
 

 

 

 

 

 

 

 

 

:عنوان  

 در بحران کرونا ؟ روی و تردد با دوچرخها پیادهی و ونقل عمومیاستفاده از خودرو شخصی، حمل

 مهندسین مشاور رهیافت
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 ونقلی در زمان پاندمی ویروس کرونا در ایتالیاراهکاری برای بازنگری در حل مشکالت حمل

ونقل عمومی مورد حملاستفاده از  از قرنطینه،شهرها و ایاالت و خارج شدن  بازگشایی در اولین گام بعد از

یافته نقل به میزان قابل توجهی کاهش وکه تقاضا و عرضه حمل نداسان مشاهده کردکارشن اکثربررسی قرار گرفت: 

کنند اپراتورها سعی می . همچنینکنندمیپرهیز و شلوغ  های بستهمحیطحضور در ، زیرا مردم از است

ظرفیت درصد  02تا  02رو . از اینتضمین کنند های فاصله اجتماعی را با کاهش ظرفیت وسایل نقلیهمحدودیت

 تعداد که نیست شکی .باشدمی ٪22 به نزدیک و بیشتر رقم این قطارها برای ها و ترامواها قابل استفاده است.اتوبوس

و پس از تابستان روند، به بیرون می مواد غذایی کنند و یا برای خریدسفر می کار برای که مسافران از زیادی

شود که کدام مد شوند. حال در اینجا این سوال مطرح میونقل میحملبه تغییر روش  ناچار ارسمدبازگشایی 

 گیرد؟ و عواقب این تغییر در جامعه چه پیامدهایی را خواهد داشت؟ونقل مورد استقبال قرار میحمل

در ایتالیا  ونقل پاکاز حملبرای مقایسه دو مجموعه سناریو   bikenomicsه از، یک مدل ساد Decisio 1در

با سناریوهای  "عدم مداخله"سناریوهای ، به طور خالصه کند.به تدریج در ماه مه شروع به کار می که شداندازی راه

به سمت  عمومی نقلوحملدر اولین سناریوها، کسری متغیر از کاربران  شد. مقایسه "COVID سیاست های پس از"

سالمتی، نظیر و سایر اثرات اجتماعی  ترافیکیرات مدل ما بین اث این شخصی سوق پیدا می کند. درهای ماشین

. نتایج اولین سناریوها در شکل زیر نشان داده شده ستاتمایز قائل شده ...، ایمنی و شرایط اقلیمیآلودگی هوا ، 

 .است

 

 ونقل عمومی و خودروهای شخصیاستفاده از حمل-در زمان پاندمی ویروس کرونا در ایتالیا )سناریوهای اول( ونقلیها و منافع اجتماعی سناریوهای حملهزینه

ابد و یهای اجتماعی افزایش میو افزایش سفرهای اتومبیل، هزینه ونقل عمومیحملبا کاهش درصد سفرهای 

از سفرها به خودروهای  %76با انتقال ، . در سناریوی میانیاست ایجاد و شدت ترافیکها مربوط به ترین آنمهم

                                                           
 یک شرکت مشاورهای است که با مشاوران متخصص در زمینه خود، رویکرد تازه و صادقانهای را به مشتریان ملی و بینالمللی خود ارائه میدهد. 1
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تحلیل  ،در مجموعه سناریوهای دوم یابد.افزایش می میلیارد یورو در سال 52 حدودهای اجتماعی در، هزینهشخصی

چه اتفاقی  روی مشارکت کنندسواری و پیادهدر تشویق جامعه به دوچرخههای ملی و محلی که اگر دولت شد

 به کاربران از ٪33)ه استشد داده نشان شروع نقطه عنوان به باال در که "میانی"با در نظر گرفتن سناریوی ! فتدامی

 دوچرخه و روی پیاده اب کیلومتر 2 زیر مانده باقی سفرهای تمام اول، مرحله در ،(هستند پایبند عمومی نقل و حمل

های برقی و استفاده از دوچرخه رویپیاده اکیلومتر ب 52 زیر سفرهای تمام دوم، مرحله در. شوندانجام می سواری

 .نتایج این مجموعه دوم از سناریوها در شکل زیر نشان داده شده است شوند.انجام می

 

 یسوارروی و دوچرخهپیاده-در زمان پاندمی ویروس کرونا در ایتالیا )سناریوهای دوم( ونقلیها و منافع اجتماعی سناریوهای حملهزینه

 

ی از افزایش فعالیت و دوم به دلیل مزایای سالمتی ناش گربیرونی مداخله اوالً به دلیل اجتناب از عوامل این سناریو

وری نیروی کار و بیماری، افزایش بهرهابتال به شامل افزایش امید به زندگی، جلوگیری از و اثرات ناشی از آن، بدنی 

میلیارد یورو در سال  02به تقریباً  منافعدر سناریوی دوم، این باشد. زا میدرآمد، بسیار های پزشکیهزینهکاهش 

 در ها برای نشان دادن تفاوتی کههستند، اما آن برآوردیکه هر دو مجموعه سناریو  شدهتصدیق  البته د.رسمی

تواند به در حقیقت، ترکیبی از این دو سناریو می. نداشده وانند ایجاد کنند، ساختهتمی شهری سیاست تصمیمات

کنند و برخی دیگر به واقعیت نزدیک باشد: برخی از افراد به سمت استفاده از وسایل نقلیه شخصی سوق پیدا می

به پردازند. با این حال با وجود اینکه امکان دارد تعداد سفرهای روزانه سواری میروی و دوچرخهاحتمال زیاد به پیاده

ای از سفرهای روزانه را به تواند سهم عمدهسواری میروی و دوچرخهدلیل دورکاری به حداقل برسد، سناریو پیاده

گیری مجدد تواند برای رونقنیز است که می دارای تأثیرات مثبت اجتماعی قابل توجهی خود اختصاص دهد که

 یک نمونه خوب از چگونگی استفاده از این اقتصاد و حفظ فاصله اجتماعی برای کل جامعه سودمند باشد.

bikenomics   خود را برای عموم مردم توضیح  هایسیاستبرای ارائه بینش و کمک به تصمیم گیرندگان است که

 دهند.
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