
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نقل پایدار و انسان محورور، توسعه حملزیست پایدامحیط

دوازدهمشماره   

  1140  تیر

ونقل پاکماهنامه دیجیتال حمل  

 زیستهای برقی و محیطدوچرخه 

حلی مناسب (، به عنوان راهE-Bikeهای برقی )دوچرخه

ها از محیط اطراف و استفاده از هوای برای بهره مناسب انسان

شوند. یکی از عمده دالیل استفاده از محسوب می آزاد

ها و های برقی توسط افراد، راحتی استفاده از آندوچرخه

نقلیه بر روی همچنین تاثیرگذاری مثبت این وسایل

توانند کمک های برقی میدوچرخه باشد.زیست میمحیط

شایانی در کاهش میزان آالینده کربن داشته باشند و همانند 

منتشر ها، مواد شیمیایی های شخصی و یا اتوبوسخودرو

ای و مزایها قابل بازیافت بوده باتری آنهمچنین کنند. نمی

 ها در حوزه بهداشت، غیرقابل انکار است.استفاده از آن

نقلیه ، توسط وسایلسالیانه اکسیدنیتروژن آالیندهاز درصد  50مونواکسیدکربن و  از درصد 80اکسیدکربن، درصد از دی 30بیش از 

د که هدف نوشمیتولید ای نقلیهها، توسط وسایلین آالیندهآور این مطلب در آن است که بخشی از اشود. نکته تاسفموتوری تولید می

کیلومتر(  8مایل )حدوداً  5اگر هر شهروند آمریکایی که  دهدتحقیقات نشان میباشد. ها پیمایش مسافت کوتاهی در طول روز میآن

این برقی تنها برای یک روز در هفته اقدام بورزد،  کند، به استفاده از دوچرخهیا کمتر از آن را برای رفتن به محل کار رانندگی می

 همان تاثیری را خواهد داشت که بالفاصله یک میلیون خودرو کنار گذاشته شوند. او اقدام 

دهد یها نشان مزیست در پی داشته باشد، اما مقایسهتواند اثراتی را برای محیطهای برقی نیز همانند تولید خودروها میتولید دوچرخه

 توجه نخواهد بود.  نقلیه موتوری، قابلمقدار آن به اندازه تولید وسایل

نقلی با میزان انتشار کربن کمتر، وهای حملتوسعه وسیله

د. باشمحیطی میموضوع اساسی در بحث ارتقا شرایط زیست

، رویده است پیادهشده، مشخص شبر اساس تحقیقات انجام

دوچرخه سواری )عادی و یا برقی(، حتی اگر تنها با یک سفر 

ی ریاتوانند تاثیر بسنقلیه در هفته جایگزین شوند، میوسیله

 میزان آالینده تولید شده داشته باشند.کاهش در 

اند در سالیان اخیر، با های برقی توانستهسازندگان دوچرخه

روز و متنوع خود، تمایل به استفاده از این تولیدات به

نقلیه را در بین بسیاری از افراد بزرگسال و بازنشسته، وسایل

 جوانان و حتی کودکان افزایش دهند.   

-سازی میزان انرژی مصرفی )واتمعادلنتایج تحقیقات 

و  قطارهاروی، های برقی، پیادهساعت( توسط دوچرخه

دهد برای هر کیلومتر سفر، یک دوچرخه نشان می خودروها

ساعت انرژی مصرف -وات 15الی  5عادی/برقی در حدود 

، 20الی  15روی پیادهکند، در حالی که این شاخص برای می

، نقلیه تنها با یک سرنشینو  برای یک وسیله 40الی  30قطار 

 ساعت خواهد بود.-وات 400در حدود 

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

 سبز، یفضا جادیروها، اادهیعرض پ شیافزا آن یبه تردد خودروها و به جا یدهتیو کاهش اولو یسازآرام

 .در دستور کار است یمحورانبا هدف انس یمعابر شهر یباسازیو ز یونقل عمومدوچرخه و حمل ژهیو یرهایمس جادیا

 "زاده، مدیرعامل مهندسین مشاور رهیافتمهدی حسن"

 نقلیهوسایلهای برقی و سایر مقایسه دوچرخه 

 

 

 

 

1- https://citylimits.org/2022/07/06/how-e-bikes-can-help-nyc-reach-its-climate-goals/ 

2- https://ebikeshq.com/electric-bikes-environment-carbon-footprint-energy-battery-disposal/  

بررسی و مقایسه توان ورودی و خروجی یک دوچرخه 

معمولی با ساختار مکانیکی و یک دوچرخه برقی نشان 

واحد توان ورودی )معادل سوخت  28دهد، به ازای هر می

واحد توان خروجی های معمولی، یک فسیلی( در دوچرخه

شود. این در حالیست که این نسبت در تولید می

تر، خواهد بود. به بیان ساده 1به  8/5های برقی، دوچرخه

درصد و برای  17های برقی در حدود بازدهی دوچرخه

 باشد.درصد می 3های مکانیکی تنها دوچرخه

 برقی و مکانیکیهای مقایسه دوچرخه 

 

 

 

 

 (ساعت-وات) سفر لومتریک 1 یبرا ازیمورد ن یانرژ زانیم

 

 

 

 های برقی و معمولیمقایسه توان ورودی و خروجی دوچرخه
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