
 

 افت؟ی خواهد تحقق سرانجام نیچ یتونل یهااتوبوس طرح ایآ

 .کمک نماید روهاادهیپدر کاهش ترافیک و آلودگی هوای  هاینیچبه  تواندیممطرح شد،  ۹۱۹۱ر در سال اکه نخستین ب ییایرؤ

LINDA POON،  ۶۱۹۹ماه می، سال 

 
 YouTube/Xinhua: عکس منبع

 دمیلیون راننده جدی ۶۱هر ساله حدود  شودیم ینیبشیپل افزایش است، به طوری که ادر ح قابل توجهیلکیت خودرو در چین به طور انرخ م

ها وجود ندارد. هرچند مسئوالن سنگین در شهر یهاکیترافاین کشور افزوده گردد. با این شرایط امیدی به کاهش آلودگی هوا و  یهاجادهبه 

 بر مبنای یحلراهمهندسان و طراحان به دنبال چون قیمت گذاری پارکینگ هستند،  هاییهش ترافیک با استفاده از ابزارادولتی در صدد ک

 .گردندیمتکنولوژی 

دیگر انتقال دهد، بدون آنکه فضای زیادی در  یانقطهاز شهر به  یانقطهاتوبوسی طراحی کرد که بتواند بیش از هزار مسافر را از  توانیمآیا 

 اشغال نماید؟ هاجاده

در به طور جدی چون پکن در چین  هاییاست که مسئوالن شهر ، اما در حقیقت راه حلیرسدیمحی خیالی به نظر هرچند که این ایده طر

برتر در پکن که آخر هفته پیش برگزار شد، با هیجان شاهد  یهایتکنولوژالمللی  حال بررسی آن هستند. شرکت کنندگان نمایشگاه بین

 را از دل هالیاتومباتوبوس تونلی کوچک بودند که ضمن عبور از روی ترافیک عبوری در یک شهر شبیه سازی شده، تماشای فیلمی از یک 

. این همان تصویری است که ممکن است نمایانگر سیستم حمل و نقل عمومی چین در کردیمخود عبور داده و از انتهای دیگر اتوبوس خارج 

 .نزدیک باشد یاندهیآ

، یسفر معمول کمسافر را جا به جا خواهد کرد. این اتوبوس در ی ۹۰۱۱است که بر فراز دو خط ترافیک قرار گرفته و  یاگونهعرض اتوبوس به 

فوت را به  ۷دی با ارتفاع کمتر از عاهای کرده و خودرو از سطح خیابان طی باالترمایل را در یک ساعت، در ارتفاعی  ۰۱مسافتی به طول 

http://www.citylab.com/authors/linda-poon/
http://www.citylab.com/authors/linda-poon/
https://www.youtube.com/watch?v=bpiFJsWdCuY


 

های عبوری از داخل آن محسوب خود عبور خواهد داد )برای ارتباط حسی بیشتر، بخشی از اتوبوس که سقف خودرو تحتانیاز قسمت  راحتی

 (.طراحی شده است آسماننیز مشابه  شودیم

 ۰۱دل با افسیلی و نیز ظرفیت باالی آن بوده که مع یهاسوخت یجابهتوبوس استفاده آن از انرژی الکتریکی این ا یهایژگیو نیترمهماز  یکی

تن  ۰۱۱منجر به  هایژگیواین  دیگویمچین  ، آژانس خبرگزاری رسمیXinhuaسر مهندس پروژه در گفتگو با  ،Song Youzhouاتوبوس است. 

. همچنین با توجه به اینکه این گرددیمکربنی  یهاندهیآالتن کاهش در میزان تولید  ۶۰۱۱در میزان سوخت مصرفی ساالنه و نیز  ییجوصرفه

 .خواهد داشت در بر کمتری یهانهیهززی به حفاری زمین ندارد، در مقایسه با احداث مترو اطرح نی

 Lesterو  Craig Hodgetts -، دو مهندس معمار کندیماشاره  TreeHuggerکه  طورهمانآورانه است، اما جدید نیست. این ایده هرچند که نو

Walker -  جدد شهر نیویورک مطرح خود برای طراحی م «طرح پیشنهادی جسورانه»بخشی از  عنوانبهمفهوم مشابهی را  ۹۱۹۷در سال

. این دو دندینامBos-Wash ، خط ثابت کردیمن و واشنگتن عمل وستوطرح خود را با توجه به اینکه در محدوده میان دو شهر ب هاآننمودند. 

کالسیک  ازیچیزی فراتر از یک ب کهآننیز رسم تصویری از  و in New York Magazine پ طرح خود در نشریه امعمار ضمن چ

Nintendo  نمودند نابرای این ایده بیرا  یتربزرگبود، اهداف: 

آماده سوار و پیاده  Central Parkدر منطقه  ۰۹ن را احاطه کرده، با عبور از خیابان شماره وستوکه شهر ب Bos-Washخط ثابت 

دارای اصطکاک  ییهااتاقانیبر روی  هااتوبوسمایل بر ساعت است. این  ۶۱۱دل اکردن مسافران و از سر گیری سرعتی مع

خود دارای یک چرخه مولد  هافن. این کنندیمدر قسمت فوقانی استفاده  ییهافنبرابر با صفر حرکت کرده و از  باًیتقر هوایی

چرا که به  ،شودیماین امر مزیتی بسیار مهم محسوب  - کندیمکه از تولید خروجی اگزوز با دمای باال جلوگیری  باشندیم

 .فوت با سر شما فاصله خواهد داشت ۹۹تونلی، قسمت فوقانی آن تنها  یهااتوبوساز داخل این با خودرو  عبورهنگام 

 ۶۱۹۱ر مدل خود را در سال ابرای نخستین ب Songتا هنگامی که  ماند تونلی تنها در حد یک ایده باقی یهااتوبوساز آن زمان به بعد، طرح 

در آن منجر نشد.  عملی یاجهینتبه  گاهچیهرا به خود اختصاص داد، اما  یالمللنیبهای ارائه کرد. هرچند که این مدل عنوان بسیاری از خبر

اما هنگامی که پس از گذشت  ؛سال استآن مایل خط آهن تا پایان  ۰برای آغاز ساخت حدود  یزیربرنامهل ام کرد در حعالادولت پکن  زمان

 .م نمودندعالاشک و تردید خود را نسبت این برنامه  ها از خبرگذاری سه سال هیچ خط آهنی در عمل کشیده نشد، برخی

در شهر  ل ساخت یک مدل واقعیاحمل و نقل عمومی پکن هم اکنون در ح یهااتوبوس، آژانس Xinhuaبه گفته آژانس خبرگزاری 

Changzhou  بسیاری از مشکالت ترافیکی  تواندیمباشد،  زیآمتیموفق. اگر این طرح استبوده و به دنبال آزمایش آن در ماه جوالی یا آگوست

اشاره شد،  قبالًکه  طورهماناما  ؛آلودگی هوا در این کشور به چند سال زمان نیاز خواهد داشت، هرچند که کاهش سطح نمایدچین را برطرف 

 هاآندیدگاه  تغییرشامل  حوالتمیلیون نفری چین را به سمت تغییر رفتار سفر سوق خواهد داد. این ت ۰/۹جدید جمعیت  یهایتکنولوژ

 .بود خواهد خودرو دیخر به لیتما کاهش و هوا یآلودگ به نسبت

https://books.google.com/books?id=ZccDAAAAMBAJ&pg=PA36&dq=Landliner&hl=en&ei=qlfPTKmOI4umsQOyysmfAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=Landliner&f=true
https://books.google.com/books?id=ZccDAAAAMBAJ&pg=PA36&dq=Landliner&hl=en&ei=qlfPTKmOI4umsQOyysmfAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=Landliner&f=true

