
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سوارانای از افزایش ایمنی دوچرخهاثرپذیری ایمنی جاده

یازدهمشماره   

  1140 خرداد 

ونقل پاکماهنامه دیجیتال حمل  

 سواریپتانسیل دوچرخه 

توسعه  استیس از یبخش اساسیک  دیتردد دوچرخه با

. در حال حاضر باشد کپارچهینقل وو حمل یشهر

حل برای برخی معضالت سواری به عنوان یک راهدوچرخه

 اجتماعی نظیر ازدحام، آلودگی هوا و ... پذیرفته شده است. 

 رایانقلیه در قاره اروپا ددرصد از سفرهای وسایل 30بیش از 

ها نیز دارای درصد آن 50کیلومتر و  3هایی کمتر از مسافت

درصد  73 عین حالدر  باشند.میکیلومتر  5مسافتی کمتر از 

 متناسب با بخش و سیاست از مردم اروپا معتقدند که رفتار

بایست نقلی، میوحمل شیوهسواری به عنوان یک دوچرخه

 موتوری باشد. نقلوحمل کامالً متفاوت با بخش

ذکر  اماسواران نخواهد بود. پیاده و دوچرخهبه معنای کاهش تلفات عابرین لزوماً هموارهسواری روی و دوچرخهپیاده میزانافزایش 

یابد. فردی آنان افزایش می سفرهای درسواران پیاده و دوچرخهاین مسئله الزامی است که با این افزایش، سطح ایمنی برای عابرین

تواند تاثیر مثبتی برای آن نیز شود، بلکه در عین حال میای نمیتنها منجر به کاهش ایمنی جاده سواری نهافزایش میزان دوچرخه

 داشته باشد.

دهد که نشان می وجود دارد نیز شود، شواهدیسواران میباعث افزایش ایمنی دوچرخه سواریفزایش میزان دوچرخها عالوه بر آنکه

ور سواری، افزایش یافته است. مطالعاتی در کشهای دوچرخهبا افزایش ایمنی زیرساخت سیرکنندگان مسطح ایمنی برای کلیه استفاده

ای بوده افزایش میزان ایمنی جادهها در ترین شاخصسواری یکی از مهمآمریکا نشان داده است ایجاد زیرساخت مناسب دوچرخه

 است.

تواند افراد را ترغیب به ای میبهبود ایمنی جاده

ای سواری نماید. چنانچه سطح خطر و ریسک جادهدوچرخه

ه نقلیاز وسایلکاهش یابد، انگیزه افراد برای عدم استفاده 

 هایشیوهها به سمت بیشتر شده و انتخاب آن آالینده

 نقلی پایدار، ایمن و فعال متمایل خواهد شد.وحمل

رد. زمینه ایمنی دا ای گرانبها از موفقیت دراتحادیه اروپا تجربه

های سال در بازه زمانیمنجر به مرگ  هایتعداد تصادف

زمانی  فاصلهو در  هدرصد کاهش یافت 43، 2010 تا 2001

درصد دیگر  20نیز این میزان  2017تا  2010 هایسال

. این در حالیست که کماکان سالیانه در ه استکاهش یافت

 شوند.هزار نفر در تصادفات کشته می 26حدود 

سوار و میزان ریسک و خطر برای هر فرد همانگونه که در نمودار فوق قابل مشاهده است، ارتباط مستقیمی بین تعداد افراد دوچرخه

 باشد:نکته کلیدی زیر می 4جود دارد. دلیل این ارتباط تاکنون مشخص نشده است، اما آنچه قابل درک است، و

 بینی نمایند.توانند رفتار آنان را پیشسواران پیدا کرده و میوچرخهنقلیه آگاهی بیشتری نسبت به دیلدگان وسانران-1

این درک و استنباط را دارند که رفتار آنان تا چه ها نمایند، به همین جهت آن رانندگان خود نیز تمایل دارند از دوچرخه استفاده-2

 کنندگان مسیر اثرگذار باشد.تواند بر روی سایر استفادهمیزان می

کنند سواران مطالبه میهای قانونی بیشتری را برای بهبود شرایط دوچرخهخواسته نیز سواران بیشتر باشد، آنانهرچه تعداد دوچرخه-3

 گردد.ران فراهم میسواتری برای دوچرخههای مناسبو در نتیجه زیرساخت

 ونقلیه نقلیه همراه است، در نتیجه احتمال تداخل بین وسایلاغلب با کاهش استفاده از وسایل نسوارادوچرخه تعداد افزایش-4

 شود. راه ایجاد می از کنندگانای مطلوبی برای کلیه استفادهیابد و ایمنی جادهسواران کاهش میدوچرخه

 تیریدر مد ایدن شرویپ یراهکار مهم شهرها ،کنندهپخشوو جمع یدسترس ،یدر معابر محل کیتراف یرام سازآ

را به  یدر معابر محل ادیامکان تردد خودروها با سرعت ز ک،یتراف سازی امآر یمجموعه راهکارها .است یشهر کیتراف

 "زاده، مدیرعامل مهندسین مشاور رهیافتمهدی حسن" رساند.یحداقل م

 ایمنی به گواه آمار 

 

 

 

 

1-Safer Cycling Advocate Program, January 2020. 


