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چکیده 
توســعه دوچرخــه ســواری در کالن شــهرها، نیازمنــد مدیریــت تســهیالت دوچرخــه ســواری و فراهــم آوردن شــرایط مناســب 
بــرای دوچرخــه ســواران اســت. یکــی از تســهیالت مهــم دوچرخــه ســواری، ایســتگاه هــای دوچرخــه اشــتراکی هســتند. ایــن 
ــام دارنــد. ارزیابــی عملکــرد ایــن خانــه هــا مــی توانــد بــه متولیــان حمــل و نقــل  ایســتگاه ها در تهــران  خانــه  دوچرخــه  ن
غیرموتــوری شــهرها کمــک کنــد تــا برنامه ریــزی بــرای کابــران حســاس ایــن تســهیالت در معابــر شــهری، آســان تــر باشــد. 
بــا اســتفاده از داده هــای مربــوط بــه تراکنــش خانه هــای دوچرخــه، مــی تــوان شــاخص هــای مناســبی بــرای ارزیابــی عملکــرد 
خانه هــای دوچرخــه تعریــف کــرد. بررســی شــاخص ها، نشــان داد کــه کاهــش ســاعات ارایــه خدمــات بــر میــزان تراکنش هــا 
ــای  ــر خانه ه ــا از دیگ ــای دوچرخــه درون بوســتان ه ــش خانه ه ــن متوســط تراکن ــی داشــته اســت. همچنی ــل توجه تاثیرقاب
دوچرخــه در فصــول گــرم ســال بســیار بیشــتر اســت. در پایــان نیــز شــاخص عملکــرد خانه هــای دوچرخــه مناطــق مختلــف 
تهــران ارایــه شــد کــه مناطــق 12 و 4 تهــران، باالتریــن شــاخص عملکــرد و مناطــق 22 و 2 پاییــن تریــن شــاخص را داشــتند.

واژگان کلیدی: دوچرخه سواری، خانه های دوچرخه، ارزیابی عملکرد،داده های تراکنش 

- مقدمه
رویکردهــای متعــددی بــرای کاهــش آلودگــی و اتــالف وقــت 
شــهروندان درترافیــک کالن شــهرها اســتفاده مــی شــود. ایــن 
روش هــا و ابزارهــا، محدودیــت هــا و ویژگــی هــای خــود را 
دارنــد و بســته بــه پیچیدگــی اجــرای آن هــا، نیــاز بــه زمــان 

و هزینــه دارنــد.
ــاز  ــادی نی ــان زی ــه زم ــی ب ــرای اثربخش ــه ب ــی ک رویکردهای
دارنــد شــامل اصــالح کاربــری زمیــن، بهبــود طراحــی شــبکه 
حمــل و نقــل شــهری و ... اســت. اســتفاده از ایــن رویکردهــا 
ــه  ــذارد و ب ــی گ ــر م ــفر تاثی ــان س ــداد و زم ــش تع ــر کاه ب
ــد  ــای بلن ــه ه ــه در برنام ــل توج ــان قاب ــه و زم ــل هزین دلی

ــرد. ــی گی ــرار م ــدت شــهری ق م
رویکردهایــی ماننــد بازطراحــی معابــر شــهری و توســعه 
شــبکه حمــل و نقــل عمومــی و توســعه اســتفاده از حمــل و 

ــه  ــان و هزین ــه زم ــی ب ــرای اثربخش ــوری ب ــر موت ــل غی نق

ــرار  ــدت ق ــان م ــای می ــه ه ــد و در برنام ــاز دارن ــری نی کمت
می گیرنــد.

ــی  ــای متول ــازمان ه ــده، س ــه ش ــای گفت ــان روش ه از می
حمــل و نقــل شــهری مــی تواننــد رویکردهــای مختلــف را بــه 
طــور همزمــان پیــش ببرنــد. در ایــن میــان در کشــورهای در 
حــال توســعه، بــه دلیــل نیــاز بــه زمــان و هزینــه زیــاد بــرای 
ــل،  ــل و نق ــا شــبکه حم ــن متناســب ب ــری زمی اصــالح کارب
ــدت  ــاه م ــز در کوت ــه و اثربخــش نی ــم هزین ــای ک ازرویکرده
اســتفاده کننــد. کمتــری نیــاز دارنــد و در برنامــه هــای میــان 

ــد. ــرار می گیرن ــدت ق م
ــی  ــای متول ــازمان ه ــده، س ــه ش ــای گفت ــان روش ه از می
حمــل و نقــل شــهری مــی تواننــد رویکردهــای مختلــف را بــه 
طــور همزمــان پیــش ببرنــد. در ایــن میــان در کشــورهای در 
حــال توســعه، بــه دلیــل نیــاز بــه زمــان و هزینــه زیــاد بــرای 
ــل،  ــل و نق ــا شــبکه حم ــن متناســب ب ــری زمی اصــالح کارب
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ــدت  ــاه م ــز در کوت ــه و اثربخــش نی ــم هزین ــای ک ازرویکرده
ــد.  اســتفاده کنن

توســعه شــبکه حمــل و نقــل عمومــی و توســعه اســتفاده از 
ــداول  ــی مت ــوری از رویکردهــای انتخاب حمــل و نقــل غیرموت
ــرای حــل مشــکالت حمــل و  کشــورهای در حــال توســعه ب
نقــل کالنشــهرها بــوده اســت کــه بــه طــور همزمــان در ایــن 
ــرای  ــا ب ــب مخصوص ــن ترکی ــده اســت. ای ــال ش ــهرها دنب ش
شــهروندانی کــه فاصلــه و مســیر ثابتــی را روزانــه بیــن خانــه و 
محــل کار طــی می کننــد، مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 
همچنیــن هزینــه پاییــن اســتفاده از ایــن ترکیــب، عــالوه بــر 
پایــداری زیســت محیطــی، جنبــه هــای دیگــر توســعه پایــدار 
ــن  ــی خواهــد داشــت. در ای ــت اجتماعــی را در پ یعنــی عدال
صــورت، شــهرها تنهــا بــرای شــهروندانی کــه از وســیله نقلیــه 
ــد،  ــاد نمی کنن ــهیالت ایج ــد، تس ــتفاده می کنن ــواری اس س
ــد  ــدرت خری ــه ق ــانی ک ــی کس ــهروندان یعن ــه ش ــه هم بلک
ــای شــهروندی  ــد از مزای ــد، بای ــه شــخصی ندارن وســایل نقلی
ــود  ــا م ــب ب ــای متناس ــهیالت و فض ــند و تس ــودار باش برخ
حمل ونقلــی کــه می تواننــد بــرای ســفر خــود فراهــم کننــد، 

دریافــت کننــد.
ــتقرار  ــه و اس ــژه دوچرخ ــیرهای وی ــا، مس ــاده راه ه ــاد پی ایج
سیســتم دوچرخــه اشــتراکی در شــهرها، از راه هــای افزایــش 
ســهم حمل ونقــل غیرموتــوری در ســفرهای شــهری اســت و 

ــد. ــدار شــهر کمــک می کن ــه توســعه پای ب
- تعریف مساله:

بیــش از 5 دهــه از  اســتقرار اولیــن سیســتم دوچرخــه هــای 
اشــتراکی در شــهرهای جهــان مــی گــذرد. ایــن مــوج کــه از 
ــا  آمســتردام هلنــد در دهــه 1960 میــالدی شــروع اســت، ت
ــه  ــا 946000 دوچرخ ــهر را ب ــش از 855 ش ــال 2014 بی س

اشــتراکی در برگرفتــه اســت]1[.
کالنشــهر تهــران، هماننــد دیگــر کالنشــهرهای جهــان بــا راه 
انــدازی ایســتگاه هــای دوچرخــه اشــتراکی درصــدد افزایــش 
ســهم حمــل و نقــل غیرموتــوری از ســفرهای شــهری اســت. 
ــتگاه های  ــتفاده از ایس ــد اس ــد درص ــان می ده ــا نش ــار ه آم
دوچرخــه اشــتراکی در تهــران نســبت بــه ســال قبــل رو بــه 
افزایــش اســت. امــا ســهم آن بــه کل ســفرهای روزانــه شــهری 

تهــران بســیار انــدک اســت. 
ارزیابــی عملکــرد ایســتگاه هــای دوچرخــه اشــتراکی کــه در 
ــوند،  ــناخته می ش ــه   ش ــای دوچرخ ــام  خانه ه ــه ن ــران ب ته
ــتفاده از  ــر اس ــذار ب ــر گ ــل تاثی ــناخت عوام ــه ش ــد ب می توان
ایــن ایســتگاه هــا و یافتــن راهکارهایــی بــرای ارتقــا عملکــرد 
آن هــا و در نتیجــه توســعه دوچرخــه ســواری در شــهر تهــران 

کمــک کنــد.

3- تاریخچه مطالعات:
مطالعــات  بررســی  بــه  مطالعــه  یــک  در   ]1[ فیشــمن 
انجــام شــده در خصــوص عالیــق و انگیزه هــای کاربــران 
ــن  ــتفاده از ای ــع اس ــتراکی و موان ــه اش ــتگاه های دوچرخ ایس

اســت. پرداختــه  ایســتگاه ها 

- متدولوژی انجام مطالعات
ــن مطالعــه داده هــای تراکنــش خانه هــای دوچرخــه در  در ای
محــدوده شــهر تهــران در بــازه زمانــی فروردیــن مــاه تــا آبــان 
ــرار  ــورد بررســی ق ــی 8 ماهه(م ــازه زمان ــاه ســال 1395 )ب م
گرفتــه اســت. ایــن بررســی هــا در ســه بخــش صــورت گرفتــه 

اســت:
بخــش اول شــامل بررســی عملکــرد همــه خانه هــای   -
ــه تفکیــک مــاه هــای ســال مــی باشــد. در ایــن  دوچرخــه ب
بخــش بــه رونــد کاهشــی و یــا افزایشــی تعــداد تراکنش هــای 
ــه  ــال پرداخت ــی س ــه ابتدای ــه در 8 ماه ــای دوچرخ خانه ه
شــده اســت. بــرای بررســی بهتــر ایــن رونــد، شــاخص 
متوســط تعــداد تراکنــش بــه ازای هــر خانــه دوچرخــه فعــال 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــه و م ارای
خانه هــای  عملکــرد  بررســی  بــه  کــه  دوم  بخــش  در   -
دوچرخــه در مجــاورت یــا درون بوســتان هــای شــهر تهــران 
خانه هــای  ایــن  تراکنــش  داده هــای  از  دارد،  اختصــاص 
دوچرخــه اســتفاده شــده اســت. از شــاخص تعــداد تراکنــش 
ــه دوچرخــه فعــال در بوســتان هــا در ایــن  ــه ازای هــر خان ب

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــز اس ــش نی بخ
- در بخــش ســوم بــه ارزیابــی عملکــرد خانه هــای دوچرخــه 
ــن بخــش  ــه شــده اســت. در ای ــک مناطــق پرداخت ــه تفکی ب
نســبت ســهم تعــداد خانه هــای دوچرخــه در هــر منطقــه بــه 
ســهم مجمــوع تراکنش هــای آن منطقــه از کل تراکنش هــای 
خانه هــای دوچرخــه شــهر تهــران بــه عنــوان شــاخصی بــرای 
ــه در  ــر منطق ــه در ه ــای دوچرخ ــرد خانه ه ــی عملک ارزیاب
نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن شــاخص بــه مدیــران و تصمیــم 
ســازان کمــک می کنــد تــا میــزان اثربخشــی خانه هــای 
دوچرخــه در هــر منطقــه را انــدازه بگیرنــد. همچنیــن تحلیــل 
ــده  ــه ش ــای ارای ــاخص ه ــر روی ش ــه ب ــورت گرفت ــای ص ه
ــعه  ــرای توس ــبی ب ــای مناس ــن راهکاره ــه یافت ــد ب می توان
دوچرخــه ســواری در هــر منطقــه و بــه طــور کلــی در 

کالن شــهر تهــران کمــک کنــد.

5- بررسی داده ها
5-1- بخش اول

در ســطح کالنشــهر تهــران در مجمــوع 154 خانــه دوچرخــه 
وجــود دارد. در فروردیــن مــاه 1395، تعــداد 128 واحــد خانه 
دوچرخــه در حــال بهــره بــرداری بــوده اســت کــه در آبــان ماه 
بــه 133 واحــد رســیده اســت. در جــدول 1 تعــداد خانه هــای 
دوچرخــه فعــال در تهــران و مجمــوع تعــداد تراکنــش همــه 

خانه هــای دوچرخــه فعــال آورده شــده اســت.
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�متدولوژی�ان�ام�م�العات�-4

��ر ��ران �ا� خان� �را�ن��ا� داد�در ا�ن ��الع�  �ال در �از� ز�ان� دوچرخ� در ��دود�   1395�رورد�ن �ا� �ا آ�ان �ا� 
 ا�ن �رر�� �ا در �� ��� صور� گر��� ا��:�ورد �رر�� �رار گر��� ا��. �ا��� 8��از� ز�ان� 

�ا�ل  - �� ع�ل�رد��� اول  �د. در ا�ن �ا� خان����  �رر �ال �� �ا �� روند  ���دوچرخ� �� ����� �ا� �ا� 
�را� �رر��  �ا�� ا��دا�� �ال �رداخ�� �د� ا��. 8� دوچرخ� در �اخان� �ا��عداد �را�ن��ا��� و �ا ا�زا��� 

 ���ر ا�ن روند، �اخ� ��و�ط �عداد �را�ن� �� ازا� �ر خان� دوچرخ� �عال ارا�� و �ورد �رر�� �رار گر��� ا��.
د، اخ��ا� دار دوچرخ� در ��اور� �ا درون �و��ان �ا� ��ر ��ران�ا� خان� �� �� �رر�� ع�ل�رد در ��� دو� -

��.�ا� خان��ا� �را�ن� ا�ن از داد� �د� ا ���اد�  �اخ� �عداد �را�ن� �� ازا� �ر خان� دوچرخ�  دوچرخ� ا از 
 �عال در �و��ان �ا در ا�ن ��� ن�ز ا���اد� �د� ا��.

ن�تتی� �رداخ�� �تتد� ا�تت�. در ا�ن ��� دوچرخ� �� ����� �نا�ق �ا� خان�در ��� �تتو� �� ارز�ا�� ع�ل�رد  -
�ا� خان�� �ا�را�ن�� آن �ن��� از �ل �ا�را�ن�دوچرخ� در �ر �ن��� �� �تت�� ���وع �ا� خان��تت�� �عداد 

��ر �� �را� ارز�ا�� ع�ل�رد ��ران  دوچرخ�  �اخ �د� �ا� خان��� عنوان  دوچرخ� در �ر �ن��� در ن�ر گر��� 
�ازان ��� ��  ���� �اخ� �� �د�ران و � ��. ا�ن  �� ا دوچرخ� در �ر �ن��� را ا� �خان��ند �ا ��زان اثر��

�واند �� �ا��ن را��ار�ا� انداز� ���رند. ���ن�ن ��ل�ل �ا� صتتور� گر��� �ر رو� �تتاخ� �ا� ارا�� �تتد� ��
 ��ران ��� �ند. ��ر��ن�نا�ی� �را� �و�ع� دوچرخ� �وار� در �ر �ن��� و �� �ور �ل� در 

 
�هابررسی�داده�-5

�ب�ش�اول�-5-1

وا�د خان� دوچرخ�  128، �عداد 1395خان� دوچرخ� و�ود دارد. در �رورد�ن �ا�  154در �تت�ک ��ن�تت�ر ��ران در ���وع 
دوچرخ� �عال در �ا� خان��عداد  1وا�د ر�تت�د� ا�تت�. در �دول  133در �ال ��ر� �ردار� �ود� ا�تت� �� در آ�ان �ا� �� 

 � �عال آورد� �د� ا��.دوچرخ�ا� خان���ران و ���وع �عداد �را�ن� ��� 
 

 1395ا��دا� �ال  �ا� 8�ا� دوچرخ� �عال و �عداد �را�ن� �ر�و�� در�عداد خان�  :1�دول 

�ماه����������موضوع���
�روردین

�اردی
�آبان�مهر��هریور�مرداد�تیر�خرداد�به�ت

�ا� خان��عداد 
 �عالدوچرخ� 

128 138 143 141 142 132 133 133 

���وع �را�ن� �ل 
 خان� �ا

48628 71648 92503 94432 98153 60659 36219 43612 

 
 

را� دوچرخ� �وار�، روند ا���اد� و ��یود �را�ط �و� � �وا� ��راند�د� �� �ود، �ا گر��ر �دن  1�� در �دول ��ان�ور 
دوچرخ� �عال ن�ز در ا�ن �د� �ا� خان��عداد از دوچرخ� در �تت�ر ��ران از �رورد�ن �ا� �ا �رداد�ا� در �ال ا�زا�� ا�تت�. 

 دوچرخ� �عال �ا�� �ا��� ا��.�ا� خان�و �� �عداد  �ا�را�ن�ا�زا�� �ا��� ا��. در  ��ر�ور �ا� �� �عداد 

همانطــور کــه در جــدول 1 دیــده مــی شــود، بــا گرمتــر شــدن هــوای تهــران و بهبــود شــرایط جــوی بــرای دوچرخــه ســواری، 
رونــد اســتفاده از دوچرخــه در شــهر تهــران از فروردیــن مــاه تــا مردادمــاه در حــال افزایــش اســت. تعــداد خانه هــای دوچرخــه 
فعــال نیــز در ایــن مــدت افزایــش یافتــه اســت. در  شــهریور مــاه هــم تعــداد تراکنش هــا و هــم تعــداد خانه هــای دوچرخــه 

فعــال کاهــش یافتــه اســت.
ــای  ــداد خانه ه ــه تع ــاه ب ــر م ــا در ه ــوع تراکنش ه ــه، از نســبت مجم ــای صــورت گرفت ــد تراکنش ه ــر رون ــرای بررســی بهت ب
دوچرخــه فعــال اســتفاده شــده اســت. همانطــور کــه در نمــودار 1 مــی بینیــد، تــا مردادمــاه ایــن نســبت در حــال افزایــش 
اســت و در شــهریور مــاه بــه صــورت ناگهانــی کاهــش یافتــه اســت و در مهرمــاه نیــز ایــن نســبت کمتــر شــده اســت و در آبــان 

مــاه افزایــش اندکــی را نشــان مــی دهــد.

 4

�ا� دوچرخ� �عال در �ر �ا� �� �عداد خان� �ا�را�ن�� صتتور� گر���، از نستتی� ���وع �ا�را�ن��را� �ررستت� ���ر روند 
�� ��ن�د، �ا �رداد�ا� ا�ن نستتی� در �ال ا�زا�� استت� و در �تت�ر�ور �ا� ��  1�ور �� در ن�ودار استت��اد� �تتد� استت�. ��ان

 صور� ناگ�ان� �ا�� �ا��� اس� و در ��ر�ا� ن�ز ا�ن نسی� ���ر �د� اس� و در آ�ان �ا� ا�زا�� اند�� را ن�ان �� د�د.
 

 
 1395�ا�� ا��دا�� سال  8در �عداد �را�ن� �� ازا� �ر خان� دوچرخ� �عال  ��وسط: 1ن�ودار

�
دوچرخ� در �ا� ارد�ی��تت� نستتی� �� �رورد�ن �� �وان �� �ع���� نوروز� در �رورد�ن  �ا�خان��را�ن� از د��ل ا�زا�� 

�ار�  س�ر�اا س��اد� از دوچرخ� ا�زا�� �� �ا�د. در خرداد، ��ر و �رداد �� �وان ���رد �� �ا �ا�ان �ا��ن ا�ن  �ا�ان �ا��ن  ، ا
�ار� �رد.ا� سوار� از علل د��ر ا�ن ا�زا�� �را�ن� ��  ��انا� �دارس ا س� �را� دوچرخ�  �را�ط �و� و د�ا� �نا الی�� 

 �ا�د.
س�. در  س�ان�، �را�ن� ��ر�ور�ا� �� �د� �ا�� �ا��� ا �ا و�ود ����را� اند� در �را�ط �و� و �ر�رار �ودن �ع���� �ا�

سال  ��ر�ور �ا�  سط ، �از� ارا�1395ا��دا�  ��روندان �و دوچرخ� �ا�� �ا��. ا�ن �از� ز�ان� �� �ا  �ا�خان�� خد�ا� �� 
ساع�  ��ر�ور�ا� از  ��ر�ور، �ا  19:30�ا  7:30�یل از  �روع �ا�  ساع� �ا�ان 15:30ساع� �ا�� � 4�ود، چند روز �س از 

 ارا�� خد�ا�� ��را� �د.
�را�� استت��اد� �� �ردند و آن را �س ستتاع� ادار� �� خان� �د��� استت� ا�راد� �� �را� ر��ن �� ��ل �ار از دوچرخ� ا�تت

 دوچرخ� ��و�ل �� دادند، �س از �ا�� ساعا� ارا�� خد�ا�، �ادر �� اس��اد� از دوچرخ� نیود� اند.
 اس�، ساع� �ا�ان ارا�� خد�ا� �را� ا�راد� �� �را� ر��ن �� 16:30�ا دانس�ن ا�ن ن��� �� ساع� �ا�ان �ار ادار� در ��ران 

 �ا�د. 16:30��ل �ار از دوچرخ� اس��اد� �� �نند، �ا�د �س از ساع� 
�

�دومب�ش��-5-2

��ر�ور�ا� خان��عداد  س�ان �ا� ��ران، �ا �رداد�ا� ��ر�یا ثا�� �ود� و از  �ا� �ا� �ا آ�اندوچرخ� �عال در ��اور� �ا درون �و
�ود و از ��ر�ور�ا� �ا و�ود ا�زا�� �عداد د�د� �� �اا�ن��ردر خرداد�ا� ا�زا�� ���� در �عداد . اس�روند ا�زا��� دا���

 .�2��دول  �ا�� �ا�ل �و��� دا��� اس� �ا�را�ن��ا، �عداد دوچرخ� �عال درون �وس�ان�ا� خان�
�

�
 1395ا��دا� سال  �ا� 8�ا� دوچرخ� �عال در �وس�ان �ا و �عداد �را�ن� �ر�و�� در�عداد خان�  :2�دول 
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1395�ا� �ا� سال 

از دالیــل افزایــش تراکنــش خانه هــای دوچرخــه در مــاه 
ــالت  ــه تعطی ــوان ب ــی ت ــن م ــه فروردی اردیبهشــت نســبت ب
نــوروزی در فروردیــن اشــاره کــرد کــه بــا پایــان یافتــن ایــن 
ســفرها، اســتفاده از دوچرخــه افزایــش مــی یابــد. در خــرداد، 
تیــر و مــرداد مــی تــوان بــه پایــان یافتــن امتحانــات مــدارس 
ــرای  ــب ب ــای مناس ــوی و دم ــرایط ج ــه ش ــرد. البت ــاره ک اش
ــش  ــش تراکن ــن افزای ــر ای ــل دیگ ــواری از عل ــه س دوچرخ
ــدک در شــرایط جــوی و  ــرات ان ــا وجــود تغیی ــی باشــد. ب م
برقــرار بــودن تعطیــالت تابســتانی، تراکنــش شــهریورماه بــه 
شــدت کاهــش یافتــه اســت. در ابتــدای شــهریور مــاه ســال 
1395، بــازه ارایــه خدمــات بــه شــهروندان توســط خانه هــای 
ــل از  ــا قب ــه ت ــی ک ــازه زمان ــن ب ــت. ای دوچرخــه کاهــش یاف
ــود، چنــد روز پــس  ــا 19:30 ب شــهریورماه از ســاعت 7:30 ت
از شــروع مــاه شــهریور، بــا 4 ســاعت کاهــش )15:30ســاعت 

ــه خدمــات( همــراه شــد. ــان ارای پای

بدیهــی اســت افــرادی کــه بــرای رفتــن بــه محــل کار 
ــس  ــد و آن را پ ــی کردن ــتفاده م ــتراکی اس ــه اش از دوچرخ
ــد،  ــی دادن ــحویل م ــه تـ ــه دوچـرخـ ــه خان ــاعت اداری ب س
ــه اســتفاده  ــادر ب ــات، ق ــه خدم ــس از کاهــش ســاعات ارای پ
از دوچــــرخه نبــوده انــد. بــا دانســتن ایــن نکتــه کــه ســاعت 
پایــان کار اداری در تهــران 16:30 اســت، ســاعت پایــان ارایــه 
ــل کار از  ــه مح ــن ب ــرای رفت ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــات ب خدم
دوچرخــه اســتفاده مــی کننــد، بایــد پــس از ســاعت 16:30 

باشــد.

- بخش دوم
تعــداد خانه هــای دوچرخــه فعــال در مجــاورت یــا درون 
ــوده و از  ــا مردادمــاه تقریبــا ثابــت ب بوســتان هــای تهــران، ت

ــت. ــی داشته اس ــد افزایش ــاه رون ــا آبان م ــهریورماه ت ش
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ــای  ــداد خانه ه ــش تع ــود افزای ــا وج ــهریورماه ب ــود و از ش ــده می ش ــا دی ــداد تراکنش ه ــش جهشــی در تع ــاه افزای در خردادم
ــل توجهــی داشــته اســت )جــدول 2(. ــا کاهــش قاب ــداد تراکنش ه ــال درون بوســتان ها، تع دوچرخــه فع

جدول 2:  تعداد خانه های دوچرخه فعال در بوستان ها و تعداد تراکنش مربوطه در8 ماه  ابتدای سال 1395

در ایــن بخــش نیــز ماننــد بخــش قبل، برای بررســی بهتر روندهای افزایشــی و کاهشــی، از متوســط تراکنش به ازای هر خانه دوچرخه فعال در هر ماه اســتفاده شــده اســت.
همانطــور کــه در نمــودار 2 مشــخص اســت، تعــداد متوســط تراکنــش بــه ازای هــر خانــه دوچرخــه در خردادمــاه نســبت بــه اردیبهشــت بــه صــورت 
جهشــی افزایــش یافتــه اســت. ایــن افزایــش مــی توانــد ناشــی از بهبــود شــرایط جــوی و آب و هوایــی و پایــان یافتــن امتحانــات مــدارس باشــد. 
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�آبان�مهر���هریور�مرداد��یر�خرداد�به��

�ا� ��داد خان�
دوچرخ� ��ال در 

 �ابوس�ان
34 35 35 35 35 38 43 45 

 ��ا�را�ن� �ج�و��
 �ا� دوچرخ�خان�

 �ا�ل بوس�ان
21531 25408 38153 43805 43459 24769 12505 16581 

�
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را� بررستتت� ب��ر روند�ا� ا�زا��تتت� و �ا��تتت�، از ��وستتتط �را�ن� ب� ازا� �ر خان� در ا�ن ب�� ن�ز �انند ب�� �یل، ب
 دوچرخ� ��ال در �ر �ا� اس��اد� �د� اس�.

���� اس�، ��داد ��وسط �را�ن� ب� ازا� �ر خان� دوچرخ� در خرداد�ا� نسی� ب� ارد�ی��� ب�  2��ان�ور �� در ن�ودار 
س�. ا�ن ا�زا�� �� ا�زا�� �ا��� ا �را�ط جو� و آب و �وا�� و �ا�ان �ا��ن ا���انا�  صور� ج� �� از ب�یود  �� �واند نا

 �دارس با�د. 
، �ا�� �ابل �وج� ��داد �را�ن� ب� ازا� �ر خان� دوچرخ� د�د� �� �تتتود. با دانستتت�ن ا�ن�� 1�انند ن�ودار  2در ن�ودار 

س� سا�ا� �ا�ان� روز ب� بو سا�ا� ارا�� خانواد� �ا و ا�راد ب� دل�ل گر�ا� �وا، در  ان �ا برا� ��ر�ک �راج�� �� �نند، �ا�� 
اگرچ� اوج گر��ن س�ر�ا� �ابس�ان� در  دا��� اس�. �ا�را�ن�دوچرخ�، �اث�ر چ����ر� بر ��زان  �ا�خان�خد�ا� �وسط 

 ��ر�ور�ا� و خال� �دن ��ر از ج���� ب� �اث�ر ن�س�.
�
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ــب در  ــه ترتی ــه ب ــای دوچرخ ــداد خانه ه ــترین تع ــت. بیش ــاوت اس ــران متف ــق ته ــه در مناط ــای دوچرخ ــی خانه ه پراکندگ
منطقــه 8 و منطقــه 5 قــرار داد و تعــداد خانه هــای دوچرخــه در وضعیــت فعلــی در همــه مناطــق تهــران مطابــق جــدول 3 
مــی باشــد. بــرای مقایســه بهتــر عملکــرد خانه هــای دوچرخــه در هــر منطقــه ســهم ایــن مناطــق از کل خانه هــای دوچرخــه 
موجــود و ســهم آن هــا از تعــداد کل تراکنش هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــه طــور مثــال منطقــه  2 بــا 10 خانــه 
دوچرخــه نزدیــک بــه 6/5 درصــد از کل خانه هــای دوچرخــه تهــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت امــا تنهــا 1/5 درصــد 
از کل تراکنش هــای شــهر تهــران را شــامل مــی شــود. تفــاوت بیــن ســهم منطقــه از کل خانه هــای دوچرخــه و ســهم آن از 

ــد نشــان دهنــده میــزان اثربخشــی خانه هــای دوچرخــه در هــر منطقــه باشــد. کل تراکنش هــا مــی توان
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دوچرخ� �و�ود و �تت�� آن �ا از ��داد �ل �ا� خان�دوچرخ� در �ر �ن��� �تت�� ا�ن �نا�ق از �ل �ا� خان����ر ��ل�رد 
�ا� �خاندرصتتد از �ل  5/6خان� دوچرخ� نزد�� ��  10�ا  2�ورد �رر�تت� �رار گر��� ا�تت�. �� �ور �مال �ن���   �ا�را�ن�

�� ا�ا �ن�ا  �ا� داد� ا صد از �ل  5/1دوچرخ� ��ران را �� خود اخ� �ود. ��او� �ا�را�ن�در �ا�ل ��  ��ر ��ران را   �
�ا� خان��� �واند ن�تتان د�ند� ��زان اثر���تت�  �ا�را�ن��ل دوچرخ� و �تت�� آن از �ا� خان��ل ��ن �تت�� �ن��� از 

 دوچرخ� در �ر �ن��� �ا�د.
�

 1395ا��دا� �ال  �ا� 8و ��� خان� �ا� دوچرخ� و �را�ن� �ر �ن��� ��ران در ��داد  :3�دول 

��ناطق����ان
� 

�ای�خان��عداد�
دوچ�خ��
��وجود

س����ن����از�ک��
دوچ�خ���ای�خان�

�������ان

ی��ا��اکنش���وع�
دوچ�خ���ای�خان�

��ن���

س����ن����از�ک��
�ی����ان�ا��اکنش

��� 
1�ن���   0 0 0 0 
2�ن���   10 6.49 8399 1.54 
3�ن���   2 1.30 3794 0.70 
4�ن���   4 2.60 34639 6.35 
5�ن���   21 13.64 47666 8.73 

6 �ن���   6 3.90 17239 3.16 
7 �ن���   5 3.25 8768 1.61 
8 �ن���   40 25.97 163836 30.01 
9 �ن���   5 3.25 18900 3.46 
10 �ن���   0 0.00 0 0.00 
11 �ن���   2 1.30 3586 0.66 
12 �ن���   3 1.95 32871 6.02 
13 �ن���   10 6.49 40473 7.41 
14 �ن���   9 5.84 32168 5.89 
15 �ن���   7 4.55 23023 4.22 
16 �ن���   3 1.95 7467 1.37 
17 �ن���   1 0.65 1444 0.26 
18 �ن���   8 5.19 32987 6.04 
19 �ن���   8 5.19 40842 7.48 
20 �ن���   0 0.00 0 0.00 
21 �ن���   7 4.55 22231 4.07 
22 �ن���   4 2.60 5561 1.02 

 
��� �ن��� از �ل  �ی�  �� �را� ارز�ا�� �ا� خان�ن �اخ ��� �ن��� از �ل �را�ن� �� �واند �� �نوان  دوچرخ� ��ران �� 

 دوچرخ� ا���اد� �رد.�ا� خان���ل�رد 

�� =
���
���

�1                                                                                                              �  

 ��ن���  دوچرخ��ا� خان��اخ� ارز�ا�� ��ل�رد :  ��
 : ��ار� �ن����
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نســبت ســهم منطقــه از کل خانه هــای دوچرخــه تهــران بــه ســهم منطقــه از کل تراکنــش مــی توانــد بــه عنــوان شــاخصی 
ــی عملکــرد خانه هــای دوچرخــه اســتفاده کــرد.   ــرای ارزیاب ب
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 دوچرخ� ��ران�ا� خان�= ��� �نه�� از �ل ���
 �ا� دوچرخ� ��ران�را�ن� خان�= ��� �نه�� از �ل ���

�ی�  �� برا� �ناه�� �� خان� دوچرخ� ندارند، ا�ن ن ��. بد��� ا �د� ا �ی� برا� �ناهق ��ران ارا��  در �دول ز�ر ا�ن ن
 �ابل ��ر�� ن���.

 
 1395اب�دا� �ال  �ا� 8ردوچرخ� �ر �نه�� ��ران د �اخ� ارز�اب� ��ل�رد خان� �ا�  :4�دول 

�ناطق�
���ران
� 

�اخص�ارز�اب��
����كرد��ن���

�� 

وض����
����كرد

�بررس���اخص

 �نه��
12 

 �را�ن� با�� �ر �� خان� دوچرخ� �ال� 3.09

 �ال� 2.44 4 �نه��
�ا �ربوه ب� خان� دوچرخ� درون �ار� ��� ��د� �را�ن�

 �ل�� ا��
 �نه��
19 

 �ال� 1.44
�ا �ربوه ب� خان� دوچرخ� درون بو��ان ��� ��د� �را�ن�

 و��� ا��.
 �نه��
18 

 خوب 1.16
�ا� دوچرخ� ا�ن �نه�� �ا �ربوه ب� خان���� ��د� �را�ن�

 �ربوه ب� بو��ان �ا��.

 خوب 1.16 8 �نه��
�ا� دوچرخ� ا�ن �نه�� �ا �ربوه ب� خان���� ��د� �را�ن�

 �ربوه ب� بو��ان �ا و ا����ا� �ا� ��رو ا��.
 �نه��
13 

 خوب 1.14
�ا� دوچرخ� ا�ن �نه�� �ا �ربوه ب� خان��را�ن���� ��د� 

 �ربوه ب� بو��ان �ا��.
 درون ��دود� ادار� خوب 1.07 9 �نه��
 �نه��
14 

 خوب 1.01
�ا� دوچرخ� ا�ن �نه�� �ا �ربوه ب� خان���� ��د� �را�ن�

 �ربوه ب� بو��ان �ا��.
 �نه��
15 

 خوب 0.93
دوچرخ� ا�ن �نه�� �ا� �ا �ربوه ب� خان���� ��د� �را�ن�

 �ربوه ب� ��ر� �ا� ���ون� ا��.
 �نه��
21 

 �ا� دوچرخ�ن�از ب� بازن�ر� در �ان�ا�� برخ� از خان� ��و�ط 0.90

 �ا� دوچرخ�ن�از ب� بازن�ر� در �ان�ا�� برخ� از خان� ��و�ط 0.81 6 �نه��
 �نه��
16 

 �ا� دوچرخ�ن�از ب� بازن�ر� در �ان�ا�� خان� نا�نا�ب 0.70

 �ا� دوچرخ�ن�از ب� بازن�ر� در �ان�ا�� خان� نا�نا�ب 0.64 5 �نه��
 �ا� دوچرخ�ن�از ب� بازن�ر� در �ان�ا�� خان� نا�نا�ب 0.54 3 �نه��
 �نه��
11 

 �ا� دوچرخ�ن�از ب� بازن�ر� در �ان�ا�� خان� نا�نا�ب 0.51

 دوچرخ��ا� ن�از ب� بازن�ر� در �ان�ا�� خان� نا�نا�ب 0.49 7 �نه��
 �نه��
17 

 �ا� دوچرخ�ن�از ب� بازن�ر� در �ان�ا�� خان� نا�نا�ب 0.41

در جــدول زیــر ایــن نســبت بــرای مناطــق تهــران ارایــه شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای مناطقــی کــه خانــه دوچرخــه ندارنــد، 
ایــن نســبت قابــل تعریف نیســت.
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�ناطق�
���ران
� 

�اخص�ارزیابی�
����كرد��ن���

�� 

وض�ی��
����كرد

�بررسی��اخص

 �نه��
22 

 �ا� دوچرخ�ن�از �� �ازن�ر� در �ان�ا�� خان� نا�نا�� 0.39

 �ا� دوچرخ�ن�از �� �ازن�ر� در �ان�ا�� خان� نا�نا�� 0.24 2 �نه��
 

، ���ر�ن ��ل�رد را در ��ن �ناهق 3�ا �تتاخ� ارز�ا�� ��ل�رد ��� از  12د�د� �� �تتود، �نه��  4��انهور �� در �دول 
�ا �اخ� ��ل�رد�  2و  22، 17، 7���ر�ن ��ل�رد را دا��� اند. �ناهق  19و �نه��  4��ران دا��� ا��. �� از آن �نه�� 

 �د�ر�ن ��ل�رد در ��ن �ناهق ��ران را دا��� اند. 5/0���ر از 
 
�ن�ی���گیری:�-6

ل�رد آن �را�ط ��ر� �ردار� ا�ن خان� �ا �اث�ر ��د� ا� �ر ��د�د �� دوچرخ� ��ر ��ران ن�ان �� �ا�خان��رر�� ��ل�رد 
 دا��� ا��. �ا�را�ن��ا دارد. �� �نوان �مال �ا�ا� ارا�� خد�ا� �اث�ر ز�اد� �ر ��زان 

�ال، ��او� ز�اد� �ا ��و�ط �را�ن� �ل  6��ان �ا در دوچرخ� در ��اور� و درون �و �ا�خان���و�ط �را�ن�  �ا�� اول 
���اد� از  �ا�خان� �ان �� د�د �� ��د� ا ��. ا�ن ��او� ن دوچرخ� دارد ا�ا در ��ر�ا� و آ�ان �ا� ا�ن ��اد�ر ��ر�یا �را�ر ا

 دوچرخ� ا��را�� در ��ل �ا���ان، در �و��ان �ا� ��ر صور� �� گ�رد. �ا�خان�خد�ا� 
��ر �ا � �ی�� ا�  �ا�خان�ان�ا�� �� ��ان �ا، اثر  ��ر ��ران �ا�� �ا��� و �ا  �ا�خان�دوچرخ� در ��اور� �و دوچرخ� در 

 �ا�ان �ا��ن ��ل گر�ا، ��و�ط �را�ن� �� ازا� �ر خان� دوچرخ� �ا�� �ا�ل �و��� ن�ان �� د�د.
ر� در �تت�ر ��ران �را� ان�ا� �تت�ر�ا� �تت�ر�، دوچرخ� و در ن���� �و�تت�� دوچرخ� �تتوا �ا�خان��را� ا�زا�� �را�ن� 

���ا� �ا� ��رو، �ا�ان� �ا� ��ل و ن�ل ��و��، �را�ز �ان�ا��  �ود. ا� �ن�اد ��  ��ر �� صد ��د�  خان� �ا در �یاد� و ��ا
 دوچرخ� �� �ا�د. �ا�خان�خر�د و ... از ��ل� ��ان �ا� �نا�� �را� ا���رار 

�ان �� د�د �� �نه��  �ا�خان��اخ� ارز�ا�� ��ل�رد �رر��   �ا�خان��ا و�ود ��داد ��  12دوچرخ� در �ناهق ��ران ن
��ر دارد. و�ود �را�ز ���دد خر�د، ا����ا� �ا�  دوچرخ�، ��ان��ل �ا��� �را� �و��� دوچرخ� �وار� در ��دود� �ر�ز� 

را� �تدن ���ت� از ��رو و ر�� و آ�د ز�اد ا�راد �� ا�ن �نه��، از �لل �ا� �ودن �تاخ� ��ل�رد ا�ن �نه�� �� �ا�تد. ��اد�
 � �ا�� دوچرخ� �وار� در ا�ن ��دود� ا�زود� ا��.��ا�ر ا�ن �نه�� ن�ز �ر ا��ن� و را��

و ا��تت��ا� �ا� دوچرخ�، خ�تتوصتتا در �را�ز خر�د و ا��تت��ا� �ا� ��رو  �ا�خان����تتن�اد �� گردد در ا�ن �نه�� ��داد 
 ا�زا�� �ا�د.

ند �نه��  �ان ناه��  �ل �و��� از  13و  18، 19، 4در � �ا ��  �ا�را�ن��� ���  ن��ر�وه  �اور� دوچرخ �ا�خا � در �
 �ا�خان�ظر��� �ا�� ا�ن �ناهق �را� ا�زا�� ��داد �و�تتت�ان �ا�تتت�، �تتتاخ� ��ل�رد �ا�� ا�ن �ناهق ن�تتتان د�ند� 

 دوچرخ� ���وصا در ��ول گر� �ال �� �ا�د.
�ان د�ند� ظر��� �ا�� ا�ن �نه�� �را� �و��� دوچ 8�نه��  رخ� �ا ����ر�ن ��داد خان� دوچرخ� و �اخ� ��ل�رد �ا�، ن

 �وار� �را� ان�ا� ��ر�ا� ��ر� و ���ن�ن ا���اد� �ا� ��ر��� ا��. 
�� در ا�ن �نه�� و ا�زا�� ��داد  صا در  �ا�خان��ی�� ��را�� ��ا�ر �� �رض و �ا ا��ن� �نا �و دوچرخ� در ا�ن �نه�� خ

 در ا�ن �نه�� خوا�د �د.نزد��� ا����ا� �ا� ��رو و ��اد�ن اصل� �نه��، �ن�ر �� ا��اد اثر �ی�� ا� �ا�ل �و�� 
��� از �ناه�� ا�تت� �� �ا و�ود ��داد ز�اد خان� دوچرخ�، �تتاخ� ��ل�رد �ا��ن� دارد. الی�� �تت�� ��ا�ر در ا�ن  5�نه�� 

دوچرخ� ا�ن �نه�� �اث�ر �ن�� گذا�تتت��  �ا�خان�دوچرخ�، �ر ��ل�رد  �ا�خان��نه�� و �د� و�ود دوچرخ� دند� ا� در 
 ا��. 

همانطــور کــه در جــدول 4 دیــده مــی شــود، منطقــه 12 بــا 
شــاخص ارزیابــی عملکــرد بیــش از 3، بهتریــن عملکــرد را در 
ــه 4 و  ــس از آن منطق ــران داشــته اســت. پ ــن مناطــق ته بی
منطقــه 19 بهتریــن عملکــرد را داشــته انــد. مناطــق 7، 17، 
22 و 2 بــا شــاخص عملکــردی کمتــر از 0/5 بدتریــن عملکــرد 

در بیــن مناطــق تهــران را داشــته انــد.

6- نتیجه گیری:
ــان  ــران نش ــهر ته ــه ش ــای دوچرخ ــرد خانه ه ــی عملک بررس
ــر  ــا تاثی ــه ه ــن خان ــرداری ای ــره ب ــرایط به ــه ش ــد ک می ده
عمــده ای بــر عملکــرد آن هــا دارد. بــه عنــوان مثــال ســاعات 
ــزان تراکنش هــا داشــته  ــر می ــادی ب ــر زی ــات تاثی ــه خدم ارای

اســت.
ــای دوچرخــه در مجــاورت و درون  متوســط تراکنــش خانه ه
بوســتان هــا در 6 ماهــه اول ســال، تفــاوت زیــادی بــا متوســط 
تراکنــش کل خانه هــای دوچرخــه دارد امــا در مهرمــاه و آبــان 
مــاه ایــن مقادیــر تقریبــا برابــر اســت. ایــن تفــاوت نشــان مــی 
ــه  ــای دوچرخ ــات خانه ه ــتفاده از خدم ــده اس ــه عم ــد ک ده
اشــتراکی در فصــل تابســتان، در بوســتان هــای شــهر صــورت 

مــی گیــرد.
در مجــاورت  بیشــتر خانه هــای دوچرخــه  بــا جانمایــی 
ــهر  ــه در ش ــای دوچرخ ــبکه ای خانه ه ــر ش ــا، اث ــتان ه بوس
تهــران کاهــش یافتــه و بــا پایــان یافتــن فصــل گرمــا، 
متوســط تراکنــش بــه ازای هــر خانــه دوچرخــه کاهــش قابــل 

ــد. ــی ده ــان م ــی نش توجه
ــه  ــه و در نتیج ــای دوچرخ ــش خانه ه ــش تراکن ــرای افزای ب
ــام  ــرای انج ــران ب ــهر ته ــواری در ش ــه س ــعه دوچرخ توس
ــه هــا در مبــادی و مقاصــد  ســفرهای شــهری، جانمایــی خان
عمــده ســفر پیشــنهاد مــی شــود. ایســتگاه هــای متــرو، پایانه 
ــه  ــد و ... از جمل ــز خری ــی، مراک ــل عموم ــل و نق ــای حم ه
ــه  ــای دوچرخ ــتقرار خانه ه ــرای اس ــب ب ــای مناس ــکان ه م

مــی باشــد.
ــه در  ــای دوچرخ ــرد خانه ه ــی عملک ــاخص ارزیاب ــی ش بررس
ــا وجــود  مناطــق تهــران نشــان مــی دهــد کــه منطقــه 12 ب
ــرای  ــی ب ــیل باالی ــه، پتانس ــای دوچرخ ــم خانه ه ــداد ک تع
ــهر دارد.  ــزی ش ــواری در محــدوده مرک ــه س ــعه دوچرخ توس
وجــود مراکــز متعــدد خریــد، ایســتگاه هــای متــرو و رفــت و

آمــد زیــاد افــراد بــه ایــن منطقــه، از علــل بــاال بــودن شــاخص 
عملکــرد ایــن منطقــه مــی باشــد. پیــاده راه شــدن بخشــی از 
معابــر ایــن منطقــه نیــز بــر ایمنــی و راحتــی بــاالی دوچرخــه 

ســواری در ایــن محــدوده افــزوده اســت.
ــای و  ــداد خانه ه ــه تع ــن منطق ــردد در ای ــی گ ــنهاد م پیش
ایســتگاه هــای دوچرخــه، خصوصــا در مراکــز خرید و ایســتگاه 
هــای متــرو افزایــش یابــد. در مناطقــی ماننــد منطقــه 4، 19، 
18 و 13 کــه بخــش قابــل توجهــی از تراکنش هــا مربــوط بــه 
خانه هــای دوچرخــه در مجــاورت بوســتان هاســت، شــاخص 
ــاالی  ــاالی ایــن مناطــق نشــان دهنــده ظرفیــت ب عملکــرد ب
ــه  ــای دوچرخ ــداد خانه ه ــش تع ــرای افزای ــق ب ــن مناط ای

مخصوصــا در فصــول گــرم ســال مــی باشــد.
ــاخص  ــه و ش ــه دوچرخ ــداد خان ــترین تع ــا بیش ــه 8 ب منطق
ــه  ــن منطق ــاالی ای ــت ب ــده ظرفی ــان دهن ــاال، نش ــرد ب عملک
بــرای توســعه دوچرخــه ســواری بــرای انجــام ســفرهای 

ــت.  ــی اس ــای تفریح ــتفاده ه ــن اس ــهری و همچنی ش
ــی مناســب در  ــا ایمن ــرض و ب ــم ع ــر ک ــم معاب شــبکه متراک
ــن  ــداد خانه هــای دوچرخــه در ای ــش تع ــه و افزای ــن منطق ای
منطقــه خصوصــا در نزدیکــی ایســتگاه هــای متــرو و میادیــن 
اصلــی منطقــه، منجــر بــه ایجــاد اثــر شــبکه ای قابــل توجــه 

در ایــن منطقــه خواهــد شــد.
منطقــه 5 یکــی از مناطقــی اســت کــه بــا وجــود تعــداد زیــاد 
خانــه دوچرخــه، شــاخص عملکــرد پایینــی دارد. البتــه شــیب 
معابــر در ایــن منطقــه و عــدم وجــود دوچرخــه دنــده ای در 
ــن  ــر عملکــرد خانه هــای دوچرخــه ای خانه هــای دوچرخــه، ب

منطقــه تاثیــر منفــی گذاشــته اســت. 
ــد  ــز خری ــی مراک ــه در نزدیک ــای دوچرخ ــی خانه ه جانمای
ــه بهــره  ــازه ب ــه ت ــن منطق ــرو کــه در ای و ایســتگاه هــای مت
ــه و  ــرو بیم ــان، مت ــرو اکبات ــد مت ــد، مانن ــیده ان ــرداری رس ب
ــن  ــرد ای ــاخص عملک ــد ش ــی توان ــال، م ــد مگام ــز خری مرک

ــد. ــود بخش ــه را بهب منطق
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Abstract
 The development of cycling in metropolises requires the management of cycling facilities and
 the provision of suitable conditions for cyclists. One of the most important cycling facilities
 is bike sharing stations. These stations in Tehran are called "Bike Houses". Evaluating
 the performance of these houses can help cities' non-motorized transport authorities make
 planning easier for sensitive users of these facilities in urban passages. Using datas for
 the transaction of bicycle houses, appropriate indicators can be defined to evaluate the
 performance of bicycle houses. Examination of the indices showed that the reduction of
 service hours had a significant effect on transaction rates. Also the average transaction of bike
 houses in gardens and parks are much higher than other bike houses in hot seasons. Finally,
 the performance index of bicycle houses in different regions of Tehran was presented, with
 having 2 and 22 in Tehran having the highest performance index and regions 4 and 12 regions
.the lowest
Key words: Cycling, Bike Houses, Performance Evaluation, Transaction Data


