تاثیرموتور سیکلت بر تراکم ترافیک
فقط  %10استفاده بیشتر از موتور سیکلت برای سفر های کوتاه و درون شهری برابر است با
 %40کاهش بار ترافیکی شهری میشود.
نتیجه مطالعات مرکس پژوهشی Leuven
بروکسل مورخ 2011.9.26
اگش  %10اص افشاد خَدسٍ سا فشاهَش وٌٌذ ٍآى سا تا هَتَس سیىلت جایگضیي وٌٌذتشافیه تا  %40واّص پیذا
خَاّذ وشد  ،ایي ًتیجِ تش اساس هغالعات اًجام ضذُ سٍی هسیش ّای پش تشدد وطَس تلژیه ٍهٌاعك ضلَغ
تذست آهذُ است.

ایي تحمیمات هیذاًی وِ تَسظ هشوض  leuvenاص داًطگاُ  leuvenاًجام ضذُ است ًطاى هی دّذ وِ استفادُ
اص هَتَس سیىلت لغعا هٌغمی تشیي جَاتی است وِ هی تَاى تشای هطىل تشفیه ٍتاثیشات هٌفی آى دس صًذگی
سٍصهشُ اسائِ وشد .هَتش سیىلت ّا یه پتاًسیل تسیاس هَثش دس سٍاى ساصی تاس تشافیىی هحسَب هی ضًَذ وِ
ًسثت تِ ساُ حل ّای دیگشاص جولِ حول ًٍمل عوَهی یا دٍچشخِ ًتایج تْتشی دس تش خَاّذ داضت وِ دس
تیطتش هَالع تا عذم تغاتك ٍّواٌّگی سٍصهشُ دس حول ٍ ًمل عوَهی هَاجِ هی ضَین.
دس تشسسی  , FEBIACاًجوي تَصیع وٌٌذُ ّا ی خَدسٍ ،هَتَس سیىلت ٍ دٍچشخِ سٍی یه هَسد هغالعاتی
اًجام ضذُ تَسظ  leuvenتوشوض داسًذ وِ ایي هغالعات هشتَط تِ چْل تضسگشاُ دس ساعات پش تشدد هی ضَد
وِ تش اساس آهاس ٍ اسلام یه سٍصؼیش تعغیل دس هاُ  May/2011صَست گشفتِ استً.تایج ًطاى هی دّذ وِ

اگش دس ساعات ضلَغ  %10خَدسٍ ّا تا هَتَس سیىلت جایگضیي ضَد تاثیش تسضایی دس واّص تشاون تشافیىی
هطاّذُ هی ضَد
.
تا تغثیك ًتایج حاصلِ تش سٍی توام ضثىِ ّای جادُ ای هیتَاى تِ ًتایج لاتل لثَلی سسیذ.اص جولِ جلَگیشی
اصتلف ضذى پاًضدُ ّضاس ساعت وِ هعادل است تا رخیشُ هثلػ سیصذ ٍ پٌجاُ ّضاس یَسٍ دس سٍصّ.وچٌیي تشاون
تشافیىی ووتش  ,هضیت ّای لاتل تَجِ ای سا تشای هحیظ صیست تِ ّوشاُ داسد
.تا تَجِ تِ ایٌىِ اهٌیت جادُ ّا تش ایي هضیت ّا اسجحیت داسد  ,الصم است آهَصش ٍیژُ ٍ صحیح تشای
هَتَسسَاساى ٍ استفادُ هعمَل اص هَتَس سیىلت تِ هٌظَس واّص خغش دس اٍلَیت لشاس گیشد.
افضایص هَتَس سیىلت ّا دس جادُ ّا تاعث تَجِ تیطتش تِ هَتَس سَاساى ٍ حضَس پشسًگ آى ّا دس جادُ ّا
ضذُ ٍسثة احتشام ٍ دسن دٍعشفِ تْتش خَاّذ ضذ .تا تَجِ تِ ٍضعیت تشافیه دس اسٍپا  ,فشصت خَتی است
تا چاسُ ای تیٌذیطین .
هغالعات ً FEBIACطاى هی دّذ وِ هَتَس سیىلت ّا یه هٌثع فَق العادُ تشای سٍاى ساصی تشاون تشافیىی
ٍ ًیض تاعث تْثَد ویفیت صًذگی دس ضْش ّا هی تاضذ.
سیاست هذاساى هی تَاًٌذ اص ایي همالِ تْشُ جستِ ٍ سیاست واستشی هَتَس سیىلت دس سغح ضْش ّا سا
گستشش دٌّذ.

دستاسُ : FEBIAC
 FEBIACیا اًجوي صاحة هٌصثاى خَدسٍ ٍ هَتَس سیىلت وطَس تلژیه  ,تیص اص یه لشى است وِ دس
صهیٌِ حول ٍ ًمل اص جٌثِ ّای گًَاگَى فعالیت داسد ٍ تِ هعشفی تَلیذ وٌٌذگاى ٍ ٍاسد وٌٌذگاى ٍسایل
هختلف ًملیِ (دٍ چشخِ – هَتَس سیىلت – خَدسٍ سَاسی-خَدسٍ سٌگیي ) ٍواس پشداصاى ضاى دس سغح
هلی  ,اسٍپا ٍ تیي الوللی پشداختِ است.
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