتای رســالت خــود تعریــف پــروژه پژوهشــی در خصــوص دوچرخــه اشــتراکی را مــورد توجــه قــرار 
داده اســت. در ایــن پژوهــش، نســل  های مختلــف دوچرخــه اشــتراکی در دنیــا و در ایــران بررســی و معرفــی 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد مقایســه ق ــی و م ــن نســل ها، ارزیاب ــوت و ضعــف ای ــاط ق ــن نق شــده اســت. همچنی
ــتفاده  ــا اس ــتراکي ب ــه اش ــف دوچرخ ــل های مختل ــاي نس ــا و محدودیت ه ــخصات، مزای ــي از مش ادراك کاف
ــرکت هاي  ــا ش ــهري ب ــت ش ــکاري مدیری ــق هم ــق موف ــه تحق ــه، ب ــن مطالع ــتفاده در ای ــورد اس ــع م از مناب
ــه  ــودن مدیریــت شــهری در پاســخگویي ب ارائه دهنــده خدمــات دوچرخــه اشــتراکي از یــك ســو و موفــق ب
نیازهــا و مطالبــات مــردم و فراتــر از آن، ایجــاد نیــاز بــه توســعه شــیوه دوچرخــه اشــتراکي از ســوی دیگــر، 
کمــك خواهــد کــرد. هــم اکنــون دوچرخــه اشــتراکی در قاره هــای اروپــا، آمریــکا و آســیا بــه طــرز مؤثــری 
در حــال فعالیــت اســت. در ایــن پژوهــش از تجربیــات کشــورهای هلنــد، دانمــارك، فرانســه، کانــادا، اســترالیا، 

چیــن و ایــران بهــره گرفتــه شــده اســت.
ــدگان آن  ــانه تهیه کنن ــای کارشناس ــا و نگرش ه ــن دیدگاه ه ــات مبی ــن مطالع ــت، ای ــح اس ــه توضی الزم ب
و ماحصــل تجربــه ایشــان بــوده و تــالش شــده تــا خروجــی مطالعــه بــه عنــوان ابــزاری کاربــردی در اختیــار 
مدیریــت شــهرها و کالنشــهرهای کشــور قــرار گیــرد. مرکــز مطالعــات تهیــه و نشــر چنیــن مطالعاتــی را کــه 
منجــر بــه توســعه پایــدار شــهری و زمینه ســاز آینــده ای روشــن بــرای نســل های آینــده مــی شــود، وظیفــه 

ــر تــداوم آن اهتمــام دارد.  ذاتــی خــود می دانــد و همــواره ب

 محمدحسین بوچانی
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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1- مقدمه

نگراني هاي مربوط به تغییرات جهاني آب وهوایي، امنیت انرژي و بي ثباتي در قیمت سوخت هاي فسیلي موجب شد که 
تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران عرصة حمل ونقل در سراسر جهان نیاز به استراتژي هاي پایدارتر حمل ونقل را 
احساس کنند. ازجملة این استراتژي ها، مي توان به استفاده از  وسایل  نقلیه با سوخت هاي پاك، مدیریت تقاضاي 
حمل ونقل، هماهنگ  سازي سیستم هاي حمل ونقل همگاني با کاربري زمین و استفادۀ اشتراکي از وسایل  نقلیه اشاره 
کرد. سامانه هاي دوچرخة اشتراکي که بي نیاز از سوخت هاي فسیلي هستند، با سیاست توسعة مبتني بر حمل ونقل 
همگاني منطبق هستند و به صورت اشتراکي استفاده مي شوند و یکي از ابزارهاي مناسب در دست تصمیم گیران 

شهری هستند که در چند دهة اخیر مورد توجه قرار گرفته و توسعه یافته اند.
در پژوهش حاضر قصد داریم نسل هاي مختلف دوچرخة اشتراکي در دنیا و در تهران را معرفي کرده و  قوت ها 

و ضعف های هر یك را مقایسه کنیم. 
سیستم هاي دوچرخة اشتراکي، نخستین بار در راستاي اهداف زیست محیطي شکل گرفتند. گسترۀ استفاده 
از آن ها در بدو پیدایش، پاسخ گویي به تقاضاي جابه جایي در مراکز توریستي بود که امکان تردد خودروها در 
آن محدود مي شد. به  لحاظ تاریخي سیستم دوچرخة اشتراکي، از سیستم سنتي دوچرخة رایگان و دوچرخة 
اجاره اي نشئت گرفته است. دوچرخة اشتراکي در مقایسه با دوچرخه هاي شخصي، مسائل مربوط به خرید و 
نگهداري دوچرخه و نگراني هاي تأمین پارکینگ در مبدأ و مقصد سفر را برطرف کردند. امروزه نسل هاي جدید 
سایر  براي  مناسبي  رقیب  مکمل،  سیستم  عنوان  به  و  همگاني  ناوگان حمل ونقل  کنار  در  اشتراکي  دوچرخة 

شیوه هاي حمل ونقلي محسوب مي شوند. 

2- اهميت و ضرورت پژوهش 

)به  برنامه  استمرار  عدم  و  دوچرخه  سرقت  جمله  از  زیادي  مشکالت  اشتراکي،  دوچرخة  ابتدایي  نسل هاي 
دلیل پشتیباني ناکافي و ساختار نامناسب( به همراه داشتند که در نهایت، منجر به شکست آن ها شد. اگرچه 
در شهرهاي موفق این شکست ها، مدیریت شهري را متوقف نکرد و در ادامه به ایجاد نسل هاي جدید دوچرخة 
اشتراکي منجر شد. انتخاب نوع سیستم دوچرخة اشتراکي که موضوع این مطالعه را شکل مي دهد، از این نظر 
اهمیت دارد که با درك تنوع و تفاوت هاي این نسل ها، احتمال شکست خوردن راه اندازی طرح دوچرخة اشتراکي 

به حداقل برسد.
آگاهي از اینکه هزینه هاي اقتصادي راه اندازي دوچرخة اشتراکي در نسل هاي مختلف در چه حد بوده و مهم تر 
از همه اینکه در صورت شکست، راه اندازي مجدد این شیوه نیاز به سرمایه گذاري مادي و اجتماعي بسیاري در 

کنار صرف زمان بسیار زیادی دارد، اهمیت انتخاب یك سیستم دوچرخة اشتراکي مناسب را نشان مي دهد.
در سال هاي گذشته، شاهد آن بودیم که نسل هاي مختلف دوچرخة اشتراکي با الگوبرداري از کشورهاي پیشرو 
در شهر تهران و سایر شهرهاي کشور، مورد توجه بوده است. صرف زمان و تالش براي نگهداري از این سیستم ها، 
نشان دهندۀ تمایل گروه هاي دست اندرکار براي توسعة این شیوۀ حمل ونقل است. با این وجود آن چنان که انتظار 
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مي رفت، دوچرخة اشتراکي هنوز به عنوان یك شیوۀ حمل ونقل شهري در مسیر موفقیت قرار نگرفته است.
که  زیادی  بسیار  زمان  و  هزینه  با  مقایسه  در  موجود  جهاني  تجارب  و  یافته ها  خصوص  در  مطالعه   هزینة 
بعد  در  مطالعات  این گونه  حالي  که  در  است.  چشم پوشی  قابل  و  ناچیز  می شود،  صرف  اجرا  بخش  در 
نیز  حاضر  مطالعة  انجام  از  اصلي  هدف  باشند.  مفید  بسیار  مي توانند  راهنما،  چراغ  عنوان  به  و  شناختي 
نسل هاي  انواع  اجراي  در خصوص  نادرست  انتخاب هاي  و  برداشت ها  به دلیل  تصمیم گیري  در  اشتباه   کاهش 

دوچرخة اشتراکي است. 
ادراك کافي از مشخصات، مزایا و محدودیت هاي دوچرخة اشتراکي با استفاده از منابع استفاده شده در این 
مطالعه، به تحقق همکاري همراه با موفقیت مدیریت شهري با شرکت هاي ارائه دهندۀ خدمات دوچرخة اشتراکي 
از یك سو و همچنین، توفیق مدیریت شهري در پاسخ گویي به نیازها و مطالبات مردم و فراتر از آن، ایجاد نیاز به 

توسعة شیوۀ دوچرخة اشتراکي از سوي دیگر، کمك خواهد کرد.

3- معرفي نسل هاي مختلف دوچرخۀ اشتراکي

طی چند دهة گذشته، دوچرخه هاي اشتراکي در دنیا در سه دستة اصلي تکامل یافتند. اولین دسته، دوچرخه هاي 
سفید یا رایگان بودند. دومین دسته، سیستمي موسوم به سپردۀ سکه اي1 و سومین دسته دوچرخه هاي اشتراکي 
مبتني بر فناوری و تکنولوژي اطالعات هستند. دستة سوم به دو نسل دوچرخة اشتراکي تقسیم مي شود که از 

نظر سطح تکنولوژي و شیوۀ مدیریتي و پاسخ گویي و انطباق با تقاضاي حمل ونقل تفاوت هایي با هم دارند.
به طور کلي، سیستم هاي دوچرخة اشتراکي را از بدو ایجاد تا کنون، مي توان به 4 گروه اصلي یا به اصطالح 4 

نسل دسته بندي کرد. 

نسل ابتدایی 
یا نسل اول

نسل های دوچرخه اشتراکی

نسل میانی 
یا نسل دوم

نسل  جدید
)نسل های سوم  و چهارم(

شکل 1. طبقه بندي کلي نسل هاي مختلف دوچرخۀ اشتراکي

1 Coin-Deposit System
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در ادامه نسل هاي مختلف دوچرخه معرفي مي شوند:

3- 1- نسل اول
 نسل اول؛ مطابق ادبیات فني به کار رفته در منابع خارجي، به دوچرخه هاي رایگانی گفته مي شود که حدود 
چهار دهه پیش در شمال اروپا ابداع شدند. مشابه این نسل، در داخل کشور خانه هاي دوچرخه اي هستند که در 

بوستان ها و مراکز گردشگری از حدود دو دهه پیش فعالیت خود را آغاز کرده اند.
از این نسل، معموالً در مکان هاي تفریحی و گردشگري استفاده  مي شود. امروزه شیوۀ استفاده از دوچرخه هاي 
این نسل به این شکل است که متقاضیان استفاده از دوچرخه با مراجعه به کیوسك یا خانة دوچرخه، آن  را کرایه 

می کنند و موظف هستند دوچرخه را پس از تردد، به همان خانه تحویل دهند.

3- 2- نسل دوم
گفته  مقیاس کوچك  در  کرایه اي  گروه دوچرخه هاي  اولین  به  تجربیات سایر کشورها  اساس  بر  دوم؛  نسل 
مي شود که به صورت محدود، عضو پذیرفته و هدف از ابداع آن ها، مانند نسل اول دوچرخة اشتراکي، کمك به 
ایران، خانه هاي دوچرخة  تحت مدیریت یك شبکة  رفع مسائل زیست محیطي بوده است. مشابه این نسل در 
محلي است که در امتداد یك کریدور یا در سطح یك محله فعالیت مي کنند. در این سیستم، کاربران با عضویت 
در سامانة محلي مي توانند نسبت به در اختیار گرفتن دوچرخه از هر خانه تحت پوشش اقدام کنند. این نسل، 
اشتراکي  افرادي که عضو سامانة دوچرخة  این نسل  در سطح محالت و شهرك ها کارآمدتر است. در  معموالً 

هستند، دوچرخه را از یك خانه تحویل می گیرند و در یك خانة دیگر دوچرخه را تحویل مي دهند.

3-3- نسل سوم
از  بر فناوري اطالعات« معرفي شدند. استفاده  با عنوان »سیستم هاي دوچرخة اشتراکي مبتني  نسل سوم؛ 
تکنولوژي ارتباطي سبب شده که این نسل بتواند به دامنة بزرگ تري از افراد جامعه، ارائة خدمت کند. مفهوم 
دوچرخة اشتراکي، امروزه بیشتر با این نسل و نسل چهارم تداعي مي شود. کشورهاي آسیایي و آمریکایي به رغم 
اینکه نسل اول و دوم را تجربه نکرده اند، اما براي توسعة نسل سوم، برنامه هاي مختلفي را به اجرا درآورده اند. 
نسل سوم در ایران با ورود تجهیزات الزم مانند دوچرخة مخصوص، قفل هوشمند و کارت اعتباري استفاده از 
دوچرخه، آغاز به کار کرد. در حال حاضر، شرکت هاي ایراني موفق به بومي سازي این نسل شده اند. هم اکنون در 
تهران این نسل در محیط هاي دانشگاهي و فضاهاي اداري که امکان حفاظت بهتر از تجهیزات مربوطه وجود 
دارد و همچنین، کاربران آن ها آموزش دیده و آشنا به سیستم هستند، بهره برداري مي شود. در این نسل به جاي 
خانة دوچرخه، از پارکینگ هایي با قفل هوشمند یا به اصطالح ، رك هوشمند و کیوسك الکترونیکي دوچرخه 

استفاده شده است. 
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3- 4- نسل چهارم
با سایر شیوه هاي حمل ونقل  با عنوان »سیستم هوشمند حساس به تقاضا و یکپارچه  نسل چهارم؛ در دنیا 
همگاني« شناخته شده اند و داراي ویژگي هایي مانند امکان جابه جایي آسان ایستگاه ها، مجهز بودن به سیستم 
ردیاب  سیستم  به  بودن  مجهز  همگاني،  حمل ونقل  ایستگاه هاي  با  یکپارچگي  دوچرخه،  لجستیك  مرکزي 
اعتماد  ماهواره اي هستند که کاستي هاي نسل قبل را جبران می کنند و به عنوان یك شیوۀ حمل ونقل قابل  
در مقیاس بزرگ  به  کار گرفته مي شوند. این نسل به خوبي توانسته بر اساس الگوي تقاضاي کاربران دوچرخة 
اشتراکي، فعالیت کند. در ایران شرکت پاك چرخ ایرانیان با نام تجاري بیدود، اولین ارائه  دهندۀ خدمات سیستم 
نسل چهارم دوچرخة اشتراکي است که در حال حاضر نیز مشغول ارائة خدمات به مشتریان در شهرهای تهران 
و شیراز است. این نسل با تجهیز دوچرخه به سیستم مکان یابي و کنترل از راه دور، مشکل ایستگاه ثابت را حل 
کرده  است. در نتیجه، این نسل قابلیت اجرا در یك فضاي گسترده تر و حتي در مقیاس یك شهر با کارایي قابل 

 قبول را دار د. 
بیشتر کشورهاي  نکرده اند.  را تجربه  اشتراکي  تمام نسل هاي دوچرخة  شایان  توجه است که همة کشورها، 
که  اروپایي،  در کشورهاي  اما  کرده اند.  آغاز  را  کار خود  اشتراکي،  دوچرخة  نسل سوم  با  آمریکایي  و  آسیایي 

نسل هاي اول و دوم ابداع شده بودند طی زمان، به نسل هاي بعدي ارتقا یافتند.

4- تاريخچۀ نسل هاي مختلف دوچرخۀ اشتراکي و علل تکامل آن ها

در ادامة این بند، به بررسي تاریخچة نسل هاي مختلف دوچرخة اشتراکي و علل تکامل آن ها طی زمان پرداخته 
مي شود.

4- 1- اولين نسل دوچرخه اشتراکي
سیستم هاي  این  شدند.  پایدار  و  ایجاد  اروپایي  کشورهاي  در  اشتراکي،  دوچرخة  سیستم هاي  اولین 
زیست محیطي  مسائل  و  اقتصادي  اجتماعي-  دغدغه هاي  براي  راه حلي  غیرانتفاعي،  و  کوچك مقیاس 
زیست محیطي،  مسائل  با  مرتبط  سازمان  یك  پراوو1  نام  به  گروه  یك   1965 سال  در  مي شدند.  محسوب 
نخستین بار  براي  هلند  آمستردام  شهر  در  سفید2«  دوچرخة  »طرح  نام  با  را  اشتراکي  دوچرخة   طرح 
پایه گذاري کردند. 50 دوچرخه با رنگ سفید، در سرتاسر شهر براي استفادۀ رایگان و عموم مردم رها شدند. اما 

پس از مدتي، دوچرخه ها به سرقت رفتند یا خراب شدند ]1[.
دیگر شهرهاي اروپایي نیز طرح هاي مشابه با »طرح دوچرخة سفید« را اجرا کردند. شهر روچلي3 در سال 
برنامه اي  انگلستان در سال 1993،  راه اندازي کرد. شهر کمبریج در  را  نیز دوچرخة رایگان  1974 در فرانسه 
موسوم به »دوچرخة سبز« را آغاز کرد. کمي بعد از »برنامة دوچرخة سبز4« حدود 300 دوچرخة اشتراکي در 

1. Provo
2. White Bike Plan
3. Rochelle
4. Green Bike Scheme
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کمبریج به سرقت رفت و نتیجة کار در این شهر هم ناامیدکننده بود.
اما تجربة شهر روچلي موسوم به برنامة »دوچرخه هاي زرد1« موفقیت آمیز بود و تا امروز هم با ارتقای سیستم، در حال 
فعالیت است. این موفقیت مرهون حمایت قوي مدیریت شهري بوده و اولین تجربة موفق دوچرخة اشتراکي در کشور 

فرانسه، محسوب مي شود. تصاویري از پروژه هاي نسل اول دوچرخة اشتراکي در شکل 2 ارائه شده است.

شکل 2. تصاویري از پروژه هاي نسل اول دوچرخۀ اشتراکي

طرح دوچرخۀ سفید، آمستردام، هلند، 1965

برنامۀ دوچرخۀ سبز، کمبریج، انگلستان، 1993

سیستم دوچرخه هاي زرد، روچلي، فرانسه، 1974

1. Yellow Bikes
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در ایران قبل از انقالب اسالمی، مغازه هایي وجود داشتند که به سبك دوچرخه هاي اشتراکي نسل اول فعالیت 
مي کردند و شهروندان بر اساس پرداخت اجارۀ دوچرخه، آن  را براي مدتي معین قرض می گرفتند و پس از اتمام 
بازه زماني، به همان مغازه تحویل مي دادند. با توجه به فعال بودن این سبك از اجارۀ دوچرخه، در حال حاضر 
در شهر تهران مي توان قدمت دوچرخة اشتراکي نسل اول در تهران را نزدیك به یك قرن تخمین زد. دوچرخة 
اشتراکي نسل اول به شکل رسمي و داراي متولي پس از انقالب، از بوستان هاي سطح شهر تهران فعالیت خود 
را آغاز کرد. مي توان دوچرخه هاي کرایه اي بوستان چیتگر که هم زمان با مسیرهاي دوچرخه سواري این بوستان 
نامید. کل سفرهاي  اول در شهر تهران  اولین سامانة رسمي دوچرخة اشتراکي نسل  را  بهره برداري رسید،  به 
انجام شده در این محدوده با دوچرخه با اهداف تفریحي و ورزشي بوده است. دوچرخه ها به صورت ساعتي کرایه 
داده می شد و رفته رفته فرایند کرایه دادن و ارائة خدمات بهبود پیدا کرد. با استقبال شهروندان از این سیستم 
داراي مسیر  این مجموعه  کردند.  پیدا  افزایش  نیز  و دوچرخه ها  تعداد خانه هاي دوچرخه  اشتراکي،  دوچرخة 
دوچر خه سواري جداگانه براي افراد مبتدي و حرفه اي است و شهرونداني که دوچرخة شخصي دارند نیز مي توانند 
از مسیرهاي این بوستان به صورت رایگان استفاده کنند. تصاویری از اولین نسل دوچرخة اشتراکی در ایران در 

شکل 3، قابل  مشاهده است.

شکل 3. تصاویري از اولین نسل دوچرخۀ اشتراکي ایران )بوستان چیتگر(

رقم مصوب براي کرایة دوچرخه ها توسط متولي )شهرداري( و براساس قرارداد با پیمانکار مشخص شده و از 
شهروندان اخذ مي شود. متولي ارائة دوچرخه موظف است شرایط استفاده از دوچرخه و سایر موارد را در زمان 
تحویل دوچرخه به مشتري اعالم کند. ایستگاه هاي اجارۀ دوچرخه در فاصلة کمي از یکدیگر جانمایي شده و 
ساعت فعالیت آن ها از ساعت 8 صبح است. تقاضاي استفاده از این ایستگاه ها در روزهاي تعطیل، فصول بهار و 
تابستان بسیار بیشتر از سایر اوقات سال است. دوچرخه هاي موجود در این ایستگاه ها شامل مدل هاي مختلف 
برنامه هاي  ارائة  ایستگاه ها،  این  ازجمله سایر خدمات  یك نفره، دونفره و سه چرخه در سایزهاي مختلف است. 
آموزشي است که بنا به درخواست مشتري صورت مي پذیرد. کرایة دوچرخه ها با ارائة یك کارت شناسایي معتبر 
و پرداخت مبلغ اولیه قابل استفاده بوده و پس از اتمام دوچرخه سواري و بررسي دوچرخه توسط متصدي خانة 
دوچرخه، مدارك ضمانت به مشتري بازگردانده مي شود. درصورتي که خسارتي به دوچرخه وارد شده باشد، هزینة 



ان
هر

ر ت
شه

ی 
ریز

مه 
رنا

 و ب
ت 

لعا
طا

ز م
رک

م

13

آن از مشتري دریافت مي شود.
که  مراکزي  تمامي  تقریباً  و  است  داشته  رواج  نیز  دیگر  تفریحي  اماکن  سایر  در  دوچرخه  ارائة  شیوۀ  این 
دوچرخه  ارائة  به  نسبت  اول  نسل  اشتراکي  دوچرخة  مدل  اساس  بر  هستند،  دوچرخه  از  استفاده  مستعد 
آن ها  در  اشتراکي  دوچرخة  اول  نسل  که  تهران  تفریحي  مراکز  و  بوستان ها  سایر  ازجمله  کرده اند.   اقدام 
راه اندازي شده، مي توان به بوستان هاي سرخه حصار، پلیس، طالقاني، آزادگان، دریاچة شهداي خلیج فارس و 

سایر بوستان هاي محلي – منطقه اي شهر تهران اشاره کرد. 
در  دوچرخه  خانه هاي  استقرار  به  نسبت  تهران  شهرداري  22گانة  مناطق   ،1392 تا   1388 سال هاي  طي 
بوستان ها و معابر سطح منطقه اقدام کردند. هریك از مناطق با ضوابط و شرایط اختصاصي خود، نسبت به فعالیت 
و بهره برداري از دوچرخه ها اقدام کردند و همة خانه هاي دوچرخه براساس مدل نسل اول فعال بوده و در بازۀ 
زماني فعالیت آن ها، تعداد سفر غیرتفریحي کمي ثبت شد. هر چند مدیران شهري در آن مقطع زماني، اهداف 

استفاده از دوچرخه به عنوان وسیلة  نقلیه را نیز مد نظر داشتند. 
جایگزین  که  شهرهایي  براي  را  اول  نسل  اشتراکي  دوچرخة  سیستم  ناکارآمدي  حقیقت  در  تصمیم  این 
کردن شیوه هاي حمل ونقل موتوري با دوچرخه را در اهداف خود تعیین کرده بودند، مي رساند. سایر شهرهاي 
کشورهاي توسعه یافته که از نسل اول دوچرخة اشتراکي استفاده مي کنند، فقط براي سفرهاي تفریحي خدمات 

ارائه می کنند و بنابراین گروه هاي هدف خاصي نظیر توریست ها را شامل مي شوند. 

4ـ 2ـ دومين نسل دوچرخه اشتراکي
مربوط  مشکالت  شد.  نام گذاري  سکه اي1«  سپردۀ  »سیستم  اروپایي،  اشتراکي  دوچرخة  نسل  دومین 
آن  بر  را  دانمارك  کپنهاگ  شهر  در  شهري  دوچرخة  بنیادهاي  و  شهري  مدیریت  رایگان،  دوچرخة  به 
سال  در  بنابراین  کنند.  اقدام  قبلي  سیستم   از  متفاوت  و  جدید  سرویس  راه اندازي  به  نسبت  تا  داشت 
آغاز  اروپا  قارۀ  در  بزرگ  مقیاس  با  اشتراکي  دوچرخة  برنامة  اولین  به عنوان  شهري2  دوچرخة  پروژۀ   ،1995 
آزاد  دوچرخه ها،  گرداندن  باز  هنگام  مبلغ  و  باز شده  کروني   20 سپردۀ  ازاي  در  دوچرخه ها  قفل  کرد.   به کار 
و دوچرخه  هزار   2 با  آن  فعالیت  تداوم  دلیل  به  کپنهاگ  شهر  در  شهري  دوچرخة  پروژۀ   مي شد. 

110 ایستگاه دوچرخه، تا به امروز فعال است و به عنوان دومین نسل دوچرخة اشتراکي شناخته مي شود. سه 
دوچرخه ها،  سایر  با  لحاظ طراحي  به  آن ها  بودن  متمایز  اشتراکي؛  دوچرخه هاي  از  نسل  این  بارز  خصوصیت 
طراحي ایستگاه هاي داراي رك با امکان گرفتن و باز گرداندن دوچرخه ها بدون دخالت اپراتور )قفل برقي( و 

مبلغي )اندك( براي به امانت گرفتن دوچرخه ها است.
نروژ،  نظیر شهر سندنز3  اروپایي  سایر شهرهاي  در  ارائة دوچرخة شهري  مدل  این  راه اندازي  از  بعد  اندکي 
هلسینکي4 فنالند و آرهوس5 دانمارك نیز، این نسل از دوچرخة اشتراکي راه اندازي شد. تجربة این نسل نشان 
1. Coin-Deposit System
2. Bycykel
3. Sandnes
4. Helsinki
5. Arhus
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داد اجراي طرح دوچرخة اشتراکي نسل دوم به لحاظ بهره برداري، گران تر از نسل اول است. اما این نسل، قابل 
اتکاتر از نسل قبلي بوده و در مقابل سرقت هم از امنیت بیشتري برخوردار بود.

به دالیل مختلفي نظیر کم بودن مبلغ سپرده )معادل چهار دالر( و همچنین، به دلیل عدم محدودیت زماني 
براي کرایة دوچرخه ها که منجر به استفادۀ طوالني مدت توسط شهروندان مي شد، گاهي دوچرخه ها  به ایستگاه ها 
برگردانده نمي شدند. یکي از مشکالت اصلي این سیستم، دزدیده شدن دوچرخه ها به دلیل مشخص نبودن هویت 

کاربران آن بود. مشکالت و مسائل مربوط به نسل دوم، منجر به پیدایش نسل سوم دوچرخة اشتراکي شد.

شکل 4. نمونه اي از  نسل دوم دوچرخۀ اشتراکي

در شهر تهران، عدم امکان تحویل دوچرخه به خانه اي غیر از خانة تحویل دهنده و عدم استقرار خانة دوچرخه 
در کل سطح مناطق، عمدۀ سفرهاي با دوچرخه هاي اشتراکي نسل اول را به سمت سفرهاي تفریحي و ورزشي 
و  بگیرند  تحویل  از یك خانة دوچرخه  را  به راحتي دوچرخه  بتوانند  امکان که شهروندان  این  بود.  داده  سوق 
اشتراکي  این نسل دوچرخة  از  استقبال شهروندان  بارزترین دلیل عدم  به عنوان  به خانة دیگر تحویل دهند، 
قلمداد مي شد. بنابراین، معاونت حمل ونقل ترافیك شهرداري تهران تصمیم به یکپارچه سازي خدمات خانه هاي 
دوچرخه، نه تنها در سطح یك منطقه که در سطح کل شهر تهران گرفت. به شکلي که شهروندان قادر باشند 

بدون مشکل نسبت به تحویل دوچرخه در سایر خانه ها نیز اقدام کنند. 
بنابراین، تمامي خانه هاي دوچرخه مستقر در سطح شبکة معابر یا بوستان هاي مناطق 22گانة شهر تهران، 
به صورت متمرکز در اختیار شرکت کنترل ترافیك تهران به عنوان بهره بردار خانه هاي دوچرخه قرار گرفت. این 
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شرکت نیز با هدف ارتقای سامانة دوچرخة اشتراکي از نسل اول به نسل دوم، سامانة الکترونیکي ارائة خدمات 
دوچرخة اشتراکي در شهر تهران را تحت عنوان »وب سایت خدمات حمل ونقل غیرموتوري شهرداري تهران«، 
راه اندازي کرد. در این سامانه به شهروندان امکاناتي براي ثبت نام و دریافت کارت عضویت از نزدیك ترین خانة 
دوچرخة انتخابي خود، در نظر گرفته شده بود. مجهز کردن کلیة خانه هاي دوچرخه به امکانات سخت  افزاري و 
نرم افزاري به همراه برقراري اتصال آن ها به صورت شبکه، ازجمله بزرگ ترین چالش هاي ابتدایي ارتقای سامانة 
دوچرخة اشتراکي از نسل اول به نسل دوم بود. با توجه به گزارش های ادوار مختلف، هیچ وقت کلیة خانه هاي 
دوچرخة شهر تهران به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نشده اند. اما امکان گرفتن دوچرخه با کارت عضویت و 

تحویل آن به خانه هاي متصل به شبکه، به غیر از زمان هاي قطعي شبکة اینترنت امکان پذیر بوده است. 
گرفتن  بابت  تضمین  ارائة  به  نیاز  عدم  و  شهروندان  توسط  استفاده  سهولت  و  ارتقا  به رغم  نیز  سامانه  این 
دوچرخه، مشکالتي نیز داشت. در این دوره تعداد خانه هاي دوچرخه به 151 عدد افزایش یافت به شکلي که 
تقریباً تمامي مناطق 22گانه، خانه دوچرخه اي که تحت عنوان »سامانة دوچرخة اشتراکي نسل دوم« فعالیت 

مي کردند، داشتند ]6[.
این سامانه مشکالتي داشت که کمتر توسط شهروندان براي سفرهاي شغلي استفاده مي شد و معموالً درصد 
باالیي از سفرها فقط ورزشي یا تفریحي و به صورت گردشي انجام مي شد که دالیل عمدۀ آن به شرح ذیل است: 

 عدم اطالع رساني مناسب به شهروندان درخصوص شیوۀ فعالیت سامانة دوچرخة اشتراکي؛
 عدم اتصال شبکه اي کلیة خانه هاي دوچرخه و به دنبال آن، عدم امکان تحویل دوچرخه پس از پایان 
سفر به سایر خانه ها )که اطالعات ارائه شده و گزارش واحد حمل ونقل پاك در سال 1394 در خصوص 

تجهیزات مبین این موضوع است(؛
 کمبود تعداد و عدم پوشش مناسب خانه هاي دوچرخه در تمام مناطق؛

 کیفیت پایین دوچرخه هاي ارائه شده به شهروندان؛
 عدم ارائة خدمات به بانوان؛

 عدم مهارت الزم دوچرخه سواري شهروندان؛
 عدم ایجاد تسهیالت زیرساختي دیگر نظیر مسیرهاي ویژۀ دوچرخه به موازات ارائة دوچرخة اشتراکي؛

 عدم اجراي برنامه هاي ترویجي و تبلیغي در زمان اجراي طرح.
مشکالت اشاره شده در سامانة دوچرخة اشتراکي نسل دوم، آمار پایین تراکنش ها و تعداد کم سفرهاي انجام شده 
با این سیستم دوچرخة اشتراکي، مدیران حوزۀ حمل ونقل و ترافیك را در آن بازۀ زماني بر آن داشت تا براي رفع 
مشکالت و افزایش تعداد سفر با دوچرخه شهروندان نسبت به ارتقای سیستم دوچرخة اشتراکي از نسل دوم به 

نسل سوم برنامه ریزي کنند. 



16

کی
ترا

 اش
خۀ

چر
دو

ی 
ها

سل 
ی ن

رف
مع

4ـ 3ـ سومين نسل دوچرخه اشتراکي
در سال 1998، اولین سیستم دوچرخة اشتراکي شهري مبتني بر تکنولوژي اطالعات که در واقع اولین برنامة 
دوچرخة هوشمند نیز محسوب مي شود، در شهر رن1 فرانسه آغاز به کار کرد. شهروندان براي استفادۀ رایگان 
سه ساعته، باید یك فرم مربوط به کارت هوشمند را پر مي کردند. این سیستم بعد از یازده سال خدمات دهي 
به شهروندان، در سال 2009 به کار خود پایان داد و برنامه اي با نام »دوچرخة ستاره2« با 900 دوچرخه و 81 

ایستگاه جایگزین طرح قبلي شد ]2[.
یکي از سیستم هاي مشهور نسل سوم در جهان، متعلق به شهر پاریس است که 20 هزار دوچرخه داشته و 
بیش از 2 میلیون پاریسي به 1451 ایستگاه دوچرخه این سیستم در 300 متري محل سکونت خود دسترسي 
دارند. این سیستم طی 24 ساعت و در کل هفته فعال بوده و سفر در 30 دقیقه اول براي همة کاربران رایگان 
است. کاربران براي استفادۀ یك روزه، یك یورو؛ استفادۀ یك هفته اي، 5 یورو و استفادۀ سالیانه، 29 یورو پرداخت 
مي کنند. استفادۀ حدود 80 هزار نفر در روز از این سیستم، ایجاب مي کند که سیستم بهره برداري، نگهداري و 

توزیع دوچرخه بسیار خوب عمل کند.
بزرگ ترین سیستم نسل سوم دوچرخة اشتراکي در آمریکاي شمالي BIXI نام دارد که در شهر مونترال کانادا 
فعال است. این سیستم در سال 2009 با 5 هزار دوچرخه، 400 ایستگاه و 11 هزار کاربر، فعالیت خود را آغاز 

کرد. 
در شهر  استفاده کن3«  »از دوچرخه  نام  به  اشتراکي  برنامة دوچرخة  آمریکاي جنوبي،  در  برزیل  در کشور 
نیز سیستم  برزیل  ریودوژانیرو4  در شهر  کرد.  کار  به  آغاز  دوچرخه  ایستگاه   23 و  دوچرخه  با 202  سائوپولو 
دوچرخة اشتراکي راه اندازي شد که نیازمند فعال سازي با استفاده از تلفن همراه بود. روش استفاده از این سیستم 
به این شکل بود که متقاضي با تلفن خود به تلفن ایستگاه تماس می گیرد و یك کد امنیتي وارد می کند و به 

این ترتیب، قفل دوچرخه باز مي شود. 
تاریخچة استفاده از دوچرخة اشتراکي در آسیا به نسل سوم و چهارم که مبتني بر فناوري اطالعات است، 
منحصر مي شود. آسیا سریع ترین رشد استفاده از دوچرخة اشتراکي را در میان تمام قاره ها دارد. برنامة »شهر 
دوچرخه5« که به نام »ستارۀ دوچرخه6« نیز شناخته مي شود و برنامة دوچرخة اشتراکي شهر تایتو7 ژاپن، از 

جمله بازارهاي اولیة دوچرخة اشتراکي در آسیا هستند. 
بزرگ ترین و مشهورترین برنامة دوچرخة اشتراکي در آسیا برنامة »دوچرخة عمومي8« نام دارد که در شهر 
هانگژو9 چین آغاز به فعالیت کرد. این سیستم اولین سیستم مبتني بر فناوري اطالعات در سرزمین اصلي چین 
است. این سیستم با 50 هزار دوچرخه و 12 هزار ایستگاه دوچرخه فعالیت خودرا آغاز کرد. در این شهر، ساکنان 
1. Rennes
2. Le vélo star
3. UseBike
4. Rio de Janeiro
5. Town Bike
6. Star Bike
7. Taito
8. Public Bicycle
9. Hangzhou
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در فواصل 200 متري به ایستگاه هاي دوچرخه دسترسي دارند. بر اساس آمارها هر دوچرخه در روز به طور 
متوسط، 6 بار استفاده شده و هیچ دوچرخه اي در اولین بهره برداري سرقت نشده است ]3[.

کرد.  راه اندازي  را  کشور  این  اشتراکي  دوچرخة  برنامة  اولین  نیز  استرالیا  مبلورن  شهر   ،2010 سال  در 
با یك هزار دوچرخه و این سیستم  برنامة خود، کمك گرفت و  براي اجراي   BIXI از سیستم  نیز   این شهر 

152 ایستگاه فعالیت خود را در این شهر آغاز کرد.
نمونه تصاویری از پروژه های نسل سوم دوچرخة اشتراکی در شکل 5 ارائه شده است.

شکل 5. تصاویري از پروژه هاي نسل سوم دوچرخۀ اشتراکي

برنامۀ دوچرخۀ ستاره، رن، فرانسه، 2009

برنامۀ BIXI، مونترال، کانادا، 2009

برنامة »از دوچرخه استفاده کن«، ریودوژانیرو و سائوپائولو، برزیل، 2008
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ادامۀ شکل 5. تصاویري از پروژه هاي نسل سوم دوچرخۀ اشتراکي

سیستم C-Bike، کائوزینگ، تایوان، 2009

برنامۀ دوچرخۀ عمومي، هانگژو، چین، 2008

برنامۀ BIXI، ملبورن، استرالیا، 2010
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در شهر تهران در اواخر سال 1393 و هم زمان با اجراي دوچرخة اشتراکي نسل دوم، مدیریت شهري تصمیم 
براي  اشتراکي  دوچرخة  از  نسل  این  انتخاب  دالیل  گرفت.  سوم  نسل  اشتراکي  دوچرخة  سیستم  اجراي  بر 
دلیل  واقع  در  است.  نشده  باالدستي مشخص  مطالعات  یا  منابع  و  از مستندات  در هیچ یك  تهران،  کالن شهر 
انتخاب و اجراي دوچرخة اشتراکي داراي ردیف قفل1 هوشمند در شهر تهران مشخص نیست. در حالي  که در 
هیچ یك از موارد به نسل سامانة دوچرخة اشتراکي اشاره اي نشده و فقط در بند آخر ضرورت هاي اجراي پروژه 
براي  اولیه  عنوان شده است. در بررسي اسناد موجود به صورت مصاحبه در رسانه ها نشان مي دهد مذاکرات 
ایجاد سامانة دوچرخة اشتراکي نسل سوم با شرکت آلمانيNextbike  که سابقة خوبي در اجراي این نسل از 
دوچرخة اشتراکي در کشورهاي مختلف دنیا تا آن زمان داشت، صورت پذیرفته است. اما بنا به دالیل نامشخص، 
پیاده سازي سخت افزاري و نرم افزاري این سیستم به صورت یکپارچه به این شرکت واگذار نشد و فقط اقدام براي 
خرید دوچرخه از این شرکت با واسطه گري یك شرکت ایراني صورت پذیرفته است. ساخت قطعات سخت افزاري 
سیستم و نصب آن ها شامل 2400 ردیف2 قفل بند هوشمند دوچرخة شهري و 120 کیوسك یا پایانة خدمات 
دوچرخه به یك شرکت داخلي واگذار شد و این شرکت طي سال هاي 1394 تا 1396 بر اساس قرارداد منعقد 
شرکت خدمات  پایانه  و  قفل بند  مدل  بر  منطبق  داخلي  شرکت  توسط  ارائه شده  مشخصات  کرد.  اقدام  شده، 

Nextbike  بوده است. تصاویر مراحل ساخت و اتصال قطعات قفل بند و پایانه خدمات ایستگاه اشتراکی دوچرخة 

نسل سوم تهران در شکل 6 نشان داده شده است.

شکل 6. مراحل ساخت و اتصال قطعات قفل بند و پایانۀ خدمات ایستگاه سیستم دوچرخۀ اشتراکي نسل سوم

هرچند بهره برداري در کاربري هاي اداري و آموزشي صورت پذیرفت، اما این سامانه نتوانست به شهروندان 
تهراني خدمات ارائه کند. نمونه تصاویری از اجرای نسل سوم دوچرخه های اشتراکی در مراکز اداری و دانشگاه ها 

در شکل های 7 تا 9، قابل  مشاهده است.

1. Rack Base
2. Rack
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شکل 7. نمونه هایي از اجراي ایستگاه کامل که داراي یک پایانۀ خدمات با کیوسک و تعدادي قفل بند هوشمند

شکل 8. نمونه اي از ایستگاه دوچرخۀ اشتراکي نسل سوم اجراشده در صدا و سیما 

شکل 9. نمونه هایي از ایستگاه دوچرخۀ اشتراکي نسل سوم اجراشده در دانشگاه شریف 

با محور قرار دادن برنامة توسعة دوچرخه  در کالن شهر تهران به عنوان مالك برنامة  واحد حمل ونقل پاك 
اجرایي خود، نسبت به شناسایي مشکالت این سامانه براي بهره برداري از آن اقدام کرد. در نهایت مشخص شد در 
کنار مشکالت نرم افزاري، سخت افزاري و سازمان افزاري در اجراي این نسل از سامانة دوچرخة اشتراکي هوشمند، 
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بزرگ ترین مشکل فقدان مدیریت واحد منسجم براي اجراي بدون نقص این پروژه است. در ادامه، به دالیل اصلي 
شکست یا عدم اجراي این نسل از دوچرخة اشتراکي در شهر تهران اشاره مي شود.

 عدم تهیه و به کارگیري نرم افزار سامانه براي کاربران و پشتیباني و مدیریت سامانه 
 عدم تعریف سامانه پرداخت هاي مالي به خصوص فرایند بلوکه کردن سپرده کاربر 

 مشخص نبودن بهره بردار سامانه برای مدیریت، لجستیك و پشتیباني و ضوابط استفادۀ کاربران 
تصدي گري شهرداري

 مدیریت چندبخشي سامانه و واگذاري سیستم به بخش هاي متفاوت 
 تغییرات مدیریتي و پایبند نبودن به یك برنامة اجرایي واحد

شکل 10. نمونه هاي از قفل بندهاي دوچرخۀ اشتراکي نسل سوم اجرا شده در سطح شهر تهران

پس از آسیب شناسي و مشخص شدن دالیل عدم اجرا و شکست دوچرخة اشتراکي نسل سوم، شهرداري تهران تصمیم 
به جمع آوري تجهیزات نصب شده در سطح شهر تهران گرفت. چراکه این تجهیزات به دلیل عدم استفاده، مورد تخریب و 
سرقت قرار مي گرفتند. بنابراین تصمیم بر این شد که در راستاي توسعة دوچرخه سواري در مراکز اداري، این تجهیزات در 
قالب سامانة دوچرخة اشتراکي هوشمند اداري ویژۀ ادارات و ساختمان هاي اجرایي در مناطق و نواحي شهرداري تهران 
 با هدف انجام مأموریت هاي اداري، بدون نیاز به تراکنش هاي مالي که نیازمند زیرساخت هاي بانکي نیز نیست، نصب و 
 بهره برداري شوند. بنابراین تصمیم گرفته شد این تجهیزات در تعدادي از ساختمان هاي نواحي و مناطق شهرداري 
با دستورالعمل هاي تعریف شدۀ نگهداشت و بهره برداري مستقر و مورد بهره برداري قرار گیرند. تصویری از ایستگاه 

دوچرخة اشتراکی هوشمند اداری در شکل 11 ارائه شده است.
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شکل 11. نمونه ایستگاه دوچرخۀ اشتراکي اداري در منطقۀ 4 شهرداري تهران

از بررسي مباحث ارائه شده این طور موضوع متصور مي شود که پروژۀ ایجاد سیستم دوچرخة اشتراکي نسل 
سوم توسط شهرداري تهران شکست خورده اما این به آن معنا نیست که اجراي این نسل از دوچرخة اشتراکي 

در شهر تهران امکان پذیر نیست.

4-4- چهارمين نسل دوچرخه اشتراکي
اگرچه دوچرخة اشتراکي مبتني بر فناوري اطالعات به دو نوع نسل سوم )داراي رك هوشمند( و نسل چهارم 
سیستمي  به  اشتراکي  دوچرخة  چهارم  نسل  فني،  ادبیات  در  اما  شده اند،  دسته بندي  ثابت(  پارکینگ  )بدون 

حساس به تقاضا1 و چندمدي2 گفته مي شود. 
بررسي سیستم ها و مدل هاي مختلف ارائة خدمات دوچرخة اشتراکي، موجب افزایش دانش نسبت به این شیوۀ 

حمل ونقل شده است. چهار مشخصة کلي نسل چهارم، عبارت اند از:
الف- انعطاف پذیري محل ایستگاه ها؛

ب- توزیع مجدد دوچرخه در ایستگاه ها؛
ج- یکپارچگي با سایر شیوه هاي حمل ونقل همگاني؛

د- بهره گیري از تکنولوژي هاي پیشرفته شامل ردیابي با استفاده از GPS، کیوسك هاي داراي صفحة 
لمسي3 و دوچرخه هاي برقي.

با  کرد،  آغاز  کانادا  در  را  خود  فعالیت  اشتراکي  دوچرخة  سوم  نسل  با   2009 سال  در  که   BIXI سیستم 
از  شد.  جهان  در  اشتراکي  دوچرخة  چهارم  نسل  سیستم  اولین  به  تبدیل  ارتقا،  از  پس  نوآورانه اي  اقدامات 
از  به سهولت  ایستگاه ها  مي داد  اجازه  که  بود  آن  ایستگاه هاي  کردن  جابه جا  قابلیت  سیستم،  این  نوآوري هاي 
ایستگاه ها  که  مي  کرد  فراهم  را  امکان  این  نوآوري  این  یابند.  انتقال  دیگري  مکان  به  و  شوند  برداشته  جایي 

1. Demand Responsive
2. Multi-Modal
3. Touch Screen Kiosks
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از  استفاده  سیستم،  این  دیگر  نوآوري  یابند.  استقرار  جدید،  مکان یابي  و  استفاده کنندگان  الگوي  اساس   بر 
ایستگاه هاي مجهز به نیروگاه خورشیدي بود که انرژي الزم براي شارژ دوچرخه هاي برقي را بدون تولید آلودگي 
فراهم مي کرد. سیستم  Velib در شهر پاریس هم در جایگاه نسل چهارم دوچرخة اشتراکي، براي اولین بار در 
اقدامي نوآورانه از وسایل نقلیة طراحي شده براي جابه جایي دوچرخه ها و توزیع بهتر آن ها استفاده کرد. در سال 
2009 سیستم دوچرخة اشتراکي Velo’v در شهر الروچلي1 فرانسه، از کارت هوشمند براي ایجاد یك سیستم 
یکپارچه با حمل ونقل همگاني استفاده کرد. این سیستم یکپارچة حمل ونقل همگاني، در واقع رقیب مناسبي 

براي خودروي شخصي شد. 
مسئلة  شد،  انجام  چهارم(  )نسل  اشتراکي  دوچرخة  جدید  نسل  بهبود  براي  که  اقداماتي  از  دیگر  یکي 
کاهش  موجب  کردن  قفل  سیستم  ارتقاي  و  دوچرخه  قاب  داخل  در   GPS از  استفاده  بود.  دوچرخه   امنیت 
درخور  توجه سرقت دوچرخه در این شهر شد. اضافه شدن دوچرخه هاي برقي به این سیستم، سبب شد  انجام 
سفرهاي طوالني تر نیز با این وسیله ممکن شود و استفاده کنندگان بیش از گذشته به استفاده از دوچرخه در 
را  تجاري  و  براي سفرهاي شغلي  زیاد  بدني  فعالیت  به  نیاز  برقي  دوچرخه هاي  تشویق شوند.  معابر شیب دار 
کاهش داده و به کارگیري آن ها در سیستم دوچرخة اشتراکي یکپارچه با حمل ونقل همگاني، توانست مطلوبیت 

این سیستم را افزایش دهد. نمونه تصاویری از نسل چهارم در تجارب جهانی در شکل 12 قابل مشاهده است.

شکل 12. تصاویري از پروژه هاي نسل چهارم دوچرخۀ اشتراکي

سیستم Velo’v، الروچلي، فرانسه، 2009

1. La Rochelle
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سه  با  مقایسه  در  شد.  بهره برداري  پکن  شهر  در  دوچرخه1  اجارۀ  سیستم  اولین  میالدي،   2005 سال  در 
بارسلونا(،  در  بایکینگ4  و  لیون  در  ولو3  پاریس،  در  )ولیب2  اروپایي  شهرهاي  اشتراکي  دوچرخة   سیستم 
میزان استفاده5 از هر دوچرخه در شهرهاي چین بسیار کم است. در شهر پاریس، متوسط میزان استفاده از دوچرخه 
اجاره اي 10 تا 15 بار در روز است که تقریباً 2 تا 3 برابر میزان استفاده از دوچرخة اشتراکي در شهر هانگژو چین است. 
شهر هانگژو بیشترین مقدار استفاده از دوچرخة اشتراکي را در بین شهرهاي مختلف چین دارد. بیشتر سیستم هاي 
دوچرخة اشتراکي در شهرهاي چین، با مشکل رو به رشد افزایش تعداد کاربران مواجه اند. از سال 2009 میالدي، تعداد 
یك هزار ایستگاه دوچرخه به همراه 10 هزار دوچرخة اجاره اي در شهر پکن فعال شده اند. تقریباً همة ایستگاه هاي اجارۀ 
دوچرخه بر پایة یکپاچگي با سیستم متروي شهر، طراحي و در اطراف ایستگاه هاي مترو قرار گرفته اند. شهر شانگهاي 
از سال 2008، داراي 170 ایستگاه اجارۀ دوچرخه و 6 هزار دوچرخة اشتراکي است. بیش از 25 هزار نفر از ساکنان 
این شهر از عضویت رایگان در این سامانه بهره مند هستند. شهر هانگژو نیز سیستم دوچرخة اشتراکي با 800 ایستگاه 

دوچرخه و 20 هزار دوچرخه در حال فعالیت است.
از نظر توزیع ایستگاه هاي اجارۀ دوچرخه، سیستم شهر پکن از مجموعه اي از ایستگاه ها به صورت گروهي در اطراف 
ایستگاه هاي مترو تشکیل شده است. در شهر شانگهاي، ایستگاه ها در پایان کریدورهاي اصلي حمل ونقل همگاني 
قرار دارد و هدف افزایش سرعت و دسترسي ارتباط به مناطق مرکزي شهر است. در شهر هانگژو ایستگاه ها در 
سراسر شهر و نقاط مهم شروع و پایان سفرها گسترده شده اند.گفته مي شود به علت سرمایه گذاري دولتي در ایجاد 
سیستم دوچرخة اشتراکي شهر هانگژو، این سامانه از دو شهر دیگر پکن و شانگهاي عملکرد بهتري دارد. تعدادي 
از این ایستگاه ها، فعالیت شبانه روزي داشته و بقیه تا ساعت 9 شب فعال هستند. سیستم دریافت کرایه در هر سه 
شهر از طریق کارت هایي که براي استفادۀ کاربران به صورت ماهیانه یا سالیانه قابلیت شارژ دارند، صورت مي گیرد. 
براي ساکنان اصلي شهر شانگهاي، سیستم پرداخت به صورت اعتباري نیز فراهم است. با هدف ارتقاي سیستم 
حمل ونقل همگاني با دوچرخة اشتراکي، مکانیزم تشویقي در این شهر نیز پیش بیني شده است که در آن کاربران 
 دوچرخه در استفاده از حمل ونقل همگاني از 30 دقیقه شارژ رایگان براي تردد با استفاده از دوچرخة اشتراکي 
بهره مند مي شوند. براي کنترل و مدیریت بهتر، محدوده هایي که مدیران شهري قصد دارند دوچرخة اشتراکي در 
آن نواحي گسترش بیشتري داشته باشند، نواحي سفر رایگان و در سایر نواحي سفر با هزینة بیشتر برنامه ریزي 

شده است. در مقایسه با سیستم هاي اروپایي، سیستم شهرهاي چین کرایة ارزان تري دارند ]4[.
در مجاورت قارۀ کهن و در شهر سیدني کشور استرالیا شرکت هاي ارائه کنندۀ خدمات دوچرخة اشتراکي بدون 
رك6 )نسل چهارم( مثل Ofo، O’Bike، Motor Bike و Reddy Go در شهرهاي سیدني و ملبورن فعالیت 
خود را آغاز کرده اند. میزان استقبال بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه هاي مدیریتي، کم است و این اعتقاد 
وجود دارد که موفق نبودن دوچرخة اشتراکي در شهرهاي استرالیایي، با قوانین اجباري نظیر الزام به داشتن کاله 

1. Bike Renting System
2. Velib
3. Velo’v
4. Bicing
5. Turn Over
6. Dockless
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ایمني و مدیریت بدون برنامه1 در حوزۀ دوچرخة اشتراکي ارتباط زیادي دارد که این موضوع منجر به کمترین 
مشارکت اجتماعي در برنامة دوچرخة اشتراکي در کشور استرالیا نسبت به سایر ملل غربي2 شده است. 

ایجاد  را  دوچرخه  دوستدار  محیطي  که  عمومي  حمل ونقل  بر  مبتني  توسعه  سیاست  به  توجه   البته 
مي کند.  کمك  اشتراکي  دوچرخة  برنامه هاي  رشد  نتیجه،  در  و  خودرو  از  استفاده  کاهش  به  مي کند، 
تکنولوژي،  از  استفاده  با  ایمني  ضریب  افزایش  مي دهد،  نشان  استرالیا  و  آسیا  شرق  تجربیات  بررسي  آنچه 
کاله،  از  استفاده  مثل  قوانیني  رعایت  خصوص  در  سخت گیري  کاهش  اما  تردد  براي  ایمن  فضاي   ایجاد 
یکپارچه سازي سیستم حمل ونقل همگاني با دوچرخه و توسعة مبتني بر حمل ونقل همگاني، ایجاد مکانیزم هاي 
کلي  به طور  نواحي مختلف شهر.  در  از دوچرخه  استفاده  یا کاهش  افزایش  منظور  به  و محدودکننده  تشویق 
مدیریت حرفه اي، در موفقیت سیستم دوچرخة اشتراکي نسل سوم و ارتقاي آن به نسل چهارم بسیار مؤثر بوده 

است.
پس از اجرایي شدن سامانة دوچرخة اشتراکي نسل چهارم در کشورهاي شرق آسیا و تعدادي از کشورهاي 
براي  نیز  این نسل  تا درخصوص  بر آن داشت  را  تهران  آمریکایي، مدیران حمل ونقل در شهرداري  و  اروپایي 
شهر تهران اقداماتي انجام دهند. بنابراین، فراخوان هاي متعددي داخلي و خارجي براي شناسایي شرکت هاي 
ارائه دهندۀ خدمات دوچرخة اشتراکي نسل سوم و چهارم در رسانه  ها به چاپ رسیده است که در شکل هاي 13 

و 14 قابل مشاهده است.

شکل 13. فراخوان هاي منتشرشده در رسانه هاي داخلي و بین المللي سال 1396 براي شناسایي شرکت هاي ارائه کنندۀ خدمات 
سیستم دوچرخۀ اشتراکي در شهر تهران

1. Unplanned Management
ــوع حاکمیــت، جمعیت شناســي و ســاختار اقتصــادي آن  ــا ن ــي محســوب نمي شــود، ام ــي از کشــورهاي غرب ــه لحــاظ جغرافیای 2. اســترالیا ب

بــه کشــورهاي غربــي شــباهت دارد. 
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شکل 14. فراخوان براي شناسایي شرکت هاي ارائه کنندۀ خدمات دوچرخۀ اشتراکي نسل سوم و چهارم در سال 1398

بر اساس بررسي و مصاحبه هاي انجام شده، فرایند ارائة فراخوان در سال 1396 آغاز و تا سال 1398 ادامه 
داشت. شرکت هاي داخلي متعددي با ادعاي همکاري با شرکت هاي ارائه کنندۀ سیستم دوچرخة اشتراکي بین 
المللي، مدعي توانایي اجراي سامانة دوچرخة نسل سوم یا چهارم در شهر تهران شدند، اما فقط یك شرکت داراي 
تجهیزات اولیه براي اجراي دوچرخة اشتراکي هوشمند نسل چهارم بود و باقي شرکت ها نتوانستند وارد فرایند 

اجراي پروژه به دلیل نبود زیرساخت هاي اولیة این سامانه شوند.
با توجه به کسب تجارب تهران از سامانه هاي دوچرخة اشتراکي پیشین، براي فعالیت شرکت ها در شهر تهران 
به منظور ارائة خدمات دوچرخة اشتراکي تدابیر و ضوابط خاصي در قالب دستورالعمل تعریف و اجرایي شد. بر 
اساس ضوابط صدور پروانة فعالیت شرکت هاي ارائه کنندۀ خدمات در شهر تهران، براي ورود به بخش ارزیابي 
زیرساخت هاي الزم مي داشتند.  و سایر  قفل هوشمند  اولیه همانند دوچرخه،  تجهیزات  باید حداقل  شرکت ها 
پس از مشخص شدن حداقل توانایي، موافقت اولیه براي اجراي دورۀ پایلوت دوچرخة اشتراکي با حداقل تعداد 
از  دوچرخه در یك محدودۀ شبه شهري )مثل شهرك مسکوني محصور، دانشگاه و غیره( صادر مي شود. پس 
قبول  با  از  و پس  به شهروندان  ارائة خدمات در سطح شهر  امکان  این سامانه،  اجراي  توانایي  مشخص شدن 
ضوابط خاص از جمله الزامات اجرایي، تعمیر و نگهداري، الزامات ایمني، الزامات فني دوچرخة اشتراکي و الزامات 

مدیریت و حفاظت اطالعات کاربران فراهم شد ]8[. 
شرکت پاك چرخ ایرانیان با نام تجاري بیدود، با ارائة زیرساخت هاي اولیه و اجراي این سامانه در شهر تهران 

توانست موفق به کسب پروانة فعالیت موقت و اجراي دورۀ پایلوت در دانشگاه تربیت مدرس شود.
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شکل 15. تصاویري از زیرساخت هاي اولیۀ شرکت پاک چرخ ایرانیان شامل دوچرخه هاي مجهز به قفل هوشمند

در شکل 16 تصاویري از اجراي دورۀ پایلوت سامانة دوچرخة اشتراکي بیدود در دانشگاه تربیت مدرس، نشان 
داده شده است. این شرکت به دلیل مشکالت نرم افزاري در این مرحله موفق به کسب پروانة فعالیت دائم براي 
حضور در شهر تهران نشد، اما با رفع نواقص توانست در آذرماه 1397 در مناطق مرکزي تهران اقدام به ارائة 

خدمات دوچرخة اشتراکي کند.

شکل 16. تصاویري از اجراي دورۀ پایلوت دوچرخۀ اشتراکي نسل چهارم توسط شرکت پاک چرخ ایرانیان )بیدود( در دانشگاه 
تربیت مدرس تهران

کل فرایند اجراي این سامانه توسط بخش خصوصي صورت پذیرفت و شهرداري تهران فقط یك نقش نظارتي 
و تسهیل کننده براي بررسي اقدامات این شرکت در صورت حضور در سطح شهر داشت. اجراي این پروژه از آن 

زمان تا کنون همچنان ادامه دارد.
این شرکت با ارائة نرم افزار موبایلي تحت عنوان »بیدود« به شهروندان این امکان را مي دهد تا با استفاده از 
گوشي هاي هوشمند خود نسبت به پرداخت هزینه هاي اولیه و پس از قبول ضوابط این شرکت، نسبت به عضویت 
در سامانة دوچرخة اشتراکي اقدام کنند. استراتژي این برنامه براي توسعة دوچرخه در کالن شهر تهران بر اساس 
انجام بخش ابتدایي سفر1 با دوچرخة شخصي، انجام بخش میاني سفر با حمل ونقل عمومي و بخش پایاني سفر2 

با دوچرخة اشتراکي است ]9[.
1. First Mile
2. Last Mile
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اولویت اجراي دوچرخة اشتراکي در مناطق مرکزي )6، 7، 11 و 12( تعیین شده است. این سامانه عالوه بر 
مناطق مرکزي در منطقة 2 نیز داراي ایستگاه بوده و شهرونداني که کاربر این سامانه هستند، مي توانند با در 
اختیار گرفتن این دوچرخه ها از ایستگاه ها یا هر نقطه اي که به دوچرخه دسترسي پیدا کنند پس از باز کردن 
قفل دوچرخه به سفر خود تا مقصد ادامه دهند. در پایان سفر نیز دوچرخة خود را در مقصد، قفل کنند و براي 

استفادۀ سایر کاربران در معرض دید قرار دهند.
در شکل 17 پراکندگي ایستگاه هاي دوچرخة اشتراکي بیدود در سطح شهر تهران نشان داده شده است. وظیفة 
جمع آوري و چیدمان مجدد دوچرخه ها، تعمیر و نگهداري از دوچرخه و ایستگاه ها، حراست از به سرقت رفتن یا 

تخریب آن ها و سایر موارد مرتبط با نگهداري به عهدۀ شرکت ارائه کنندۀ خدمات است. 

شکل 17. پراکندکي ایستگاه هاي دوچرخۀ اشتراکي بیدود در سطح شهر تهران

هر براي  تهران  شهر  در  فعالیت  ابتداي  از  ایرانیان  چرخ  پاك  شرکت  ضوابط  طبق  نیز  سفر   هزینة 
30 دقیقه سفر معادل مبلغ 1500 تومان تعیین شده که در پایان سفر هر کاربر از طریق کیف پول الکترونیکي و 
یا با پرداخت از طریق کارت بانکي انجام مي شود. کاربران این سامانه در صورت استفادۀ مناسب از دوچرخه ها، از 
امتیازهایي برخوردار مي شوند و امتیازها قابلیت تبدیل به سفر رایگان را براي آن ها به همراه دارد. از طرف دیگر، 
اگر به خالف قوانین و ضوابط تعریف شده از دوچرخه ها استفاده نکنند، از امتیاز آن ها کسر می شود و حتي امکان 

مسدود شدن حساب کاربري آن ها نیز وجود دارد. 
طبق آمار ارائه شده از سوي سازمان حمل ونقل و ترافیك تا زمان این پژوهش )خرداد 1399(، این سامانه بیش 
از 27 هزار نفر کاربر دارد. تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در فصول بهار و تابستان نسبت به فصول 
زمستان و پاییز در شهر تهران بیشتر است. اما بیشترین تعداد سفر انجام شده در مهرماه هر سال از سایر ماه هاي 
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سال بیشتر است. از سوي دیگر، متوسط طول سفر با دوچرخه هاي اشتراکي حدود 3/3 کیلومتر است. بیش از 90 
درصد از سفرهای شهروندان با دوچرخة این سامانه، سفرهای با اهداف شغلی و آموزشی است و همة شهروندان 

در گروه های سنی مختلف )به غیر از سنین کمتر از 13 و بیشتر از 70 سال( را به عنوان کاربر می پذیرد.

5- بررسي ضعف ها و قوت های دوچرخه هاي اشتراکي

مي توان با مقایسة نسل هاي مختلف و بررسي قوت ها و ضعف های آن ها به دیدگاهي در مورد علل موفقیت 
و شکست این نسل ها دست یافت. فاکتورهاي مؤثر در مطلوبیت یا عدم مطلوبیت نسل هاي مختلف دوچرخة 

اشتراکي شامل موارد زیر هستند:

- دسترسي آسان

منظور از امکان استفادۀ آسان و راحت به معناي آنکه در همة زمان ها و همة مکان ها بتوان از این وسیلة  نقلیه 
استفاده کرد. یکي از مزایاي مهم نسل هاي سوم و چهارم، انجام سفرهاي یك سره1 است که این نکته در نسل چهارم 

به شکل بارزتري وجود دارد.

- کیفیت باالي خدمات به کاربران

در نسل هاي جدید دوچرخة اشتراکي شامل تجهیزات، خدمات شرکت سرویس دهنده و توان مالي شرکت ها 
افزایش پیدا کرده است. در حالي  که امکان ایجاد نسل اول با حداقل هزینه و پرسنل وجود دارد اما نسل چهارم 
با داشتن کادر فني و حقوقي مجرب تر، امکان حمایت فني و ایمني بیشتر را براي کاربران خود فراهم مي کند. 
ازجملة این حمایت ها مي توان به پوشش هاي بیمه اي، بازدیدها و معاینات ادواري از دوچرخه و سامانة ثبت نام 

که در نهایت به بهبود آرامش  خاطر کابران سامانه هاي جدید منجر مي شود، اشاره کرد.

- موفقیت و استمرار

همان گونه که در صفحات قبلي اشاره شد، نسل هاي اولیة دوچرخة اشتراکي به دالیل مختلفي با شکست مواجه 
شدند. در حالي که نسل هاي جدید که شکل تکامل یافتة نسل هاي پیشین خود هستند، با توفیق بیشتري به کار 
خود ادامه مي دهند. هر چند نسل چهارم به دلیل هزینه هاي بیشتري که دارد با مدیریت ضعیف، مي تواند به 
شکست منجر شود، اما از دیدگاه کاربران این سیستم مطمئن تر و مطلوب تر محسوب می شود، بنابراین حمایت 

کاربران از این نسل دوچرخة اشتراکي احتمال استمرار این سیستم ها را افزایش مي دهد.

- امکان توسعۀ سامانه

قابلیت توسعة مکاني یکي از موارد مهمي است که حاکمیت شهري مي تواند آن  را به عنوان یك شاخص مهم 
در تصمیم گیري هاي یك سیستم توسعه پذیر متحدالشکل نسبت به چند سیستم محلي و متنوع مد نظر قرار 

1. One Way
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دهد. چنین سیستمي از نظر متولیان شهري مطلوب تر خواهد بود، چراکه با تعداد کمتري از گردانندگان سیستم 
روبه رو بوده و همین امر در اجراي موفق سیاست ها مؤثر است.

- منظر شهري

منظور تأثیر دوچرخة اشتراکي بر زیبایي شهر است که در نسل هاي مختلف، رعایت این شاخص بر پایداري 
آن ها مؤثر است. طراحي زیبا و یکپارچة دوچرخه ها و ایستگاه ها در نسل هاي سوم و چهارم، رضایت کاربران و 
سایر شهروندان را به همراه دارد. نسل اول و دوم دوچرخة اشتراکي معموالً کمتر از این شاخص بهره مند ند. در 
نهایت براساس تجارب جهاني ضعف ها و قوت های سیستم هاي مختلف اجراشده در جدول 2 ارائه شده است که 

مي تواند در تصمیم گیري اولیه مورد توجه قرار گیرد.

- سرقت

ابتدایي بیشتر در معرض تخریب و  به دلیل ضعف سیستم هاي رهگیري و احراز هویت، دوچرخة نسل هاي 
سرقت بودند که با تکامل این نسل ها، مشکالت مربوطه کاهش یافته است.

- هزینه

منظور از هزینه، کلیة هزینه هاي ایجاد و بهره برداري است. سامانه هاي جدید دوچرخة اشتراکي نیاز به کارکنان 
بیشتر و تجهیزات گران تر داشته و به طبع، نسبت به اشکال ساده تر دوچرخة اشتراکي، هزینة بیشتري داشته و 

نیاز به سرمایه گذار توانمندتري دارند.

- عضویت

ابتدایي دوچرخة اشتراکي رایگان بودند و برخي نیز هزینة بسیار کمي دریافت میکردند و  برخي نسل هاي 
نیازي به عضویت در این سیستم ها نبود. پروسة عضویت کاربران در نسل هاي جدیدتر، طوالني تري است و معموالً 
مبلغي به عنوان ودیعه1 از کاربران دریافت مي شود. همچنین، پروسة دریافت و پرداخت سپرده ها ممکن است 

کاربران غیرهمیشگي را جذب نسل هاي جدیدتر نکند.

1. Deposit
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جدول 1. بررسي نسل هاي مختلف دوچرخۀ اشتراکي بر اساس تجارب جهاني

شاخص
 قوت ها ضعف هانام کشور

هلند )نسل اول(
• سرقت دوچرخه	
• خرابي زیاد دوچرخه	
• نبود سیستم پشتیباني	

• استفاده رایگان	

دانمارک )نسل دوم(
• میزان کم بازگشت دوچرخه ها به 	

سیستم دوچرخة اشتراکي
• داشتن ایستگاه مشخص	
• متحدالشکل بودن دوچرخه ها	
• تعیین ودیعه براي امانت دوچرخه و دلیلي براي کاهش 	

سرقت و خرابي دوچرخه ها

فرانسه )نسل سوم(
• ضرورت آشنا کردن کاربران با این 	

نسل از دوچرخة اشتراکي

• گستردگي جغرافیایي براي ارائة خدمات	
• توسعة بازۀ زماني ارائة خدمات	
• سیستم نرخ گذاري کرایة قابل پذیرش عموم	
• ارتقاي تجهیزات ضد سرقت دوچرخه ها	
• استفاده از تکنولوژي هاي براي مدیریت سیستم	

•چین )نسل سوم( میزان استفادۀ کمتر از این نسل 	
نسبت به کشورهاي اروپایي

• بهبود مکان یابي ایستگاه هاي دوچرخه	
• مجاورت ایستگاه هاي حمل ونقل عمومي و مراکز اصلي 	

تولید و جذب
• تخفیف کرایه براي ساکنان محلي	
• تخفیف کرایه براي کاربران دائمي	

•استرالیا )نسل سوم( عدم استقبال از دوچرخه به علت 	
الزام به استفاده از کاله ایمني

• سیاست گذاري بر مبناي اولویت دهي به ایمني 	
دوچرخه سواران

• همگام سازي سیاست هاي توسعه مبتني بر حمل ونقل 	
همگاني )TOD( با موضوع دوچرخة اشتراکي

کانادا )نسل چهارم(
• نیاز به سرمایه گذاري اولیة زیاد	
• نیاز به کادر مجرب و حرفه اي در 	

زمان بهره برداري
• هزینة عملیاتي زیاد	

• ارتقاي سیستم بازتوزیع دوچرخه در ایستگاه ها	
• تمرکز بر یکپارچگي کرایه و یکپارچگي با سایر 	

شیوه)مد(هاي حمل ونقل همگاني
• قابلیت جابه جایي و شناور بودن مکان هاي ایستگاه ها با 	

توجه به تغییرات تقاضا
• استفاده از ردیاب هاي ماهواره اي براي پایش لحظه اي 	

دوچرخه ها
• امکان دریافت و تحویل دوچرخه با استفاده از 	

سامانه هاي مبتني بر وب
• تسهیل و تنوع ارائة خدمات با اضافه کردن دوچرخه هاي 	

برقي
• سایر امتیازهای اشاره شده در نسل سوم	
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جدول 2. ضعف ها و قوت های نسل اول تا چهارم دوچرخۀ اشتراکي

نسل
چهارمسومدوماولشاخص

ف
ضع

ط 
نقا

کمکممتوسطزیاداحتمال سرقت

بسیارزیادزیادمتوسطکمهزینة بهره برداري

زیادزیادمتوسطکمهزینة اولیه )راه اندازي(

متوسطزیادکمفاقد مرحلهمراحل عضویت طوالني تر

وت
ط ق

نقا

عاليخوبمتوسطکمدسترسي آسان

خوبمتوسطکمبسیار کمکیفیت باالي خدمات به کاربران

متوسطزیادکمبسیارکمموفقیت و استمرار

خیلي زیادزیادکمکمامکان توسعة سامانه

مناسبمناسبمعموليمعموليسازگاري با منظر شهري

نسل هاي اول و دوم سیستم دوچرخة اشتراکي در دنیا داراي طراحي و برنامه ریزي مدوني نبودند و همان گونه 
که اشاره شد، بیشتر با هدف حل مشکالت زیست محیطي مورد توجه واقع شده و تقریباً با شکست مواجه شدند. 
در مقابل، نسل هاي سوم و چهارم داراي برنامه ریزي بهتري هستند، به ویژه نسل چهارم که به لحاظ دسترسي، 
گستردگي، بازتوزیع دوچرخه و امنیت، بهتر از نسل سوم عمل مي کنند. نسل چهارم معموالً هزینة راه اندازي و 
نگهداري بیشتري نسبت به نسل سوم دارد، اما از انعطاف پذیري و پویایي بیشتري برخوردار است. در خصوص 
نسل اول و دوم، بررسي هاي کمتري به عمل آمده است. علت اصلي آن  را باید در محدودیت مکاني اجراي این 
نسل ها، کوتاه مدت بودن دورۀ اجرا و عدم استمرار و تداوم ناشي از عدم موفقیت این نسل ها جست وجو کرد. 
تعداد  )مانند  براي سامانه  استانداردهایي  و  داشته  رواج  و چهارم  نسل سوم  بیشتر شهرهاي جهان  در  امروزه 

دوچرخه، تراکم ایستگاه ها( و مدل اقتصادي موفق و مشتري مدار تدوین شده است ]10[.
در ادامه به بررسي زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز براي ایجاد نسل هاي مختلف دوچرخة اشتراکي و همچنین 

توسعة آن ها، پرداخته مي شود. 
نسل اول بر اساس تجربیات جهاني، نسل شکست خورده اي محسوب مي شد. در ایران نیز زیرساخت مورد نیاز 
براي ایجاد این نسل، یك خانه )کانکس( دوچرخه مجهز به انشعاب برق، خط تلفن و تأمین تعدادي دوچرخه 
به دلیل سرقت و عدم  بیان شد، بیشتر  براي هر خانه است. نسل دوم در دنیا به دالیل مختلفي که پیش تر 
بازگشت دوچرخه با شکست روبه رو شد. در ایران این نسل با ارتقاي نسل اول، ایجاد شده است. این سامانه با 
تعداد محدودي خانة دوچرخه مجهز به رایانه و اینترنت که امکان ثبت اطالعات در مجموعه خانه هاي دوچرخه 
مرتبط با هم )برای هماهنگي، ارائه و دریافت دوچرخه به مشتریان( را به وجود مي آورد، شکل گرفته است. در 
هر دو نسل، خانه هاي دوچرخه برای راحتي اپراتور باید مجهز به سیستم گرمایشي و سرمایشي مناسب باشند و 

اپراتورها نیز باید )با توجه به زمان خدمات رساني( به صورت نوبتي )شیفتي( فعالیت کنند. 
آسیا،  اروپا،  در  و  شده  محسوب  دنیا  در  اشتراکي  دوچرخة  موفق  نسل هاي  جمله  از  سوم،  نسل 
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ازجمله  متعددي  موارد  دلیل  به  ایران  کشور  در  متأسفانه  هستند.  فعال  استرالیا  و  شمالي   آمریکاي 
در نظر نگرفتن گروه هاي هدف متناسب با این نسل، عدم هماهنگي با سایر برنامه هاي توسعة شهري، نبود مسیر 
با  و روش ها  رویکردها  تغییر  نتیجه،  و در  تغییر مدیریت ها  فرهنگ خودرومحوري،  غلبة  ویژۀ دوچرخه،  ایمن 

موفقیت اجرا نشد. زیرساخت هاي مورد نیاز این نسل عبارت اند از:
الف( ایستگاه هاي داراي قفل هوشمند )رك هوشمند دوچرخه(؛

ب( ابزار شناسایي تحویل گیرنده و تحویل دهندۀ دوچرخه در ایستگاه )کیوسك(؛
ج( کارت اعتباري براي استفاده کنندگان )کاربران این سیستم(؛

د( دوچرخة مخصوص این سیستم )مجهز به متعلقات الزم براي اتصال به رك هوشمند(.
همچنین، شرکت هاي تأمین کنندۀ این قطعات و پشتیبان باید با توسعه دهنده همکاري داشته باشند تا ارائة 
خدمات به موقع و مستمر و همچنین، بازدیدهاي دوره اي و ادواري، صورت پذیرد. خوشبختانه به لحاظ ملزومات 
و سخت افزارهاي مورد نیاز و همچنین، خدمات پشتیباني در کشور مشکل جدي وجود ندارد و فناوري این نسل 

تقریباً بومي شده است.
مشکالت نسل هاي قبلي در نسل چهارم برطرف شده است. ملزومات و زیرساخت هاي مورد نیاز این نسل، 

عبارت اند از:
الف( مرکز مدیریت و پشتیباني سامانة دوچرخة اشتراکي مجهز به سیستم هاي کنترل و پشتیباني از راه 

دور؛
ب( وسایل  نقلیة باري، بازرسي و خدماتي براي بازتوزیع دوچرخه ها بین ایستگاه ها و رفع مشکالت جزئي 

در محل؛
ج( دوچرخل مجهز به ردیاب ماهواره اي؛

د( قفل هوشمند روي دوچرخه ها؛
ه( ابزار شناسایي تحویل گیرنده ها و تحویل دهنده ها در زمان هاي دریافت و تحویل )اپلیکیشن موبایلي یا 

مبتني بر وب، متصل به سیستم مدیریت مرکزي و ردیاب هوشمند(.
زیرساخت های الزم برای نسل های مختلف دوچرخة اشتراکی در جدول 3 ارائه شده است.
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جدول 3. زیرساخت هاي نسل هاي مختلف دوچرخۀ اشتراکي

نسل
چهارمسومدوماولزیرساخت

تا 10 کانکسمعموالً یك کانکسساختار ایستگاه دوچرخه
مکانی مسقف در مراکز 

اداری- آموزشی
)تعداد وابسته به تقاضا(

مکانی مسقف در شهر به فاصلة 
3 تا 5 کیلومتر از یکدیگر

انشعابات شهری
آب، برق، تلفن و آب، برق و تلفن)در محل ایستگاه(

-برق و شبکة ارتباط اینترنتیشبکة ارتباط اینترنتی

تعداد دوچرخه به ازای هر 
تا 20تا 20تا 25تا 25ایستگاه )عدد(

به تعداد دوچرخه ها---ردیاب ماهواره ای

--یك نفریك نفراپراتور برای هر ایستگاه

-به تعداد دوچرخه--رك )داك( هوشمند

-به تعداد کاربران--کارت هوشمند

-به تعداد ایستگاه--کیوسك الکترونیکی

اپلیکیشن موبایلیسامانة اطالع رسانی--رابط کاربری اینترنتی

مرکز مدیریت و پشتیباني سامانة 
بزرگ و پیشرفتهمتوسطکوچك-دوچرخة اشتراکي 

وسایل  نقلیة باری برای بازتوزیع 
الزم---دوچرخه ها

)تعداد وابسته به تقاضا(

6- جمع بندي 

تالش براي استفاده از نسل اول دوچرخة اشتراکي که دوچرخه ها رایگان بودند تا امروز و پیدایش نسل چهارم 
دوچرخة اشتراکي با اهداف زیر انجام شده است: 

الف( قابلیت کاهش استفاده از خودروي شخصي با تغییر نگرش به کاربرد دوچرخه و ترویج دوچرخه به عنوان 
وسیلة  نقلیه براي انجام سفرهاي شهري؛

ب( تغییر سبك زندگي و رفتار شهروندان و ترغیب به استفاده از دوچرخة اشتراکي در سفرهاي روزانه.
ترویج و توسعة دوچرخه سواري به عنوان یك شیوه1 حمل ونقل درون شهري، متضمن یك برنامة جامع است که 
مشخصه هاي کالبدي، اجتماعي و اقتصادي شهر را هم زمان در نظر بگیرد. مزیت هاي دوچرخه از لحاظ سهولت 
استفاده، هزینة کم، کمك به سالمتي، محیط زیست شهر و ترکیب آن با سایر شیوه هاي حمل ونقل همگاني 

1. Mode
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توانسته است در برخي نقاط جهان از آن رقیب مناسبي براي مطلوب ترین شیوۀ حمل ونقل شهري )خودروي 
شخصي( بسازد. دوچرخة اشتراکي مي تواند به حل مشکل مربوط به ازدحام ترافیك کمك کند. زمان انتظار براي 
استفاده از دوچرخة اشتراکي در قیاس با حمل ونقل همگاني متعارف، بسیار کمتر است. در مجموع دوچرخة 

اشتراکي در نقاط مختلف جهان، مسئلة مربوط به تملك و نگهداري دوچرخة شخصي را حل کرده است. 
دوچرخة  متفاوت  سیستم هاي  مي شود،  مشاهده  دنیا  مختلف  شهرهاي  تجربیات  بررسي  در  که  همان طور 
اشتراکي طی سال های مختلف فعالیت کرده اند. این سیستم ها به 4 نسل تقسیم شده و به طور کامل، خصوصیات 
آن ها ارزیابي شد. در بررسي شهر تهران نیز کلیة سیستم هاي دوچرخة اشتراکي اجرا شده به طور کامل بررسی 

و ارزیابي شد. 
با توجه به فعالیت 4 نسل دوچرخة اشتراکي در شهرهاي مختلف جهان و شهر تهران، مي توان نتیجه گرفت 
که این نسل ها فقط به بازۀ زماني خاصي تعلق ندارند. اما کارکرد هر یك از آن ها مي تواند در مکان هاي خاص و 

بسته به هدف سفر متفاوت باشد.
ویژگي بارز نسل ها را مي توان در موارد زیر خالصه کرد:

- نسل اول: ارائة خدمات آموزشي به دوچرخه سواران و انجام فعالیت هاي تفریحي در فضاهاي سبز شهري
- نسل دوم: سامانة دوچرخة اشتراکي در مقیاس شهرك هاي کوچك و یك شبکة محلي کوچك مقیاس

- نسل سوم: مجهز به فناوری پیشرفته و امکان اجرا در مقیاس ادارات و مراکز بزرگ آموزشي 
نیازمند  و  ایستگاه ها  موقعیت  در  انعطاف پذیري  با  همراه  پیشرفته  فناوری  به  مجهز  چهارم:  نسل   -

مدیریت پویا و قابل اجرا در مقیاس شهر
بر اساس تجارب به دست آمده، براي ارائة سامانه هاي اشتراکي دوچرخه در مقیاس شهري و براي عموم مردم 

از دیدگاه برنامه  ریزي موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
1- واگذاري ارائة خدمات دوچرخة اشتراکي به بخش خصوصي و نظارت عالیة شهرداري بر عملکرد آن ها در 

سطح شهر
2- تعیین بازۀ زماني میان مدت براي فعالیت شرکت هاي متقاضي

3-  ارزیابي توان اقتصادي، لجستیکي و تجارب شرکت ها 
4-  حمایت مالي مستقیم و غیرمستقیم شهرداري ها از شرکت هاي ارائه کنندۀ خدمات دوچرخة اشتراکي براي 

کاهش هزینة سفر شهروندان با دوچرخه
 5- تعیین استراتژي کالن توسعة دوچرخه سواري ذیل اسناد باالدستي مثل طرح جامع به همراه تعیین نقش 

و سهم دوچرخة اشتراکي در آن
6- پیشبرد برنامه هاي توسعة دوچرخه سواري در قالب یك طرح هدفمند و داراي بخش هاي سخت افزاري، 

نرم افزاري و سازمان افزاري تحت مدیریت یکپارچه و پویا
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تقدير و تشکر

در پایان الزم است از آقایان مهندس یعقوب آزاده دل و مهندس امید افصحي، براي همکاري کامل در انتقال 
تجربیات ارزشمندشان در این پژوهش سپاسگزاري کنیم.

همچنین از ریاست محترم و همکاران مرکز مطالعات و برنامه ر یزي شهر تهران که ما را در این پژوهش حمایت 
کردند، صمیمانه قدرداني مي کنیم.
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