
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سواری به همان اندازه خطرناک است که شما آن را خطرناک سازید!دوچرخه

سیزدهمشماره   

  1140 مرداد 

ونقل پاکماهنامه دیجیتال حمل  

 سواری؟ هرگز!دوچرخه 

در تصادفات سوار دوچرخه 751 هنساال به طور متوسط،

( 2019تا  2007 سال )از حدهتم االتیمرگبار دوچرخه در ا

سال  نیمرگبارتر 2018 سال .انددادهدست  جان خود را از

 .ده استبو فوتی 871سواران با دوچرخه یبرا

 یبرا یرغبت گری، امکان دارد دشدهارائه آمار با توجه به

به . برای شهروندان وجود نداشته باشد استفاده از دوچرخه

که باعث عدم  یعوامل یبه  بررس همین جهت الزم است

 ای گردد.توجه ویژه شود،یبه استفاده از دوچرخه م لیتما

 گاه اینسواری، هیچرسد. در تاریخ دوچرخهاز دوچرخه اقدامی نه چندان دشوار به نظر میکنندگان در تئوری، افزایش میزان استفاده

ن مانعی بزرگ برای سوار در کشور آمریکا وجود نداشته است. آنچه که در حال حاضر از آن به عنواطیف وسیع از دوچرخه

 انداز مرگ است.شود، اتفاقی تحت عنوان چشمیاد می سواریدوچرخه

یعت انسان است که همواره به دنبال تضامینی برای ارتقاء امنیت خود باشد. مطمئناً بسیاری از شهرها نیز در پی آن هستند تا این طب

ارها بسواری را ایمن و مطمئن سازند، اما شما باید به اکثریت مردمی که از ترس شنیدن صدای ناخوشایند وانتهای دوچرخهزیرساخت

 شوند نیز حق بدهید.سواری پشیمان میها، از دوچرخهو کامیون

ی د تاثیر بسزاینتوانسواری میهای دوچرخهگرفتن حق تقدم از خودروها، استفاده از تجهیزات مناسب، کاهش سرعت و بهبود زیرساخت

 د.نسواران داشته باشدر افزایش ایمنی تردد دوچرخه

 در عدم انتخاب رگذاریبه عنوان عوامل تاثتوانند می لیذ لیدال

 :دنموثر باش ییجاجابه لهیوس کیدوچرخه به عنوان 

 یکاف یمنینبود ا-1

 ییهواونامناسب آب طیشرا -2

 خطرناک یرانندگ -3

 هاراه تیعدم امن-4

 هاراه ییکمبود روشنا-5

 مسافر ییجاجابه یدوچرخه برا ییعدم توانا-6

 ها پرداخته خواهد شد.آن نیترمهم یدر ادامه به بررس که ... و

 شدهانجام یهانهیکشور توجه نشود، هز یهادر شهر یسوارتوسعه دوچرخه اتیاگر به جزئ

 میو مستق یوستگیپ ت،یجذاب ،یراحت ،یمنیدوچرخه ا هژیو یهاریمس جادیتلف خواهد شد. پنج فاکتور مهم در ا

 یهایژگیوو ... از  انکفپوش نامناسب، شاخه درخت ،یوستگیجداول، عدم پ ادیارتفاع ز ر،یبودن است. عرض کم مس

 "افتیمشاور ره نیمهندس رعاملیزاده، مدحسن یمهد" .است راستانداردیدوچرخه غ ریمس

1- Disadvantages of Cycling Compared to Driving, PAUL GOODMAN,JAN8.2022 

 عومل مؤثر بر عدم استفاده از دوچرخه یبررس 

 

 

 

 

 منابع:

برای  بزرگترین معضلخطرناک  رانندگی رانندگی خطرناک:

سوار با ایمنی کامل حتی اگر دوچرخه سواران هستند.دوچرخه

ند تواسواری کند، در مقابله با رانندگی خطرناک کاری نمیدوچرخه

ای جادهانجام دهد. رانندگی خطرناک، تهدیدی برای همه کاربران 

 ،آیداتفاقی که برای یک ماشین ضربه جزئی به حساب می باشد.می

 د.سوار باشتواند به راحتی یک تصادف مرگبار برای یک دوچرخهمی

ها که راننده ماشین به موانع جزئی در جاده ای:خطرات جاده

سوار فاجعه بار تواند برای دوچرخهشود، میها میسختی متوجه آن

های کوچک در مسیر، های درختان افتاده، سوراخشاخهباشد. 

واژگون کنند. این  را توانند دوچرخهها و ... همگی میها، ترکگودال

 شوند.مشکالت هنگام شب باعث افزایش حوادث بیشتری می

های دوچرخه، به دلیل نور کم چراغکمبود روشنایی در مسیر: 

ها اهمیت زیادی در تونلتامین روشنایی مسیرهای دوچرخه به ویژه 

ساعته تامین 24ها نیاز است تا روشنایی به صورت دارد. در تونل

گردد. داشتن روشنایی مناسب از الزامات مسیرهای دوچرخه است 

و باید به صورتی باشد که احساس امنیت و آرامش را به 

 سواران القا نماید.دوچرخه

 

 

 

 

 

 

 

 


