
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

یبا آسمان آب یبه سمت شهر یگام

 
  ا    م ی بر ی ب   م  ر م ب    ی     

هشتمشماره   

  1400 اسفند 

ونقل پاکماهنامه دیجیتال حمل  

    ی، فر  ر  ز  فر ح   سرگرمیم  ر م ب  

امروزه و در شهرهایی در سراسر اروپا، آمریکا و آسیا، 

 های متعددیها نفر سفرهای خود را بوسیله گزینهمیلیون

دهند. در حالی که دوچرخه و میکروموبیلیتی  انجام میاز 

سال  5اند در طول های برقی اشتراکی توانستهدوچرخه

گذشته بسیار مطرح و پرطرفدار شوند، کسی این تصور را 

بتوانند سهم بسیاری از  نیز نداشت که اسکوترهای برقی

 سفرها را به خود اختصاص دهند. 

 یبار واژه نیاول یکه برا یلگری، تحل1ویدید سیهورِ

 5۰۰کمتر از  یهینقل لیوسا یرا برا «یتیلیکروموبیم»

 ندهیسال آ 1۰که تا  کندیم ینیبشیکرد، پ انیب لوگرمیک

 .رندیپذیمفهوم را م نیا ایدرصد شهرها در سراسر دن ۸۰

 یداریسطح پا نیهم اکنون کمتر ،اندبر خودرو انجام داده ینقل مبتنوحمل یهاستمیدر س ینیسنگ یهایگذارهیکه سرما ییشهرها

در  داریونقل پاحمل یکالنشهر جهان برا ۳1در  ریدر چند سال اخ یشهر زانیرکه برنامه ی. با اقداماتکنندیرا تجربه م یطیمح

درصد کاهش  1۰تا  نیانگیشهرها به طور م نیدر ا یشخص یروهاسفر با خود ،۲۰۳۰که تا سال  شودیم ینیبشیاند، پگرفته شیپ

 آن شود. نیگزیجا یسوارو دوچرخه یروادهیپ ،یونقل عمومو حمل ابدی

 یازهاینتمرکز بر مردم و  ر،یاما در چند سال اخ گرفتیشهر بر اساس تردد خودروها صورت م یهارساختیز یطراح ن،یاز ا شیپ

مناسب، آباد و  ،یزندگ یشهر را برا کی میتوانیم یزمان قرار گرفته است. یمسئوالن و طراحان شهر یهابرنامه تیآنان در اولو

امن، آرام و دور از استرس و  یآن ایجاد محیط یشهر رانیکه هدف مد یکه شهروندانش آن را دوست بدارند؛ شهر میبسامان بدان

 شهروندان است. یهیاهو برا

نقل والمللی کارگران حملفدراسیون بین بر اساس گزارش

(ITF ،) اسکوترسواران و  یبرا یخطر اصل ۲۰۲۰در سال

درصد حوادث منجر به فوت( در  ۸۰سواران )شامل دوچرخه

 گذاراناستیمبنا به س نیا و بربوده مشترک با خودرو  یرهایمس

شده به صورت و جدا وستهیپ یرهایمس جادیا یشهر رانیو مد

ن است. جدا کرد شده هیتوص یتیلیکروموبیم یبرا یکیزیف

 ریتأث کیتراف یازسنقل و آراموحمل یهاروش ریخودروها از سا

 نیاز سفر دارد. همچن وهیش نیا یمنیا یبر رو یریگچشم

لیساو نیکاربران ا یآگاه شیافزا یکه برا یاز کسان دیشهرها با

رناک خط یاز رفتارها یریشگیبه منظور بهبود رفتار و پ هینقل

 .ندینما تیحما ،کنندیم یگذارهیسرما

میلیون سفر بوسیله دوچرخه  1۳6و در کشور آمریکا،  ۲۰19در سال 

 6۰، دوچرخه برقی و اسکوتر انجام شده است که این میزان اشتراکی

 نقلی در سالوحمل هایشیوهرها بوسیله این فرصد بیش از میزان سد

 ،در کشور آمریکا ۲۰1۰بوده است. در مجموع و از سال  ۲۰1۸

 .است شدهمیلیون سفر بوسیله دوچرخه اشتراکی و اسکوتر انجام  ۳4۲

 یاشتراک درصد از فعالیت مربوط به اسکوترهای برقی ۲۲تا  ۲۰حدود 

متمرکز شده است. دلیل آن نیز آن در آمریکا، در کالیفرنیا و اطراف 

تراکم جمعیت، جمعیت با هوش باال در زمینه تکنولوژی، کاهش 

  های مربوط به آالیندگی صفر است.مالکیت خودرو و سیاست

درصد از  COVID-19 ،9۳سال گذشته به واسطه پاندمی  ۲در 

اشتراکی، تبدیل به  برقی کنندگان جدید اسکوترهایاستفاده

طوط خ نیز کشورهایی نظیر آلمان اند.کنندگان دائمی آن شدهاستفاده

اند تا اسکوترهای اشتراکی احداث نموده و هاای برای دوچرخهویژه

 شهرهای ،۲۰۲۰در مارس را دربر داشته باشد.  هاآنافزایش استفاده از 

های شهر برتر اروپا در زمینه زیرساخت ۳مادرید، پاریس و برلین، 

  اند.ها بودهو امکانات مربوط به آن اشتراکی اسکوترهای برقی

کنندگان از اسکوترهای برقی گردد تعداد استفادهبینی میپیش

 .2میلیون نفر در جهان برسد 1۲5.4، به ۲۰۲6اشتراکی تا سال 

 یمختلف کشور با خودرو یها در شهرهاییدرصد سهم جابجا ۸۰تا  5۰امروزه 

 درصد  ۲5توان سهم خودروی شخصی را به پایدار می ریزی صحیح وبا برنامهباشد. شخصی می

 درصد ۳۰تا  یروادهیپدرصد،  4۰نقل عمومی تا وجایی را به ترتیب حملرسانده و سایر سهم جابه

 .رندیدرصد بر عهده بگ 5 تا خه و اسکوتر و...و دوچر

  س   رهای برقی    ش ر کی فز    سهم  س فاده  ز  
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