
1398 پاييز، 100، سال هفدهم، شماره جاده فصلنامه علمي  

 

1 

 

  موتورسيكلتمروري بر اقدامات ايمني جهت كاهش تصادفات 

  مقاله پژوهشي

  

  ، استاديار، دانشكده مهندسي عمران، دانشكده فني دانشگاه تهران، ايران*كيوان آقابيك

  ، ايرانمدير گروه پل و بزرگراه، سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهرانآموخته كارشناسي ارشد،  مهدي رمضاني، دانش
  Kayvan.Aghabayk@ut.ac.irپست الكترونيكي نويسنده مسئول: *

    دريافت: 98/03/22- پذيرش: 98/07/25    

 صفحه 8- 1

  چكيده

 و حمل در خاص شرايط و شيوه يك تواند مي نقليه وسايل ساير با مقايسه در متفاوت مانور قابليت و اندازه دليل به موتورسيكلت

. است يافته افزايش توجهي قابل ميزان به اخير هاي سال در وسيله اين كابران تعداد موجود، آمار اساس بر. آورد وجود به نقل

 حفاظت كابين دليل به هرچند!  سريع و ارزان: باشد نقليه وسيله از خاص نوع اين امكانات و ها هزينه علت به تواند مي مساله اين

 هاي دغدغه از يكي ،بنابراين. باشند مي فوت و مصدوميت خطر معرض در توجهي قابل ميزان به موتورسيكلت راكبين نشده،

 كاهش را ها موتورسيكلت تصادفات شدت و تعداد جامع، راهبردي برنامه يك اجراي و تدوين با كه است اين امر مسولين اصلي

 انجام مطالعات مرور با رو پيش مقاله. بپردازند موتورسيكلت ايمني مساله به جهات جميع از راهكارها اين كه است الزم. دهند

 ابزار تا نمايد مي بيان را قانون اعمال و مهندسي آموزش، جمله از متفاوت رويكردهاي با ممكن اقدامات زمينه اين در شده

  .   دارند را ها موتورسيكلت ايمني ارتقاي قصد كه دهد قرار متخصصيني اختيار در را مناسب

  

 تصادفات، موتورسيكلت، ايمني راه، اقدامات ايمني :كليديهايواژه

  مقدمه -1
 ديگر به مانور نسبتبا توجه به قدرت  ها موتورسيكلت

 نقل و حمل در فردي منحصربه شيوه نقيله موتوري، وسايل
 نشده حفاظت كابين به توجه همچنين با. شوند محسوب مي

 و آسيب معرض در بيشتر سرنشينان و راكب موتورسيكلت،
 از استفاده افزايش لذا با .هستند تصادف در جراحت

 عنوان به انسوار  موتورسيكلت ايمني تأمين موتورسيكلت،
 در. باشد مي مطرح نقل و حمل متخصصان براي يك چالش

در ايران به دليل ارزاني اين وسيله نقليه از  اخير سال چند
يك سو و امكان تردد سريع در ترافيك سنگين شهري از 

 چشمگيري طور به موتورسيكلت مالكيتسوي ديگر، 
 در تلفات افزايش دهنده نشان آمارها و يافته افزايش

بر اساس  .)1391ذوقي و همكاران ( هستند موتورسواران
 از درصد 2 حدود متحده، اياالت در 2006آمار در سال 

 تنها و اگرچه هستند موتورسيكلت شده، ثبت نقليه وسايل
 آنهاست، به مربوط شده انجام سفرهاي كيلومتر از درصد 4/0

 خود به را تلفات از درصد 11 از بيش اين گروه ليكن
 در كشور ،2014سال  در). FARS, 2006اند ( داده اختصاص

ها  مربوط به موتورسيكلت ترافيك از درصد 2 تنها فرانسه،
شدند  مي شامل را حوادث از درصد 24 بوده است اما

)French Road Safety Observatory,2014 .(
 تصادفات قابل توجهي از درصد كه دهد مي نشان تحقيقات

چون خروج از مسير، برخورد بر اثر عواملي  ها موتورسيكلت
نداشتن كاله ايمني عدم رعايت حق تقدم، با شي ثابت، 

ويژه در شب،  مصرف الكل، عدم ديد مناسب بهاستاندارد، 
اند  رخ دادهعدم داشتن گواهينامه معتبر سرعت غير مجاز، 

);Bigelow,2001; Kim,2001; Finison,2001; De 

Rome et al.,2002; NHTSA, 2004; Hurt et al., 

1981; NHTSA, 2005; NHTSA, 2006; Wells et 

al., 2004  .( به طور خالصه نتايج مطالعات حاكي از آن
 20بالغ بر  موتورسيكلت، يك با شدن كشته خطراست كه 

 Subirats( يك خودرو است با كشته شدن از بيشتر برابر

et al., 2016( . ها،  رسيكلتاهميت موضوع موتوبا توجه
در اين  سواران جهت ارتقاي ايمني موتورسيكلتاقداماتي 

ها مطالعات محققين در اين  نتايج سالكه شود  مقاله ارائه مي
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 از كه است اين . هدف كلي در بيان اقداماتباشد زمينه مي
افراد و  سوي از مستقل طور به كه هايي حل راه و ها فعاليت

 قانون، كنندگان اعمال مهندسان،هاي مختلف از جمله  گروه
 مسئله حل براي متخصصان ساير و قضات آموزشي، نظام

 3در  اقدامات مزبور .كرد اجتناب شود، مي انجام راه ايمني
  گردد. بندي مي دسته به شرح ذيلبخش كلي 

 هاي سازگار با موتورسيكلت زيرساخت •

 راكبان و موتورسيكلتبراي تجهيزات مناسب  •

 قانونآموزش و اعمال  •

 

 موتورسيكلت با سازگار هاي زيرساخت -2

نظر به تفاوت قابل توجه بين موتورسيكلت و خودروها از    
پذيري در  لحاظ ابعاد و قابليت مانور و همچنين امكان آسيب

شرايطي كه براي خودروها مشكلي خاصي نيست، توجه ويژه 
ها  ها در طرح، اجرا و نگهداري زيرساخت به موتورسيكلت

سواران امري ضروري است.  براي حفظ ايمني موتورسيكلت
در ذيل به شرح هريك از اقدامات مربوط به اين بخش 

  شود. پرداخته مي
 

  

  آسفالتي تمام شانه احداث -1- 2
 مزاياي اما است، مفيد نقليه وسايل تمام براي مسير شانه

 كه موتورسواراني .كند مي فراهم موتورسواران براي را خاصي
 و) كارگاهي محدوده پل،( محدود عرضي مقطع با مسيري از

 به نسبت اند، شده فني نقص دچار يا منحرف شانه بدون
 خطر معرض در مسيرشان در سر پشت ترافيك جريان
 كابين حداقل داراي موتورسيكلت كه علت اين به. هستند

 ترافيك جريان براي و بوده راكب براي شده محافظت
 يا شانه تعريض با. باشد نمي مشاهده قابل ورودي يا سر پشت
 اند، بوده شانه فاقد كه مسيرهايي براي  شانه تأمين

 از خارج امن فضايي اند، شده مشكل دچار كه موتورسواراني
 كنترل براي بيشتري فضاي همچنين. داشت خواهند مسير

 برگشتن از قبل شده خارج مسير از كه موتورسيكلت دوباره
 اشياء با برخورد خطر بنابراين شد، خواهد تأمين مسير به

 ,.Harwood et alشد ( خواهد كم نيز مسير كناره در ثابت

2000; Zegeer et al., 1981.( 
 
 جراحات خطر    مسير كنار هاي مناسب حفاظ -2- 2

 خارج راه از كه زماني سواران موتورسيكلت براي مرگبار

 موانع يا تيرها درختان، مانند جاده كنار اشياء با و شده

يابد  مي افزايش شدت كنند، به مي برخورد ترافيكي

)Quddus et al. 2002; Tung et al. 2008 .(از 

 وسايل برخورد از محافظت منظور به ايمني حفاظ گذشته

 كنار در ثابت اشياء با مسير از شده منحرف موتوري نقليه

 ايمني حفاظ نصب موارد، اغلب در. شدند مي نصب مسير

غالب  نقليه وسايل مورد در ها نگراني و نيازها به توجه با تنها

 و شده انجام ها كاميون از جمله خودروهاي سواري و

اي  گونه به. شود مي گرفته ناديده معموالً موتورسواران نيازهاي

 سر احتمال كابلي، حفاظ يا گاردريل و پايه نصب در كه

 كناره از شدن خارج و كابل يا گارد زير به راكب خوردن

 ;Bryden & Fortuniewicz 1986( دارد وجود مسير

Ross et al., 1993(.  لذا براي حفظ ايمني راكبان

  هاي مناسب منطبق  موتورسيكلت استفاده از حفاظ

  شود.  روز دنيا توصيه مي بر استاندارد به
  

  مناسب سطح روسازي -3- 2
هاي موجود در سطح روسازي در  لغزندگي يا ناهمواري   

شرايطي كه ممكن است چندان براي خودروها خطرآفرين 

ها را به مخاطره  ايمني راكبان موتورسيكلتتواند  نباشد، مي

كشي و  خطتوان به  از جمله موارد ميبياندازد. 

ها،  ها و درپوش منهول هاي سطح راه، دريچه عالمتگذاري

هاي  خرابيها و عالئم برجسته اشاره كرد. همچنين  ميخ گل

ها، شيارشدگي و  ها و برامدگي روسازي از جمله حفره

 تواند بر ايمني موتورسواران تاثيرگذار باشد ميافتادگي  موج

)Ouellet 1982( .زي و توجه ويژه به سطوح روسا

ها تاثير قابل توجهي بر  سازي آن براي موتورسيكلت مناسب

حين عمليات  درها خواهد داشت.  روي ايمني راكبان آن

 است ناپذير اجتناب سطحي هاي خرابي كه عمراني در نقاطي

 از بايست مي روسازي، شيارزني يا سطحي درزگيري مانند

 هب تا كرد استفاده باالدست در هشداردهنده تابلوهاي

 .شود داده هشدار رو پيش مشكل خصوص در موتورسواران

 
  مسير كناره و سطح در  نخاله كاهش -4- 2

 ناشي ايجاد موانع به دليل مسير عمراني، عمليات حين در    

 و ناهموار سطح عمراني، هاي نخاله مانند عمليات از

تواند براي  هاي موقت مي غيرمنتظره و همچنين وجود پوشش

آميز باشد. به طور كلي وجود  مخاطرهسواران  موتورسيكلت

 را بيشتري مشكالت مسير سطح به طور مشخص در ها نخاله

 ايجاد تربزرگ نقليه وسايل با مقايسه در موتورسيكلت براي

 چرخ با برخورد اثر در توانند مي ها نخاله اين. كند مي

 كنترل دادن دست از باعث و منحرف را آن موتورسيكلت،
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 De Rome et al., 2002; Haworth( شود موتورسوار

1999(. 

  

  هشداردهنده تابلوهاي تأمين -5- 2
 از وجود را رانندگان آگاهي، پيش هشداردهنده تابلوهاي   

مسير، محدوديت  سطح در مشكالت مسير از جمله ناهمواري

 اين. كند مي يا مناطق عمليات عمراني مطلعدر فضاي جانبي 

طور  به و بوده نقليه وسايل رانندگان همه براي معموالً تابلوها

مند  ها بهره توانند از مزاياي آن سواران مي موتورسيكلتويژه 

شوند. وجود چنين تابلوهايي سبب آمادگي قبلي و اجتناب از 

به ذكر  واكنش سريع و لذا ارتقاي ايمني خواهد شد. الزم

اي  است جهت كارايي مناسب اين اقدام الزم است اوال سامانه

وجود داشته باشد نا مسئولين امر را از وجود مشكالت آگاه 

اي جهت بررسي تجهيزات و  نمايد و ثانيا بازديدهاي دوره

 شرايط موجود ترتيب داده شود. 

  

  راكبانموتورسيكلت و  براي مناسب تجهيزات -3

توان از  مواردي كه در بخش قبل بيان شد ميعالوه بر    

آن استفاده  راكبان و وسايل و تجهيزاتي براي موتورسيكلت

نمود تا اوال احتمال بروز حادثه كم شود و ثانيا در صورت 

بروز حادثه،  از شدت آن كاسته شود. در ذيل به اين موارد 

 شود.  پرداخته مي

  
   كاله ايمني-1- 3
 تصادفات شدت كاهش ايمني و تاثير آن براستفاده از كاله    

در تمامي مطالعات امري اثبات شده است  موتورسيكلت

)Johnson and Walker, 1996  .(ه مطالعات نشان داد

 معرض در بيشتر برابر سه ايمني كاله بدون موتورسواران

 يا اورژانس حضور به نتيجه در كه سر هستند به صدمه خطر

 شود مي ختم مرگ به يا است نياز شدن بستري

)Finison,2001(. در درصد 65 ايمني كاله همچنين 

). لذا NHTSA, 1998است ( مؤثر مغزي ضربه از پيشگيري

تصويب قانون جهت الزام استفاده از كاله ايمني هنگام 

موتورسواري به شدت توصيه شده است كه خوشبختانه در 

سفانه به دليل أكشور ما نيز چنين قانوني وجود دارد. ليكن مت

عدم آموزش و اعمال قانون مناسب، اجراي اين قانون با 

نقصان مواجه است.  در اين ميان باوري در بين برخي وجود 

 افزايش را گردن به وارده جراحات ايمني كاله دارد كه

 رد را ادعا اين  تحقيقات ليكن واقعيت آن است كه .دهد مي

 بين در گردن و سر به صدمه كه دهد مي و نشان كرده

 كاله كه است افرادي از كمتر ايمني كاله از كنندگان استفاده

باور غلط ديگر  .)Rowland et al. 1996ندارند ( ايمني

 محدود قابليت ديدن و شنيدن را ايمني اين است كه كاله

ليكن تحقيقات  .شد خواهد تصادف به منجر امر اين كه كرده

 عالئم نشنيدن به منجر ايمني كاله گاه هيچ كه دهد نشان مي

 مسير نقليه وسيله مشاهده در ديد شدن محدود يا هشدار

 ;Lummis and Dugger 1980شد ( نخواهد مجاور

Hurt et al. 1981; McKnight and McKnight, 
 تجهيزات يا اقدام ). بنابراين با توجه به اينكه هيچ1994

ايمني  كاله با مقايسه قابل موتورسوار از محافظت براي ايمني

استاندارد نيست، الزم است در كشور بيش از پيش به اين 

 مساله توجه شود.

  

   هاي محافظتي پوشش -3-2 
 دماي و هوايي و آب شرايط باد، قرارگيري در معرض   

 بر عالوه. زند برهم را موتورسوار تمركز تواند مي هوا باالي

 تواند مي بدن دماي كاهش و افزايش بدن، آبي كم اين،

 باعث و كرده مشكل دچار را سوار  موتورسيكت قضاوت

بنابراين  .شود هماهنگي در اختالل و سرگيجه ديد، كاهش

توجه ويژه به پوشش حفاظتي موتوسواران نقش مهمي در 

 ,De Rome et al. 2011( ها دارد تامين ايمني آن

 پوشش از استفاده اصلي دليل . اگرچه تامين ايمني)2012

در طراحي و كاربرد  نيز آسايش و راحتي است، حفاظتي

ها  در لباس شلوار و آستين طول ،لذا. ها حائز اهميت است آن

. باشد تر راحت نشسته حالت در تا شده طراحي بلندتر

 زيپ، با همراه و تنگ صورت به تواند مي ها همچنين آستين

 سرد باد از جلوگيري براي) چسب با يا( بسته صورت به يقه

عالوه، لباس موتورسوار  به .باشد مناسب تهويه براي باز يا

 كه هنگامي در باشد تا داشته مقاومت سايش برابر بايد در

. شود به وي آسيب كمتري برسد مي كشيده مسير سطح روي

 توزيع باعث ها اندام براي لباس روي گذاري همچنين بالشتك

دستكش چرمي استفاده از  .شود مي اندام از حفاظت و نيرو

زدن دستان موتورسوار در  استاندارد جهت ممانعت از يخ

ها مي توانند  سرما و يخبندان بسيار مهم است. اين دستكش

مانع ورود هواي سرد از طريق آستين لباس گردند. استفاده از 

چكمه مخصوص جهت محافظت از پا و همچنين محافظ 

ات چشم جهت محافظت چشم در برابر باد، حشرات و ذر

معلق در هوا به حفاظت، ايمني و آسايش موتورسوار كمك 

هرچند ازمنافع استفاده از اين تجهيزات بايد گفت نمايند.  مي
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ليكن ذكر اين نكته ضروري است كه يكي از مشكالت عمده 

در كشور شايد عدم امكان دسترسي ارزان به تجهزات 

 استاندارد براي موتورسواران باشد.

  

   رويتپوشاك قابل  -3- 3
 رانندگان كه است اين موتورسواران رايج شكايات از يكي   

 حق نتيجه در و بينند نمي اغلب را ها آن نقليه وسايل ديگر

 مطالعات در موضوع اين. شود مي گرفته ناديده ها آن تقدم

 رانندگان از بسياري گفته به كه شدشده و مشخص  بررسي

 رؤيت قابل كجا هيچ از يا نشده ديده موتورسوار نقليه، وسايل

 مطالعه اين در همچنين. )Hurt et al., 1981( است نبوده

 موتورسوار رؤيت و تشخيص عدم كه شده اشاره نكته اين به

 علت ترافيك، جريان در نقليه وسايل ديگر رانندگان توسط

 طور مشخص، وضوح پوشش به. است بوده تصادفات عمده

 اند داشته نقش تقدم حق رعايت عدم از ناشي تصادفات در

)Wells et al., 2004(. ترين ساده و مؤثرترين از لذا يكي 

 است هايي پوشش و روشن هاي پوشش از استفاده اقدامات

 .اند شده ساخته نور بازتاب قابليت با مواد از كه

  

   هاي موتورسيكلت چراغ -4- 3
 جريان در موتورسيكلت و موتورسوار تشخيص عدم   

باشد.  مي موتورسيكلت تصادفات غالب علت ترافيك

 با خودكار صورت به كه موتورسيكلت جلوي هاي چراغ

تواند به رويت  شوند مي مي روشن موتورسيكلت شدن روشن

 آوري فن اين. بيشتر موتورسيكلت و ارتقاي ايمني كمك كند

و در  داشته وجود 1979 سال از ها موتورسيكلت اغلب در

 جلو چراغ از استفاده خصوص در قوانيني بسياري از كشورها

 ,Turner and Hagelinاند ( كرده وضع روز طول در

2000; Motorcycle Industry Council, 2000  .(

هاي كمكي جلو و چراغ ترمز كمكي ال اي دي نيز  چراغ

 توانند به بهبود وضعيت كمك كنند.  مي

  

   هوشمند هاي كارگيري سامانه به -5- 3
ارتقاي ايمني موتوسواران قابل هاي مختلفي براي  سامانه   

ها  تواند منجر به كاهش تصادفات آن كارگيري است كه مي به

. )Huth et al. 2012  ; 1396اف و نصيرزاده  (رحيم شود

هوشمند ارتباط بين وسايل نقليه  يكي از اين موارد، سامانه

 جودخصوص و در راننده تواند به است. اين سامانه مي

البته براي  موتورسيكلت در مجاورت خودرو هشداردهد. 

استفاده از اين سامانه الزم است وسايل نقليه (اعم از خودرو 

 پيام گيرنده و فرستنده هاي مجهز به دستگاه و موتورسيكلت)

باشند. سامانه ديگر قابليت نصب در تقاطع را  GPSو نيز 

 وسيله ر از تقاطع بهپذير را پيش از عبو كاربران آسيبداشته و 

رادار تشخيص داده و در صورت احتمال برخورد  يا دوربين

با وسيله نقليه ديگر، يك پيام هشدار براي اين وسايل ارسال 

هاي جديدتر اين قابليت را دارند كه در  سامانهكند.  مي

صورت خودكار ترمز  هصورت عدم پاسخ به موقع راننده، ب

 كنند.

  
 قانون اعمال و آموزش - 4

هر اقدامي در راستاي ارتقاي ايمني جهت موفقيت  معموالً    

بهتر نيازمند است همراه با آموزش و اعمال قانون باشد. به 

هاي الزم را ديده،  عبارت ديگر الزم است كاربران آموزش

هاي الزم را كسب كرده و از اهميت موضوع مطلع  مهارت

باشند تا بيشتر بخواهند و بتوانند قوانين را رعايت كنند. 

هرچند اين آموزش ممكن است صرفا محدود به يك دسته از 

كاربران خاص نشده و شامل آموزش به ديگر كاربران و ساير 

ربطان نيز باشد. همچنين الزم است فرايند نظارت و  ذي

  اي باشد كه بازدارنده تخلفات باشد.  گونه اعمال قانون به

  شود. اي از موارد مرتبط پرداخته مي به پاره زيردر 

 

   توجه به نحوه صدور گواهينامه -1- 4
 كه است كساني براي مهم گام اولين گواهينامه، اخذ فرآيند   

توجه به اين . دارند را اصلي مسيرهاي در موتورسواري قصد

 براي راكب سازي آماده اقدامات مساله جهت اجراي

 دانش است. بديهي است آزمون الزم ايمن موتورسواري

 سنجش براي مهارت آزمون و معلومات سنجش براي تئوري،

 انجام ايمن موتورسواري براي راكب سازي آماده كيفي

 و دانش هاي آزمون در آموزشي محتواي و ابزارها .شود مي

 اي كه دانش و به گونه بوده دقيق و روز به بايد مهارت

. بزند محك را ايمن موتورسواري براي هاي الزم مهارت

 معتبر بايد ها آزمون در قبولي نحوه و استانداردها حداقل

تواند مدنظر  اي مي همچنين صدور گواهينامه مرحله .باشد

نكته قابل توجه ديگر، طوالني بودن زمان انتظار جهت باشد. 

نامه موتورسيكلت در كشور است. اين وضعيت  اخذ گواهي

در كنار تسهيالت موجود براي داشتن موتورسيكت و تسامح 

شود كه افراد زيادي بدون  به آن مي در اعمال قانون منجر
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داشتن گواهينامه با موتورسيكلت در شهر تردد نمايند. اين در 

حالي است كه اين افراد به دليل عدم آموزش مناسب همراه 

 ).FARS,2002باشند ( در معرض خطر مي

  

 از ناشي خطرات از موتورسوار آگاهي افزايش-2- 4

   توجهي كم
  غيرمجاز هاي داروو  الكل مصرف تأثير تحت موتورسواري   

 براي فوت به منجر تصادفات اصلي علل از يكي

 ,.FARS,2006; Becker et al( باشد مي ها موتورسيكلت

 احتمال افزايش ديگري كه باعث عالوه عوامل به .)2003

 توجهي بي: عبارتند از شود مي تصادفات در موتورسوار خطاي

غيرمجاز و  سبقت يا سرعت نادرست، قضاوت موتورسوار،

 kim, 2001حساسيت ( آلودگي و خواب اختالالتي ناشي از

; NHTSA, 2000 .(هاي آموزش مناسب و برنامه 

: شود طراحي اهداف اين با بايست مي عمومي رساني اطالع

 تصادفات به مربوط آمار دادن قرار توجه مورد) الف(

 خصوص در مردم به رساني اطالع) ب( موتورسيكلت،

 ايمن استفاده ترويج و پرورش) ج( موتورسواران، اختالالت

ثير و مشاركت بيشتر در أبراي ت .موتورسيكلت از مسئوالنه و

نهاد كمك گرفت.  هاي مردم توان از سازمان اين زمينه مي

شك موتورسواران نيز با اطالع از عواقب و خطرات ناشي  بي

ت توجه از كاهش توجه ، قصد سفر ايمن داشته و به نكا

 بيشتري خواهند داشت. 

  

  نقليه   آموزش به رانندگان ديگر وسايل -3- 4
اگرچه آموزش موتورسواران در جهت ارتقاي ايمني بسيار     

باشد، ليكن توجه به اين نكته كه  مهم و حائز اهميت مي

يكي  نقليه وسايل ديگر توسط موتورسيكلت تقدم حق نقض

باشد اين ضرورت را نمايان  مي تصادفات در شايع از عوامل

سازد كه آموزش به رانندگان ديگر وسايل نقليه بايد در  مي

ها گنجانده شود. در واقع  هاي ايمني موتورسيكلت برنامه

 است مختلط ترافيك جريان در كوچكي بخش موتورسيكلت

لذا در  .شود مي آن بصري تشخيص كاهش باعث امر اين كه

 موتورسيكلت مشاهده عدم تصادف عامل بسياري از مواقع

توان  با توجه به اين موارد ميباشد.  مي خودرو راننده توسط

 عمومي رساني اطالع ها و كمپين ايجاد اقدام اين گفت هدف

 جهت نقليه وسايل ديگر بهتر رانندگان آموزش براي

 ترافيك جريان در موتورسيكلت حضور به توجه و تشخيص

 .است

  ربطان بين ذيايجاد همكاري  -4- 4
هاي حامي موتورسواران و ايجاد همكاري  وجود انجمن   

ها و ادارات متولي راه و اعمال قانون جهت ارتقاي  بين آن

 ايمني ارتقاء برنامه هر در مهم آموزش و ايمني گامي

جهت  ها معموال اين انجمن. خواهد بود موتورسيكلت

 هر كه دانند مي كه چرا هستند، مشتاق همكاري بسيار

 ها آن بر مستقيم طور به موتورسيكلت ايمني در پيشرفتي

 خواهد اثر) عزيزانشان و دوستان يا ها آن زندگي نجات(

نتايج مطالعات نشان داده است كه حضور مسئولين . داشت

و تشكيل يك  ها اين انجمن در ريط هاي ذي ادارات و ارگان

ار هاي ايمني نقش بسي تعامل سازنده در موفقيت برنامه

  .اي دارد سازنده

  

   توجه كم راكبان براي قانون اعمال -5- 4
 هر در اصلي عوامل از رانندگي به مربوط قوانين اجراي   

در  اين مقوله بعضاً .است نقل و حمل ايمني جامع برنامه

ها به درستي اجرا نشده و مشكالتي را  مورد موتورسيكلت

دهد اعمال قانون در كنار  آورد. تحقيقات نشان مي وجود مي به

آموزش امري ضروري براي افزايش ايمني و كاهش 

 تصادفات است.

  

  گيرينتيجه -5
توجه به موتورسيكلت اهميت داليل  ابتدا بهقاله در اين م    

ضمن مرور مطالعات ه شد. در ادامه و تصادفات آن اشار

به راهكارهاي كاهش انجام گرفته در كشورهاي مختلف 

تعداد و شدت تصادفات اين نوع وسيله خاص پرداخته شد. 

اين راهكارها در سه بخش اساسي ارائه شدند. در بخش اول 

ها، نيازهاي  توصيه شد در طرح، اجرا و نگهداري زيرساخت

نه تنها براي اي كه  گونه به ها لحاظ شوند موتورسيكلت

ها نيز مناسب باشند.  خودروها بلكه براي موتورسيكلت

هاي جانبي،  هاي مورد بحث شامل شانه راه، حفاظ زيرساخت

كاهش نخاله حين عمليات عمراني و سطح روسازي، 

تابلوهاي هشداردهنده است. بخش دوم به تاثير و ضرورت 

ها و راكبان  موتورسيكلتكارگيري تجهيزات مناسب براي  به

ابل رويت، ها شامل كاله ايمني، پوشش حفاظتي، پوشش ق آن

هاي هوشمند اشاره كرد. در  سامانه هاي موتورسيكلت و چراغ

به بحث آموزش و اعمال قانون اشاره شد. در بخش پاياني 

اين بخش ضرورت توجه به نحوه صدور گواهينامه، افزايش 

اير كاربران مسير، ايجاد آگاهي موتورسواران، آموزش س
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ربطان و درنهايت اعمال قانون متخلفين  هماهنگي بين ذي

رود با مرور اقدامات بالقوه جهت كاهش  انتظار ميتبيين شد.  

ها و جمع بندي و  تعداد و شدت تصادفات موتورسيكلت

ها، اين امكان فراهم گردد تا مسئولين امر  خالصه نمودن آن

با توجه به شرايط موجود، يك يا  بتوانند حسب نياز خود و

چند اقدام را انتخاب و باعث ارتقاي ايمني در حوزه مديريت 

  خود گردند.  
 

  مراجع- 6

 بررسي" ،)1391( ا. ع.، راد، سبزواري و ، م.زارع ح.، ،ذوقي- 

 كاهش بر مناسب آموزش و گواهينامه دريافت اثر و نقش

 يازدهمين ،"سواران موتورسيكلت تخلفات و تصادفات ميزان

 تهران، ايران. ايران، ترافيك و نقل و حمل مهندسي كنفرانس

  

 و تحليل")، 1396( ، س. ك.،نصيرزاده و .اف، ك رحيم - 

 حمل ونقل بر هوشمند هايسامانه عملكرد كارايي ارزيابي

 ساالنه كنفرانس ، سومين"موتورسيكلت سواران ايمني ارتقا

  شهري، ايران. مديريت و شهرسازي معماري، هايپژوهش
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ABSTRACT 

Motorcycles can be considered as a special transport mode due to their different size and 

maneuverability compared to other vehicles. According to the available data, the number 

of motorcyclists has been increased dramatically in recent years. It could be the result of its 

associated expenses and facilities: it is cheap and fast! However, the motorcycle riders and 

passengers are much more vulnerable to injury and death in vehicular crashes because of 

the lack of protection in the vehicle compartment. Therefore, it has become one of the 

major concerns of the road authorities to minimize the motorcycle crash count and severity 

by addressing precise objectives with comprehensive strategies. These measures should 

approach motorcycle safety from a variety of perspectives. This paper reviews the 

associated literature and lists various measures including enforcement; engineering and 

road user’s training. It provides a wide-ranging tool to assist the researchers and planners 

aiming to enhance motorcycle safety. 
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