
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سبز ءایاح یو فراخوان برا داریحمل و نقل پا

هفتمشماره   

  1400 بهمن 

ونقل پاکماهنامه دیجیتال حمل  

 جایی در دوران پاندمیترین روش جابهایمن 

در حالی که بسیاری از شهرها در سراسر دنیا در پی شناسایی 

گذاری اجتماعی برای های متعددی از فاصلهو معرفی روش

هستند، بسیاری  COVID-19کاهش میزان ابتال به بیماری 

از افراد نیاز دارند تا در سطح شهر تردد نمایند، به محل کار 

تهیه کرده و یا به  خود مراجعه کنند، مایحتاج روزانه خود را

 سایر افراد نیازمند کمک نمایند.

، سازمان بهداشت جهانی COVID-19ت پاندمی امواز به

جایی جابه هایترین روشروی را ایمنسواری و پیادهدوچرخه

معرفی کرده و کشورهای بسیاری نیز اقداماتی  هادر سطح شهر

ها اند که در ادامه به برخی از آنرا در این خصوص انجام داده

 اشاره خواهد شد.

های مربوط توان بحرانکند، نمیپنجه نرم میوآن دست ناشی از و پیامدهای اقتصادی COVID-19از آنجایی که جهان با بحران 

. در حالی که اقدامات متعددی در شهرها ردفراموش ک بوده است افزایشبه آب و هوای کره زمین را که در چند دهه گذشته در حال 

ماکان ک، اهش دهدهای محیطی را کو کشورهای مختلف برای کاهش میزان انتشار ویروس توانسته است به طور موقت انتشار آالینده

 کربن اتمسفر در باالترین سطح خود در تاریخ بشر قرار دارد.اکسیداین واقعیت وجود دارد که سطح دی

تا مشکالت سالمت، اقتصاد و  گام بردارندسبز  اءصدد تحقق مدل احی گیرندگان در همه سطوح باید درواضح است که تصمیم

 بخش کلیدی این تواندمی و توسعه آن نقل پایدارولمبه صورت همزمان برطرف گردد. حرکت به سمت ح محیطیزیستهای بحران

 ایجامعه جادایمحیطی را حل کرده و به بسیاری از معضالت زیستبا میزان انتشار آالینده کمتر،  تواندای که میفرآیند باشد. توسعه

 ید.کمک نمانیز  COVID-19 سالم و عاری از بیماری

، بسیاری از COVID-19در مراحل ابتدایی بروز بحران 

شهرهای آمریکایی طرحی را به مرحله اجرا درآوردند که در 

تنها به تردد معابر به روی خودروها بسته شده و آن 

 .یافته استاختصاص سواران پیاده و دوچرخهعابران

ا ب "های بازخیابان"به طور مثال و در شهر نیویورک، برنامه 

سواران اجرا پیاده و دوچرخهینتردد عابر اولویت دادن بههدف 

نقلیه وسایل ، بهی جهت ترددتراولویت کم و در کنار آن شده

نقلیه تحویل بار و پارک خودروها داده شده امدادی، وسایل

ای از این شهر با قراردادن موانع فیزیکی در است. در محله

تردد فضای ، رنگیهای کشیرو و با ایجاد خطمحل سواره

پیاده افزایش پیدا کرده و محدودیت زیادی برای تردد نیعابر

 است.نقلیه ایجاد شدهوسایل

 

 

مسیرهای " که از آن با عنوان "مسیرهای موقت دوچرخه"

سواری دوچرخه یژهومسیر  شود،نیز یاد می "سواری کرونادوچرخه

اندازی شده و هدف از راه مدتی کوتاه در  با موانع موقت باشد کهمی

سواران آن اختصاص فضای بیشتر با ایمنی مناسب برای دوچرخه

جهت تردد در سطح شهر در زمان بحران و یا در مواقع برگزاری برخی 

 رویدادها است تا موجب بهبود شرایط ترافیک شود.

ایجاد از دیگر دالیل ایجاد مسیرهای موقت دوچرخه در دوران پاندمی، 

نقل عمومی بوده است، جایی وی مناسب برای سفرهای حملجایگزین

باشد. از طرف دیگر نیز که خطر ابتال به بیماری قابل مالحظه می

 تواند موجبسواری، میافزایش فعالیت فیزیکی به وسیله دوچرخه

 آمده از انجام پژوهشنتایج بدستتقویت سیستم ایمنی بدن گردد. 

ظیر پاریس، لیون، اشتوتگارت و .... نشهر اروپایی از جمله  106در 

سواری در بسیاری از شهرهای اروپایی دوچرخهدهد سهم نشان می

 درصد افزایش یافته است. 48تا  11بین 

 تغییر در حجمهمانگونه که نمودار مقابل نشان داده شده است، میزان 

های قبل از احداث مسیرهای موقت ماهدر  تردد روزانه دوچرخه

های اروپایی قابل مالحظه شهرهای بعد از آن در ماهدوچرخه و 

 باشد.می

 تر کنید تا خودروهای بیشتری عبور کنندها را عریضیگر زمان آن که خیاباند

 در مدیریت ترافیک شهرهای پیشرو عالوه بر اختصاص بخشی از عرض خیابان به  .گذشته است

. شودختصاص داده میاعرض معبر به فضای تعامل و نشستن مسیرهای ویژه دوچرخه، بخشی از 

 .اندها ایجاد شدهبرای انسان هاو آن های شهری، دیگر برای خودروها نیستندخیابان

 ( مسیرهای موقت دوچرخه Pop-Up Bike Lanes)  
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