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خودرو؛ پناهگاه زنان
الهام فخاری، عضو شورای شهر معتقد است مردم به دالیل مختلفی دوچرخه و پیاده پیمایی را جایگزین خودرو 
نمی کنند. یکی از این دالیل نداشتن امنیت و حریم شخصی است و زنان برای داشتن این دو، به سمت استفاده از 

خودرو می روند

علیزاده، دوچرخه سواری که در خیابان های خیلی از کشورها رکاب زده 

در ایران »پز«
دوچرخه سواری هست، نه خودش

  گرمای هوا که کم می شود، نگرانی ها بیشتر می شود، چشم ها به آسمان دوخته می شود که کی باران می آید یا بادی می وزد، هنوز سرمای پاییز به تنت نخورده، نفست می گیرد و اورژانس  بیمارستان ها پر می شود از کسانی که یا قلبشان را گرفته اند یا نفسشان بند آمده. 
هر سال بدتر از سال قبل می شود. هر سال کمیته ها و کارشناسان ساعت ها وقت می گذارند تا ببینند مشکل از چه و کجاست، راه حل می دهند و مسووالن هم وعده پشت وعده ردیف می کنند که سال آینده چنین و چنان می کنیم اما هر سال پاییز که می آید می بینی چیزی 
فرقی نکرده، کارخانه ها و دودهایشان سر جایشان هستند و اتوبوس ها و کامیون ها با اگزوزهای پردودشان خیابان ها را باال و پایین می کنند. یکی از راه حل هایی که داده شده »سه شنبه های بی دود« است، اینکه ماشین ها را در پارکینگ ها بگذاریم، از وسایل نقلیه عمومی 
استفاده کنیم یا اینکه مثل شهردار تهران با دوچرخه به محل کارمان برویم. از روزی که پیروز حناچی، شهردار تهران شده، هر سه شنبه او و اطرافیانش در پارک شهر با دوچرخه هایشان نمایش می دهند تا شاید شهروندان هم جذب دوچرخه و دوچرخه سواری شوند. تبلیغ 
برای دوچرخه سوار شدن کم نبوده، هر مدیری که کارش ربطی به شهر و آلودگی هوا داشته، کم توصیه نکرده که مردم به جای ماشین از دوچرخه استفاده کنند اما این توصیه ها چقدر کارساز بوده اند؟ در همین خیابان هایی که هر روز از آنها می گذریم چند دوچرخه  سوار دیده ایم یا اینکه 
خودمان چقدر به خرید دوچرخه فکر کرده ایم و اینکه بخواهیم در ذهنمان هم که شده مسیر خانه تا محل کار را با دوچرخه طی کنیم؟ شاید در سال های اخیر و با مستقر شدن ایستگاه های دوچرخه  در بعضی از چهارراه های شهر، تعداد دوچرخه سواران بیشتر از قبل شده باشد اما این 
افزایش در حدی نبوده که به چشم بیاید. خیلی ها گرانی دوچرخه را بهانه می کنند و می گویند خرید این وسیله خیلی به صرفه نیست. بعضی ها هم ترجیح می دهند در سراشیبی ها و سرباالیی های تند پایشان را روی گاز ماشین بگذارند، نه رکاب دوچرخه. نبود امنیت و مسیر مشخص برای 
دوچرخه سواران و... تهران را شهر مناسبی برای دوچرخه سواری نکرده. در این شرایط حرکت های نمادین حناچی می تواند تهران را شهر بدون دود کند؟ با الهام فخاری از اعضای شورای شهر تهران و رئیس کمیته اجتماعی، درباره تهران و دوچرخه سواری در این شهر گفت وگو کرده ایم.

 لیلی خرسند

حسن علیزاده، جهانگردی است که تجربه دوچرخه سواری در خیابان های کشورهای دیگر را دارد، کشورهایی که در خیابان هایشان 
دوچرخه سواران را هم دیده اند، برایشان مسیر و پارکینگ تعریف کرده اند، در قانون گذاری هایشان آنها را هم لحاظ کرده اند و... علیزاده 
شرایط دوچرخه سواری در ایران و کشورهای دیگر را در گفت وگو با »سالمت« مقایسه می کند: »نه در تهران که در ایران ما مشکالتی 
را در دوچرخه سواری داریم.« مهم ترین موردی که از نظر علیزاده در ایران وجود ندارد، فرهنگ دوچرخه سواری است: »االن بهتر از قبل 
شده، سال هایی که من تازه دوچرخه سواری را شروع کرده بودم، ما را با سنگ می زدند، ناسزا می گفتند و... االن هم نمی توانم بگویم از 
نظر فرهنگی خیلی رشد کرده ایم. دوچرخه سوار شدن در ایران یک »پز« است، نه برای استفاده، وسیله ای است که هفته ای 30 دقیقه برای 
تفریح استفاده می شود.« علیزاده امکانات و فضای شهری تهران را مناسب دوچرخه سواری نمی داند. اولین دلیل این نامناسب بودن، شرایط 
جغرافیایی شهر است. کسی که در شمال شهر زندگی می کند شاید بتواند رو به پایین رکاب بزند و به محلی که می خواهد برسد ولی 
برگشت حتما به مشکل می خورد و راحت نمی تواند سرباالیی را با دوچرخه برگردد: »موضوع فقط این نیست. برای مسیر شرقی و غربی 
هم امکان دوچرخه سواری نیست. مسیری نیست که دوچرخه سواران راحت بتوانند تردد کنند. در اروپا مسیرهایی برای دوچرخه سواری 
وجود دارد که ماشین ها اجازه ورود به آنجا را ندارند. مساله مهم دیگر این است که در شهرهای ایران و به خصوص تهران هیچ امنیتی 

برای دوچرخه سواران وجود ندارد.« 

: مدتی است که برای دوچرخه سواری در تهران 
تبلیغ می شود، تهران با توجه به شرایط جغرافیایی پتانسیل 

داشتن شهروندان دوچرخه سوار را دارد؟
این تبلیغات نباید تبلیغ برای دوچرخه سواری تعبیر شود، 
بلکه ترویج این فرهنگ است که کمی خودروهایمان را کنار 
بگذاریم. برای کنار گذاشتن خودرو، یکی از جایگزین ها 
دوچرخه سواری و دوچرخه است. اسم روز نمادین هم 
»سه شنبه های بدون خودرو« است، نه سه شنبه های با دوچرخه. 
اصل این است که کمی از خودروهایمان فاصله بگیریم 
و اینکه یادمان باشد شهر در چه وضعی است و به جای 
خودرو از دیگر وسایل نقلیه استفاده و مدل های ترکیبی را 
امتحان کنیم. در اینکه موقعیت جغرافیایی تهران مناسب است 
یا نامناسب، باید این موضوع را در نظر بگیریم که در مورد 
تهرانی صحبت نمی کنیم که شهر کوچکی در دامنه کوه قرار 
گرفته باشد. ما از شهری حرف می زنیم که منطقه ای کامال 
مسطح با کمترین شیب است. کنار آن منطقه ای با بیشترین 
شیب را هم دارد. منطقه 1 یا بعضی از بخش های منطقه 
22 شیب های تندی دارد. ما برای شهری که تنوع سازه ای 
و تنوع زیرساختی دارد، نمی توانیم فرمول کلی بدهیم. این 
اشتباه است که فکر کنیم یک نفر از منطقه کن یا شهران 
با دوچرخه به محل کارش در بهارستان برود. تقریبا در 

شرایط فعلی نشدنی است. اما می شود برای مسافت های 
مشخص از دوچرخه به عنوان یکی از روش های 

رفت وآمدی و یکی از ابزارها نام برد. 
: با این حال دوچرخه در بیشتر کشورها 

جایگزین اصلی خودرو است. 
همین طور است. دوچرخه سواری می تواند 

روش های  به  افراد  که  کمک  کند 
دوچرخه  روبیاورند.  غیرخودرویی 

و  جذاب  شیء  و  سوژه  یک 
تجربه ای است که می تواند به خاطر 

نامتعارف بودنش و به دلیل اینکه 
تجربه متفاوت جمعی است، 
جذابیت ها و انگیزه هایی ایجاد 

کند که ما به ترک خودروهایمان ترغیب شویم. درست است 
که نمی شود در همه پهنه های شهری از دوچرخه استفاده 
کرد، برای رفت وآمد بین خانه تا مدرسه، البته اگر مدرسه 
فاصله زیاد یا بین منطقه ای نداشته باشد، برای رفت وآمد 
بین دانشگاه و خوابگاه هایی که نزدیک به دانشگاه هستند، 
برای رفت وآمد بین محل کار و محل سکونتی که خیلی با 
هم فاصله ندارند، دوچرخه می تواند جایگزین خوبی باشد. 
از طرفی، اگر مردم دوباره به دوچرخه سواری روبیاورند، 
قطعا به سالمتشان کمک می شود و با جاذبه هایی که دارد، 

باعث می شود آنها به سمت ترک خودرو بروند. 
: درست است که تعداد دوچرخه سواران کم 
است، در شهر هیچ تعریفی برای مسیر دوچرخه سواری 
وجود ندارد. وقتی مردم می بینند هیچ امکانی برای استفاده 
از این وسیله نیست، خودشان را به دردسر نمی اندازند و 
با همان ماشین هایشان رفت وآمد می کنند. به نظر می رسد 
تا زمانی که زیرساخت ها آماده نباشد، تبلیغاتی که می شود 

نمی تواند موثر واقع شود. 
باالخره در شهر و در بازار هدف پرتعداد خیلی مواقع آنچه 
که بازار عرضه می کند، متاثر از آن 
چیزی است که مشتری دارد. 
چطور در تهران این همه 
بزرگراه ساخته می شود 
ولی مسیرهای دوچرخه 
تغییر پیدا می کند یا توسط 
بقیه کاربری ها از بین می رود؟ 
همین  کنار   :
بزرگراهی که ساخته می شود، مسیری 
برای دوچرخه سوار تعریف نمی شود. 
مسیر بزرگراهی تعریف مشخصی 
دارد. االن می بینیم خیلی از 
خالف  شهروندان 
با  و  می کنند 
موتورسکلت وارد 
می شوند.  تونل ها 

هر روز هم روی بیلبوردهای راهنمایی و رانندگی می بینید 
که نوشته اند ورود موتورسیکلت به تونل و بزرگراه ممنوع 
است اما موتورسیکلت ها در بزرگراه حضور دارند. کاربری  
بزرگراه برای موتورسیکلت و دوچرخه نیست و نباید وارد 
بزرگراه شوند. مسیرهای جایگزین باید خیابان های اصلی 
شهر باشد. منظور من این است که اگر بزرگراه توسعه پیدا 
کرده و بیشتر ساخته شده، به این دلیل است که تقاضای 
بیشتری برایش بوده. اگر خود جامعه و رفتار اجتماعی به 
سمتی می رفت که دوچرخه سوار و کاربرد دوچرخه بیشتر 
بود، مدیریت شهری باید به سمت پاسخ به آن نیاز حرکت 
می کرد. به نظر من، هم شهروندان و هم مدیریت شهری 
مسوولند و البته دولت هم به علت اینکه زیرساخت های مورد 
نیاز حمل ونقل عمومی و شیوه های ترکیبی رفت وآمدی را 

نتوانسته تامین کند در این موضوع مسوول است. 
جمعیت  رفتن  باال  به  تبلیغات  این   :

دوچرخه سواران کمک می کند؟
این حرکت نمادین در بعضی از شهرها از جمله اصفهان 
جدی تر گرفته می شد. شهردار اصفهان غیر از سه شنبه 
این  کار می رفت.  با دوچرخه سر  دیگر هم  روزهای 
ترغیب شوند  نمادین کمک می کند که مردم  حرکت 
و تقاضای اجتماعی را باال ببرند. اگر تقاضایی وجود 
نداشته باشد، نباید برایش هزینه کرد. این کار هم اشتباه 
است. این طور نیست که یکی شهردار بشود و بگوید 
چون من دوچرخه سواری دوست دارم، عرض خیابان ها 

را زیاد کنید. 
:  اگر تقاضا باال برود، مسووالن شهری باید چه 
امکاناتی برای دوچرخه سواران در نظر بگیرند؟ »سالمت« 
چند هفته قبل با قادر میزبانی، قهرمان ایران صحبت کرده 
بود. قادر می گفت هر جا می رود، اجازه پارک دوچرخه 

در پارکینگ را به او نمی دهند. 
زیرساخت فقط این نیست که بخشی از خیابان را به دوچرخه 
اختصاص بدهیم. باید مکان استقرار و امنیت دوچرخه هم 
فراهم شود. خیلی از فضاهای عمومی شهری از جمله 
پردیس های سینمایی، حتی مراکز تجاری و مال ها هیچ 
پیش بینی ای برای دوچرخه نکرده اند. حتی اگر دوچرخه سوار 
با دادن حق پارکینگ هم بخواهد پارک کند، باز هم این اجازه 
را به او نمی دهند. چرا  برای دوچرخه پارکینگ تعریف 
نشده؟ فرد باید جایی پیدا کند و دوچرخه را قفل کند، 
معلوم هم نیست موقع برگشت دوچرخه ای باشد یا 
نباشد. ساختار دوچرخه ای هم طوری است که سرقت 
یا آسیب زدن به آن خیلی راحت تر اتفاق می افتد. محل 
پارک قبل از طراحی مسیرها باید تامین شود. مهم این 
است که بتوانید وسیله تان را جایی بگذارید و برای خرید 
یا انجام کاری بروید. اگر این امکان نباشد، وسیله تان وبال 
گردنتان می شود و بعد از یک مدت کنارش می گذارید. 

: در این سه شنبه های بی دود و استفاده از دوچرخه 
زنان هم جایی ندارند؟

درست است، فضای استفاده از دوچرخه بیشتر برای آقایان 
مهیاست. هر چند بعضی از زنان می گویند برای رفت وآمد 
از دوچرخه استفاده می کنند و مشکلی هم ندارند. با این 
حال غلبه استفاده مردانه در شهر هست. سال های قبل در 
شهری مثل اصفهان حتی نیروی کار کارگری و بازاری اش 
اما به تدریج دوچرخه از  با دوچرخه رفت وآمد می کرد 
سطح شهر و زندگی مردم زدوده شد. بعد از آن خیابان ها 
برای دوچرخه سواران ناامن شد و آدم هایی که پا به سن 
گذاشته بودند و روی عادت قدیمی دوچرخه سوار می شدند، 
در معرض آسیب ها و تصادفات قرار گرفتند. فقط زنان 
نیستند که نمی توانند از این وسیله استفاده کنند. ما بچه های 
دوچرخه سوار را هم نمی بینیم. حضور محله ای بچه ها خیلی 
کمرنگ شده. حاال شاید با طرح خیابان ورزش، بعضی 
از روزها بعضی از خیابان ها برای دوچرخه سواری امن تر 
شود. البته می شود بچه ها را با ماشین به فضای سبزی برد 
که آنجا دوچرخه سواری کنند اما دیگر برای این کار وقت 
نمی گذاریم. ترجیح افراد این است که بچه را به یک مال یا 
رستوران ببرند. مشکل دیگر این است که ورود دوچرخه 
در بوستان ها ممنوع است. این ممنوعیت باید بازنگری شود 
و بعضی از بوستان ها برای دوچرخه سواری تعریف شوند. 
: اینکه مردم مال را به فضای سبز ترجیح می دهند، 

چه دلیلی می تواند داشته باشد؟
باید آسیب شناسی شود. باید ببینیم غیر از زیرساخت ها، 
چه عاملی باعث می شود مردم نه سمت دوچرخه بروند 
و نه سمت پیاده روی. من دلیلش را تغییر شیوه زندگی 
مردم می بینم. اینکه دوچرخه و پیاده روی انتخابشان نیست. 
مساله دیگر این است که خودرو غیر از کارکردهای حرکتی، 
کارکردهای دیگری هم دارد. در کشوری مثل آفریقای جنوبی 
به دلیل پایین بودن امنیت خودرو کارکرد امنیتی دارد. باید 
ببینیم خودرو چه کارکرد دیگری را برای شهروند تهرانی 
دارد. بخشی  از آن تشخص اجتماعی تلقی می شود؛ یعنی 
دلیلی بر دارا بودن و از عهده برآمدن است، اینکه یکی نه، 
بلکه 3-2 تا خودرو داری. ما که ناامنی شهر ژوهانسبورگ 
را نداریم چرا باید در یک خانه 4 خودرو باشد؟ یک دلیل 
می تواند داشتن حریم شخصی باشد. مردم ما فکر می کنند در 
فضای عمومی حریم خصوصی شان در معرض دید دیگران 
است، در این فضا کسی هست که تذکر ارشادی می دهد، 
کسی هست که تنه می زند و... به همین دلیل حریم شخصی 

را در قالب خودرو تعریف می کند. 
از  یکی  که  برسیم  نتیجه  این  به  باید  پس   :
دالیل آلودگی هوای تهران، اضافه شدن زنان به جمعیت 
حریم  حفظ  خاطر  به  که  زنانی  است،  خودروسوار 
شخصی شان، خودرو را به عنوان وسیله نقلیه انتخاب 

کرده اند؟
وقتی شما در فضای عمومی احتمال نقض حریم شخصی 
داشته باشید، به مکانیسمی متوسل می شوید. خودرو یکی از 
ابزارهای حفظ این حریم است. به هر حال خودرو کارکردی 
غیر از حرکت هم برای بعضی افراد دارد، وگرنه چطور 
ممکن است دو ساعت در ترافیک بمانید، فقط به خاطر 
اینکه می خواهید از خودروی شخصی استفاده کنید. این 

حتما خاصیتی غیر از خاصیت حرکتی دارد. 
: حرکت نمادین شهردار چقدر می تواند روی 

تغییر رفتار مردم تاثیر بگذارد؟
اولین خاصیتش این است که به حرفی که می زند، عمل می کند 
و فقط به بقیه توصیه نمی کند. این حرکت خوب است ولی 
کافی نیست. باید ارزیابی سیستماتیکی بیشتری در شهر انجام 
شود، مثال اینکه چرا انتخاب مردم خودرو است، نه دوچرخه. 
به هر حال این حرکت می تواند جوانان را ترغیب کند و پیش 
خودشان بگویند نفر اول شهر سوار دوچرخه می شود، ما هم 
امتحان کنیم. البته در این حرکات باید الزام ها و ضرورت ها را 
هم رعایت کنیم. از جمله اینکه این کار ما باعث مخل شدن 
رفت وآمد دیگران نشود و حقوق دیگران را نقض نکنیم. با 
یک بار و دو بار رفتار نمادین نمی شود و باید مداوم باشد. 
کنار این باید زیرساخت های دیگر وسایل نقلیه هم فراهم 
باشد. شاید دوچرخه انتخاب همه مردم نباشد. ممکن است 
مردم به خاطر مسائل مالی، مشکالت فیزیکی و... دوچرخه 
را انتخاب نکنند. در کل باید روی شیوه زندگی کار کنیم؛ 
اینکه چرا مردم هزینه گزاف می دهند و به باشگاه می روند 

ولی حاضر نیستند پیاده پیمایی کنند؟ 
: موضوع همین است، هم هوای تهران ناسالم 
شده و هم شهروندانش. به نظر می رسد تبلیغات باید 

بیشتری روی همین تغییر شیوه زندگی باشد. 
به نظر من باید پویش پیاده پیمایی را فعال و کنار آن سیستم 
حمل ونقل عمومی را هم تقویت کرد. بعضی قسمت ها نه 
به مترو دسترسی دارد و نه به اتوبوس. بعضی از خیابان های 
شهر، مکان های ناامن تلقی می شوند، به خصوص برای زنان. 
در این شرایط است که زنان حاضر می شوند هزینه سنگین 
خرید خودرویی را بدهند که امنیت چندانی ندارد ولی 

احساس امنیت بهتری به آنها می دهد. 
: در این  پویش ها و در حرکات نمادین شهر، 
زنان حذف شده اند. بعضی وقت ها تلقی زنان این است 

که کال  از زندگی شهری کنار گذاشته شده اند. 
من خیلی موافق نیستم که همه باید از یک ابزار استفاده 
کنیم. بعضی از آقایان شورا هم با مترو رفت وآمد می کنند 
ولی سوار دوچرخه نمی شوند. بنا به شرایطی که هست و 
خیلی هم قابل توضیح دادن نیست، اگر زنان می خواهند ما 
چهره نمادینشان در استفاده از فضای شهری باشیم، می توانیم 

چهره نمادین پیاده پیمایی باشیم.

دوچرخه کوهستان
دوچرخه سواری کوهستان در بخش کراس کانتری رشته المپیکی 
است. دوچرخه ها از لحاظ چرخش اندازه های مختلف؛ 2۶، ۵/2۷ 
و2۹ اینچ دارند که در سال های اخیر کمتر از سایز 2۶ اینچ استفاده 
می کنند و باتوجه به مقدار سرازیری ۵/2۷ و 2۹ و ابعاد بدنی و 
وزن رکابزن کاربرد بیشتری دارد. این  دوچرخه برای باالرفتن از 
سرازیری ها، پیچ و عبور از موانع سخت تر است. البته دوچرخه 
2۹ اینچ کمک می کند رکابزن با صرف انرژی کمتری سرباالیی ها 

را باال برود. 

دانهیل 
دوچرخه دانهیل هم برای سرازیری ها و سراشیبی هاست. المپیکی 
نیست و تنها مسابقه  اش در قهرمانی جهان و آسیا برگزار می شود 
که دوچرخه سواران جسور می خواهد و جزو ورزش های مهیج 

است. این دوچرخه قوی ترین کمک فنرها را دارد. کمک فنر دوشاخه 
جلو و  تنه  اش قوی ترین و پرش هایش خیلی بلند تر از پرش های 
کراس کانتری است. اگر نوع کمک فنرهای کراس کانتری 1۵ تا 
2۵ بازی دارد، در دانهیل از 2۵ تا ۵۵ جای بازی دارد. بدنه این 
دوچرخه به علت پرش هایش خیلی باالتر است. زوایای بدنه  اش 

متفاوت از دوچرخه کراس کانتری است. 

BMX
این دوچرخه هم جزو رشته های المپیکی است که در دو بخش 
 BMX استایل بخش های نت پارک و  با فری  نمایشی،   BMX
فری استایل felat با دوچرخه 2۰ اینچ از نظر ابعادی و زوایای 

بدنه با دوچرخه BMX Race متفاوت است. 

تریال
 دوچرخه سواری تریال رشته ای در ظاهر نمایشی است ولی در دو 
بخش مجزای 2۰ اینچ و 2۶ اینچ  وجود دارد و البته تفاوت آن به 
نداشتن زین است. دوچرخه سوار روی تنه دوچرخه می ایستد و 
آن را روی چرخ عقب کنترل می کند و باید از روی موانع مختلف 

در محیط های بسته، باز، موانع صخره ای و جنگلی بپرد. 

پیست 
در عرف بین المللی به دوچرخه پیست، track می گویند. پیست 
شامل 1۰ ماده مختلف و متفاوت می شود، با دوچرخه های متفاوت 

در سرعت و نیمه استقامت. 

ماده سرعت
ماده سرعت کوتاه ترین ماده پیست است؛ یعنی 2۰۰ متر یا اسپرینت 

که به طور معمول بین ۹ تا 1۰ ثانیه زمان می برد. رشته ای المپیکی 
که دوچرخه  اش متفاوت از دیگر دوچرخه های پیست است. 

کایرین
از  پیست  در  و  است  بقیه  از  متفاوت  کایرین  دوچرخه 
موتورسیکلت های منحصربه فردی استفاده می کنند. موتورسیکلت 
جلوی دوچرخه سواران حرکت می کند و وقتی بعد از 3 دور به 
سرعت مدنظر رسیدند، موتورها کنار می روند و رکابزنان در دو 
دور با هم رقابت می کنند. رشته ای المپیکی است و دوچرخه  اش 
از نظر زوایای بدنه و از لحاظ ظاهری و نوع فریم، متفاوت است. 

یک کیلومتر
دوچرخه سواری این ماده برای مردان یک کیلومتر و زنان ۵۰۰ متر 
است. دوچرخه این ماده از نظر فریم و بدنه و حتی کاله رکابزن 
متفاوت است. در این ماده مردان 3 دور در پیست 333 یا 2۵۰ 

متری دور رکاب می زنند و زنان 2 دور. 

4کیلومتر تعقیبی 
با ظاهری  تعقیبی دوچرخه متفاوتی است،  دوچرخه 4 کیلومتر 
شبیه تایم تریل جاده که دو بخش انفرادی و تیمی دارد. مسابقه 

برای زنان 3 کیلومتر و برای مردان 4 کیلومتر است. 

Point race)دور امتیازی(
دوچرخه دور امتیازی سرعتی متفاوت دارد. دوچرخه ای که جزو 
نیمه استقامت است و باتوجه به پیست مسابقه فرق می کند. رکابزنان 
هر ۵ دور یکبار خط آخر را می زنند و در دور آخر 4 نفر اول امتیاز 
می گیرند و امتیازات جمع می شوند که درنهایت رکاب زنانی که 

بیشترین امتیاز را می گیرند روی سکو می روند. 

دور حذفی
دوچرخه دور حذفی شبیه دور امتیازی است. در این ماده رکابزن 
طبق نوع پیست 4۰۰،2۵۰ یا 333 متر تعداد دورها و شرکت کننده ها 

مشخص می شود. در هر دور یک نفر حذف می شود. 

اومینیوم
برای  دوچرخه  بدنه  است.  پیست  مواد  از  تلفیقی  اومینیوم  ماده 

اومینیوم طراحی شده و تلفیقی از 2۰۰متر، تعقیبی، پوینت ریس 
و تمپوریس است که درنهایت آنهایی که باالترین امتیاز 

را دارند مدال می گیرند. 

تمپوریس
که  است  پیست  استقامتی  ماده  تمپوریس 

ترکیب بدنه دوچرخه  اش شبیه دوچرخه 
استقامت جاده است اما از نظر زوایا کامال 
با هم تفاوت دارند و ارتفاع دوچرخه 
تمپوریس از دوچرخه جاده باالتر است 

تا به پیست گیر نکند. 

مدیسون
این ماده امدادی است که دو رکابزن با 
یک شماره و دو رنگ در مسابقه حاضر 

می شوند و تلفیقی از استقامت و سرعت 
است که دو نفر به صورت امدادی جایشان 

را با هم عوض می کنند.

دوچرخه سواری با دامنه زیاد، بعد از دوومیدانی پرمدال ترین 
رشته المپیک است. دوچرخه سواری بخش های مختلف جاده 
یا road race که بخش استقامت را همه بیشتر می شناسند، 
مثل مسابقات تورد وفرانس، مسابقه تایم تریل المپیک هم ۵0 
کیلومتر است که دوچرخه، پوشش و کاله خاص خودش 
متفاوت  ظاهری  لحاظ  از  جاده  دوچرخه  فرمان  دارد.  را 
است و برای فرد عادی دوچرخه راحت و قابل استفاده ای 
نیست که از آن لذت ببرد چرا که خاص مسابقات تایم تریل 
است. رکابزن آیرو دینامیک روی فرمان است و راحتی بقیه 
دوچرخه ها را ندارد. دوچرخه خیلی سبکی است ولی حداقل 

وزن یک دوچرخه یک کیلو و ۸00 گرم است. 

انواع دوچرخه های شهری در دنیاتفاوت انواع دوچرخه ها

دوچرخه های شهری انواع مختلفی دارند که برای 
عموم قابل استفاده است و راحتی و قدرت مانورشان 

با هم تفاوت می کند. 

دوچرخه گردشگر
این نوع دوچرخه ها برای پیمایش فاصله بین شهرهاست 

که گردشگران از آن استفاده می کنند. 

دوچرخه کراس
مثل  دوچرخه ها  نوع  این 
هستند  جاده  دوچرخه های 
و  خاص  فریم  با  اما 
با  هم  الستیک هایشان 
مسابقه ای  دوچرخه های 
در  معموال  دارد.  فرق 
مسیرهای صعب العبور 
کوهستانی  مناطق  در 
خاص  جنگلی  و 

قابل استفاده اند. 
ایران 

تولید کننده 
دوچرخه نیست

در  دوچرخه ای  هیچ 
تولید نمی شود و  ایران 
همه دوچرخه ها وارداتی 
هستند. معموال هم طبق ذائقه 

و طبع واردکنندگان دوچرخه های کوهستان وارد می شود 
بنابراین مردم ایران به این نوع دوچرخه عالقه دارند.

دوچرخه بای چرینگ مختص شهرها
هیات دوچرخه سواری تهران در این چند سال سعی کرده 
تعاملش را با شهرداری بیشتر کند. قبال از دوچرخه های 
بی دنده استفاده می شد، در حالی که برای شهرها سیستم 
دوچرخه و نوع آن مهم است. تعدادی دوچرخه سلزرنگ 
آلمانی خریداری شد، دوچرخه های شهری با دنده که 
دوچرخه های  اما  دارد  همخوانی  تهران  شیب های  با 
شهری  کوتاه  مسافت های  برای  دنیا  در  بای چرینگ 
از میدان  به عنوان مثال  تا شهروندان  طراحی شده اند 

امام خمینی )ره( تا میدان 1۵ خرداد را رکاب بزنند. 
دوچرخه شهری استاندارد دارد. اگر دوچرخه شهری 
شخصی باشد باید زین، فرمان و قد دوچرخه با رکابزن 
وسیله ای  هم  دوچرخه  چراکه  باشد  داشته  همخوانی 
است مثل بقیه وسایل شخصی یا کفش که از آن برای 
فعالیت های روزانه استفاده می کنید و باید اندازه پای شما 
باشد. سایزبندی دوچرخه هم طبق مشخصات افراد تعیین 
می شود. این قضیه را هیات تهران در کارگاه های آموزشی 
به عالقه مندان تهرانی آموزش داده است. دوچرخه شهری 

هم استاندارد دارد.
نوع دوچرخه را ویژگی های خاص افراد مشخص می کند. 
دارند  استاندارد  هم  نکنید دوچرخه های شهری  شک 
و دوچرخه هر فرد با فرد دیگر تفاوت می کند. برای 
آگاهی مردم از این مسائل باید همه حتی رسانه ها، با 
هیات و شهرداری دست به دست هم بدهند تا مردم 

توجه شوند برای دوچرخه سواری طبق نیازشان از چه 
سایزی و چه نوع دوچرخه ای استفاده کنند. 

برندهای دوچرخه سواری
برندهای مختلفی برای دوچرخه در دنیا وجود دارد. یکی 
از شرکت ها در ایران انرژی موتور هست که دوچرخه 
جاینت را وارد می کند. شرکت آپاریس آوا برند فوجی 
 ktm شرکت ،rapido و شرکت فست توس هم برند

هم کلینیک را وارد می کند. 

قیمت دوچرخه کمتر از گوشی تلفن همراه است
اگر قرار باشد قیمت دوچرخه را با گوشی تلفن همراه 
که  است چرا  آن  از  کمتر  به طور حتم  کنیم،  مقایسه 
این روزها یک گوشی تلفن همراه باکیفیت 8-۷ میلیون 
با 4-۵  می توان  را  مرغوب  اما دوچرخه  است  تومان 
میلیون تومان خرید. این روزها برخی به راحتی  بابت 
گوشی هوشمند 1۰ میلیون تومان پول می دهند اما سیستم 
ایرانی ها طوری است که خرید دوچرخه را  فرهنگی 

بی ارزش می دانند. 

دوچرخه وسیله ای سالم و بی خطر
دوچرخه سواری نسبت به رشته های ورزشی دیگر کمتر آسیب 
دارد چرا که فشار زیادی به  اندام تحتانی نمی آورد. این وسیله 
خیلی سالم  و ایمن است، در حالی که ممکن است دو مچ 
پا پیچ بخورد یا دوچرخه سوار به دلیل فشار زیاد مصدوم 
شود. اما اگر دوچرخه استاندارد و اندازه اش متناسب باشد، 

خطری ندارد. 

تشنگی، زنگ خطر بدن است
طبق بحث های فیزیولوژی وقتی بدن به مرحله کم آبی 
می رسد، تشنگی زنگ خطر است. در ورزش قهرمانی 
این نشانه، عملکرد بدن را پایین می آورد. نوشیدن آب 
حین فعالیت بدنی خیلی الزم است اما برخالف آن، 
نمی توان بالفاصله بعد از غذا رکاب زد و حداقل باید 
3 ساعت بعداز غذا پا به رکاب شد، وگرنه اختالالت 

گوارشی پیش می آید. 

فعالیت در  هوای آلوده صدمه می زند
طبق تحقیقی که با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و 
آلودگی  هنگام  فعالیت  و   ورزش  شده،  انجام  تهران 
شدید هوا باعث صدمات حاد به بدن می شود. در این 
شرایط با باال رفتن فشار خون و  ضربان قلب ، مقدار 
می شود  خون  گردش  وارد  معلق  ذرات  از  بیشتری 
از مونوکسید کربن و  دی اکسید  بیشتر  و صدماتش 
کربن است. پس زمان آلودگی هوا بهتر است فعالیت 

ورزشی نداشته باشیم. 

همیشه دوچرخه اندازه خودتان بخرید
دوچرخه هم هنگام خرید باید تنظیم شود، البته بعد از 
انتخاب دوچرخه  استاندارد و طبق اندازه خودتان، همان 
طور که وقتی شلوار می خرید، ممکن است پاچه یا قد 
آن اندازه نباشد و آن را اندازه می کنید. پس دوچرخه را 
هم باید با نظر کارشناس اندازه خودتان کنید. کارشناسان 
هیات تهران مشاوره کامل برای اندازه کردن دوچرخه 

به شما می دهند.

علیزاده شرایط دوچرخه سواری در ایران را با ترکیه مقایسه می کند: »به اروپا نرویم، خودمان را 
با کشور همسایه ترکیه مقایسه کنیم؛ وقتی در جاده رکاب می زنی، هر ماشینی به دوچرخه سوار 
می رسد، انگار با یک وسیله نقلیه دیگر روبرو شده. حتی محتاط تر حرکت می کند و راهنما می زند 
تا از کنارت رد شود اما در ایران هر ماشینی که به دوچرخه سوار می رسد عمدا به سمتش می آید 

و اصال به حسابش نمی آورد.« 
علیزاده ترجیح می دهد در ایران دوچرخه سواری نکند: »هم امنیت نیست و هم آلودگی هوا و 
آلودگی صدا مشکل ساز است. همه با آلودگی هوا درگیر هستند ولی صدای بوق و ماشین ها خیلی 

اذیت می کند و اگر یک مدت در این شرایط دوچرخه سواری کنی، روحیه ات به هم می ریزد. «
دوچرخه سواری در اروپا بیشتر از آمریکا و آسیا طرفدار دارد. در آمریکا به دلیل فاصله زیاد 
محیط های شهری، خیلی دوچرخه سواری گسترش پیدا نکرده است. علیزاده می گوید: »در آمریکا 
به خاطر شرایطی که دارند، به ندرت از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه استفاده می شود. با این حال 
در نیویورک در مسیرهای کوتاه و برای جابجایی بسته ها و روزنامه ها دوچرخه اولویت دارد، چرا که 

سریع تر می رسد.« برخالف آمریکا در اروپا دوچرخه طرفداران بی شماری دارد: »در شهرهای سوئیس 
ایستگاه هایی برای دوچرخه هست که باید پول بیندازی و دوچرخه برداری اما وقتی به مقصد می رسی، 
دوچرخه را تحویل می دهی و پول را به تو پس می دهند. راحت می توانی با دوچرخه از قطارهای 
بین شهری استفاده کنی، کوپه هایی برای دوچرخه سواران تعریف شده که جایی دارد و می توانی 

دوچرخه ات را آویزان کنی و بعد از پیاده شدن از قطار دوباره با دوچرخه مسیر را ادامه بدهی.«
 هلند هم که بهشت دوچرخه سواران است: »در این کشور در همه مسیرها، آبی، هوایی، قطار می توانی 
دوچرخه را با خودت ببری. حتی با قایق هم می توانی دوچرخه ات را کنارت داشته باشی. در همه جای 
کشور مسیرهایی برای دوچرخه سواری تعریف شده است. وارد هر خیابانی که می شوی، می توانی 
رکاب بزنی، عالئم راهنمایی و رانندگی کامال برای دوچرخه سواران تعریف شده. هلند 8 میلیون 
دوچرخه سوار دارد اما در آسیا دوچرخه خیلی طرفدار ندارد: »در آسیا خیلی دوچرخه سوار نداریم. در 
ژاپن تعداد آنها قابل توجه است که در این کشور هم به دلیل مساحت کمی که دارند، دوچرخه سواران 
بیشتر از پیاده رو استفاده می کنند و برای عابران پیاده هم این موضوع جا افتاده و با آن کنار آمده اند.«

خیلی ها در ایران دوچرخه  را وسیله ای گران می دانند و به این دلیل حاضر نیستند از آن استفاده 
کنند. علیزاده گرانی را بهانه می داند: »مشکل اصلی نبود فرهنگ دوچرخه سواری است، نه گرانی 
آن. از نظر حرفه ای هر ورزشی که پسوند سواری داشته باشد، ورزش گرانی است، ماشین، 
اسب، موتور، قایق و... غیر از خود آدم، این ورزش ها وسیله هم نیاز دارند. در دوومیدانی با 
یک کفش می توانی قهرمان شوی ولی در این ورزش ها وسیله مهم است. کسانی که گرانی را 
بهانه می کنند و حاضر نیستند از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه استفاده کنند، تنبلی می کنند چرا 
که با 3-2 میلیون تومان هم می شود دوچرخه خوب خرید.« بعضی ها هم نگران دزدیده شدن 
دوچرخه هایشان هستند و حاضر نیستند خطر کنند و دوچرخه بخرند، به خصوص در تهران که 
پارکینگی برای دوچرخه ها ندارد. علیزاده دزدی دوچرخه ها را اتفاقی طبیعی می داند: »در هلند 
دوچرخه زیاد است، دزد دوچرخه هم زیاد است. به همین دلیل همه ترجیح می دهند دوچرخه 
ارزان بخرند اما در ژاپن به دوچرخه قفل هم نمی زدیم. جلوی هتل همان جایی که دوچرخه را 

پارک کرده بودیم، سوارش می شدیم.« 

استکلهم-سوئدهلند
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