
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 گامی دیگر در جهت کاهش خودرو محوری

پانزدهمشماره   

  1140  رمه

ونقل پاکماهنامه دیجیتال حمل  

  ؟معمولی یا دوچرخه تاشودوچرخه! 

 . قابلیت تا شدن دارند.1

تر به مراتب راحت دوچرخه تاشوشدن از . سوار و پیاده2

 باشد.ها میدیگر دوچرخهاز انواع 

 سبک هستند. .3

ها استفاده کرد. توان از آنبرای مدت طوالنی می .4

 )بادوام هستند(

 شوند.های سفر می. باعث کاهش هزینه5

 پذیر نیست.ها به راحتی امکان. دزدیدن آن6

ی حطرا و سلیقه شخصیمیل با مطابق را ها نآتوان . می7

 و سفارش داد.

 . قابلیت حمل دارند.8

  ... و

دوچرخه های عمده، راهکاری برای تشویق به استفاده از ایجاد پارکینگ دوچرخه در مکانتوجه و 

 "افتیمشاور ره نیمهندس رعاملیزاده، مدحسن یمهد" در سفرهای شهری است.

 تاشوهای دوچرخه هایویژگیترین مهم 

 

 

 

 

ای طراحی شده است که به گونهبه تاشو. قابلیت تا شدن: دوچرخه 1

 ،ها در قفسهشوند و حمل، نگهداری و یا قرار دادن آنجمع می راحتی

جهت حمل آن نیازی به  آسان است. همچنین و ... قطار ،چمدان

ای نبوده و دیگر الزم نیست بر ارتباط کالمی با راهبر قطار و یا اتوبوس

 جایی آن در انتهای واگن و یا اتوبوس بایستید.حمل و جابه

بسیار کوچک  تاشودوچرخه های شدن آسان: چرخ. سوار و پیاده2

د توانمیو این مسئله کوچکی دارد  ابعاد نیز لههستند و خود وسی

 .کمک بسیاری به افراد در استفاده از آن نماید.

در باید  اغلب معمولی هایروند: دوچرخهه آسانی به سرقت نمیب. 3

در محل پارکینگ دوچرخه پارک شوند فضای خارج از آپارتمان و 

به راحتی  ،وزن و اندازه کوچک خودبا توجه به  تاشو هولی دوچرخ

آپارتمان نیز  داخلی فضایدر  حتی ها راآن توانو میبوده قابل حمل 

 .به همراه برد

رانندگی به سمت محل کار حتی با استفاده های سفر: . کاهش هزینه4

به همراه  های قابل توجهی راتواند هزینهونقل عمومی میاز حمل

های سفر خود به دنبال کاهش هزینه چنانچه داشته باشد. بنابراین

در   ،هابار هزینه برای خرید این دوچرخه توان با یکمی م،باشیمی

 .نمودجویی هزینه سفرهای بعدی صرفه

 

 

 

 

 

 

 1- 9 reasons why a Brompton is your next bike, April 2019 

2- https://theicct.org/ 

و  یمومونقل عسفر با حمل نهیهز شی. با افزاستین یدیسفر تا محل کار مفهوم جد هینقللهیوس کیعنوان انتخاب دوچرخه به

استفاده از  ،یسالمت جسم شیهوا و افزا یآلودگ زانیبا هدف کاهش م نیو همچن در سالیان اخیر یشخص هینقل لهیوس

د، باش یکه اگر سفر طوالن ستیدر حال نیاست. ا تهمورد توجه قرار گرف شتریکوتاه، ب یهاسفر یخصوص براه دوچرخه، ب

جهت  یبینقل ترکوحمل مودهایاز  یکیبه عنوان  . اما چنانچه دوچرخهباشدیم ریناپذاجتناب یبینقل ترکواستفاده از حمل

  ست؟یه باشد، راه حل چپارک آن وجود نداشت یبرا ییو سپس جا ردیحضور در مرکز شهر مورد استفاده قرار گ

 تاشو یهاباعث شده است، دوچرخه لیمشکالت را حل کرده است. موارد ذ نیا تاشوسفر با دوچرخه  مییبگو دیجواب با در

 :کنند دایپ تیانواع دوچرخه ارجح رینسبت به سا

ی های ناش، شاهد مضرات و بحرانآن توسعه و پیشرفت تکنولوژی در سالیان اخیر، موجب شده است تا در کنار دستاوردهای متعدد

رایط بهبود ش یبرا یچنانچه امروز اقدامنیز باشیم. تحقیقات نشان داده است  زیست، از جمله مسائل مربوط به محیطاز این توسعه

به صفر  برای به نصف برسد و در کره زمین موجود 2CO ندهیآال زانیسال الزم است تا م 15 کمتر از رد،یصورت پذ محیطیزیست

 .2سال خواهد رسید 30دت زمان به این م  ،نیکره زم یدما ایدرجه 1.5 محدود کردن جهیو در نت ن این آالیندهدیرس

ند زیست، همواره در تالشها در مسائل مربوط به محیطنقل به عنوان یکی از تاثیرگذارترین بخشومتخصصین فعال در بخش حمل

ه از روی، سعی در جلوگیری از استفاده بینظیر آنچه که در این ماهنامه به آن اشاره شده است متفاوت و به روز یتا با ارائه راهکارها

محیطی، ارتقاء سالمت جامعه ناشی از کاهش میزان خودرو محوری و سایر اقدامات های زیستهای فسیلی، کاهش آالیندهسوخت

 : منابع مرتبط در این حوزه نمایند. 


