
 

 91-عمومی و کویدونقل حمل

 
 در شهرهای آلمان ایجاد مسیر دوچرخه موقت

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

ل ای که از نظر فنی ساده و قابهزینهنامیده 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  گشت چرخه اقتصاد در شهرها هستیم،ویروس، خواستار بازدرخصوص شیوع کرونا های عمومیونقلنظرگرفتن خطرات احتمالی حمل

ای که با درنظر گرفتن ی است. وی همچنین اضافه نمود: عالوه بر خطوط دوچرخهونقل ضرورسواران در سیستم حملبستر برای دوچرخه

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

 ای را رکاب بزنند.تپه

:عنوان  

:ترجمه  

 
 مهندسین مشاور رهیافت

0011تیر   تاریخ ترجمه:   

 کند؟شهر بارسلونا فضاهای عمومی را دموکراتیک می چگونه

 

 



 

 کند؟ی عمومی را دموکراتیک میهابارسلونا فضا شهر چگونه

هر بلوک شهری در اطراف یک فضای باز یا پاسیوی ریز شهری طرحی ارائه کرد تا یک برنامه با شروع قرن بیستم،

ای های وسیع و فضاهدر واقع شهری جدید را با خیابانشود. وی، ن ساخته یبرای ساکن فضای اشتراکیبه عنوان  بزرگ

ای تمام فضاهاما تقریباً  نددهتشکیل میهمان فضاها مرکزی بارسلونا را  هایباز طراحی کرد. اکنون بیشتر قسمت

اروپا  هرهایترین شبارسلونا یکی از پرجمعیتاند. های تجاری اختصاص داده شدهاشتراکی، جهت دسترسی به کاربری

به طور مداوم از حد اتحادیه اروپا و  میزان آالیندگی کنند کهدر حقیقت، شهروندان آن هوایی را تنفس می است.

WHO  در اتحادیه اروپا دارد.  را در هر کیلومتر مربع بیشترین تراکمنقلیه وسایل 0666این شهر با . رودمیفراتر

کنند. عالوه بر را اشغال می روسوارهاز سطح  ٪06دهند اما از سفرها را تشکیل می ٪06نقلیه شخصی حدود وسایل

 کنند.باشد که از بارسلونا عبور میشهری میسفرها شامل سفرهای بیناز آن  ٪58شود این، تخمین زده می

 

 های شهری قرن بیستمای از طراحینمونه-نطقه ایکسپال در بارسلونم



 

 

 مرکز شهر بارسلونا ازدحام ترافیک در

ما به عنوان یک دولت باید از گاردین گفت:  خبرگزاری به 0602در مارس  بارسلوناجانت سانز، معاون شهردار 

 .ها را تغییر دهیم و شهری قابل سکونت ایجاد کنیمها قبل در شهر اجرا شده بود استفاده کنیم، ذهنیتای که سالایده

 نقلیه اختصاص داد.ه همه است و نباید فضاهای عمومی را به وسایلکه متعلق بوجه اشتراک ما فضای عمومی است 

 این تغییرات را اعمال نماید.ساله  26افق طرح  در اکنون این شهر قصد دارد با یک برنامه

 

 یک خیابان تقریبا خالی در قرنطینه ماه می در شرایط کرونایی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایی از بازیابی فضای شهری در بارسلونانمونه

 



 

روزه  58 قرنطینه در حین که استنشان دادهشده توسط دانشگاه هاروارد مطالعات انجام covid-19خیرا با وجود ا

ها پاک و بدون ماشین را درک کردند و به این محدودیت هوای با ها طعم و مزه یک شهردر بهار سال گذشته، بارسلونی

را با هدف بازگشت  هاییسیاست 0628سابق این شهر در سال  حتی قبل از ویروس کرونا، شهردارعالقه نشان دادند. 

اولویت قراردادن عابران پیاده،  با درساله  26برنامه  بود. لذا اکنونفضای عمومی به شهروندان خود در پیش گرفته 

است که با  superblockها طرح یکی از این برنامه منتشر شده است. معابرن و سایر کاربران اساکنسواران، دوچرخه

سواری، فضای سبز و یا فضای بازی ایجاد ها فضاهای شهری شامل مسیرهای دوچرخهنیمکتها و استفاده از گلدان

در سه سال آینده اجرا شده و تاکنون شش مورد  شوند.ای تامین میهای حاشیهکند. اغلب این فضاها با حذف پارکمی

تغییرات قابل توجهی در جهت بهبود  د،نشو انجامبه طور کامل  هاشده است و اگر این طرح ریزیبرنامه مورد دیگر 22

کاهش  ٪33 هوا و آلودگی  ٪56، ترافیک فضاهای ایجاد شدهطی دو سال از افتتاح  زندگی شهری ایجاد خواهد شد.

کیلومتر افزایش داده  052کیلومتر به  206سواری شهر را از طی پنج سال، دولت شبکه خطوط دوچرخه .یافته است

نقلیه ایجاد کرده است. وسایلمناطق عاری از  در اطراف مدارس را از بین برده است. همچنین ایپارک حاشیه 3866و 

ر د رو نشده است وههای مردمی روببینی از انجمن رانندگان محلی، این طرح با مخالفتعلیرغم انتقادات قابل پیش

ایجاد مسیردوچرخه موقت و یا  ،کوتاه مدت هاییکی دیگر از برنامه ای برخوردار است.واقع، از حمایت عمومی گسترده

میدان عمومی  02فضای سبز جدید و  02چهار خیابان مهم بارسلونا با مجموعاً رو است. آمیزی جهت ایجاد پیادهرنگ

شود بینی میتبدیل خواهند شد. پیش فضاهای اشتراکیشود، به المللی عرضه میهای بینها در رقابتکه طراحی آن

به یک مکان سالم و پایدار  بارسلونا ، تبدیل شهر0636تا سال هدف دولت  میلیون یورو باشد. 5/33هزینه مرحله اول 

 .برای زندگی است

 

 .سواری در بارسلونا دو برابر شده استسال اخیر شبکه دوچرخه 5طی 
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