
 

 91-عمومی و کویدونقل حمل

 
 ایجاد مسیر دوچرخه موقت در شهرهای آلمان

ی زرد، به طور موقت مسیرهای دوچرخه ها با ایجاد خطوط جداکنندهدر بعضی از جاده  Friedrichshain-Kreuzbergدر برلین، شورای 

ای که از نظر فنی ساده و قابل هزینهنامیده می شود، تغییرات کم "شهرسازی تاکتیکی"سواری های دوچرخهایجاد کرد. این نوع زیرساخت

 توانند تفاوت فوری ایجاد کنند.برگشت هستند و می

 
 سواری در شرایط کرونایی در برلینبستر برای دوچرخهایجاد 

سواران اروپا، مشارکت می کند، گفت: اگر در این شرایط با در که به عنوان همکار با فدراسیون دوچرخه (Morton Kabell)مورتون کابل 

ایجاد  اقتصاد در شهرها هستیم، گشت چرخهویروس، خواستار بازدرخصوص شیوع کرونا های عمومیونقلنظرگرفتن خطرات احتمالی حمل

ای که با درنظر گرفتن ونقل ضروری است. وی همچنین اضافه نمود: عالوه بر خطوط دوچرخهسواران در سیستم حملبستر برای دوچرخه

های طوالنی و یست مسافتباای برای مسافرانی باشد که میتواند پشتیبان ویژههای برقی نیز میاند، استفاده از دوچرخهها ایجاد شدهمحدودیت

 ای را رکاب بزنند.تپه

:عنوان  

 به حضور خودروها خاتمه دهند؟چرا شهرها باید 

 

:ترجمه  

 
 مهندسین مشاور رهیافت

0011تیر   تاریخ ترجمه:   



 

 به حضور خودروها خاتمه دهند؟چرا شهرها باید 

، این ادامه زندگی در مراکز شهریبرای دهد نشان می در آمریکا جدید اتمطالعبر اساس گزارش مجله ساینس، 

ه خودروها از شبک ازحدشیباز عبور برای جلوگیری دهد جدید نشان میتحقیقات خودرومحور باشند. توانند مراکز نمی

 Openدر مجله  5252ژوئن  52 شنبهسهای که روز در مطالعه های مناسب الزامی است.کمربندی شهری، ایجاددرون

Science قراردادندمورد بررسی را  انجام سفرهای شهری نحوه خصوص ساکنان شهر در اولویتن امنتشر شد، محقق.        

ازهای نقل بیشترین سهم از تولید گوتغییرات اقلیمی )حملبه دلیل سفر بر شهرها و زمان  خودروها تأثیردرک چگونگی 

حیاتی  اهمیتاز  کیفیت زندگی کاهش ودر سطح جهان  افزایش روزانه خودرومحوری ،(را دارد متحدهاالتیاای گلخانه

این بدان معنی است که  شود.جهان تولید میمیلیون خودرو در سراسر  02اکنون ساالنه بیش از هم. برخوردار است

ها میلیارد دالر برای جاده 221 در آمریکا  راًیاخجمعیت جهانی در حال افزایش هستند.  رشد به سرعت تعداد خودروها

ه ب رحاین ط دنکناعتراف میمسئولین  . در حالی کهاستقرار گرفته دییتا مورد های مربوط به خودروو سایر زیرساخت

)مسافت  سفر طولبر مبنای محققان  شود.زیرا اولویت دادن به خودروها، یک فاجعه تلقی می داردنیاز  بازنگری

شده توسط رانندگان دیگر که باعث ایجاد ، زمان اضافهحجمهای کمطول سفر در خیابانبا توجه به مدلی را  شده(،طی

اده، پیاستفاده انحصاری توسط عابرانبرای  هامحدودکردن فضای خیابانشده توسط شوند و زمان اضافهترافیک می

ا سرعت باگر افراد بیشتری تصمیم بگیرند که  دهدمیمدل نشان  نتایج این .؛ در نظر گرفتندهاها و دوچرخهاتوبوس

ی ترین سفرها، طوالنیمحققان . به گفتههای بیشتری ایجاد خواهد شدو گلوگاه، ترافیک بیشتر بیشتری رانندگی کنند

ن د، بنابراینخود را کاهش ده سفرزمان  ی شخصیاستفاده از خودرود با نکنسعی می افراد، سفرهایی است که شهری

ه ساکنین هماست و  سانکه جمعیت شهرها یکشود فرض می، برای اولین بار  د.نکنبیشترین میزان ترافیک را ایجاد می

نقل دسترسی وهای حمل، به همه روشبدون در نظر گرفتن مواردی مانند هزینه یا توزیع ناعادالنه خطوط دوچرخه

 برابر دارند. 

 

 کالیفرنیادر  7272می  72کی در ازدحام ترافی



 

مطالعه،  نای فوق دکترا در انستیتوی ریاضیات دانشگاه آکسفورد و نویسنده اصلی و رافائل پریتو کوریل، محقق

 ونقل ریلیحملمتفاوتی نسبت به  سفر سواری مدت زمانالبته در زندگی واقعی، ممکن است دوچرخه»: گویدمی

ده از وسایل استفا تواندسواری میدوچرخه افتد این است کهداشته باشد. اما، بیایید صادقانه بگوییم آنچه امروز اتفاق می

ای منطقی بر دهنده تالشاین مدل آموزنده است و نشان ،غم ماهیت سادهعلیر «.را تکمیل کند نقل عمومیوحمل

را مورد بحث  هواو کاهش آلودگی سفر های کاهش زمان نویسندگان همچنین برخی از راه کاهش خودرومحوری است.

 :اندقرار داده

 ترتر و سریعونقل عمومی مطمئنگذاری در حملز جمله سرمایها  -

 روی بیشتر سواری و مسیرهای پیادهایجاد خطوط دوچرخه  -

 جدا نکردن مناطق مسکونی و تجاری -

 ایکاهش تعداد خطوط عبور و مدیریت پارک حاشیه -

 خصیش نقلیهحتی داشتن وسیله مردم از رانندگی یاای باشد که طراحی به گونهکنند ها همچنین پیشنهاد میآن

ها به ها سال. این ایدهعموم تسریع شودبرای ونقل، با سایر مدهای حمل شهری سفرهایدر وهله اول منصرف شوند و 

و کاهش  وهواییبهبود شرایط آب های دیگر وجود داشته و حتی در برخی از شهرها برای دستیابی به اهدافشکل

ین مطالعه ا ( به کار گرفته شده است.21گیر نظیر کوییدهای همهن در طول بیماریآلودگی هوا )و کمک به ساکنی

های سیاسی روبرو است، زیرا در بسیاری از شهرهای جهان تر با چالشپذیرش گسترده ،کندخاطرنشان می

راین بناب .ارندتمایل بیشتری دگذاری در صنعت تولید خودرو سرمایه و خودروهای زیرساخت به ایجادگذاران سیاست

 شلوغی و متراک علت تامهاین مسئله  خصوصاً. شودنقلیه شخصی ایجاد میهای بیشتری برای استفاده از وسایلانگیزه

دهند ماشین بخرند. در زیرا با افزایش سطح درآمد در شهرها، افراد بیشتری ترجیح می است. در آمریکای التین

هایی برای مانند الگوس و داکا نیز همین امر وجود دارد. اگر به زودی سیاستشهرهای در حال رشد آفریقا و آسیا 

این  تواندشود، میندر نظر گرفته  ونقل عمومیسواری و استفاده از حملمداری، دوچرخهپیاده گرایش بیشتر شهرها به

 شهرها و سایر شهرها را در مسیر ازدحام بیشتر و همه مسائل مربوط به آن قرار دهد.

 



 

 هایی از محدود کردن مسیرهای خودرویی در سراسر جهاننمونه
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