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 مقدمه

میلیارد نفر از اواسط آوریل تاکنون تحت دستورات  1/9، بیش از کند تالش می COVID-19کردن شیوع  از آنجا که جهان برای متوقف

اند.  نقل عمومی را محدود کرده و ت حملشهرها به دلیل کاهش نگرانی و افزایش سالمتی، بسیاری از عملیاقرنطینه کامل یا جزئی قرار دارند. 

د در حالی که این اقدامات برای جلوگیری از شیوع این بیماری ضروری است، اما بسیاری از افراد که هنوز هم برای انجام کارهای اساسی مانن

برخی  آورند. ، چالش هایی را به وجود میدارند ، رفتن به محل کار و ... نیاز به ترک منزلاز یک فرد عزیزمراقبت  مواد غذایی یا دارویی،خرید 

سواری روی  پذیر و قابل اعتماد به دوچرخه به عنوان یک گزینه مقاومت خال، شواهد حاکی از آن است که بسیاری از افراد برای پر کردن این 

 اند.  آورده

 

 

 



 
 

 کرونایی شرایط در پاک ونقل حمل

یاالت متحده هستند. ، انگلستان و اآلمان، ایرلند، هد افزایش ترافیک دوچرخه از جمله در چینسواری شهری شا های دوچرخه بسیاری از شبکه

طراری خطوط دوچرخه اضایجاد ها با  افزایش یافته است. برخی دولت ٪951بیش از  COVID-19سواری در طول شیوع  ، دوچرخهدر فیالدلفیا

ایجاد فضای بیشتر برای  ایفیالدلفیا بر دهند. ، به افزایش تقاضا پاسخ میاشتراکیهای  به دوچرخه کارمنداندسترسی شخصی امکان و 

 است. هوسایل نقلیه موتوری کرد برای ،مایل 4/4 حدود بستن بخش بزرگی از جاده اقدام به  ها سواران و پیاده دوچرخه

 

 
 یالدلفیامایل مسیر دوچرخه موقت در ف 4/4ن از اضافه شدل و بعد تصاویر قب

 



 
 

. بوگوتا در افتتاح هستندسواری به طور موقت یا دائمی  های دوچرخه زیرساختدر حال گسترش  ،COVID-19برخی از شهرها در پاسخ به 

آزمایش  نیز در سایر روزهای هفته کرد، محدود میمرور وسایل نقلیه را عبور و بطور معمول ها  یکشنبه را که ، سیستمیسیکلوا مایلی 22شبکه 

دوچرخه برای خرید  و یک اپراتور دوچرخه خصوصی)تحرک شهری(  New Urban Mobilityسازمان ، همچنین در یک پروژه آزمایشیکرد. 

 دهند. مندان مراقبت های بهداشتی وام میبه کار الکترونیکی

 

 
 مایل مسیر دوچرخه موقت در بوگوتا 22تصاویر قبل و بعد از اضافه شدن 

 

 



 
 

و نقل عمومی ارائه  کاهش خطرات استفاده از وسایل حملدوچرخه موقت برای مسیر مایل زیرساخت  01هایی را برای  مکزیکو سیتی برنامه 

، شهر دیگر آلمان 999 در است و قصد دارد سازی کرده پیادهرا در طول یک جاده اصلی  یمایل 9داد. برلین اخیراً یک مسیر دوچرخه موقت 

است که  اند. شهر نیویورک متعهد شده را انجام داده، ونکوور و کلگری اقدامات مشابهی د. اوکلند، مینیاپولیس، دنورگسترش دهرا  زیرساخت ها

را  وسایل نقلیه برایها  بودن جادهکند و بسته  های منهتن و بروکلین اضافه شده را به بخش مایل خط دوچرخه موقت محافظت 9به نزدیک 

 آزمایش کند.

 
 ایجاد مسیرهای دوچرخه موقت با استفاده از مخروط ها

استقبال از نظیر برای  رد بسیاری از فرضیات گذشته هستند. این روند فرصتی بیدر حال تجدید نظر در مو مدیران شهر، این زمان اغلبدر 

 برای کنترل چین قرنطینه شهر ووهاندر طول دو ماه نقل شهری است. و حملجدانشدنی در سیستم های سواری به عنوان بخشی  دوچرخه

های  )دوچرخه Bikeshareهای  شرکت خدماتکردند.  رخه برای تهیه مایحتاج به ساکنین شهر استفاده، داوطلبان از دوچCOVID-19شیوع 

  کادر درمان و افراد نیازمند قرارگرفت.در دسترس  افزایش یافت و به صورت رایگان بهداشتیرعایت اصول با اشتراکی( 

 



 
 

ا ، بدوش های اشتراکی در چین( شناخته می )دوچرخه Mobikeبا عنوان  اخیرا، که  Meituan Bikeshareمارس ،  92ژانویه تا  29از 

نفر از این سرویس  206111. است گرفتهانجام با دوچرخه میلیون سفر در ووهان  9/2اپیدمی حدود  در طول، های خود اعالم کرد استناد به داده

است که  افزایش یافته ٪91، میانگین مسافت روزانه واقع. در است میلیون مایل 2بیش از  ها آن سواری اند که مسافت دوچرخه استفاده کرده

 تر دارد. دوچرخه برای سفرهای طوالنیاستفاده از  نشان از افزایش

، در (های اشتراکی شهر نیویورک )دوچرخه شهر نیویورک Bikeshareهود است. سیستم مش نیز روندهای مشابه در سایر شهرهای جهان 

افزایش در ماه مارس شاهد  نیز کرد. شیکاگو و فیالدلفیا ا در مقایسه با سال گذشته مشاهدهدرصد افزایش تقاضا ر 66اوایل ماه مارس 

 ای برای ربه کرد. لندن راهنمای ویژهترافیکی را تج ٪461افزایش  خود بودند. یکی از مسیرهای اصلی دوچرخه فیالدلفیا سواران دوچرخه

از هر زمان دیگری فروش دوچرخه های  فروشگاه ترافیک ،های غیر ضروری همه مغازه کردن تعطیلسواران جدید صادر کرد و پیش از  دوچرخه

 بیشتر شد.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ی بازگشایی مجدد در هایی را برا شهرهای این کشور برنامهیابد و  کاهش میروس به آرامی در ایتالیا از آنجا که شمار تلفات روزانه کرونا وی

سعی در حفظ فاصله اجتماعی دارد. در  ،تر و کاهش سرعت مجاز های گستردهرو افزودن خطوط موقت دوچرخه و پیادهبا  ، میالنگیرند پیش می

که  است با مسافت طوالنی ایجاد کرده ای را  . پاریس خطوط دوچرخهاند دوچرخه تبدیل شدهنیز به خطوط  ای های حاشیه پارک، برخی از برلین

دقیقه  95به راحتی در مدت  توانند جایی که افراد میاست،  های را به خود اختصاص داد دقیقه 95کند و نام شهر  حومه را به مرکز شهر وصل می

طوط موقت هستند تا خ با سرعت در تالش، دیگر، مانند بوداپستشهرهای . انجام دهند خود را کارهای روزانه سواری روی یا دوچرخه پیاده

 ، ممکن است همیشگی شوند.وب باشند، اضافه کنند اما اگر محبندبینی نشده بود دوچرخه جدیدی را که پیش

  
 طرح ایجاد مسیر دوچرخه موقت در میالن

 مزایای دوچرخه سواری

 ر حال حاضر شرایط کرونایی بهبود دهد. تأثیر اقتصادی جهانی بحران کرونا ویروس دتواند اقتصاد را در  سواری می افزایش دوچرخه

توانند موجب  های گسترده زیرساختی هستند که می مشغول طرحها  د که شدیدتر شود. بسیاری از دولترو شدید است و انتظار می

ست که شامل سواری ا حمایت از دوچرخهها برای  ساختگذاری در زیر ی شوند. یکی از این موارد سرمایهایجاد شغل و فعالیت اقتصاد

ه با حفظ فاصله اجتماعی سواری است. از آنجا ک های دوچرخه جمعی و برنامه شده، تأسیسات پارکینگ دسته ایجاد مسیرهای محافظت

هایی  ن فعالیتچرخه برای چنیتوانند به صورت حضوری از مغازه ها، کافه ها و رستوران های محلی خرید کنند، استفاده از دو افراد می

)سامانه پیک آنالین( نیز با دوچرخه انجام  UBERدهی توسط  همچنین خدمات های اصلی و مناطق تجاری در الویت است. خیاباندر 

 شود. می

 مت هوای شهری بر سالسواری با بهبود کیفیت  دوچرخه تواند سالمت عمومی و کیفیت زندگی را بهبود ببخشد. دوچرخه سواری می

دهد. یکی از مطالعاتی که توسط دانشمندان انجام گرفت حاکی از  های خاص را کاهش می گذارد. ریسک ابتال به بیماری همه تأثیر می

است. بنابراین  افزایش یافته  ٪95در مناطقی که میزان آلودگی هوا بیشتر است،   COVID-19آن بود که خطر مرگ و میر ناشی از 

 اهش آلودگی هوا و افزایش فعالیت بدنی بهترین انتخاب است.سواری برای ک دوچرخه
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