سرآغاز
تَعؼِ ٍ تؼبلی خبیگبُ ؽْزّبی اهزٍسی در گزٍ

در ایي خصَؿ ًؾزیِ رصذ در صذد ارائِ تدزثـیـبت هَفق در

رؽذ ٍ پیؾزفت ػلوی هذیزاى ،کبرکٌبى ٍ

حَسُ ّبی ؽْزعبسی ٍ هؼوبری ،هذیزیت ٍ تَعؼِ ؽْزی ٍ ثزًبهِ

اًذیؾوٌذاى ایي حَسُ هیثبؽذ ،اس آًدب کِ اًتقبل

ریشی خْبى هیثبؽذ.

یبفتِّبی ػلوی ٍ اؼالع اس ًتــبیـح تحقیـقــبت

ثٌبثزایي رعبلت ایي ًؾزیِ اًتؾبر رٍیکزدّبی ًَیي در خصَؿ

پضٍّؾــی ػبهــل تؼییيکٌٌذُای در خذهبت رعبًی

تدبرة ًَ اس هٌبثغ ػلوی داخلی ٍ خبرخی خَاّذ ثَد.

هؽلَةتز ؽْزداریّب ٍ اػتالی عؽح آراهؼ

ًؾزیِ رصذ ثِ ػٌَاى سثبى گَیبی رصذخبًِ ًْبد پبیؼ ٍ راّجزدّبی

ؽْزًٍذاى اعت؛ اس ایيرٍ ثِ هٌظَر ثْزُهٌذی اس

ؽْزعبسی ٍ هؼوبری ادارُ هؽبلؼبت ٍ ثزًبهِریشی ؽْزی هؼبًٍت

خذیذتزیي رٍیکزدّبی خْبى در راثؽِ ثب هذیزیت

ؽْزعبسی ٍ هؼوبری ،ثِ هٌظَر کوک ثِ ارتقبء عؽح پضٍّؼ ٍ

ؽْزیً ،یبسهٌذ رصذ رًٍذّب ،رٍیذادّبًَ ،آٍریّبی

ًْبدیٌِ کزدى آى در ثیي کبرؽٌبى ؽْزداری ٍ خبهؼِ ػلوی ،اقذام ثِ

ػلوی ٍ اؼالع اس آخزیي تحَالت ٍ پیؾزفتّبی

اًتؾبر خذیذتزیي هؽبلت ٍ یبفتِّبی ػلوی پیزاهَى هجبحث هختلف

تبثیزگذار ثز ػزصِ ؽْزعبسی ٍ ثزًبهِریشی ؽْزی

ؽْزی ثب دٍرُ اًتؾبر گبٌّبهِ دٍ تب عِ ؽوبرُ در هبُ خَاّذ ًوَد .در

در داخل ٍ خبرج کؾَر ّغتین .ثزآیٌذ ایي تفکز

ایي راعتب در ؽوبرُ اٍل خَد کِ هقبرى ثب ایبم پز فیط ٍ ثزکت هبُ

ؽٌبخت دقیق فزصتّب ٍ تْذیذّبی پیؼ رٍی آیٌذُ

هجبرک رهعبى ٍ در سادرٍس ؼلَع دل اًگیش خَرؽیذ فزٍساى هٌظَهِ

ؽْز ثِهٌظَر ارتقبء تَاى ػلوی ٍ اخزایی ؽْزداری

اهبهت ،حعزت اهبم حغي هدتجی (ع) اعت .ثب ًگبّی ًَ ثِ هؼوبری ٍ

در ثْزُگیزی اس فزصتّب ٍ هقبثلِ ثب تْذیذّب خَاّذ

ؽْزعبسی خْبى ،در ایي ؽوبرُ هؽــبلجــی پیزاهــَى ؽْــزّـبی

ثَد.

آیٌذُ« ،ؽْـــــــزّـبی هزدم¬پغٌذ (ؽْز دٍچزخِ ّب)» ارائِ خَاّذ

ثب دیذُثبًی اس عبسُّبی فکزی خذیذ ٍ پبیؼ رًٍذ

ؽذ.

تَعؼِ ػلَم ٍ فٌَى هزتجػ ثب ؽْز ،هذیزیت هغیز ٍ

در پبیبى ظوي هؼؽَف داؽتي ثِ اًذیؾِ¬ّبی ًَ در هذیزیت ؽْزی

خػ عیز ػلوی ؽْزداری خْت دعتیبثی ثِ ًقؽِای

خْبى ،ؽبیغتِ اعت هذیزاى ردُّبی هختلف ثزًبهِریش در ؽْز،

هؽلَة فزاّن خَاّذ ؽذ.

کبرکٌبى ،اًذیؾوٌذاى ٍ سحوتکؾبى ایي حَسُ ،ظوي ثْزُهٌذی اس

در ایي راعتب اعتفبدُ اس تدزثیبت ؽْزداری¬ّبی

هؽبلت ایي ًؾزیِ ػلوی ٍ آهَسؽی ،سهیٌِ تغییز ٍ ارتقبء ػولی را ثِ

خْبى در هجبحث ًَیي هذیزیت ؽْزی ،رصذ ٍ پبیؼ

هٌظَر ثْزُگیزی در ثزًبهِریشیّب ٍ عیبعتگذاری فؼبلیتّبی آیٌذُ

تدزثیبت هَفق ثب ّذف ارتقبی عؽح ػلوی

در حَسُّبی تخصصی ٍ اخزایی خَد ثَخَد آٍرًذ .اهیذ اعت ایي

پضٍّؾگزاى ،هذیزاى ٍ کبرکٌبى ؽْزداری ٍ آؽٌبیی

حزکت ػلوی هجٌبیی ثزای تحَل ٍ تَعؼِ ًگزػّبی ًَیي در

ثب خذیذتزیي ؼزحّب ٍ ایذُّبی خْبى ،پیزاهَى

هذیزیت ؽْزی ٍ ارائِ دعتبٍردّبی آى ،در ؽْزداری اصفْبى ثٍِیضُ

هجبحث ؽْزعبسی ٍ هؼوبری ٍ ثزًبهِریشی ؽْزی

در سهیٌِ ؽْزعبسی ٍ هؼوبری ثبؽذ.

ظزٍری ثًِظز هیرعذ.

ًَرصالحی
هعاٍى شْرسازی ٍ هعواری
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آ
ا
شْرّای آیٌدُ؛ شْرّای هردم پسٌد

یک ؽْز اًغبىگزا ٍ هزدمپغٌذ ،قجل اس ّز چیش ،یک ؽْز قبثل
دعتزط اعت کِ در آى اهکبى خبثدبیی ثزای ّوِی افزاد

رؽذ هذاٍم ؽْزّب در عزتبعز خْبى ،عجت ؽذُ

عبکي در آى ٍخَد دارد .ثغیبری اس ؽْزّبی اهزٍس ثب هؼعل

اعت تب «ؽْز دٍچزخِّب» 1ثِ ثخؾی اس یک

ؽلَغی ٍ تزافیک هَاخِاًذ ٍ غبلجبً در ًَاحی ؽْزی ثب هیشاى

اعتزاتضی کلی در خْت تَعؼِی پبیذار ٍ

تزاکن خوؼیت ثبال ،عزیغتزیي ؽیَُ ثزای رعیذى ثِ هقصذ،

گزایؼ ثِ عوت «ؽْزّبی عجش» 2تجذیل ؽَد.

اعتفبدُ اس دٍچزخِ اعت.

تَعؼِی ؽجکِّبی هغیز دٍچزخِ کِ ثخؼ

دٍچزخِ ،کبراهذتزیي ٍعیلِ در حول ٍ ًقل اعت .در

تکویلکٌٌذُی عیغتن حول ٍ ًقل ػوَهی هی-

کپٌْبکً ،تبیح یک عزؽوبری ًؾبى دادُ اعت کِ اکثزیت

ثبؽذ ،کِ هیتَاًذ اثز قبثل تَخْی ثز کبّؼ

دٍچزخِعَاراى ،ثِ ایي دلیل ،ایي ٍعیلِی حول ٍ ًقل را

هیشاى آلَدگیّب داؽتِ ثبؽذ .ثِ ػٌَاى هثبل،

اًتخبة هیکٌٌذ کِ آًْب را عزیغتز ثِ هقصذ هیرعبًذ ٍ ایي

دٍچزخِعَاراى در کپٌْبک ،عبالًِ عجت

یکی اس هْنتزیي دالیلی اعت کِ ًؾبى هیدّذ چزا آًْب ثِ خبی

کبّؼ ّ 90شار تي ،آلَدگی دیاکغیذ کزثي

خَدرٍ اس دٍچزخِ اعتفبدُ هیکٌٌذ .اعتفبدُ اس دٍچزخِ ثِ

هیؽًَذ.

ػٌَاى یک ٍعیلِی کبراهذ در حول ٍ ًقل ٍ ّوچٌیي در حبل

ؽْز دٍچزخِّب ،ؽْزّبی ثغیبر هزدمپغٌذ ّغتٌذ

رٍاج در دیگز هٌبؼق خْبى اس خولِ «هکشیکَعیتی» اعت کِ

ٍ ثزًبهِریشی ؽْزی کِ ػبثزاى پیبدُ ٍ دٍچزخِ-

ثِ ػٌَاى یکی اس ثذتزیي ؽْزّب اس ًظز ؽلَغی ٍ تزافیک،

عَاراى را در کــبًــَى تـَخــِ خـَد قـــزار

ؽٌبختِ هیؽَد.

هیدّـذ ،اثـز تؼییيکٌٌذُای ثز «ؽْز اًغبىگزا»

3

در آیٌذُ خَاّذ داؽت.

.

ؽلَغیِ تزافیک ،یک هغئلِی هْنِ اقتصبدی اعت؛ سیزا ثغیبری
اس عبػبت کبری رٍساًِ ؽْزًٍذاى ،در تزافیک عپزی هیؽَد.

شْرّای هردمپسٌد ،هستلسم ٍجَد اهکاى
جابجایی برای ّوِ افراد جاهعِ است.

1 Cities of bicycles
2 Green cities
3 Humanistic city
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هیبًگیي

عزػـت

حزکت

خَدرٍ

در

هکـشیکَعیتی ،در عــبػتّبی اٍج تزافیک4 ،
کیلَهتز در عبػت اعت؛ در حبلی کِ عزػت
هتَعػ دٍچزخِّب 10 ،کیلَهتز در عبػت هی-
ثبؽذ .ثِ هٌظَر کبّؼ هغبئل هْن تزافیکی ٍ
ّوچٌیي ایدبد یک هحیػ ػوَهیِ ثْتز در ؽْز،
حکَهت هحلی ،در حبل آهبدُعبسی یک
اعتزاتضی دٍچزخِ ثب ّوکبری «داًؾگبُ
خَدگزداى هلی هکشیک» ٍ «گزٍُ هؼوبراى یبى
گِل» 4اعت .دٍچزخِ ،ػالٍُ ثز ایٌکِ اس ًظز سهبى
یک ٍعیلِی کبراهذ در حول ٍ ًقل هحغَة
هیؽَد ،ارساى قیوت ًیش هیثبؽذ .ثز خالف
خَدرٍ ،حتی فقیزتزیي افزاد خبهؼِ ًیش تَاىِ

ایي ثزخَرداریِ اختوبػی در ػول هیتَاًذ ثِ ؽیَُّبی
هختلفی صَرت ثگیزد.
دٍچرخِ بِ عٌَاى عاهل یکپارچِسازی اجتواعی
در هکشیکَعیتی ،هغألِی «خذا گشیٌی فعبیی» 5عجت ایدبد
توبیش ؽذیذ هیبى قؾز هتَعػ ٍ هزفِّ عبکي در ًَاحی هزکشی
ؽْز ٍ ًَاحی فقیزًؾیي خوؼیت ؽذُ اعت کِ ػوَهبً در
عکًَتگبُّبی غیزرعوی ٍاقغ در پیزاهَى ؽْز عبکي ؽذُاًذ.
در اعتزاتضی دٍچزخِ کِ اس عَی گزٍُ هؼوبراى «گِل» ارائِ
ؽذُ اعت ،ایي هغئلِ قزار اعت اس ؼزیق ایدبد یک ؽجکِی
خبهغ هغیز دٍچزخِ حل ؽَد کِ اس خولِ اّذاف آى ،ایدبد
اهکبى خبثدبیی در ثیي ًَاحی ًشدیک ثِ ّن ٍ اس ایي رٍ ایدبد
رٍاثػ هتقبثل ثیي گزٍُّبی هختلف اختوبػی اعت.

خزیذ آى را دارًذ؛ ثٌبثزایي ،ثزًبهِریشیِ یک ؽْز
دٍچزخِ -پغٌذ هیتَاًذ ثِ ایدبد یک ؽْز
ثزخَردارتز ٍ ػبدالًِتز کوک ًوبیذ؛ ثِ ؼَری
کِ اکثزیت افزاد عبکي در آى اس اهکبى خبثدبیی
در ؽْز ،هحزٍم ًؾًَذ.

ّوچٌیي یک ؽجکِی تَعؼِیبفتِی هغیز دٍچزخِ ،هیتَاًذ
کوکی ثِ ثزخَرداری اختوبػی در ثیي گزٍُّبی عٌِّی خوؼیت
ؽَد؛ حتی در ؽْزّبی ثغیبر ثزٍتوٌذ ،اکثزیت هزدم را
کَدکبى ،خَاًبى ٍ عبلخَردگبى تؾکیل هیدٌّذ کِ خبثدبیی-
ؽبى ثِ ؽذت هحذٍد اعت؛ سیزا فعبی ؽْزی ،ثزای خَدرٍّب
ؼزاحی ؽذُ اعت؛ یؼٌی یک ٍعیلِی حول ٍ ًقل کِ آًْب ًوی-
تَاًٌذ اس آى اعتفبدُ ًوبیٌذ.
 4یبى گل )Jan Gehl( -1936هؼوبر هؼزٍف داًوبرکی اعت.
اس خولِ هْنتزیي آثبر ٍی «سًذگی در ثیي عبختوبى-
ّب»(« ،)2006/1987فعبّبی ػوَهی -سًذگی ػوَهی»(،)1999
«فعبّبی خذیذ ؽْز»(« ٍ )2000ؽیَُ هؽبلؼِ سًذگی
ػوَهی»( )2013اعت.

5 spatial segregation
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ّوچٌیي ؽْزّبیی کِ ثزای خَدرٍّب ؼزاحی

چٌیي اًگیشُّبیی در ایدبد فزٌّگ دٍچزخِ در ؽْزّب،

ؽذُاًذ دارای فَاصل ؼَالًی[ثیي هقصذّب] ٍ

اّویّت دارد؛ سیزا در صَرت ًجَد آًْب ،ایي اهز هْن ،اهکبىپذیز

هحذٍدیتّبی ثغیبری ّغتٌذ کِ هبًغ حزکت ثِ

ًخَاّذ ثَد.

صَرت پیبدُ ٍ یب اعتفبدُ اس دٍچزخِ هیؽَد.

ّوچٌیي اّویّت ایدبد یک هحیػ ؽْزیِ هٌبعت ٍ ثبکیفیت،

ثْجَد ؽزایػ ثزای افزاد پیبدُ ٍ دٍچزخِعَار ایي

در ایي اعت کِ عجت خذاثیت حزکت ثِ صَرت پیبدُ ٍ

اؼویٌبى را ثِ ٍخَد هیآٍرد تب افزاد ثیؾتزی

دٍچزخِ هیؽَد .سهبًی کِ ٍخَد ٍ حعَر افزاد پیبدُ ٍ

ثتَاًٌذ در ؽْز خبثدب ؽًَذ .در ثزخی اس

دٍچزخِعَار ثِ ؽکل قبثلتَخْی ثز سًذگی در عؽح ؽْز ٍ

هبدرؽْزّبی خْبى ،فَاصل ثیي هقصذّب آىچٌبى

خذاثیت آى اثز هیگذارد ،ایي رًٍذ ،تجذیل ثِ یک فزایٌذ خَد-

سیبد اعت کِ حتی ایدبد یک ؽجکِی هٌبعت

تذاٍمثخؼ هیؽَد.

هغیز دٍچزخِ ،ثِ هٌظَر اؼویٌبى اس اهکبى
خبثدبیی ثزای ّوِ افزادً ،بکبفی اعت .ایي
چبلؼ ًِ تٌْب در هکشیکَعیتی ،ثلکِ در پکي ًیش
ٍخَد دارد.

ثز خالف راًٌذگبى ،دٍچزخِعَاراى ٍ افزاد پیبدُ ثِ لحبؾ
آٌّگ حزکت ،دارای ٍیضگیّبی هؾتزکی ّغتٌذ کِ آًْب را
در یک چؾناًذاس ؽْزی ،قبثل رٍیت هیعبسدّ .وچٌیي،
دٍچزخِعَاراى در سهبى تغییز ٍظؼیت اس حبلت یک دٍچزخِ-
یک شْر پایدار ٍ هردمپسٌد؛ اها چگًَِ؟

عَار ثِ حبلت یک فزد پیبدُ ،اًؼؽبفپذیز ّغتٌذ .ایي گًَِ

ؼجیؼی اعت کِ ؽْز دٍچزخِّبً ،یبسهٌذ

ػَاهل ،عجت ایدبد ؽزایؽی هیؽَد کِ هزدم هیتَاًٌذ ّوذیگز

سیزعبختّبی صحیح اس خولِ :هغیزّبی

را در ؽْز ثجیٌٌذ ٍ هالقبت کٌٌذّ .وچٌیي السم اعت ثز ایي

دٍچزخِ ٍ پبرکیٌگ دٍچزخِ ،ثِ ػالٍُ ،ثزخی

هَظَع تأکیذ ًوَد کِ ّن دٍچزخِعَاراى ٍ ّن افزاد پیبدُ ثِ

اثتکبر ػولّب در سهیٌِی ارتجبؼبت؛ اس خولِ:

صَرت فیشیکی در فعبّبی ػوَهی حعَر دارًذ؛ ثز خالف

ایدبد رقبثت ٍ تالػّبیی در سهیٌِی ثْجَد

راًٌذگبى کِ اعبعبً اس دیگز ؽزایػ فیشیکیؽبى خذا ّغتٌذ .ثب

فزٌّگ دٍچزخِعَاری ،آهَسػ کَدکبى ٍ

ایي حبل ،توبیل ثِ حزکت در یک ؽْز ثِ صَرت پیبدُ یب ثب

ایدبد ثزخی اًگیشُّبی ّذفهٌذ ثزای گزٍُّبیی

اعتفبدُ اس دٍچزخِ ثِ خَدی خَد ایدبد ًویؽَد ٍ ًیبسهٌذ

اعت کِ در حبلت ػبدی اس دٍچزخِ اعتفبدُ

ٍخَد یک هحیػ ؽْزی هزدمپغٌذ اعت.

ًویکٌٌذ.

سال اول ،شماره اول ،دهم تیرماه 4931

1

افزاد پیبدُ ٍ دٍچزخِعَار در هؼزض اًَاع

ثِ ػٌَاى ثخؾی اس دٍرًوبی  20عبلِی ؽْز« ،ثزًبهِی

ؽزایػ آة ٍ َّایی(آفتبة ،ثبد ٍ ثبراى) قزار

ًیَیَرک ثزای یک ًیَیَرک عجشتز ٍ ثْتز» 6گزٍُ هؼوبراى

دارًذ ٍ تب حذ اهکبى ،السم اعت ایي قجیل ؽزایػ

«گِل» ،کبر هؾبٍرُ در آهبدُعبسیِ اعتزاتضی «خیبثبىّبی ردُ

در ثزًبهِریشی پیبدُراُّب ٍ هغیزّبی دٍچزخِ در

خْبًی» 7را ثزای ؽْز ثزػْذُ داؽتِاًذ کِ ؽبهل تجذیل تؼذادی

ًظز گزفتِ ؽَد .ثِ ػالٍُ ،حعَر ٍ حزکت در

اس فعبّبی ػوَهی ٍ ثزًبهِای ثزای ایدبد یک ؽجکِی خبهغ

یک ؽْز ثبیذ اس ؼزیق ایدبد هحیػّبی ؽْزیِ

هغیز دٍچزخِ اعت .ثذیي هٌظَر ،تؼذادی پزٍصُّبی آسهبیؾی

خبلت ٍ خذاة تؾَیق ؽَد .هغیزّبی ؼَالًی،

ثِ هٌظَر پی ثزدى ثِ ؽیَُّبی خذیذ تفکز ٍ ثزًبهِریشی ثزای

یکٌَاخت ٍ خغتِکٌٌذُ ثبیذ ثِ فَاصل ًشدیکتز

فعبّبی ػوَهی ؽْز ،ثِ اخزا گذاؽتِ هیؽَد.

تقغین ؽًَذ ٍ خشئیبتی ارائِ ًوبیذ کِ ثتَاًذ در
حذ ارتفبع ثلٌذی قبهت افزاد دیذُ ؽًَذ؛ اس
خولِ :اَؽکبل خبلجی کِ در عؽح ٍ کف سهیي
ایدبد هیؽَد .ایي قجیل ٍیضگیّب ،خشء اصَل
هْوی ّغتٌذ کِ هیتَاًذ در عزتبعز خْبى هَرد
اعتفبدُ قزار گیزًذ .ثب ایي حبل ،هغلن اعت کِ
ؽْزّبی هتفبٍتً ،یبسهٌذ اعتزاتضیّب ٍ اًگیشُ-
ّبی هتفبٍتی ّغتتٌذ.

«هکشیکَعیتی» ثب قجَل ایٌکِ در حبل حبظز دارای یک
فزٌّگ قَی اعتفبدُ اس دٍچزخِ ًیغت ،ؽزٍع ثِ آهبدُعبسی
اعتزاتضیّبی هتفبٍتی ثزای اًَاع گزٍُّبی ّذف ،ثب ّوکبری
هغئَلیي ؽْز ٍ داًؾگبُ خَدگزداى هلّی هکشیک ًوَدُ اعت.
در پکي ،هغئلِ ،دقیقبً ثزػکظ اعت .ایي ؽْز اگزچِ دارای
یک فزٌّگ غٌی اعتفبدُ اس دٍچزخِ اعت؛ اهب هغئلِ ایي اعت
کِ ایي فزٌّگ ثِ هثبثِی یک هبًغ در ثزاثز توبیل دٍلت ثِ
پیؾزفت ٍ رؽذ ًگزیغتِ هیؽَد .در عٌبریَّبی آیٌذُی چیي،

هادرشْرّای جْاًی اٍلیي گامّای هْن
را برهیدارًد.
در ؽْز «ًیَیَرک» ثْجَد کلیِ هحیػ ػوَهی ،اس

خَدرٍ ثِ ػٌَاى یک ًوبد هْن پیؾزفت در ًظز گزفتِ ؽذُ
اعت؛ در حبلی کِ ثغیبری اس دٍچزخِّبیی کِ ّوچٌبى ثز
فعبی خیبثبى غلجِ دارًذ ثِ ػٌَاى یک یبدگبر اس گذؽتِ ٍ
چْزُای ًبسیجب اس چؾناًذاس ؽْزی ًگزیغتِ هیؽًَذ.

ثبالتزیي اٍلَیّت ثزخَردار ثَدُ اعت.
6 PlanNYC for a greener and greater New York
7 World Class Streets
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ثب ایي حبل ،حکَهت هحلی در حبل ثْجَد ؽزایػ

جٌبِ ّای هتفاٍت یک هَضَع ٍاحد

دٍچزخِعَاری ثِ ػٌَاى یک فؼبلیت السم ٍ

ًگبُ ثِ ؽْز دٍچزخِّب ثِ ػٌَاى یکی اس ػَاهل اثزگذار کِ

پبیذار ثزای پیؾزفت ؽْز اعت کِ ثتَاًذ کوکی

هیتَاًذ هٌدز ثِ ثْجَد یک هحیػ ؽْزیِ خذاة ؽَدً ،ؾبى-

ثِ حل هغبئل ثشرگ تزافیکی ثبؽذ کِ در 10

دٌّذُی اّویت ٍ تأثیز آى اعت :دٍچزخِّب ،ؽْز افزاد پیبدُ،

عبل گذؽتِ ثِ ٍخَد آهذُ اعت.

ؽْز عبلن ،ؽْز خذاة ٍ ؽْز قبثل دعتزط ّوگی خٌجِّبی

ّذف ایي اعت کِ دٍچزخِّب قجل اس ّز چیش ثِ

یک هَظَع ٍاحذ ّغتٌذ .ثٌبثزایي ،ثزًبهِریشی ثزای افزاد پیبدُ

ػٌَاى تکویلکٌٌذُی عیغتن حول ٍ ًقل ػوَهی

ٍ دٍچزخِعَارً ،قؽِی ؽزٍع رٍؽٌی ثزای ایدبد یک ؽْز

تَعؼِیبفتِ ػول کٌٌذ.

پبیذار ٍ هزدمپغٌذ اعت.
هلبَرى
هغیز دٍچزخِ «ثِ عجک کپٌْبک» در هلجَرى ،اعتزالیب .یک
هغیز کٌبری ثزای پیبدُراُ کِ اس ؼزیق خَدرٍّبی پبرکؽذُ ٍ
یک هٌؽقِی حبئل ثزای ثبس ٍ ثغتِ ؽذىِ درّبی خَدرٍ ،اس
خزیبى اصلیِ تزافیک ،خذا ؽذُ اعت.

ثب ارائِی هؾبٍرُ اس عَی گزٍُ هؼوبراى «گِل»،
ؽْزداری هلجَرى ثِ دًجبل ثْجَد ٍ تقَیت سًذگی
ؽْزی اعت ٍ در ایٌدب هغیزّبی دٍچزخِ «ثِ
عجک کپٌْبک» صزفبً ثِ ػٌَاى یکی اس اًَاع
اثتکبر ػولّب در ایي سهیٌِ ،هذًظز قزار گزفتِ
اعت .چٌیي تالؽی ًتبیح قبثل تَخْی در 10-5
عبل گذؽتِ ،ثِ ّوزاُ داؽتِ؛ ثِ ؼَری کِ ؽْز،
عزسًذُتز ؽذُ ٍ یک هزکش ؽْز پُز اًزصی ٍ
ثبًؾبغ ایدبد ًوَدُ اعت.

هٌجغ:
http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/thecities-of-the-future-are-people-friendly-cities
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