
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  یشهردر انجام سفرهای روی سواری و پیادهدوچرخهاستفاده از ظرفیت 

شانزدهمشماره   

  1140  آبان

ونقل پاکماهنامه دیجیتال حمل  

شهرها نقش مهمی را در ارائه گردد و از دو برابر  بیش 2050تا  2020های تعداد سفرهای شهری بین سال شودبینی میپیش

 و در نتیجه کاهش میزان انتشار آالینده ایفا خواهند نمود. نقلی به شهروندان جهت انجام سفرهاوهای مناسب حملشیوه

بیشتر پذیرد و سواری صورت میروی و دوچرخهشهری در دنیا، بوسیله پیادهسوم از سفرهای درونتنها یک در حال حاضر

کیلومتر  5شهری کمتر از شهری درونسفرهای از  درصد 60این در حالی است که شوند. نقلیه موتوری انجام میسفرها با وسایل

 از تقاضای باالییسواری این پتانسیل را دارند که سهم روی و دوچرخهیادهکیلومتر هستند. لذا پ 1کمتر از نیز  درصد 25و 

 کرده و اینجلوگیری  2COری از انتشار گاز سواروی و دوچرخهشتر پیادها برآورده کنند. ترویج بیجایی فعلی و آینده رجابه

  .  تواند تاثیر بسزایی در میزان کاهش تلفات ناشی از این آالینده داشته باشد.اقدام می

بحرانی، شرایط این  بروز اصلییکی از دالیل 

 .باشدمیونقل موتوری حملوسایل از  استفاده

عالوه بر  توانندمی سواریدوچرخه و  روییادهپ

 یبه پیشگیری از مشکالت حفظ سالمت جسمانی،

کنند. نیر کمک  افسردگی و زوال عقل نظیر

یم به طور مستقتواند می تردهفعالیت بدنی گس

در میلیارد یورویی  300جویی حدوداً باعث صرفه

 گردد. 2030تا سال  های درمانزینهه

 

 ندارد ییجا یشهر یزیردر برنامه گریخودروها د عتریبه تردد هر چه سر یدهتیاولو

 یفضا جادیروها، اادهیعرض پ شیافزا آن یبه تردد خودروها و به جا یدهتیو کاهش اولو یسازو در عوض آرام

در  یمحورانبا هدف انس یمعابر شهر یباسازیو ز یونقل عمومدوچرخه و حمل ژهیو یرهایمس جادیسبز، ا

 "افتیمشاور ره نیمهندس رعاملیزاده، مدحسن یمهد"دستور کار است.

 منابع:
Path partnership for active travel and health. Make way for walking and cycling / PATHFORWALKINGCYCLING.COM 

های وهشیاستفاده از های جامعه در تعامل است. با سایر بخش پیوستهچیده است که ونقل یک سیستم پیحمل

اگر  .داشته باشد ی و اقتصادیمحیطی، اجتماعتمسائل زیس باتواند ارتباط مستقیمی میونقلی مختلف حمل

توانند سواری میروی و دوچرخهشود، پیادهدرنظر گرفته برای شهرهای خودرومحور  موثریریزی برنامه

های حرکتی هستند که برای سواری گزینهروی و دوچرخهباشند. پیادهبرای تردد شهری مناسبی  هایجایگزین

 در دسترس هستند. و ... شرایط اقتصادی های فیزیکی،ظر گرفتن سن، تواناییبدون در ن اقشار جامعه همه

نی به اندازه کافی تحرک ندارند. میلیارد نفر( از نظر بد1.4)حدود درصد از جمعیت بزرگسال جهان 28حدود در 

 طان،سرهای عروقی، سکته مغزی، دیابت، به دلیل افزایش بیماری میلیون نفر را عمدتاً 6ساالنه حدود  ،تحرکییب

کودکان  در بین. این بحران کشاندمی( به کام مرگ زودرس NCDsهای غیرواگیر )فشارخون باال و سایر بیماری

ساله در  17تا  11درصد از دختران و پسران  80و نوجوانان بسیار حاد است. بر اساس آمار ارائه شده، بیش از 

 ک ندارند.جهان به اندازه کافی تحر

 

 سواری و سالمتی!روی، دوچرخهپیاده 

شود. این آمار همواره در حال نقل تولید میوآالینده کربن منتشرشده در جهان توسط بخش حمل درصد از میزان 27

نقل عالوه بر انتشار مستقیم آالینده، در بخش استخراج و پاالیش سوخت، ساخت وسایلوبخش حمل  رشد است.

  است. سهیم ندهآالی انتشار در  نیز غیرمستقیم بطور ... و زیرساخت هایپروژه توسعه نقلیه،

 

 

 

 

 

 

همانگونه که در نمودار زیر ارائه شده است، 

های شیوهسواری روی و دوچرخهپیاده

 ارانتشمیزان  در  با تاثیر اندک ونقلیحمل

این دو  به همین جهت. باشندمیکربن 

 موثریحل راه توانندمی جاییروش جابه

 یرسا برای کاهش چشمگیر انتشار کربن و

ویژه در ها در سفرهای کوتاه، بهآالینده

 .باشند خودروییمقایسه با سفرهای 

 

 

 

 

 

 

 نقلی و میزان انتشار آالیندهوهای حملشیوه 


