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تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
ااااااااا ااااااا ااااا ااااااااااااااا اااااااااااا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )250( 201  2020 021  9130  2929

چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهتریــن هــا را بــه مشــتری پیشــنهاد مــی دهیم 
حتـــی به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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ایــن تصادفــات 38 کشــته و 607 مجــروح  	
داشته است.

راننــدگان کمتــر از 25 ســال موتورســیکلت،  	
باالتریــن نــرخ تصادف بــه  ازای هر هــزار راننده ی 
دارای گواهینامــه را داشــتند. از میــان آن ها هم 
راننــدگان شــانزده تــا هفــده ســاله باالتریــن نرخ 

تصادفات را داشتند.

شــایع ترین فعالیت هــای نامناســب رانندگان  	
موتورســیکلت شــامل خــروج از جــاده )51درصد(، 
فاصله ی بسیار کم با سایر وسایل نقلیه )19درصد( 

و پیچیدن اشتباه )7درصد( بود. 

رانندگان موتورســیکلت در مقایســه با سایر  	
راننــدگان، قبــل از تصــادف تمایــل بیشــتری بــه 

مصرف نوشیدنی الکلی داشتند.

در 88درصــد مواقــع، در قســمت کنــار جــاده  	
حضور داشتند. 

کسی که می خواهد راننده ی موتورسیکلت شود، 
نبایــد بــدون دانــش و آگاهــی کامــل از نحــوه ی 
رانندگی با موتورســیکلت چنین کاری کند. راندن 
موتورسیکلت نیازمند هماهنگی کالچ، اهرم گاز و 

ترمزها در شرایط ترافیکی متفاوت است. 

توصیه ی اکید اداره ی ایمنی ترافیک این است که 
کسانی که قصد یادگیری رانندگی با موتورسیکلت 
را دارنــد، دوره ی آموزشــی و تمرین هــای مربوطــه 
را در مؤسســه ای معتبــر و دارای مجــوز آمــوزش 
رانندگی موتورسیکلت بگذرانند. در این مؤسسات 

مقــدمـه

راننده ی موتورسیکلت باید مهارت، دانش و نگرش 
مســئوالنه برای رانندگی ایمن با موتورســیکلت را 
داشــته باشد. راننده باید، پیش از هر چیز، ابتدا 

به ایمنی فکر کند. 

تجربــه ای  ســو،  یــک  از  موتورســیکلت،  رانــدن 
لذت بخش و از سوی دیگر فعالیتی پرخطر است. 
موتورســیکلت ها مانند دیگر وســایل نقلیه دارای 
حداقل چهار چرخ نیســتند. وسایل نقلیه ی دارای 
دو چــرخ کوچکترنــد و ثبــات کمتــری دارنــد. اگر 
کنترل موتورســیکلت از دســت راننده خارج شود 
یــا اگــر راننــده تصــادف کند، بــه احتمــال زیاد با 
صدمــات و جراحات شــدیدی مواجه خواهد شــد. 
ایــن اتفاقات در برخی مــوارد حتی منجر به فوت 

راننده هم خواهد شد. 

احتمــال تصادف کــردن راننــدگان تازه کار بیشــتر 
از راننــدگان باتجربــه اســت؛ مهارت  نداشــتن در 
کنتــرل و ایمن راندن وســیله ی نقلیــه ی دوچرخ، 
عامــل مهمی در این زمینه اســت. حتی رانندگان 
باتجربــه ی ســایر وســایل نقلیه هنــگام یادگیری 
رانندگی با موتورسیکلت، تازه کار به  شمار می روند. 

بــر اســاس آخرین آمــار و ارقام مربــوط  به ایمنی 
جاده ها در آلبرتا، در سال 2016 جزئیات تصادفاتی 
که در آن رانندگان موتورسیکلت مجروح یا فوت 

شده بودند از این قرار است: 

دانــش و مهارت های جدید و هم چنین روش های 
جلوگیری از بروز موقعیت های خطرناک و کاهش 
احتمــال وقوع آن  هــا تعلیم داده می شــود. برای 
کسب اطالعات بیشتر درباره ی مؤسسات آموزش 
رانندـگـی، لطفــًا به دفترچــه ی راهنمــای منطقه ی 

محل سکونت خود مراجعه کنید. 

رانندگی با موتورسیکلت مانند رانندگی با خودروی 
ســواری، دوچرخه یا موتور گازی )موپد( نیســت. 
برخی افــراد، به اشــتباه فکر می کنند کــه توانایی 
سوارشــدن و رانــدن موتورســیکلت را دارنــد. این 
تفکر می تواند منتهی به مرگ افراد شــود. راننده 
نباید با چنین تفکری موتورســیکلتش را به افراد 
آموزش ندیده و کســانی کــه گواهینامه ی معتبر 
کالس شش )موتورسیکلت( را ندارند قرض دهد. 

و  سرنشــینان  راننــدگان،  تمامــی  ـی  ایمـن بــرای 
افــراد پیاده، همه ی کســانی که کنترل وســیله ی 
نقلیــه ای را در دســت دارنــد باید با ســایر کاربران 
جــاده همکاری کنند و کلیه ی قوانین و مقررات را 

رعایت کنند. 

کتاب های راهنمای مفید

راهنمایی هــای زیــر اطالعات مناســبی در رابطه با 
رانــدن ایمــن خودروهــای ســواری و کامیون های 
ســبک، ماشــین های ســنگین و موتورسیکلت ها 
و همچنیــن نحــوه ی اخــذ گواهینامــه و مجــوز 
بــرای راننــدگان و موتورســواران در اختیــار شــما 
ـی برای  قــرار می دهــد. در ایــن راهنماهــا اطالعاـت
تمامــی رده هــای گواهینامه ی رانندـگـی در آلبرتا 
ارائه شــده اســت و به شــما در اخذ گواهینامه ی 
رانندگی آلبرتا کمک خواهد کرد. بهتر اســت این 
کتاب هــای راهنما را به  عنوان کتاب های مرجع در 

وسیله ی نقلیه خود به همراه داشته باشید. 

راهنمای مخصــوص رانندگان برای راندن، 
ایمنی و اخذ گواهینامه 

خودروهای سواری و کامیون های سبک

ـی بــرای تمامــی  در ایــن کتــاب راهنمــا، اطالعاـت
رانندگان ارائه شده است. 

http://shahrvand.ca
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آمــاده ی حرکــت: کتابچــه ی راهنمــا برای 
مربیگری رانندگان جدید 

ایــن کتاب راهنما بــه مربیانی که بر کار رانندگان 
جدیــد نظارت می کنند، کمــک می کند تا تجربه و 

مهارت الزم را به دست آورند. 

بــا  رانندـگـی  دربــاره ی  حاضــر  راهنمــای  کتــاب 
اخــذ  و  ایمــن  ســواری  نحــوه ی  موتورســیکلت، 
)موتورســیکلت(  شــش  کالس  گواهینامــه ی 
ـی دربــاره ی موتورهــای  اســت؛ به عــالوه، اطالعاـت
گازی )موپدهــا( و دوچرخه های برقی نیز به شــما 
می دهــد. ایــن کتــاب راهنمــا در حقیقــت مکمل 
کتــاب راهنمای مخصــوص رانندگان بــرای راندن، 
ـی و اخــذ گواهینامــه )خودروهای ســواری و  ایمـن
کامیون های ســبک( اســت که قوانیــن و مقررات 
جاده ای برای تمامی کاربران جاده را به  طور خالصه 

بیان می کند.  

این دو کتاب راهنما حاوی اطالعاتی برای رانندگان 
تــازه کار و باتجربه اســت که بایــد به  نحوی ایمن 
رانندـگـی کنند. ضمن اینکه ایــن دو کتاب راهنما 
اطالعات موردنیاز برای آزمون آیین نامه ی رانندگی 
موتورســیکلت و موتور گازی و آزمون عملی اخذ 
گواهینامــه ی رانندـگـی موتورســیکلت را نیــز در 

اختیار شما قرار می دهند. 

برخی از اطالعات آمده در این کتاب راهنما مربوط 
 بــه موتورهــای گازی و دوچرخه های برقی اســت. 
البتــه واژه ی موتورســیکلت در کل ایــن کتــاب 

راهنمای مخصوص رانندگان ماشین های 
اخــذ  و  ـی  ایمـن رانــدن،  بــرای  ســنگین 

گواهینامه 

خودروهــای  اتوبوس هــا،  کامیون هــا، 
امدادی و تاکسی ها 

در ایــن کتــاب راهنمــا اطالعاتی دربــاره ی نحوه ی 
رانندگی ماشــین های ســنگین ارائه شــده است. 
ایــن کتاب بــه  همراه کتــاب راهنمــای مخصوص 
ـی و اخذ گواهینامه  راننــدگان برای رانندگی، ایمـن
اســتفاده می شــود. هــر دو کتاب راهنمــا باید در 
زمان آماده سازی برای آزمون آیین نامه و در زمان 
یادگیــری نحوه ی رانــدن کامیون هــا، خودروهای 
امــدادی، تاکســی ها، اتوبوس هــا و همچنیــن در 
زمــان حمل ونقــل کاالهای خطرناک مورداســتفاده 

قرار گیرند. 

راهنمای مخصــوص رانندگان برای راندن، 
ایمنی و اخذ گواهینامه 

و  گازی  موتورهــای  موتورســیکلت ها، 
دوچرخه های برقی 

در ایــن کتاب راهنمــا اطالعاتی دربــاره ی رانندگی 
و  گازی  موتورهــای  موتورســیکلت ها،  ایمــن 
دوچرخه هــای برقی ارائه شــده اســت. این راهنما 
بــه  همراه کتاب راهنمای مخصوص رانندگان برای 
راندن، ایمنی و اخذ گواهینامه استفاده می شود. 

اســتفاده شده است. رانندگان موتورهای گازی و 
دوچرخه هــای برقی باید بخش های مربوط  به خود 

را مطالعه نمایند. 

این راهنما به  صورت آنالین در این ســایت ارائه 
شده است. 

بهتریــن  حاضــر  راهنمــای  در  موجــود  اطالعــات 
شیوه ی رانندگی با موتورسیکلت را شرح می دهد، 
بــا این حــال تمامــی شــرایط و موقعیت ها تحت 
پوشش قرار نگرفته است. راننده ی موتورسیکلت 
وقـتـی در موقعیت های واقعی قرار می گیرد، برای 
تصمیم گیــری باید منطقــی و عقالنی عمل کند و 

در همه حال اولویت خود را ایمنی قرار دهد. 

در این کتاب راهنما قوانین حرکت وســایل نقلیه 
و مــردم در خیابان هــا و جاده های آلبرتا تفســیر 
شــده اســت. این کتاب جنبــه ی راهنمایی دارد و 

اعتبار قانونی ندارد. 

قوانیــن مربــوط  بــه رانندـگـی وســیله ی نقلیــه را 
ـی ترافیــک و مقــررات  می توانیــد در قانــون ایمـن

مرتبط با آن مشاهده نمایید. 

این کتاب راهنما همچنین در این سایت و نشانی 
زیر در دسترس قرار دارد:

Queen’ s Printer کتابفروشی

Park Plaza مجموعه ی شماره ی 700، ساختمان

خیابان 98- 10611

2P7 T5K ،آلبرتا، ادمونتون

تلفن: 780-427-4952 

فکس: 780-452-0668 

بــرای دریافــت خدمات رایــگان در تمامــی مناطق 
آلبرتا، با شماره تلفن 0000-310 تماس بگیرید. 

دریافت اطالعات بیشـتر درباره ی 

رانندگان و وسایل نقلیه 

آزمون هــای آیین نامــه در دفاتــر نمایندـگـی ثبت 
برگزار می شود و آزمون های عملی توسط مسئول 
امتحان رانندگی دولت آلبرتا اجرا می شــود. زمان 
آزمون هــای عملی را می توان بــه  صورت حضوری 
در دفاتــر نمایندـگـی ثبت یا به  صــورت آنالین از 
طریق سیســتم برنامه ریزی آنالیــن دولت آلبرتا 

تعیین کرد. 

بــرای اطــالع از مراکــز برگــزاری آزمــون و دریافت 
اطالعــات دربــاره ی گواهینامــه ی رانندـگـی و ثبت 

وسایل نقلیه به مراکز زیر مراجعه کنید: 

	 .www.alberta.ca/drivers-road-test.aspx

http://shahrvand.ca
www.alberta.ca/driver-guides.aspx
www.qp.alberta.ca/Laws_Online.cfm
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	 .www.servicealberta.ca/1641.cfm

ســایت انجمــن ادارات ثبت آلبرتا به نشــانی  	
.www.e-registry.ca

اداره ی محلــی منطقــه ی ســکونت خود تحت  	
اداره ی خدمات ثبت و گواهینامه.

و یا با شــماره ی 7013-427-780 )اداره ی خدمات 
آلبرتا( تماس بگیرید.

http://shahrvand.ca
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شرکت در آزمون 
آیین نامه ی کالس شـش 

آزمــون آیین نامــه شــامل ســی پرســش درباره ی 
رانندگی ایمن برای موتورسواران، قوانین جاده ای 
و عالئــم و نشــانه های کنتــرل ترافیک، به عالوه ی 
ـی مربوط  بــه اخذ گواهینامه اســت. این  اطالعاـت
می شــود.  انجــام  کامپیوتــری  به شــکل  آزمــون 
موتورســیکلت  آیین نامــه  آزمــون  پرســش های 
)کالس شــش( براســاس مطالــب کتــاب حاضر و 
کتــاب راهنمای مخصــوص رانندگان بــرای راندن، 

ایمنی و اخذ گواهینامه هستند. 

آزمون هــای آیین نامــه در اکثــر دفاتــر نمایندگی 
ثبت آلبرتا برگزار می شود. مجوز آزمون آیین نامه 
باید خریداری شــود. اگر بیش از یک آزمون نیاز 
باشــد، برای هر آزمــون باید یک مجــوز خریداری 
کرد. قبل از آزمون عملی باید در آزمون آیین نامه 

موتورسیکلت قبول شد. 

قبــل از ســوار شــدن

بــرای اینکــه واجــد شــرایط یادگیــری رانندـگـی با 
موتورسیکلت باشید، باید: 

حداقل 16 سال سن داشته باشید. 	

یــک گواهینامــه ی رانندـگـی معتبــر داشــته  	
باشید.

در زمــان یادگیری، یــک فرد ناظر در کنار خود  	
داشته باشید. حضور ناظر، تا زمانی که در آزمون 

عملی کالس شش قبول شوید، الزامی است. 

شرکت در دوره ی آموزشی 
رانندگی موتورسیکلت

توصیــه شــده کــه تمامــی راننــدگان جدیــد در 
موتورســیکلت  ایمــن  رانندـگـی  آمــوزش  دوره ی 
شــرکت کنند. مهارت هــای کنترل و حفظ تعادل و 
همچنین تعلیمات نظری راندن موتورســیکلت در 

این دوره  ها آموزش داده می شود. 

برخی از مهارت های تخصصی که در این دوره ها 
آموزش داده می شود عبارتند از: 

حرکت مارپیچی به چپ و راست از بین عالئم  	
و نشانه ها )مارپیچ(.

ایجاد دایره یا هشت ضلعی در زمان رانندگی. 	

رانندگی با سرعت پایین در مسیر مستقیم. 	

تغییر دنده به باال و پایین، ســپس پیچیدن  	
به چپ و راست. 

تغییر دنده ها در مسیرهای منحنی. 	

روشن کردن و حرکت در تپه. 	

توقف سریع در موقعیت های اورژانسی.  	

روش هــای هدایــت فرمــان و ترمزکــردن برای  	
جلوگیری از تصادف یا برخورد با موانع. 

 

تمــرین راننـــدگی 

یــک راننــده ی تحــت آمــوزش، قبــل از دریافــت 
گواهینامه ی کالس شش، باید همراه با یک ناظر 
رانندـگـی کند. فرد ناظر نمی تواند در برنامه ی اخذ 
گواهینامه ی پایان دوره ی رانندگی حضور داشــته 

باشد.

در این مورد باید به نکات زیر توجه کرد:

 ناظــر بایــد گواهینامــه ی معتبــر رانندگی کالس 
شش داشته باشد.

نظــارت بایــد در تمامــی اوقــات و بــه این شــکل 
باشــد که ناظر سوار موتورسیکلت راننده ی تحت 
آمــوزش یــا موتورســیکلت دیگری پشت ســر آن 
راننــده باشــد. همچنیــن می توانــد در وســیله ی 
نقلیه ی دیگری پشت ســر راننــده ی تحت آموزش 

باشد. 

راننده ی تحت آموزشــی کــه گواهینامه ی معتبر 
رانندگی کالس هفت دارد )افراد مبتدی(: 

نبایــد در طــول ســاعات شــب رانندـگـی کند.  	
ساعات شب برای موتورسواران دارای گواهینامه ی 
GDL، نیمه شــب یــا یــک ســاعت پــس از غروب 
آفتــاب تــا 5 صبح یــا یک ســاعت قبــل از طلوع 

آفتاب است.

ســطح مــواد مخدر و الــکل خــون وی هنگام  	
سواری یا راندن موتورسیکلت باید صفر باشد.

بایــد کمتــر از هشــت امتیــاز منفی داشــته  	
باشد. 

http://shahrvand.ca
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شرکت در آزمون عملی 
کالس شـش 

بــرای اخــذ گواهینامــه ی معتبــر رانندـگـی کالس 
شــش باید موتورسیکلت را در مسیرهای عمومی 
بــدون راننده ی ناظر برانیــد. آزمون عملی، آخرین 
مرحلــه ی فراینــد اخــذ گواهینامه ی کالس شــش 

است. 

آزمون های عملــی را می توان به  صورت آنالین از 
طریق سیستم برنامه ریزی آنالین دولت آلبرتا به 
این نشــانی اینترنتی یا در دفاتــر نمایندگی ثبت 
تعییــن کــرد. اگر بیش از یک آزمون نیاز باشــد، 

برای هر آزمون باید هزینه ای  پرداخت شود. 

آزمون عملی گواهینامه ی رانندگی موتورسیکلت 
در یک موقعیت ترافیکی انجام می شــود. آزمون 
در اداره ثبت شروع می شود و در همانجا به  پایان 

می رسد. 

فــردی که آزمون می دهد بایــد برای انجام آزمون 
عملــی یک موتورســیکلت فراهم کنــد. همچنین 
گواهی معتبر بیمه و ثبت آن موتورسیکلت هم 
باید ارائه شــود. مســئول آزمون موتورسیکلت را 
قبل از آغاز آزمون بررسی خواهد کرد و اگر از نظر 
مکانیکی ایمن نباشد، آزمون برگزار نخواهد شد. 

آزمون عملی حدود شــصت دقیقه است. در این 
مدت، مســئول آزمــون فرصت دارد تــا مهارت ها 

راننده ی تحت آموزشــی کــه گواهینامه ی معتبر 
رانندگی کالس GDL-5 دارد )دوره ی کارآموزی(: 

ســطح مواد مخــدر و الکل خــون وی در زمان  	
سواری یا راندن موتورسیکلت باید صفر باشد.

نمی توانــد فــرد ناظــر راننده ی تحــت آموزش  	
)مبتدی( باشد. 

بایــد کمتــر از هشــت امتیــاز منفی داشــته  	
باشد. 

راننــده ی تحــت آموزشــی کــه گواهینامــه ی 
رانندـگـی کالس 1، 2، 3، 4 یــا 5 دارد بایــد یک 

راننده ی ناظر داشته باشد. 

آزمــون اســت و ارتباـطـی با اشــتباهات راننده در 
طول آزمون ندارد.

پــس از برگــزاری آزمــون عملــی، مســئول آزمون 
نتیجــه را شــرح خواهــد داد و مــواردی که خوب 
انجام شده یا نیاز به توجه بیشتر دارد را مشخص 
خواهد کرد. اگر نشانی ایمیل خود را داده باشید، 
مســئول آزمــون یک نســخه از نتیجــه ی آزمون 

عملی را برای شما ایمیل خواهد کرد. 

اگــر آزمــون عملی را قبول شــوید، باید به اداره ی 
ثبت بروید تا کالس گواهینامه ی شما هم تعیین 
گردد. فقط قبو ل شــدن در آزمون عملی، برای اخذ 
گواهینامــه ی رانندـگـی کافی نیســت. الزم اســت 
هزینه ی تعییــن کالس گواهینامه ی رانندگی تان 

را هم پرداخت نمایید. 

اگر نتوانستید در آزمون عملی قبول شوید، باید 
دوبــاره تمرین کنید و ســپس طبــق همان فرایند 
آزمــون قبلی، بــرای یک آزمون دیگــر برنامه ریزی 

کنید.

و توانایی هــای راننــده را در انــواع موقعیت هــای 
جاده ای و ترافیکی ارزیابی کند. 

آزمون عملی شامل موارد زیر است: 

و  	 تجهیـــزات  بـــودن  مناســـب  بررســـی 
 . ســـیکلت ر تو مو

ـی راننــده در رعایــت قوانیــن  	 ـی تواناـی ارزیاـب
و مقــررات جــاده ای، پیــروی از عالئــم بــه  نحــوی 
مناســب، پیچیدن به راست و چپ و ایمن راندن 

موتورسیکلت در تقاطعات.

ـی مهارت هــای راننــده در حفظ تعادل و  	 ارزیاـب
کنترل سرعت و موقعیت در جاده. 

مســئول آزمون آمادگی امتحان دهنده را ارزیابی 
بــه  ارتباـطـی  می کنــد. بیســیم های یک طرفــه ی 
مســئول آزمــون اجــازه می دهــد دســتورات را به 
راننــده بدهــد، در موقعیت های خطرنــاک فورًا به 
ـی را توصیــه کنــد و در صــورت  نیــاز  راننــده نکاـت

آزمون عملی را متوقف نماید. 

در  را  موتورســیکلت  راننــده ی  آزمــون  مســئول 
و  می کنــد  دنبــال  دیگــری  نقلیــه ی  وســیله ی 
دســتورالعمل ها را در طــول آزمون با اســتفاده از 
بیســیم یک طرفه بــه او می دهد. در طول آزمون، 
از راننــده خواســته می شــود موتور را کنــار جاده 
برانــد و بااحتیــاط پــارک کنــد؛ ســپس مســئول 
آزمــون، امتیازهــا را در چک لیســت وارد می کند. 
ـطـی برگزاری آزمون، راننده به  همین ترتیب ســه 
مرتبــه باید توقف کنــد. این توقف هــا جزء روند 

http://shahrvand.ca
www.eservices. alberta.ca/book-a-drivers-road-test.html
www.eservices. alberta.ca/book-a-drivers-road-test.html
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شرایط و ضوابط مربوط  به رانندگان دارای گواهینامه ی کالس 

شش که هنوز در برنامه ی GDL هستند 

اگــر گواهینامــه ی رانندـگـی کالس هفت )مبتدی( داریــد و آزمون عملی گواهینامه ی موتورســیکلت کالس 
شش را قبول شده اید: 

اکنون شما گواهینامه ی رانندگی کالس  GDL-6 را دارید. شما در مرحله ی کارآموزی دوساله خواهید بود  	
و تابع شرایط و محدودیت های برنامه ی دوره ی پایان رانندگی )GDL( هستید. 

اگــر قصــد خــروج از برنامه ی GDL را داریــد، باید مقررات مرحله ی کارآموزی دوســاله را رعایت نمایید و با  	
موفقیت آزمون عملی پیشرفته را پشت سر گذارید.  

اگر گواهینامه ی رانندگی کالس هفت )مبتدی( دارید و آزمون عملی دوره ی ابتدایی کالس GDL-5 را قبول 
شده اید، قبل از قبولی در آزمون گواهینامه ی موتورسیکلت کالس شش: 

شما اکنون گواهینامه ی رانندگی کالس GDL -5 و6 را دارید. شما در مرحله ی کارآموزی دوساله خواهید  	
بود و تابع شرایط و محدودیت های برنامه ی دوره ی پایان رانندگی )GDL( هستید. 

اگــر قصــد خــروج از برنامــه ی GDL را داریــد، باید مقررات مرحله کارآموزی دوســاله را رعایــت نمایید و با  	
موفقیت آزمون عملی پیشرفته را پشت سر بگذارید.  

مقــررات راننـدگان 

مقررات موتورسواران؛ موتورسیکلت ها

الزامات 

کالس شش یا کالس GDL -6گواهینامه 

شانزده سال حداقل سن 

الزامیگواهی ثبت 

الزامیبیمه 

کاله ایمنی تأییدشده ی موتورسیکلت تجهیزات 

مقررات اختصاصی

مقررات برای راننده ی مبتدی کالس هفت:

رانندگی نکردن در ساعات شب. 	
الزام به وجود راننده ی ناظر. 	
سطح صفر مواد مخدر و غلظت الکل خون. 	
تعلیق امتیاز و مجوز رانندگی درصورت گرفتن حداقل هشت نمره ی منفی. 	

http://shahrvand.ca
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تعریف موتورسیکلت، موتورگازی و دوچرخه ی برقیمقررات رانندگان موتورگازی )موپد( و دوچرخه های برقی

موتورگازی 
)شامل موتورسیکلت های سرعت محدود(

دوچرخه های برقی
)شامل دوچرخه های دارای موتور(

الزاماتالزامات

الزامی نیست تمامی کالس ها )یک تا هفت(گواهینامه 

دوازده سال چهارده سال حداقل سن 

الزامیالزامیگواهی ثبت 

الزامیالزامیبیمه 

کاله ایمنی تأیید شده ی موتورسیکلتکاله ایمنی تأییدشده ی موتورسیکلتتجهیزات 

مقررات اختصاصی

الزم است تا حد امکان در منتهی الیه  	
سمت راست برانید.

اگــر راننــده زیــر شــانزده ســال ســن  	
داشته باشد، اجازه ی حمل مسافر ندارد.

امتیــاز و مجــوز رانندـگـی درصــورت  	
گرفتن حداقل هشت نمره ی منفی تعلیق 

می شود.

الزم است تا حد امکان در منتهی الیه  	
سمت راست برانید.

اگــر راننــده زیــر شــانزده ســال ســن  	
داشته باشد، اجازه ی حمل مسافر ندارد. 

موتورسیکلت ها

موتورسیکلت وسیله ی نقلیه ای موتوری غیر از موتورگازی است که دو یا سه چرخ دارد. تعریف 

الکتریکی یا غیرالکتریکیقدرت موتور 

-سایر 

-سرعت 

پنجاه وپنج کیلوگرم به باالوزن

موتورگازی 
)شامل موتورسیکلت های سرعت محدود(

تعریف 

موتورهــای گازی ای کــه مؤلفه هــای موتورســیکلت های ســرعت محــدود طبق مقــررات وزارت 
 »LSM« حملونقل کانادا را داشته باشند، هرجا که دولت فدرال الزامی بداند مطابق با برچسب
طبقه بندی می شــوند و در بخش نوع وســیله ی نقلیه روی این برچســب با عنوان موتور گازی 

معرفی می شوند. 

موتور برقی، یا موتوری با حجم حداکثر پنجاه سیسی )سانتی متر مکعب(قدرت موتور 

حداقل ارتفاع صندلی از زمین: 65 سانتیمتر سایر ویژگی ها 

حداکثر سرعت هفتاد کیلومتر بر ساعت سرعت 

دارای هر وزنی می تواند باشد.وزن

دوچرخه های برقی

تعریف 
ـی کــه مؤلفه هــای دوچرخه ی برقی را طبــق مقررات وزارت حملونقل کانادا داشــته  دوچرخه هاـی
باشند، هرجا که وزارت حملونقل کانادا الزامی بداند با عنوان »دوچرخه های برقی« عالمت گذاری 

می شوند. 

موتور برقی با حداکثر قدرت پانصد واتقدرت موتور 

در دسترس نیست سایر 

حداکثر سرعت 32 کیلومتر بر ساعت سرعت 

دارای هر وزنی می تواند باشد.وزن

http://shahrvand.ca
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نرخ دالر

نرخ لحظه ای دالر کانادا در 

شهرهای مختلف

دایرکتوری مشاغل

ایرانیـان  مشـاغل  دایرکتـوری 

کانـادا

کتاب ها و منابع

ترجمه کتاب ها و منابع مفید

ابزارهای کاربردی

ابزارهای کاربردی و 

محاسبه گرهای قیمت

اخبار محلی

اخبار محلی شهرهای مختلف 

کانادا

02

تجهیـزات و آمـادگی 

بـــرای راننـــــدگی 
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انــــواع کــاله ایمنـــی 

ســه نوع کاله ایمنی تأییدشــده تولید می شــود. 
ســطح پوشــش و محافظت در هر کدام از آن ها 
ـی،  متفــاوت اســت. در زمــان انتخــاب کاله ایمـن
توجه داشــته باشــید که جراحات در بســیاری از 
تصادفــات موتورســیکلت، نواـحـی ســر، صورت و 

چانه را تحت تأثیر قرار می دهد. 

ـی پوشــش کامــل؛ کل صــورت  کاله ایمـن
)توصیه می شود(: 

ـی بهترین ســطح محافظت را  	 ایــن کاله ایمـن
برای کل سر فراهم می کند.

از گوش ها و پایه ی جمجمه محافظت می کند. 	

ـی صورت و چانــه محافظت  	 از قســمت پاییـن
می کند.

مجهــز بــه یــک حفــاظ صــورت اســت کــه از  	
چشم ها و صورت محافظت می کند.

طراحی ســاختار این کاله به  نحوی اســت که  	
باالترین مقاومت را به وجود می آورد.

محافظــــت از ســــر، 
چشـــم ها و صـــــورت 

اسـتانداردهای کاله ایمنی 

در آلبرتــا، راننــدگان و مســافران موتورســیکلت، 
ـی بایــد از  موتورهــای گازی و دوچرخه هــای برـق
کاله ایمنی تأییدشــده ی موتورســیکلت استفاده 
ـی تأییدشــده بایــد عالمــت یا  نماینــد. کاله ایمـن
برچسبی داشته باشد که نشان دهد در تولید آن 
الزامات ایمنی یکی از این ســازمان های استاندارد 

رعایت شده است:

	 CSA -انجمن استانداردهای کانادا

دپارتمــان حمل ونقل ایاالت متحده ی امریکا-  	
DOT

	 BSI -مؤسسه ی استاندارد بریتانیا

	 Snell- SNELL مؤسسه ی

توجه
 خریــد یا فــروش کاله ایمنی موتورســیکلت 
غیرقانونی اســت، مگر اینکه کاله های ایمنی 
مطابــق با اســتانداردهای ایمنی کنونی تولید 
شده باشند. برای دریافت اطالعات بیشتر به 
بخش مقــررات تجهیزات وســیله ی نقلیه در 
قانــون ایمنی ترافیک به نشــانی الکترونیکی 

 www.alberta.ca/bus-andtruck-
 certification-and-monitoring.aspx

مراجعه کنید.

ـی  ایمـن کاله  نیمه پوشــش؛  ـی  ایمـن کاله 
کوتــاه )کمتــر از ســایر انــواع کاله ایمنی 

توصیه می شود(: 

به  صورت محدود از سر محافظت می کند.  	

ـی از صــورت، چانــه و پایــه ی  	 ایــن کاله ایمـن
جمجمــه محافظــت نمی کند و همچنیــن در برابر 
آب وهوا به  طور کامل از راننده محافظت نمی کند. 

بــرای  روشــن  رنگ هــای  دارای  ـی  ایمـن کاله هــای 
ســایر رانندگان بیشتر قابل مشــاهده هستند. در 
ـی، آن را 5 تــا 10 دقیقه  زمــان انتخــاب کاله ایمـن
امتحــان کنید. این کار به شــما کمــک می کند تا 
برای اســتفاده ی طوالنی مدت از آن کاله تصمیم 

بگیرید. 

مطمئن شــوید کــه کاله کامــاًل اندازه و مناســب 
شــما باشــد. بند مخصوص چانه را محکم ببندید. 
ـی را بــدون شــل کردن بند  اگــر بتوانیــد کاله ایمـن
مخصوص روی چانه از ســرتان بیرون آورید، این 
کاله یا ســطح ایمنی مناسبی ندارد یا اندازه ی آن 

برای شما مناسب نیست.

بهترین سطح محافظت را در برابر آب وهوا و  	
اشیاء موجود در هوا دارد. 

کاله ایمنی سه چهارم پوشش؛ کاله ایمنی 
باز 

این کاله ایمنی از قســمت های باالیی، کناری  	
و پشت سر به  خوبی محافظت می کند.

از گوش ها و پایه ی جمجمه محافظت می کند. 	

در صــورت اســتفاده از یک حفــاظ مخصوص  	
صــورت بــر روی ایــن کاله می توانیــد از چشــم ها 

محافظت کنید. 

ایــن کاله از صــورت و چانه محافظــت نمی کند و 
همچنیــن در برابر آب وهوا به طــور کامل از راننده 

محافظت نمی کند.
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محافظت از چشم ها و صورت 

شیشــه ی محافــظ بــاد موتورســیکلت نمی تواند 
به خوبی و به  نحوی مناســب از چشم ها و صورت 
شــما محافظــت کنــد. بهتریــن ســطح محافظت 
را »کاله هــای ایمنی پوشــش کامــل« دارند که در 
طراحیشان از محافظ صورت استفاده شده است. 

محافظ صورتی، از جنس پالستیک مقاوم در برابر 
شکســتن، از صورت شــما در برابر بــاد، گردوغبار، 
باران، حشــرات و پرتاب ســنگ ریزه ها از الستیک 
ســایر وســایل نقلیــه محافظت خواهد کــرد. این 
موارد هم حواستان را پرت می کنند، هم آسیب زا 
و خطرناک می باشند. اگر حتی بتوانید این عوامل 
ـی را کنتــرل کنیــد، نمی توانیــد توجه  حواس پرـت
کامــل خــود را بــه رانــدن موتورســیکلت معطوف 

کنید. 

یک محافظ مناسب صورت یا چشم ها باید:

مخصــوص موتورســیکلت باشــد )شیشــه ی   	
محافظ روی کاله های ایمنی تأییدشــده مناســب 

است(؛

فاقد خط وخش باشد؛  	

ـی در برابر نفوذ اشــیاء خارجی  	 مقاومــت خوـب
داشته باشد؛ 

دیــد شــفاف از چــپ و راســت و جلو داشــته  	
باشد؛ 

محکم بســته شــده باشــد تا هنگام رانندگی  	
جدا نشود؛ 

ـی دربــاره ی حفــظ و ماندگاری  در ادامــه بــه نکاـت
اثربخشی کاله ایمنی اشاره شده است: 

تولیدکننــدگان توصیــه می کنند اگــر با کاله  	
ایمنی خود تصادفی داشــته اید، بهتر است آن را 

تعویض کنید. 

ـی صدمــه دیده اســت یا روی  	 اگــر کاله ایمـن
ســطح سخت افتاده اســت و وزن آن تحت تأثیر 
قرار گرفته اســت، الزم اســت این کاله را تعویض 

کنید. 

هرگز کاله ایمنی دست دوم نخرید؛ زیرا ممکن  	
ـی دچــار تصادف یــا صدمه  اســت ایــن کاله ایمـن

شده باشد.

هرگــز از کالهــی کــه تاریــخ اســتفاد ی ایمن  	
آن طبق توصیه ی تولیدکننده گذشــته اســتفاده 

نکنید.

ـی تغییری ایجاد نکنید؛  	 هرگــز روی کاله ایمـن
زیــرا ایــن کار می توانــد اثربخشــی آن را کاهش 
دهد. برای مثال، کاله را رنگ نکنید، آن را با حالل 
پاک نکنید، یا تجهیزاتی را به آن اضافه نکنید. 

هیچ گونــه برچســب یــا نوارهــای بازتابنده ی  	
ـی نچســبانید؛ کاله ایمنی  نــوری را روی کاله ایمـن
برای چنین کاری نیســت. اگر بخواهید می توانید 
کالهــی بخریــد کــه در طراـحـی آن ویژگی هــای 

بازتابندگی نور به کار رفته است. 

لبـــاس منـــاسب برای 
ایمنــی و آب  و هـــوا 

در زمــان موتورســواری بایــد از لبــاس مخصوص 
موتورســیکلت استفاده کنید. این لباس بهترین 
سطح محافظت را در برابر خراشیدگی ها و جراحات 
در تصادفــات رانندـگـی و در زمــان برخورد با زمین 
یا ســطح جــاده برای راننــده فراهم مــی آورد. این 
لباس همچنین از راننده در برابر آب وهوا و پرتاب 
آشــغال یا خرده ســنگ محافظت می کند. لباس ها 
را بایــد بــه  صورت چندالیه بپوشــید تا بــا تغییر 
شرایط آب وهوا بتوانید بدنتان را تطبیق دهید و 
ریسک هیپوترمی )کاهش دمای بدن(، گرمازدگی 
)افزایــش دمــای بــدن( و دهیدراســیون )کــم آب 

شدن بدن( را کاهش دهید. 

هیپوترمی

ـی اتفــاق می افتد که ســرعت از  هیپوترمــی وقـت
دست دادن حرارت بدن بیشتر از تولید آن می شود 
و در نتیجه دمای بدن به میزان خطرناکی کاهش 
می یابد. بدن حرارتش را به  دلیل سرما یا باد سرد 
از دست می دهد. موتورسواران بیشتر در معرض 
ریســک سردشدن ســریع بدن قرار دارند. حتی در 
آب وهــوای گرم، قرارگرفتن مــداوم در معرض باد 
هنگام موتورسواری منجر به هیپودرمی می شود. 

ـی بــدن ســرد شــود، عکس العمل هــا و زمان  وقـت
هیپوترمــی  شــد.  خواهــد  کندتــر  پاســخ دهی 

بــه  انــدازه ی کافی بزرگ باشــد تا کامــاًل روی  	
عینک طبی یا آفتابی راننده را بپوشاند. 

اگر کالهی که انتخاب می کنید پوشش محافظتی 
کامل ندارد، الزم است از پوشش مخصوص چشم 
که برای حفاظت از چشم ها در زمان موتورسواری 
طراـحـی شــده، اســتفاده کنیــد. عینک هــای طبی 
ـی را فراهم  ـی نمی تواننــد محافظت کاـف یــا آفتاـب
کننــد. اگر عینــک  اصالحی می زنید، الزم اســت از 
عینک های ایمنی )goggle( استفاده کنید که کل 

عینک اصالحی شما را پوشش می دهد. 

محافظ های رنگی چشــم نباید در طول شــب یا در 
نــور کــم اســتفاده شــوند. در مواقعی کــه نور یا 
دید کم اســت، از محافظ بی رنگ برای کاله ایمنی 
استفاده کنید و یا یک عینک ایمنی کاماًل بی رنگ 

بپوشید. 
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ژاکت شدیدتر شود. کاپشن ها و کاله های ایمنی 
مخصــوص موتورســیکلت دارای منفذی هســتند 
کــه امــکان ورود و خــروج جریــان هــوا را فراهــم 
می کند. در صورت اســتفاده از کاپشــن مناســب، 
امــکان گرمازدـگـی یا کم آب شــدن بدن را کاهش 

خواهید داد. 

کاپشن و شلوار 

همیشه از لباس مناسب و کامل برای موتورسواری 
استفاده کنید. 

کاپشــن  و شــلوار بایــد ناحیه ی کمر بــه باال،  	
بازوها و پاها را کاماًل پوشش دهد.

لباس باید کاماًل راحت باشــد، البته نه آنقدر  	
که باد تکانش دهد یا به موتورسیکلت گیر کند. 
لبــاس باید به  قدری راحت باشــد کــه وقتی روی 
ســایر لباس ها پوشــیده می شــود، آزادانه حرکت 

کند.

لباس هــای بافت ســخت یــا چرمی مخصوص  	
موتورســواری، بهتریــن ســطح محافظــت را برای 

راننده دارد.

ســطح  	 کمتریــن  کتــان  شــلوار  و  کاپشــن  
محافظــت را دارنــد و اگــر راننده روی ســطح جاده 

لیز بخورد، به  سرعت پاره می شوند.

ـی بــرای  	 شــلوارهای کوتــاه و ســبک و نایلوـن
راننده ی موتورسیکلت توصیه نمی شود، چون به  

خوبی از او محافظت نمی کنند. 

پوشــش و لباس رنگی به ســایرین کمک می کند 

همچنیــن توانایی تمرکزکردن و پاســخ دهی ایمن 
بــه شــرایط ترافیکی را کاهش می دهد. اســتفاده 
از پوشــش مناســب مانند کاپشــن های بادگیر و 
لباس های عایق دار ضروری است. لباس مخصوص 
موتورســیکلت که باعث گرم شــدن بــدن در زمان 
موتورســواری می شــود از لباس هــای مناســب به 

 شمار می رود. 

گرمازدگی و دهیدراسیون 

گرمازدـگـی وقتی اتفــاق می افتد که حــرارت بدن 
بیش از حد باال رود. وقتی هوا گرم باشد، حرارت 
بــدن ممکــن اســت افزایش یابــد. باد بــا عبور از 
پوســت به ســرعت رطوبت بدن را خشک می کند 
و در نتیجه امکان دهیدراســیون یا کم شدن آب 

بدن را افزایش می دهد. 

بــرای جلوگیــری از گرمازدـگـی )هایپرترمی( و 
دهیدراســیون، باید قبل از سوارشدن بر روی 
موتورســیکلت و هنــگام توقــف، مقدار کافی 
آب بنوشــید تــا بــدن کامــاًل مرطــوب بمانــد. 
طــوری برنامه ریــزی کنیــد که به  طــور مرتب 
ـی را  بــرای نوشــیدن آب توقــف کنیــد و زماـن
برای اســتراحت در مکانی دور از نور خورشید 

اختصاص دهید. 

تأثیــر گرمازدـگـی و دهیدراســیون ممکــن اســت 
در زمــان رانــدن موتورســیکلت بدون کاپشــن یا 

کفی بادوام داشــته باشــد و مانــع لیزخوردن  	
پاها حتی در آب وهوای مرطوب شود.

پاشنه اش به اندازه و کوتاه باشد تا به سطوح  	
ســخت یــا تجهیــزات کنتــرل موتورســیکلت گیر 

نکند. 

بندی داشــته باشد که به  سمت داخل کفش  	
بسته شود تا به موتورسیکلت گیر نکند. 

دستکش 

مخصــوص  دســتکش  از  همــواره  اســت  بهتــر 
موتورسواری استفاده کنید. هرگز از دستکش های 
بلند )mitt( هنگام راندن موتورســیکلت استفاده 

نکنید. 

دستکشــی بپوشــید کــه هــم آنقــدر نــازک  	
باشــد تــا بتوانید به  راحتی دســته ها را بگیرید و 
موتورســیکلت را کنترل کنید و هم آنقدر ضخیم 
باشد که از دستانتان در تصادفات محافظت کند.

دســتکش باید راحت،انعطاف پذیر و از جنس  	
چرم یا مواد بادوام مشابه باشد.

دســتکش  باید کاماًل مچ دســت را بپوشاند و  	
روی آستین کاپشن قرار بگیرد.

از دستکش های مخصوص آب وهوای سرد و  	
ضدآب نیز می توانید استفاده کنید. 

تا به  خوبی شــما را در زمان موتورســواری ببینند. 
نوارهای بازتابنده ی نور روی موتورسیکلت و لباس 

نیز به دیده شدن راننده در شب کمک می کند. 

در آب وهوای ســرد و مرطوب از لباســی اســتفاده 
کنید که کاماًل خشک و گرم بمانید. 

بــرای  	 ســرد  هــوای  مخصــوص  کاپشــن 
موتورسواری باید در برابر باد مقاوم باشد و کاماٌل 

اندازه ی دور گردن و مچ های شما باشد. 

مخصــوص  	 و  باکیفیــت  ـی  باراـن لبــاس 
موتورســیکلت در محدودیت های ســرعت  بزرگراه 
پــاره نمی شــود یا بــاد نمی کند. لباس هــای بارانی 
باید کاپشــنی با آستین های بلند و شلوار باشند. 
این لباس ها باید کمی گشــاد باشند تا به  راحتی 
روی لباس هــای معمــول موتورســواری پوشــیده 

شوند. 

انـــواع  ســـایر  و  چکمه هـــا 

کفش 

کفش مناســب کفشی اســت که هنگام رانندگی 
با آن  بتوان پاها را به  درســتی کنترل کرد. چکمه 

یا کفش  باید:

روی قوزک پا را بپوشاند. 	

از جنس چرم مصنوعی سخت باشد. 	
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راننــدگی مسئـــوالنه 

شرایط بدنی و ذهنی

شــرایط فیزیکی و ذهنی بر توانایی تصمیم گیری 
و پاسخ دهی فرد به موقعیت، تأثیر می گذارد.

هرگــز پس از نوشــیدن الکل یــا مصرف مواد  	
مخدر رانندگی نکنید. 

از اثــرات داروهای نســخه ای و غیرنســخه ای  	
آگاه باشید. 

از پزشــک یــا مســئول داروخانــه )داروســاز(  	
ـی  تواناـی بــر  دارو  احتمالــی  اثــرات  دربــاره ی 

تصمیم گیری و پاسخ دهی سؤال کنید. 

هرگــز وقـتـی خســته یــا مضطــرب هســتید  	
رانندگی نکنید. 

از کاهــش یــا افزایــش شــدید دمــای بدن یا  	
کم آب شدن بدن جلوگیری کنید. 

محافظت از گوش ها 

صدای بــاد برای رانندگان موتورســیکلت خطرناک 
اســت. هنگام موتورسواری هوایی که از کنار سر 
شما عبور می کند صدای باد ایجاد می کند. شدت 
این صدا با افزایش ســرعت بیشتر می شود. این 
صدا باعث خســتگی و ازبیــن رفتن دائمی قدرت 
شنوایی می شود. کاله ایمنی به  تنهایی نمی تواند 
از گوش ها محافظت کند. گوش گیرهای مختلفی 
وجــود دارد که هنگام موتورســواری باید از آن ها 
استفاده کنید؛ به ویژه در بزرگراه ها که محدودیت  

سرعت باالتری ِاعمال می شود.

تلفن همراه و سایـر ابزار 
عامل حـواس  پـرتی 

تلفن همراه حــواس  راننده را هنگام رانندگی پرت 
می کنــد. هرگــز در زمــان رانندگی تمــاس نگیرید 
و تماســی را جــواب ندهیــد. همچنیــن پیام های 
نکنیــد.  ارســال  پیامــی  و  نخوانیــد  را  ـی  دریافـت
ـی امــن کنــار مســیر بایســتید و از تلفن  در مکاـن
همراهتان اســتفاده کنید؛ اســتفاده از هندزفری، 
مرتب کــردن لباس هــا و ظاهــر، گــوش دادن بــه 
موســیقی، خــوردن و آشــامیدن نیــز از همیــن 
دست است. بیسیم های دوطرفه و سیستم های 
ـی به   ـی )GPS( نیــز عامــل حواس پرـت موقعیت یاـب

شمار می روند. 

بــا توجــه  به اینکــه تمامــی ابزارها و مــواردی که 
حواس راننده را پــرت می کنند خطرناک اند، قانون 
ـی ترافیــک جرایــم خاصی را بــرای این موارد  ایمـن
در نظر گرفته اســت. این موارد شــامل اســتفاده  
از تلفن همراه، ارســال پیام یا ایمیل، اســتفاده  از 
دستگاه های الکترونیکی مانند لپ تاپ، بازی های 
نمایــش  دســتگاه های  دوربین هــا،  ـی،  ویدئوـی
ـی قابل حمل،  ـی و پخش کننده هــای صوـت ویدیوـی
واردکردن اطالعــات روی واحدهای GPS، خواندن 
یــا  نقاشی کشــیدن  نوشــتن،  ـی،  چاـپ مطالــب 
طراحی کردن و مرتب کردن لباس یا ظاهر می شود. 
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آشنایی با ابزارها و دکمه های 

کنترل موتورسیکلت 

الزم است تا با بخش های مربوط  به کنترل، راندن 
و عملکــرد موتورســیکلت خــود قبــل از راندن آن 
آشــنا باشــید. حتمًا راهنمای کاربر موتورسیکلت 
را مطالعــه کنیــد تا محــل قرارگرفتــن بخش های 
مربــوط  بــه کنتــرل و نحــوه ی کارکرد آن هــا را یاد 
بگیرید. برای هر موتورسیکلتی که با آن آشنایی 
نداریــد و قصد رانندـگـی با آن را دارید هم همین 

کار را انجام دهید. 

هنــگام نشســتن روی موتورســیکلت و قبــل از 
اســتارت موتــور، تغییر دنده هــا را امتحان کنید، 
آن هــا را بــه باال یا پایین حرکت دهید. این کار را 
با فشــاردادن و رهاکــردن کالچ و امتحان عملکرد 
انتخاب گــر دنده هــا انجــام دهیــد؛ همان طور که 

زمان رانندگی از آن ها استفاده می کنید.

بدون اینکه ساســات را تکان دهید، ساسات باید 
بایــد به راحـتـی و هماهنــگ بــا کالچ و انتخاب گر 

دنده برای هر شیفت، بچرخد و آزاد شود. 

برای آشــنایی بــا حرکت ترمزها، موتورســیکلت را 
به آرامــی حرکــت دهیــد و از ترمــز جلو و ســپس 
عقــب اســتفاده کنید و در نهایــت از هر دو ترمز 
برای متوقف کردن موتورسیکلت استفاده کنید. 

انتخاب موتورسیکلت 
مناسب 

هنــگام انتخاب موتورســیکلت، باید نوع رانندگی 
آن را در نظــر بگیریــد. موتورســیکلتی را انتخاب 
کنیــد که بتوانیــد با مهارت و تجربه ی خود آن را 

کنترل کنید. 

الزم اســت موتورســیکلت کاماًل متناسب با شما 
باشد. وقتی روی موتورسیکلت می نشینید، باید 

بتوانید: 

یـکـی از پاهــا ترجیحــًا پای چــپ را روی زمین  	
بگذارید و از پای راســت برای ترمزکردن اســتفاده 

کنید.

وقتی پاهایتان را روی پایه ها و دست هایتان  	
را روی دستگیره ها می گذارید، راحت باشید.

بدون کشــیدگی دست ها یا پاها، به ابزارهای  	
کنتــرل و رانــدن موتورســیکلت دسترســی راحتی 

داشته باشید. 

همچنیــن بایــد بتوانید موتورســیکلت را هل 
دهیــد و آن را بــا جــک موتورســیکلت پــارک 

کنید. 

نشــان می دهد موتورسیکلت شما نیاز به تنظیم 
و ترازشدن دارد یا زمان تعویض تایرها فرا رسیده 

است. 

وجــود اشــیاء در آج هــا: هــر شــیئی ماننــد  	
سنگ ریزه را که در آج ها گیر کرده خارج کنید. 

اشــیاء پنچرکننــده: وجــود هر شــیئی مانند  	
ســوزن یــا یــک تکــه فلــز یــا شیشــه کــه باعث 
پنچرشــدن تایر شــده است را بررســی کنید. این 
اشــیاء بایــد خارج شــوند و در صورت نیــاز تایر را 

تعمیر کنید. 

شــرایط عمومی: هرگونه بریدـگـی، برآمدگی،  	
ترک  و صدمه در کناره های تایر را بررسی کنید. 

چرخ ها و دور چرخ ها 

چرخ های پره دار سیمی: شل شدگی، صدمات،  	
افتادگی یا شکسته بودن پره ها را بررسی کنید. 

چرخ هــا/ دور چرخ ها: هرگونه صدمه یا ترک  	
را بررسی کنید. 

بلبرینگ ها: بررســی کنید که روغن کاریشــان  	
مناسب باشد.  

کاســه نمــد )Seal(: وجــود هرگونــه درز را  	
بررسی کنید. 

بازرســـی موتورسیکلت 
قبل از حرکـــت 

بازرســی کامــل از موتورســیکلت قبــل از هربــار 
رانندگی بســیار مهم اســت. مشــکالت مربوط  به 
تایرها، چراغ ها یا ترمزها پیدا می شود، مشکالتی 
کــه در بســیاری از تصادفات منجــر به جراحات یا 

مرگ، نقش دارند. 

بازرســی  بــرای  کلیــدی  ـی  نکاـت بــه  ادامــه  در 
موتورســیکلت اشــاره شــده اســت. به کمک این 
نــکات می توانید برنامه ای روتین برای بازرســی از 
موتورسیکلت خود داشــته باشید. برای اطالعات 
بیشتر بهتر است از راهنمای کاربر موتورسیکلت 
کمــک بگیریــد. اگــر مشــکلی وجــود دارد، قبل از 
راندن موتورســیکلت باید مشــکل را برطرف کنید 
و موتورســیکلت را تعمیــر کنیــد. اگــر خودتــان 
نمی توانیــد موتورســیکلت را تعمیر کنید، از یک 

فرد حرفه ای کمک بگیرید. 

تایـــرها

باد تایر: فشــار هوای تایرها را بررسی کنید و  	
آن را با میزان فشار توصیه شده در راهنمای کاربر 

مقایسه کنید. 

آج تایر: بررسی کنید آج تایرها عمق مناسبی  	
داشــته باشــند. همچنین ناهمواری یا فرسودگی 
آج تایرهــا را هم بررســی کنیــد. وجود این عالئم 
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دست، چراغ ترمز را فعال کنند. 

بازتابنده هــا: بررســی کنیــد تا تمیز باشــند،  	
کامــاًل محکم نصب شــده باشــند و صدمه ندیده 

باشند.

چــراغ راهنمــا: بررســی کنید تا تمیز باشــند،  	
کامــاًل محکم نصب شــده باشــند و صدمه ندیده 
باشــند. به عالوه بررســی کنید که هر دو چراغ در 

زمان روشن و خاموش کردن عمل کنند. 

باتــری: بررســی کنید که باتــری در جای خود  	
محکم باشــد، ترمینال ها تمیز باشند و رابط ها به 

باتری محکم نصب شده باشند. 

بوق: بررسی کنید که سالم باشد.  	

ســوئیچ خاموش کــردن موتور: بررســی کنید  	
که این سوئیچ موتور را خاموش کند. 

چراغ هــای نشــانگر: بــا قــراردادن کلیــد روی  	
موقعیت »روشــن«، بررسی کنید که درست عمل 

کنند. 

چــراغ دنــده خالص: بررســی کنید کــه وقتی  	
دنده خالص است روشــن باشد )معمواًل سبزرنگ 

است(.

چراغ های هشدار )در صورت موجود بودن بر  	
روی موتورسیکلت(: بررسی کنید که سالم باشد. 

ـی روی جــک کنــاری )در  	 ســوئیچ قفــل ایمـن
صــورت موجــود بــودن بــر روی موتورســیکلت(: 

بررسی کنید که سالم باشد. 

سیستـــم اگزوز 

صداخفه کــن اگــزوز: شــرایط سیســتم اگزوز  	
و محکم بودن آن را بررســی کنیــد. برای اطالعات 
بیشتر به بخش صدا خفه کن  های قانونی، پیوست 

1، مراجعه کنید. 

سیستم درایو

بســته به نوعی که بر روی موتورسیکلت 
شما نصب شده است

زنجیــر: روغن کاری و کشــش مناســب آن را  	
بررسی کنید. 

تســمه: فرســودگی و کشــش مناســب آن را  	
بررسی کنید. 

شفت: از نظر نشت روغن بررسی کنید.  	

چراغ ها و سیستم الکتریکی 

چراغ هــا: تمامــی چراغ هــا را بررســی کنید تا  	
تمیــز باشــند، کاماًل محکم نصب شــده باشــند و 
صدمــه ندیــده باشــند. به عالوه بررســی کنید که 
چــراغ عقــب و چراغ هــای جلــو )نور بــاال و پایین( 
درســت عمــل کنند. چراغ هــای جلو بایــد در زمان 

حرکت موتور به  خوبی کار کنند. 

چراغ ترمز: بررســی کنید تا تمیز باشد، کاماًل  	
محکم نصب شــده باشــد و صدمه ندیده باشــد. 
همچنیــن بررســی کنید که کنترل هــای ترمز پا و 

کالچ:

هنگام فشاردادن اهرم کالچ، بررسی کنید که  	
کابل آزادانه حرکت کند و در عین حال سفت بودن 

آن را احساس کنید. 

اگر کالچ هیدرولیک دارید، بررســی کنید که  	
مایع در ســطح توصیه شــده و مطابــق با راهنمای 

کاربر باشد. 

ساسات 

ساسات: بررسی کنید که آزادانه حرکت کند.  	
ساســات بایــد بــه  راحتی و بــدون کمک شــما به 

موقعیت بسته برگردد. 

آینه ها 

و  	 تنظیم بــودن  کامــاًل  تمیزبــودن،  آینه هــا: 
محکم بسته بودن آن را بررسی کنید. 

ترمزها 

ترمزهــا: ترمزهــای جلــو و عقــب را جداگانــه  	
امتحــان کنیــد. بررســی نمایید وقـتـی کاماًل ترمز 
می کنیــد، هــر کــدام از ترمزهــا موتورســیکلت را 
متوقف می کنند یا خیر. سعی کنید موتورسیکلت 
را در ایــن حالــت به جلو یا عقــب حرکت دهید تا 

مطمئن شوید. 

مایعات 

روغن 

بررســی کنید که روغن در سطح توصیه شده  	
باشد. 

رنگ روغن را بررســی کنید. زرد خوب اســت،  	
امــا در صورت ســیاه یــا تیره بودن بایــد تعویض 

شود. 

کولنــت )خنک کننده رادیاتــور؛ اگر موتور 
موتورسیکلت با مایعات خنک می شود( 

بررســی کنیــد که مایع خنک کننده در ســطح  	
توصیه شده باشد. 

وجود هر گونه نشــتی یا ترک روی شلنگ ها را  	
بررسی کنید. 

سوخت: میزان سوخت مخزن را بررسی کنید.  	

ترمزها: 

ســطح  	 در  ترمــز  مایــع  کــه  کنیــد  بررســی 
توصیه شده باشد. 

دیفرانسیل: بررسی کنید که مایع دیفرانسیل  	
در سطح توصیه شده باشد. 

نشــتی ها: وجود هرگونــه مایعات روی زمین  	
زیر موتورسیکلت را بررسی کنید. 
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تعمیرات و نگهداری ساالنه 

در فصــل پاییــز، موتورســیکلت بایــد بــه  نحــوی 
مناســب آماده شــود تا در طول فصل زمستان در 
انبار نگهداری شود. در زمان نگهداری در انبار باید 
بــه  خوبی از تایرها محافظت کنید، فکری به حال 
سوخت باقیمانده در مخزن سوخت بکنید، باتری 
را خارج کنید، از موتورسیکلت در برابر آب وهوای 
ســرد محافظــت کنیــد و تمامــی نگرانی های کلی 
درباره ی نگهداری موتورســیکلت در انبار را برطرف 
کنیــد. برای اطالعات بیشــتر به راهنمــای کاربر و 
بخش چگونگی نگهداری از موتورسیکلت در انبار 

مراجعه کنید.  

پس از فصل زمستان و نگهداری طوالنی مدت 
و  تعمیــرات  برـخـی  بایــد  موتورســیکلت،  از 
و  تنظیــم موتــور  انجــام شــود.  مراقبت هــا 
اقدامــات  ایــن  از جملــه ی  روغــن  تعویــض 
اســت. برای دریافت اطالعات بیشتر درباره ی 
آماده سازی موتورسیکلت پس از نگهداری از 
آن در انبار، به راهنمای کاربر مراجعه کنید. 

 

پالک 

پــالک: بررســی کنید کــه محکم نصب شــده  	
باشــد. پــالک را می تــوان به گلگیر عقب یا ســپر 
جلو نصب کرد و باید کاماًل در معرض دید باشد. 

چــراغ )اگــر بــر روی موتورســیکلت موجــود  	
باشد(: بررسی کنید که سالم و تمیز باشد. 

جک مرکزی و جک کناری 

جــک مرکزی: بررســی کنید که فنر شکســته  	
نباشــد و وجود هرگونه ترک و خمیدگی را بررسی 
کنید. جک باید در زمان جمع شدن محکم در جای 

خود بایستد. 

جک کناری: وجود هر گونه ترک و خمیدگی را  	
بررسی کنید. جک باید در زمان جمع شدن محکم 

در جای خود بایستد. 
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زانوها: زانوهایتان را به  آرامی به  طرف جلوی  	
موتورســیکلت فشــار دهید تــا بتوانیــد در زمان 

حرکت تعادلتان را حفظ کنید. 

پاهــا: پاهایتــان را همــواره در طــول حرکــت  	
موتورســیکلت، محکــم روی جایــگاه پاهــا نگــه 
داریــد. جایــگاه پاها در طرف راســت پشــت پدال 
ترمز و در طرف چپ پشــت اهرم تغییر دنده قرار 
گرفته انــد. پاها را به صورت اشــاره ســمت پایین 
نگــه نداریــد، زیرا ممکن اســت پاها بیــن جاده و 
جایــگاه گیر کنند. برای ترمزکردن، انتخاب دنده و 
حفظ تعادل به نحوی مناسب، پاهای شما باید در 
موقعیت صحیح قرار داشــته باشــند. پاها را روی 
زمین نکشــید یــا برای اســتراحت روی انتخاب گر 

دنده یا پدال ترمز قرار ندهید. 

چشــم ها: چشم های شما باید روبرو و مسیر  	
عبوریتان را نگاه کند. هرگز به  ســمت پایین نگاه 

نکنید. 

چگـونگی سـوارشــدن 

طرز سوارشدن: روی صندلی بنشینید، طوری  	
کــه آرنج هــا کمــی خم شــوند و هنــگام گرفتن و 
نگه داشتن دســتگیره ها کشیده نشوند. این کار 
بــه شــما کمک می کند تــا بدون کشیده شــدن یا 
حرکــت دادن شــانه ها موتورســیکلت را هدایــت 

کنید. 

وضعیت دســت راســت: دســتگیره ی سمت  	
راست را خیلی آهسته، در عین حال محکم، نگه 
دارید. با مچ دســت راست شــروع کنید؛ کمی به 
پایین خم شده باشد و باالتر از سطح صاف نباشد. 
این حالت دســت مانــع اســتفاده ی بیش ازحد از 
اهــرم گاز می شــود و امکان دسترســی به ترمز و 
دکمه های کنترل موتورسیکلت را فراهم می کند.

وضعیــت دســت چــپ: دســتگیره ی ســمت  	
چپ را خیلی آهســته، در عیــن حال محکم، نگه 
داریــد، به  طوریکــه به کالچ و ســوئیچ های چراغ 
و عالمت دهی و همچنین بوق دسترســی داشــته 

باشید. 

 

طرز گرفتن دســتگیره با دست راست برای کنترل 
اهرم گاز 

صحیحاشتباه

و  	 داریــد  نگــه  را  فرمــان  دســتگیره های 
بــاال  بــه   عمــودی  بــه  صــورت  را  موتورســیکلت 
کنیــد.  جمــع  را  کنــاری  جــک  و  دهیــد  حرکــت 
همیشــه بررســی کنیــد کــه محــل قرارگرفتــن پاهــا 
ــد.  ــان را از دســت ندهی ــا تعادلت ــم باشــد ت محک

پاهایتــان را همچنــان محکــم روی زمین نگه  	
دارید. 

الیــن  	 کــه  کنیــد  تنظیــم  طــوری  را   آینــه 
پشت ســرتان را ببینیــد و تا حد امــکان الین های 
دیگــر جــاده کــه در دو طرف شــما قــرار دارند نیز 
دیــده شــوند. وقـتـی آینه مناســب تنظیم شــده 
اســت کــه بتوانید بازو یا شــانه ی خــود را در آن 
ببینیــد. یادتــان باشــد اجســام از آنچــه در آینه 
می بینید به شــما نزدیک ترند. هرگز به  طور کامل 
بــه آینه ها اتکا نکنید، به خصــوص وقتی در حال 

تغییر الین هستید.

مطمئن شــوید کــه موتورســیکلت در حالت  	
خالص باشد. 

ســوئیچ ســوخت را روشــن کنیــد، البته اگر  	
موتورسیکلت مجهز به این سوئیچ است. 

ســوئیچ خاموش/ روشــن کردن موتــور را در  	
موقعیت روشن قرار دهید. 

دریچه ی ساسات  را باز کنید )اگر موتورسیکلت  	
شما این قطعه را دارد( یا تا زمانی که چراغ تزریق 

سوخت خاموش شود منتظر بمانید. 

دکمه ی اســتارت را فشــار دهید تــا زمانی که  	
موتورسیکلت روشن شود، سپس رهایش کنید. 

آغــــاز حرکــــت 

توصیه می شود رانندگان جدید موتورسیکلت های 
دســتی و اتوماتیــک، آغاز حرکــت و توقف ایمن 
را در مناطــق خلــوت و بی ترافیــک تمریــن کننــد. 
مهارت های دیگری هم هستند که باید در محلی 
امن تمرین شــوند؛ مثل پیچیــدن و تغییر الین، 
حرکــت مســتقیم، شــتاب گرفتن و ترمزکــردن در 
ســرعت های پاییــن. نگاه کردن به روبرو و مســیر 
عبوریتان بــه بهبود مهارت هــای اولیه ی رانندگی 

کمک می کند. 

اگــر موتورســیکلت شــما گیربکــس دســتی 
دارد، بایــد تغییــر دنــده را تمریــن کنید تا به 
هماهنـگـی مناســبی بیــن کالچ، ترمــز و گاز 
برســید. اســتفاده ی بیش ازحــد از اهــرم گاز 
می توانــد کنتــرل موتورســیکلت را از دســت 
راننــده خارج کند؛ اســتفاده ی خیلــی اندک از 
اهرم گاز هم ممکن است مانع حرکت موتور 

وسیله ی نقلیه شود. 

برای آماده سازی موتورسیکلت برای رانندگی باید 
این کارها را انجام دهید: 

اگر موتورســیکلت مجهز به قفل ضد ســرقت  	
اســت، مطمئن شوید قفلش باز باشد. با بازکردن 
قفــل ضد ســرقت، دســته ی فرمــان آزادانه حرکت 

می کند. 

طوری روی صندلی موتورســیکلت بنشــینید  	
که پاهایتان در طرفین صندلی قرار گیرد. 
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عالمــت  دهـــی 

بــا عالمت دهــی زودتر یــا دیرتــر از موعد، ســایر 
راننــدگان را ســردرگم نکنیــد. اگر چــراغ راهنما به 
 طــور خــودکار خامــوش نمی شــود، آن را خاموش 
کنیــد. از دســت نیــز مانند چراغ راهنمــا می توان 
بــرای عالمــت دادن اســتفاده کــرد. عالمت دهی با 
دســت، شما و مقصدتان را بیشتر در معرض دید 

سایرین قرار می دهد. 

 

نشانگر راست               نشانگر چپ

مطمئن شــوید موتور گرم شــده و به  راحتی  	
کار می کند. 

)اگــر  	 ببندیــد  را  ساســات  دریچــه ی  آرام 
موتورسیکلت شما این قطعه را دارد(. 

مطمئن شــوید که چراغ ها روشــن باشد. قبل  	
از شــروع بــه رانندـگـی اطمینان حاصــل کنید که 

مسیر موردنظر ایمن است. 

نــگاه کنیــد که در مســیر روبرویتــان کودک،  	
عابر پیاده، مانع و سایر موارد ترافیکی نباشد. 

آینه ها را بررسی کنید.  	

در مســیر حرکت روی شانه ها را نگاه کنید تا  	
نقاط کور دیدتان را شناسایی کنید. 

دســت  	 بــا  عالمت دهــی  و  راهنمــا  چــراغ  از 
ـی کــه  )درصــورت دلخــواه( اســتفاده کنیــد. وقـت
حرکتتان کاماًل امن و قانونی است، حرکت کنید. 

ـی از آن را انتخــاب کنیــد کــه  	 الیــن و جاـی
راننــدگان دیگر با نگاه به روبــرو یا آینه های خود 

به  خوبی بتوانند شما را ببینند.

بــرای آغاز مجــدد، آرام اهرم کالچ را رها کنید 
و کمی اهرم گاز را فشــار دهید. قبل از اینکه 
اهــرم کالچ کامــاًل رهــا شــود، می توانیــد این 
اتصــال را احســاس کنیــد. بــه منطقــه ای که 
اتصــال برای اولین بــار با رهاکردن اهرم کالچ 
ایجاد می شود، به اصطالح منطقه ی اصطکاک 

گفته می شود.

در نقطــه ی اصطــکاک، شــما بایــد بیــن رهاکردن 
آهســته ی کالچ هم زمان  با فشــار انــدک به اهرم 
ـی  گاز، هماهنـگـی برقــرار کنیــد تــا اســتارت خوـب
داشته باشید و مانع از کار افتادن موتور شوید. 

گیــربکس دستی 
)استــاندارد( 

اتوماتیــک  گیربکــس  موتورســیکلت ها  بعضــی 
دارنــد، اما بســیاری از موتورســیکلت ها مجهز به 
گیربکس دســتی اند. این نوع گیربکس به ایجاد 
هماهنگی راننده بین گاز، کالچ و انتخاب گر دنده 
نیــاز دارد و راننده  باید مهارتی داشــته باشــد که 
با تمرین بیشــتر به  دســت می آید. شما باید یاد 
بگیریــد چطور دنده هــا را تغییر دهیــد. هم زمان 
پای چپ را برای به  کار انداختن اهرم تغییر دنده 
و دســت چپتان را برای به کار انداختن اهرم کالچ 
به  کار بگیرید. وقتی دســت راســتتان اهرم گاز و 
ترمز جلو را کنترل می کند، پای راستتان هم ترمز 

عقب را کنترل خواهد کرد. 

موتور توان موتورسیکلت را تأمین می کند. اهرم 
کالچ بــرای اتصــال و قطــع اتصال تــوان موتور با 
چرخ عقب اســتفاده می شود. وقتی اهرم کالچ را 
فشار می دهید، ارتباط با گیربکس قطع می شود. 
ایــن عمــل از انتقال تــوان موتور بــه چرخ محرک 
جلوگیــری می کند. وقتی دنــده  را عوض می کنید 

یا توقف می کنید، اتصال قطع است. 

همچنیــن دقیقًا قبل از توقف الزم اســت کالچ را 
فشار دهید تا موتور از کار نیفتد. 
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تغییر به دنده ی باالتر 

انتقال از دنده ی پایین به باال

پایتان را زیر اهرم انتخاب گر دنده بگذارید تا  	
برای تغییر به یک دنده باالتر آماده شود.

اهــرم گاز را بــه موقعیت خامــوش برگردانید  	
و هم زمــان کالچ را تا انتها با انگشــتانتان فشــار 

دهید.

اهــرم انتخاب گــر را به باال بکشــید تا دنده ی  	
بعــدی را انتخــاب کنیــد و ســپس رهایش کنید. 
دنده را باید به  ترتیب زیاد کنید و هر دفعه فقط 

به یک دنده باالتر انتقال دهید.

بااحتیــاط و دقــت اهــرم کالچ را رهــا کنید و  	
کمی گاز را فشار دهید.

ـی فراینــد تغییر به دنده ی انتخاب شــده  	 وقـت
تکمیــل شــد، دســتتان را از روی کالچ برداریــد و 

روی دستگیره ی فرمان قرار دهید. 

تغییر به دنده ی پایین تر 

انتقال از دنده های باال به پایین

پایتان را روی اهرم انتخاب گر دنده قرار دهید  	
تا برای تغییر به دنده ی پایین تر آماده شود.

اهــرم گاز را به موقعیت خامــوش برگردانید،  	
هم زمــان کالچ را تــا انتهــا با انگشــتانتان فشــار 

دهید. 

محکــم اهــرم انتخاب گر را تا جــای ممکن به  	

انتخاب و تغییـر دنده ها 

تغییــر راحت و به  موقع دنده هــا را تمرین کنید. 
یادگیــری تغییــر دنــده  راحــت، به شــما در حفظ 
کنتــرل موتورســیکلت کمک خواهد کــرد. تغییر 
به دنده ی باالتر بدون مشــکل، بــا هماهنگی بین 
رهاکــردن کالچ و فشــاردادن گاز به  میــزان اندک 
به  دســت می آیــد. از اولین دنده شــروع کنید و 
بــا افزایش تدریجی ســرعت دنــده را به دنده های 

باالتر تغییر دهید. 

همــواره در طــول حرکــت، دنــده  را متناســب بــا 
ســرعت موتورسیکلت اســتفاده کنید. با این کار 
بهتــر می توانیــد از گاز اســتفاده کنیــد. انتخاب 
دنده ی مناســب بسیار مهم اســت. این کار مانع 
ِاعمال فشــار زیاد به موتور )وقتی موتورســیکلت 
بــا ســختی حرکت می کند( یا افزایــش دور موتور 
)وقتی دور موتور زیاد می  شود، اما موتورسیکلت 
ـی حرکــت نمی کنــد( می شــود. در راهنمای  به خوـب
کاربر موتورســیکلت، طریقه ی صحیح استفاده از 
دنــده و بهترین محدوده ی ســرعت برای هر دنده 

شرح داده شده است. 

مطمئن شوید سرعت موتورسیکلت متناسب 
با دنده ای است که می خواهید آن را انتخاب 
کنیــد. بــرای اطالعــات بیشــتر و آگاهــی از 
طریقــه ی صحیح اســتفاده بــه راهنمای کاربر 
موتورســیکلت خــود مراجعــه کنیــد. هنــگام 
انتقــال از دنــده ی بــاال به پایین، اگر ســرعت 
موتورسیکلت برای دنده ی انتخابی باال باشد، 

چرخ عقب لیز خواهد خورد. 

چنــد دنده انجام دهید. وقتی هم زمان  دو یا چند 
دنــده پایین تــر می آییــد، حتمــًا ســرعتتان را کم 
کنیــد تــا قبــل از رهاشــدن اهرم کالچ، ســرعت با 

دنده متناسب باشد. 

انتخاب دنده و کنترل مسـیرهای 

منحنی و پیچ 

اگر در مســیری منحنی یا  پیچ دار نیاز به کاهش 
ســرعت و تغییــر دنده باشــد، برای اینکــه کنترل 
باشــید،  داشــته  موتورســیکلت  روی  مناســبی 
قبــل از رســیدن به انحنا یــا پیچ باید ایــن کار را 
انجام دهید. ســرعتی که با آن وارد انحنا یا پیچ 
می شــوید باید قدری باشــد که بتوانید وسیله ی 
نقلیــه را بــدون ترمزکــردن در طــول ایــن مســیر 
کنترل کنید. هرگونه تغییر ناگهانی در شــتاب یا 
ترمزکــردن با چرخ عقب ممکن اســت بر تعادل یا 
کنتــرل موتورســیکلت تأثیر گــذارد و تماس تایر 
با ســطح جاده را کاهــش دهد و باعث چرخش یا 

لیزخوردن چرخ عقب  شود. 

آغاز حرکت در سرباالیی 

حرکت موتورســیکلت در مســیرهای شــیب دار و 
ســرباالیی بســیار دشــوارتر از حرکــت روی زمین 
صاف و بدون شــیب اســت. در چنین مسیرهایی 
خطــر غلطیدن از پشــت یــا از کار افتــادن موتور 
وجود دارد. وقتی سوار بر موتورسیکلت هستید، 
هنــگام آغــاز حرکــت در مســیرهای شــیب دار و 

پایین هل دهید و سپس رهایش کنید.

گفته شــده  	 مراحــل  انجــام دادن  بــا  هربــار 
می توانید چند دنده پایین تر بروید. برای هر دنده 

همین کار را تکرار کنید.

بااحتیــاط و دقــت کالچ را رهــا کنیــد. اما اگر  	
قصد کاهش ســرعت یا توقف را داشــته باشــید، 

کمی از اهرم گاز استفاده کنید. 

ـی فراینــد تعویــض دنــده تکمیــل شــد،  	 وقـت
دستتان را از روی کالچ بردارید و روی دستگیره ی 

فرمان قرار دهید. 

کاهش سرعت یا توقف 

وقـتـی قصــد کاهش ســرعت یــا توقــف را دارید، 
باید دنــده را به  ترتیب به دنده ی پایین تر تغییر 
دهیــد. بدین طریق می دانید چه زمانی به دنده ی 
یــک می رســید. البته گاهــی ممکن اســت وقتی 
کالچ کشــیده شــده و دنــده تغییر نکرده اســت، 
مجبور شــوید توقف کنید. در این شــرایط، اهرم 
کالچ را بکشید و دنده را به ترتیب کم کنید تا به 

دنده ی یک برسید. 

بــرای توقف یــا کاهــش تدریجی ســرعت، تغییر 
دنــده ی باال بــه پایین به  ترتیب انجام می شــود. 
بــرای این کار، ابتدا اهرم کالچ را بکشــید، دنده ی 
ـی را بــه دنــده ی پایین تــر تغییــر دهیــد و  کنوـن
ســپس بااحتیــاط و دقت بــرای هر دنــده کالچ را 
رهــا کنیــد. می توانید وقـتـی کالچ را می کشــید، 
تغییــر بــه دنده ی پاییــن را هم زمان  بــرای یک یا 
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پــــارک  کـــردن 

ـی پارک  ـی امــن و قانوـن موتورســیکلت را در مکاـن
و  عالمت گذاری شــده  جــداول  نشــانه ها،  کنیــد. 
عقل ســلیم به شما نشــان می دهند کجا مجاز به 

پارک کردن هستید. 

موتورســیکلت ها فقط مجازند به صــورت زاویه دار 
پــارک کنند، درحالی که ســایر وســایل نقلیه ملزم 
بــه پارک موازی بــا جایگاه پارک خودرو هســتند. 
موتورســیکلت را با زاویه ی حدود 45 تا 60 درجه 
بــا جایگاه پارک یــا لبه ی جاده پارک کنید، در این 
حالــت موتورســیکلت شــما خیلی از محــل پارک 
فاصله نمی گیــرد. چرخ عقب باید در فاصله  ی 50 

سانتی متری )20 اینچی( از محل پارک باشد. 

هنــگام پارک کــردن موتورســیکلت، از جک کناری 
استفاده کنید. چرخ جلو باید کاماًل به سمت چپ 
چرخیده و قفل شــده باشد. کلید را از روی موتور 

بردارید. 

پارک کردن در تپه ها 

ـی هســتید، بهتر اســت در  وقـتـی در چنیــن جاـی
ســرباالیی پــارک کنیــد. ایــن کار مانــع غلطیــدن 
موتورســیکلت به جلو می شود. اگر جدولی وجود 
دارد، چــرخ عقــب را در تماس با جدول قرار دهید 
تــا از غلطیدن موتورســیکلت بــه عقب جلوگیری 

کنید. 

سرباالیی بهتر است به طریقه ی زیر عمل کنید: 

پاهــا محکم روی زمین باشــد، موتور روشــن  	
و روی دنــده ی خــالص باشــد، موتورســیکلت را با 

استفاده از ترمز جلو، در جای خود نگه دارید. 

کالچ را تــا جــای ممکــن بکشــید، ســپس بــا  	
پــای چپ، موتــور را روی دنده ی یک قــرار دهید. 

همچنان کالچ را تا انتها نگه دارید.

دوبــاره پای چپتــان را محکــم روی زمین قرار  	
دهید و ســپس با پای راســت خــود ترمز عقب را 

بگیرید.

ترمــز عقــب را همچنان نگه داریــد. ترمز جلو  	
را رها کنید و ســپس به  آرامی و با دســت راست 

کمی گاز دهید. 

خیلــی آهســته کالچ را رها کنیــد و وقتی به  	
نقطــه ی اصطکاک رســیدید، آن را در همان نقطه 
نگــه داریــد. ســپس ترمــز عقــب را رهــا کنیــد و 

به تدریج با کمی نیروی بیشتر گاز بدهید. 

هرگــز کالچ را به ســرعت رها نکنیــد؛ این کار  	
باعث از کار افتادن موتور یا از کنترل خارج شدن 

چرخ جلو می شود.

با شــروع حرکت به جلوی موتورسیکلت، پای  	
چپ را روی جایگاه قرار دهید. 

پــس از اینکــه موتورســیکلت کمــی بــه جلو  	
حرکــت کــرد و کالچ رهــا شــد، دســتتان را از روی 
اهــرم کالچ برداریــد و دوبــاره روی دســتگیره ی 

فرمان بگذارید. 

تایـــرها و کشـــش 

ـی میــزان اتصــال و تمــاس تایرهای  کشــش یعـن
موتورسیکلت با سطح جاده. از بین رفتن کشش، 
پیامدهــای فاجعه بــاری بــرای هر راننــده ای در پی 
دارد، به ویژه رانندگان و سرنشــینان یک وسیله ی 

نقلیه ی دوچرخ. 

راننــده برخی از مهم ترین عوامل مؤثر بر کشــش 
تایرهــا مانند ســرعت، شــتاب و ترمــز را می تواند 
کنتــرل کنــد. ســایر عوامــل مربــوط  بــه رانندـگـی 
مسئوالنه اســت که شامل مراقبت و نگهداری از 

ترمزها و ویژگی های تایر است. 

در زمــان انتخاب و نگهــداری تایرها، موارد زیر را 
در نظر بگیرید: 

مواد سازنده: ترکیبات نرم تر کشش بهتری را  	
بــرای رانندگی در شــرایط خاص آب وهوایی فراهم 
می آورنــد. ایــن نوع تایرها ممکن اســت زودتر از 

سایر تایرها فرسوده شوند.

فشــار تایر: تایر باید فشــار مناسب را مطابق  	
بــا مشــخصات تولیــد تایر حفــظ کنــد. تایرهایی 
که فشــاری بیشــتر یا کمتر از اندازه ی موردتأیید 
دارند، به دلیل تماس اندک با سطح جاده، کشش 
خود را از دســت خواهند داد. نامناســب  بودن باد 

تایرها بر فرسودگی تایرها هم تأثیر می گذارد.

الگوهــای رویــه ی تایــر: رویــه ای را انتخــاب  	
کنید که مناســب شــرایط منطقه ای باشــد که در 

توصیــه می شــود موتورســیکلت را در مناطق 
ســرپایینی پــارک نکنیــد. اگر مجبــور به این 
بــا زاویــه ی  را  کاریــد، موقتــًا موتوســیکلت 
حدود 45 درجه نســبت به جدول پارک کنید. 
حتمــًا موتورســیکلت را روی دنــده ی یک قرار 
دهید. فرمان را به سمت چپ قفل کنید. اگر 
موتورســیکلت حرکت کند، احتمااًل به سمت 

چپ به زمین می افتد. 

http://shahrvand.ca


5253 www.shahrvand.ca بانک جامع اطالعــات ایرانیان مقیم کانادا

ترمـز کـردن و تـوقف 

اکثــر موتورســیکلت ها مجهــز بــه دو ترمزنــد که 
جداگانه عمل می کنند. اغلب یک ترمز جلو وجود 
دارد کــه با دســت عمل می کنــد و یک ترمز عقب 

که با پا عمل می کند. 

بـــه  مجهـــز  موتورســـیکلت ها  از  برـخــی 
عملیـــات  کـــه  ترمزی انـــد  سیســـتم های 
ترمـــز جلـــو و عقـــب را بـــه یکدیگـــر ارتبـــاط 
ــز  ــل نیـ ــز ضدقفـ ــتم های ترمـ ــد. سیسـ می دهـ
ــود.  ــتفاده می شـ ــا اسـ ــی از مدل هـ ــرای برـخ بـ
بـــرای اطـــالع از دســـتورالعمل ها و نحـــوه ی 
درســـت اســـتفاده از ترمزهـــا، بـــه راهنمـــای 
کاربـــر موتورســـیکلت خـــود مراجعـــه نماییـــد. 

هنگام توقف در شــرایط عــادی، ترمز جلو و عقب 
را هم زمــان   بگیریــد. وقـتـی هــر دو ترمــز عمــل 
کننــد، وزن راننده به جلو ی موتورســیکلت منتقل 
می شود. در این موقعیت، سه چهارم کشش ترمز 
روی تایــر جلــو اســت. هرچه نیروی ترمز بیشــتر 
باشد، این میزان کشش افزایش می یابد و تقریبًا 
تمام کشش ترمز روی تایرهای جلو قرار می گیرد. 
در نتیجه ســطح تماس تایر عقب با جاده ممکن 
است ازبین برود و کنترل موتورسیکلت از دست 

راننده خارج شود. 

آنجا رانندگی می کنید.

فرسودگی و عمق آج: در زمانی که تولیدکننده  	
توصیــه کــرده اســت تایرهــا را تعویــض کنیــد. 
اســتفاده از تایرهــای فرســوده خطرناک اســت و 
کشش مناسب و ایمنی مطلوبی نخواهد داشت. 

کشش تایر در تماس با سطوح مرطوب جاده ای و 
بخش های فلزی جاده مانند پل های فلزی کاهش 
خواهــد یافــت. بــرف و یــخ، الین های رنگ شــده، 
چاله هــا و ترک هــا بــر ســطح تماس تایر بــا جاده 
تأثیــر می گذارند. برخی مواد روی ســطح جاده ها 
مانند ســنگریزه ، شــن، بــرگ درختان، ضــد یخ ها، 
مواد نفتی و مایعات ریخته شده روی جاده باعث 

کاهش کشش می شود. 

هنگام بارندگی، جاده ها در چند دقیقه ی نخســت 
بسیار لغزنده اند. قبل از رانندگی مرتبًا سطح جاده 
را ارزیابی کنید تا باتوجه  به شرایط جاده تصمیم 
بگیریــد و اقدامات الزم برای جلوگیری از لغزیدن 

روی سطح خیس را انجام دهید. 

همیشــه آگاه باشید که اســتفاده از کشش 
مقــدار مشــخصی دارد. اگــر ســطح کشــش 
بیــش از مقــدار موردنیازتــان باشــد، کنتــرل 
داد.  خواهیــد  دســت  از  را  موتورســیکلت 
ترمزکــردن، پیچیــدن، حرکــت در مســیرهای 
دارای انحنــا و ســرعت های بــاال بــه کشــش 

بیشتری نیاز دارد. 

فعــال نمی شــود و رانندگان پشت ســرتان متوجه 
نخواهنــد شــد کــه درصــدد کاهش ســرعتید. به  
همین علت بهتر است بین هر بار تغییر به دنده 
پایین تر و در زمان کاهش ســرعت موتورسیکلت 

به آرامی ترمز کنید.

مســیرهای  	 پیچ هــا،  در  ترمزکــردن  هنــگام 
ـی و جاده های لغزنده یــا ناهموار، بااحتیاط  منحـن
ترمز کنید. هنگام چرخیدن چرخ ها تا جای ممکن 

ترمز نگیرید.

قبــل از توقف باید کم کم دنده را کم کنید تا  	
بــه دنده ی یک برســید، در این حالــت، در صورت 

نیاز می توانید سریعًا به جلو حرکت کنید. 

هنگام توقف ، ترمز عقب را محکم نگه دارید. 	

اگر هنگام حرکت با موتورســیکلت کمی هم  	
ترمــز را بفشــارید، چراغ ترمز فعال می شــود. این 
عمــل ممکن اســت ســایر راننــدگان را گیــج کند. 

به عالوه، ترمزها را فرسوده خواهد کرد. 

بهتر است با افزایش تدریجی فشار ترمز بگیرید. 
ایــن افزایــش تدریجــی باعــث می شــود بتوانید 
نیــروی ترمــز موردنیاز برای رســیدن به ترمزگیری 
آســتانه ای را کنتــرل کنیــد. نقطــه ی آســتانه ی 
ترمزگیری دقیقًا قبل از قفل شدن چرخ ها است. 

 

در ادامــه نکاتی درباره ی کاهش ســرعت و توقف 
موتورسیکلت می خوانید: 

ترمزکردن عادی 

ترمزکــردن و تغییــر دنــده را در محلی امن و  	
خالی از ترافیک تمرین کنید.

بــرای ترمز کردن بهتر باید یــاد بگیرید چطور  	
از نیــروی ترمز بــه  صورت متعادل بیــن ترمزهای 
جلو و عقب اســتفاده کنید. )بــا یادگیری نحوه ی 
صحیح ترمزگیری متوجه می شــوید که چه زمانی 

تایرها در حال لیز خورد هستند(.

تغییــر به دنده ی پایین هنــگام ترمزگیری از  	
لیزخوردن موتورســیکلت جلوگیــری می کند و به 
شــما کمک می کند با اســتفاده از موتور، ســرعت 
هنــگام  اگــر  دهیــد.  کاهــش  را  موتورســیکلت 
تغییــر بــه دنده ی پاییــن ترمز نکنیــد، چراغ ترمز 

ترمز جلوترمز عقب
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زمان ترمزگیری مدت زمانی است که طول می کشد 
پــس از ترمزگرفتــن، موتورســیکلت توقــف کند. 
فاصلــه ای کــه در این مدت طی شــده را فاصله ی 
ترمزگیــری می نامند. فاصلــه ی حقیقی ترمزگیری 
بــه ســرعت، وزن موتورســیکلت، کشــش تایرها 
روی ســطح جاده، کیفیت ترمزها، شــرایط جاده و 

آب وهوا و مهارت راننده بستگی دارد. 

فاصله ی توقف شامل فاصله ی درک، عکس العمل 
و ترمزگیری است. 

فرامــوش نکنیــد وقتی ســرعت موتورســیکلت را 
زیاد کنید، مدتی که طول می کشد موتورسیکلت 
بایســتد و مســافتی کــه قبــل از ایســتادن ـطـی 

می کند را افزایش خواهید داد.

زمـان و فاصـله ی توقـف 

همــه ی راننــدگان نمی داننــد در چــه مــدت و چه 
متوقــف  کامــاًل  موتورســیکلت  یــک  فاصلــه ای 
می شــود، پــس ممکن اســت اشــتباه پیش بینی 
کننــد و منجــر به تصادف  شــوند. ســه عاملی که 
زمان و فاصله ی الزم برای توقف را تعیین می کند 

درک، عکس العمل و ترمزگیری است. 

مهارت هــای بصری راننده، ســطح توجــه، توانایی  
تصمیم گیــری، میزان خســتگی و مصرف الکل یا 
سایر مواد مخدر بر چگونگی درک، عکس العمل و 

ترمزگیری تأثیر می گذارند. 

درک زمان به معنی آگاهی از مدت زمان شناسایی 
ایــن  اســت.  توقــف  ضــرورت  درک  و  وضعیــت 
مدت زمان معمواًل حدود ســه چهارم ثانیه اســت. 
راننــدگان کم تجربه تــر اغلــب در شناســایی خطر 
کندتر عمل می کنند. درک فاصله به معنی آگاهی 
از مســافتی اســت که موتورسیکلت در طول این 

زمان طی می کند. 

زمان عکس العمل )پاسخ( یعنی وقتی ضرورت 
ترمزگیری درک شــد، چه مدت طول می کشــد 
دســت یــا پاهای شــما ترمز بگیــرد. میانگین 
زمان عکس العمل سه چهارم یک ثانیه است. 
فاصلــه ی عکس العمل نیز به معنی مســافتی 
اســت کــه موتورســیکلت در طول ایــن زمان 

طی می کند. 

مسیـرهای دارای پیـچ 

بــرای حرکــت در مســیر پیــچ دار، در ســرعت های 
باالتــر از 20 تــا 25 کیلومتــر در ســاعت، بایــد در 
مهــارت چرخاندن دســتگیره ی مخالف جهت پیچ 

)Push-steering( تسلط پیدا کنید. 

پیــچ  جهــت  مخالــف  دســتگیره ی  )چرخانــدن 
دســتگیره  چرخانــدن  بــه   ،)Push-steering(
برخــالف جهت )counter-steering( نیز شــناخته 
می شــود.( چرخانــدن فرمــان بر خــالف جهت پیچ 
به معنی فشــاردادن یکی از دســتگیره های فرمان 
بــه یــک ســمت بــرای خم کــردن موتورســیکلت 
اســت. دســتگیره ی سمت چپ را فشــار دهید تا 
موتورســیکلت به چپ خم شــود و به  سمت چپ 
حرکت کنید. دســتگیره ی ســمت راســت را فشار 
دهید تا موتورســیکلت به راســت خم شــود و به 

 سمت راست حرکت کنید. 

هنــگام حرکت در مســیر منحنی و پیچ دار، شــما 
ـی  و موتورســیکلت بایــد بــه  طــرف داخــل منحـن
خــم شــوید. وقـتـی فرمــان را مخالــف جهت پیچ 
روی  فشــار  میــزان  افزایــش  بــا  می چرخانیــد، 
دســتگیره، موتورسیکلت بیشتر خم خواهد شد. 
هر چه ســرعت بیشتر باشــد، موتورسیکلت باید 
بیشــتر خم شــود. وقتی در نزدیـکـی انتهای پیچ 
قرار دارید، به  تدریج فشــار روی دســتگیره را کم 
کنید تا موتورســیکلت به  حالــت عمودی برگردد. 
در صورت نیاز دستگیره را به جهت مخالف فشار 

دهید تا موتورسیکلت صاف شود. 

مسیرهای دارای پیچ و زاویه 

روش هــای متفاوتی برای هدایت موتورســیکلت 
هنــگام چرخــش بــه یــک زاویــه یــا پیچیــدن )از 
خیابانی به خیابان دیگر( و حرکت در مسیر دارای 

پیچ  و خم وجود دارد. 

قبــل از رانندـگـی در ترافیک، پیچیــدن را در جایی 
امــن و بــدون ترافیــک تمریــن کنیــد. با ســرعت 
پایین به پیچ ها نزدیک شوید )کمتر از 20 تا 25 
کیلومتــر بر ســاعت(. قبل از پیچیــدن دنده را به 

دنده ی یک یا دو تغییر دهید. 

در زمــان پیچیــدن ســرعت موتورســیکلت را 
کنتــرل کنیــد. بپیچیــد و چرخ جلــو را کنترل 
کنیــد، هم زمــان   به مســیری کــه می خواهید 
بروید نــگاه کنید. این فراینــد به مهارت های 
بیناـیـی خــوب، حفظ تعــادل و هماهنگی بین 
کالچ، گاز و ترمــز عقــب نیــاز دارد. از چراغ ها 
اســتفاده کنید، اما در تمام مســیر پیچیدن، 

دستگیره را محکم نگه دارید. 
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موتورسیکلت در مسیر دارای انحنا 

به ویــژه  موتورســیکلت،  راننــدگان  از  بســیاری 
بی تجربه ها، درباره ی ســرعت مطمئن برای پیچ ها 
قضــاوت اشــتباه می کنند و با ســرعت زیــاد وارد 

پیچ ها می شوند. 

در صــورت نیــاز، قبــل از ورود بــه مســیرهای  	
پیچ، سرعت را کاهش دهید و دنده را کم کنید.

وقتی شرایط جاده و آب وهوا نامساعد است،  	
سرعت را کمتر کنید.

کاماًل به روبرو و مسیر پیچ نگاه کنید. 	

تــا  	 بپیچیــد  جهــت  مخالــف  را  فرمــان 
موتورسیکلت در مسیر پیچ خم شود. 

از کــم یــا زیادکــردن ناگهانی ســرعت هنگام  	
پیچیــدن و خم شــدن موتورســیکلت خــودداری 
ـی ســرعت باعــث می شــود  کنیــد. تغییــر ناگهاـن
موتورســیکلت کشش و اصطکاک خود با جاده را 

از دست دهد. 

در  	 اورژانســی می توانیــد  در موقعیت هــای 
ترمــز  دو  هــر  از  پیــچ دار  و  ـی  منحـن مســیرهای 
استفاده کنید، اما هرگز وقتی موتورسیکلت خم 
شــده اســت این کار را نکنید. قبل از ترمزگرفتن، 
موتورســیکلت را بــه حالــت عمــودی برگردانید و 
مراقــب باشــید چرخ ها قفل نشــوند. اســتفاده از 
ترمزگیری آســتانه ای، به جلوگیری از قفل شــدن 

چرخ ها کمک خواهد کرد.

ـی بــه انتهای پیچ نزدیک شــدید، کم کم  	 وقـت
شتاب بگیرید. 

اگر لیز خوردید، وحشــت زده نشوید. به مسیرتان 
نــگاه کنید و فرمــان را در جهت حرکت قرار دهید 
تا مجددًا کنترل موتورسیکلت را به  دست آورید. 

اگر به  دلیل شــتاب زیاد موتورســیکلت، کشــش 
و اصطــکاک از بیــن رود، اهــرم گاز را بــه  آرامــی 
شــل کنیــد و بــا نگاه کردن بــه مســیر روبرویتان 

موتورسیکلت را کنترل کنید. 

 

هنگام لیزخوردن ســمت عقب موتورســیکلت، به 
مسیرتان نگاه کنید و فرمان را کنترل کنید.

نوشته روی تصویر: )مسیر موردنظر(

 

لغـــزیــدن 

لغزیدن موتورسیکلت نتیجه ی موارد زیر است: 

استفاده ی نامناسب از گاز، کالچ و ترمزها. 	

کنترل نامطمئن موتورســیکلت یا نامتناسب  	
با شرایط جاده.

پیچیــدن یــا چرخیــدن خیلــی ســریع و تیــز  	
فرمان به  ویژه در مسیرهای دارای پیچ و خم. 

پیچیدن با سرعت باال. 	

ترمزگیری بســیار محکم که معمواًل برای ترمز  	
عقب اتفاق می افتد.

شتاب  گرفتن بسیار سریع. 	

ترمزگرفتن و پیچیدن هم زمان. 	

تأثیر این نوع اشــتباهات راننده ممکن اســت در 
شرایط نامساعد جاده مانند لغزندگی و وجود شن 

یا سنگریزه وخیم تر شود. 

قــرار  لیزخــوردن  در موقعیــت  کنیــد  ســعی 
نگیریــد. از قبــل وضعیــت را پیش بینی کنید 
تا مجبور به عکس العمل ســریع نشــوید. اگر 
با جاده آشنا نیستید، سرعتتان را کم کنید. 
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نقــــاط کــــور 

ـی آینه هــای دید عقب درســت تنظیم  حـتـی وقـت
شــده باشد، منطقه ی وسیعی در پشت و طرفین 
راننــده را فقط با آینه  نمی تــوان دید. این مناطق 
درحقیقــت نقــاط کــور هســتند. هنــگام رانــدن 
موتورسیکلت، همیشه از روی شانه پشت سرتان 
را نگاه کنید تا قبل از تغییر الین مطمئن شــوید 

نقاط کورتان خالی از ترافیک است. 

تــا حــد امــکان از نقــاط کور ســایر راننــدگان دور 
ـی  بمانیــد. موتورســیکلت و راننــده ی آن به راحـت
می تواننــد در نقطــه ی کــور پنهان شــوند. اگر در 
نقطــه ی کور یک راننده باشــید و آن راننده بدون 
بررســی موقعیت پشت سر خود تغییر الین دهد، 
احتمــااًل شــما را نخواهــد دید و به  ســمت فضای 
رانندگی شــما حرکت خواهد کرد. وقتی پشت سر 
یا طرفین ســایر وســایل نقلیــه رانندگی می کنید، 
در قســمتی از جاده قرار بگیریــد که در آینه های 
داخل یا خارج آن به وضوح دیده شــوید. اگر شما 
نتوانیــد راننــده ی وســیله ی نقلیــه ی دیگــر را در 
آینه های یک وســیله ی نقلیه ببینیــد، آن راننده 

هم احتمااًل نمی تواند آن  را ببیند. 

در تصویــر زیــر مشــاهده می کنیــد کــه راننــده ی 
خودروی ســواری در آینه هــای دید عقب داخل یا 
خارج خودرو می تواند راننده ی موتورســیکلت B را 
ببیند، اما قادر به دیدن رانندگان C و D نیست. 

رعایت احتیاط هنگام رانندگی 

رویکردتــان  بایــد  ترافیــک  در  رانندـگـی  هنــگام 
پیشــگیرانه باشــد. همیشــه بااحتیــاط رانندـگـی 
کنیــد. برخــالف راننــدگان ســایر وســایل نقلیــه، 
درصــورت وقــوع تصادف، شــما کمربنــد ایمنی یا 
محافظ نداریــد. تصادفات بین موتورســیکلت ها 
و وســایل نقلیــه ی دیگــر اغلــب موجــب جراحت 

راننده ی موتوسیکلت می شود. 

دیدن موتورســیکلت  و سرنشــینانش نسبت 
 بــه خودروهــای ســواری و وســایل نقلیــه ی 
راننــدگان  اســت.  دشــوارتر  بســیار  دیگــر 
بســیاری از وســایل نقلیــه ی موتــوری حضور 
ـی  پیش بیـن را  جــاده  در  موتورســیکلت ها 
نمی کننــد، آن هــا را نمی بیننــد و صدایشــان 
بــا  کــه  ـی  رانندگاـن از  برـخـی  نمی شــنوند.  را 
موتورســیکلت تصــادف کرده انــد می گوینــد 
را  راننــده  و  موتورســیکلت  آن  به هیچ وجــه 

ندیده اند. 

شما نمی توانید مطمئن باشید که رانندگان دیگر 
شما را حتمًا می بینند. بنابراین همیشه باید سایر 
کاربــران جاده را در نظر بگیریــد و اقدامات آن ها 
ـی کنیــد. اگــر راننده ای شــما را نبیند،  را پیش بیـن
ممکــن اســت جلوی شــما بپیچد یا بــه الینی که 
شــما در آن هستید تغییر مســیر دهد. حتمًا در 
قســمتی از جــاده که امــکان دارد ســایر رانندگان 
بهتر شــما را ببینند، قرار بگیرید. شاید الزم باشد 
بوق بزنید تا به دیگران هشــدار دهید در نزدیکی 

آن ها هستید.  

مدیریت فضای پیرامون 

خود و در معرض دید بودن 

هرگــز فــرض را بر این نگذارید که ســایر رانندگان 
شــما را می بیننــد. مســیر روبــرو و پیرامــون خود 
را نــگاه کنید. یک مســیر فرار بــرای موقعیت های 
اضطراری در نظر بگیرید. بهترین محافظت ایجاد 
فاصلــه ای قابل مدیریــت در اطــراف اســت؛ یعنی 

فاصله ی ایمن بین شما و سایر وسایل نقلیه. 

ایجــاد چنین فاصلــه ای فرصت ایــن را در اختیار 
شما می گذارد که: 

زمــان و فضــای مناســب بــرای اقدام کــردن را  	
داشته باشید و از بروز خطر یا تصادف جلوگیری 

کنید.

اگــر امــکان توقــف ندارید، مســیر فــرار پیدا  	
کنید.

احتمــال تصــادف وســیله ی نقلیــه ی دیگر از  	
عقب را کاهش دهید.

راننــدگان دیگری کــه جلو، عقــب و اطرافتان   	
هستند شما را راحت تر ببینند.

زمان بیشــتری برای عکس العمل نشــان دادن  	
در برابر اقدامات دیگران داشته باشید. 

 

در قســمتی از جــاده رانندگی کنیــد که در معرض 
به وضــوح  راننــده  باشــید.  راننــدگان دیگــر  دیــد 
می توانــد منطقــه ی زردرنــگ را در آینه هــای دیــد 
عقب داخل و خارج خودروی خود مشاهده کند. 
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ـــیله ی  ـــا وس ـــی ب ـــه ی ایمن فاصل

نقلیه ی پشت سر

در آینه های موتورســیکلت ببینید وســیله ی  	
نقلیه ای پشت سرتان هست یا نه.

اگر وســیله ی نقلیه ی پشــت شما، فاصله اش  	
را با شــما کم کرده و به سمتتان نزدیک می شود، 
ســرعتتان را به تدریج کم کنیــد تا اجازه دهید از 
کنارتــان عبــور کند و فاصله تان را با او، که اکنون 
در جلوی شــما قرار گرفته، بیشــتر کنید. این کار 
زمــان و فضــای بیشــتری را برای کاهش ســرعت 
یــا توقــف تدریجــی بــه شــما می دهــد. به عالوه، 
گزینه هــای بیشــتری بــرای انجام اقــدام به موقع 
در برابر وســیله ی نقلیه ی عقبی خواهید داشــت. 
بــا ایــن کار احتمــال تصــادف از عقــب را کاهش 

می دهید. 

فاصله ی ایمن با وسیله ی نقلیه ی 

کناری 

بــرای حفظ فاصلــه ی ایمن با وســایل نقلیه ی  	
کنــاری، موتورســیکلت را کنــار وســیله ی نقلیه ی 
دیگــر یا در نقاط کور وســایل نقلیه ی الین کناری 
نرانیــد. راننــده ی وســیله ی نقلیــه ی الیــن کناری 
ممکن اســت بدون بررســی موقعیت با نگاه کردن 

از روی شانه به  سمت الین شما حرکت کند. 

هرگــز کنــار یک موتورســیکلت دیگــر در یک  	
الیــن رانندگی نکنیــد. این کار غیرقانونی اســت. 
همچنین با این کار گزینه های کمتری برای مسیر 

فاصلـــه ی ایمنـــی بـــا وســـایل 

نقلیه ی جلــــویی

ـی، فضایی  	 فاصلــه بــا وســایل نقلیــه ی جلوـی
اســت که کاماًل در کنترل راننده اســت. مدیریت 
فضای عقب و طرفین ممکن اســت چالش برانگیز 
باشد، اما راننده به  خوبی می تواند فضای روبرو را 

مدیریت کند؛

فاصلــه ای ایمن با وســیله ی نقلیــه ی جلویی  	
داشته باشید. هر چه به وسیله ی نقلیه ی جلویی 
نزدیک تر باشــید، احتمال تصادف بیشتر می شود 
و زمان کافی برای مواجهه ی درســت با خطرات در 
الین خود مانند چاله یا زباله را نخواهید داشت. 

حداقــل دو تــا ســه ثانیــه قبــل از وســیله ی  	
نقلیه ی جلویی بمانید. 

در ســرعت های باالتر یا وقتی شرایط مناسب  	
نیست، نور ضعیف یا آب وهوای نامساعد، حداقل 
ســه تا چهــار ثانیه عقب تــر از وســیله ی نقلیه ی 

جلویی حرکت کنید. 

 

توصیه شــده حداقل دو تا ســه ثانیه با وسیله ی 
نقلیــه ی جلویی فاصله داشــته باشــید. درصورت 
مساعدنبودن شرایط، این فاصله را افزایش دهید. 

راننــده بایــد از حضــور در موقعیت هــای خطرناک 
اجتناب کند. 

به مســیر حرکت چرخ هــای عقب در تصویر توجه 
کنید. 

نقلیه ی  وسایل  با  ایمن  فاصله ی 

پارک شده 

هنگام عبور از کنار وسایل نقلیه ی پارک شده،  	
در طرف چپ الین جاده بمانید. با این کار احتمال 
حرکــت ناگهانی فردی از جلوی وســیله ی نقلیه ی 
پارک شــده یا بازشدن درب خودرو به  سمت مسیر 

حرکتتان را در نظر گرفته اید. 

توجه داشــته باشــید که ممکن است راننده   	
بخواهــد خــودروی خــود را از کنار جــدول یا الین 
پارکینــگ حرکت دهد، پس باید همیشــه فضای 
کافی را برای این منظور در نظر بگیرید. این راننده 
هنــگام خروج از پارک از روی شــانه نــگاه کرده تا 
وضعیت جاده را بررسی کند، اما ممکن است شما 

را ندیده باشد. 

فرار خواهید داشت. 

نزدیــک لبــه ی الیــن یا لبــه ی جــدول خیابان  	
نرانید. این کار رانندگان دیگر را ترغیب به حرکت 

به  سمت الین شما خواهد کرد. 

نقلیه ی  وسایل  با  ایمن  فاصله ی 

سنگین 

بین خود و وســایل نقلیه ی سنگین فاصله ی  	
بیشــتری ایجــاد کنید. رانندگان این نوع وســایل 
نقلیــه، نقــاط کــور بزرگ تــری در پشــت و طرفین 
خود دارند. اگر فاصله ی بســیار کمی با وســیله ی 
ـی داشــته باشــید، راننده  نقلیــه ی ســنگین جلوـی
نمی تواند شــما را ببیند. دیدتان به روبروی جاده 
هم کاهش خواهد یافت و رانندگان سایر وسایل 
ـی هم، کمتــر امکان دیدن شــما را  نقلیــه ی جلوـی

دارند.  

به  زمان گردش  در  ایمن  فاصله ی 

راست 

هرگــز در حد فاصــل بین جدول خیابان و یک  	
وســیله ی نقلیــه ی دیگــر رانندگی نکنیــد، به ویژه 
یک وســیله ی نقلیه ی ســنگین کــه قصد گردش 
بــه راســت را دارد. در ایــن موقعیــت راننده ی آن 
وســیله ی نقلیه ممکن است نتواند شما را ببیند. 
سعی کنید در این موقعیت قرار نگیرید. تا وقتی 
که گردش به راست آن خودرو تمام نشده است، 

نزدیک نشوید. 
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انتخاب الین و موقعیت 
الین 

ایمن تریــن الیــن و ایمن تریــن موقعیت در آن را 
باتوجه  به شــرایط خود انتخاب کنید. یک مســیر 
فرار برای خود در نظر بگیرید. هنگام تصمیم گیری 
درباره الینی که انتخاب می کنید، به شرایط جاده 
توجه کنید. آمادگی تصحیح موقعیتتان در الین 
خــود و نســبت به ســایر وســایل نقلیه را داشــته 
باشــید و برای تغییر الین   هنگام تغییر وضعیت 

ترافیک جاده آماده باشید. 

ـــاال  ـــه ب ـــن ب ـــیرهای چهارالی مس

هـــر  در  الیـــن  دو  )حداقـــل 

جهت جاده( 

در جاده ی چهارالینه، درصورت امکان در الین سفر 
ســمت راست برانید. در بخش چپ الین خودتان 
رانندگی کنید. در این حالت وقتی وسایل نقلیه ی 
دیگر وارد الین شــما می شــوند و بــه چپ حرکت 
می کنند، شــما می توانید فضای الین خود را حفظ 

کنید. 

وقـتـی مجبورید در الین کناری خط زرد جداکننده 
برانیــد، در طرف راســت این الیــن رانندگی کنید؛ 
ـی کــه چرخ های راســت یک وســیله ی  ـی جاـی یعـن
نقلیه حرکت می کند. با این کار مسیری در چپ و 
راست الین شــما، مسیری بدون استفاده خواهد 

به عالئمی که نشــان می دهــد راننده در حال  	
حرکت از کنار جدول یا الین پارکینگ است توجه 
کنیــد. سرنشــین کنار راننــده، چشــمک زدن چراغ 
راهنما، روشن شــدن چراغ های ترمز و عالمت دادن 
با دست از جمله عالئم نشان دهنده ی این حرکت  
هســتند. ســرعت خــود را کــم کنیــد و آمــاده ی 
بوق زدن باشید، الین را تغییر دهید یا بایستید. 

از سمت راست وارد الین می شوند.

فاصله ی مناســبی از عابرین پیاده، حیوانات،  	
خیابان ها، آشغال های جاده و جدول دارید.

می توانیــد از لغزندگی هــای ناشــی از نشــتی  	
وسایل نقلیه در وسط الین جاده دوری کنید.

از بخــش مرکــزی الیــن دوری کنیــد زیرا وزن  	
ترافیــک ثابــت آن در بخش هــای چــپ و راســت 

الین، اغلب باالتر است.

ایــن نکات نشــان می دهند که چرا بهتر اســت از 
بخش چپ الین اســتفاده کنید. البته گاهی هم 
رانــدن در بخــش راســت و به نــدرت بخش مرکزی 
الیــن امن تر اســت و شــرایط دیده شــدن و دیدن 
وســایل نقلیه ی دیگر و مدیریت فاصله ی ایمن را 

فراهم می آورند. 

ـی از الیــن را نمی تــوان ایمن ترین  هیــچ موقعیـت
موقعیت در همه ی شــرایط دانســت. در ادامه به 
بعضی دیگر از شرایطی اشاره شده است که باید 
در آن امن ترین جای الین برای رانندگی را انتخاب 

کنید: 

قبــل از باالرفتــن از یک تپه، از بخش راســت  	
الین خود اســتفاده کنید. وسیله ی نقلیه ی روبرو 
هم ممکن اســت بخواهد در الین شما از آن تپه 

عبور کند.

هنگام رانندگی در منطقه ی پیچ دار، موقعیتی  	

بــود و بدین طریق می توانید دو مســیر فرار برای 
موقعیت های خطرناک و اضطراری ایجاد می کنید. 
در ایــن حالــت وقتی وســایل نقلیــه ی دیگر وارد 
الین شــما می شوند و به راســت حرکت می کنند، 
شــما می توانیــد فضــای الین خــود را حفظ کنید. 
البته فراموش نکنید که خیلی نزدیک به وســایل 
ـی حرکت نکنیــد، وســایل نقلیه ی  نقلیــه ی جلوـی
الین روبرو که قصد گردش به چپ دارند شــما را 

در آنجا نمی بینند. 

در  الین  )یک  دوالینه  مسیرهای 

هر جهت جاده( 

بخــش چپ الیــن، جایی کــه چرخ هــای چپ یک 
وسیله ی نقلیه حرکت می کنند، معمواًل امن ترین 
منطقــه برای راندن موتورســیکلت در مســیرهای 

دوالینه است. در این موقعیت: 

ـی به وضوح  	 راننــدگان وســایل نقلیه ی روبروـی
شما را می بینند.

به راحـتـی در آینه هــای دیــد عقــب وســایل  	
نقلیه ی جلویی دیده می شوید.

به راحتی وسایل نقلیه ی روبرو را می بینید.  	

در محل تالقی جاده که در ســمت چپ شــما  	
ـی ترافیــک جــاده را می بینید و  قــرار دارد به راحـت

دیده می شوید.

فاصله ی مناسبی از وسایل نقلیه ای دارید که  	
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تغییــــر الیـــــن  

در تغییــر الین  نباید ریســک کنید. مســیرتان را 
از قبــل برنامه ریزی کنید تا تغییر الین به حداقل 

برسد. 

درصــورت نیاز بــه تغییر الین به شــرح زیر عمل 
کنید: 

اطمینــان یابیــد وضعیت تغییــر الین امن و  	
قانونی باشد.

قبــل از تغییــر الیــن بــه ترافیــک و خطــرات  	
ترافیــک  آینه هــا  در  کنیــد.  توجــه  احتمالــی 

پشت سرتان را ببینید.

ـی را که قصــد حرکــت به آن  	 نقــاط کــور الیـن
داریــد، بــا نگاه کــردن از روی شــانه به پشت ســر 

بررسی کنید.

چراغ راهنما را روشن کنید و در صورت تمایل  	
با دست عالمت دهید. 

دوباره از روی شانه پشت سرتان را نگاه کنید  	
و اگــر شــرایط امن بود، الیــن را تغییر دهید. اگر 
شرایط امن نبود، دوباره از اول مراحل تغییر الین 

را شروع کنید. 

از الیــن را انتخاب کنید که بهترین دید را از پیچ 
روبرو به شما بدهد.

خودروی ســنگینی که به  ســمت شما می آید  	
می تواند حالت باد جاده را  تغییر دهد. این خودرو 
ممکن اســت جلوی باد مخالف قوی را بگیرد یا با 
عبور از کنار شما باد شدیدی را ایجاد کند. در هر 
حالت می تواند باعث شــود کنترل موتورسیکلت 
را از دســت بدهیــد. هنــگام نزدیک شــدن یــک 
وســیله ی نقلیه ی ســنگین، در بخش راست الین 
خود باشــید و محکم دســتگیره های فرمان را نگه 
دارید. پس از عبور این وســیله ی نقلیه و قبل از 
بازگشــت به موقعیت قبلی تان در الین باید چند 

ثانیه صبر کنید. 

 

به بخش راست الین خود حرکت کنید تا در برابر 
تغییر حالت باد آماده باشید. 

فاصلــه ی ایمــن مناســب در تمامــی جهــات  	
موتورســیکلت را در الین خود حفــظ کنید، بدین 
ـی در معــرض دید قــرار می گیرید و  طریــق به خوـب

دید خوبی هم خواهید داشت.

هنگام نزدیک شــدن به تقاطــع چندین مرتبه  	
ســمت چــپ، راســت و نواـحـی مرکــزی را بررســی 
کنید تا از وجود عابرین پیاده، ترافیک و خطرات 

احتمالی آگاه شوید.

بــه آینه های موتورســیکلت نــگاه کنید تا از  	
وضعیت ترافیک آگاه شوید.

بــرای تغییــر الین یــا موقعیت خــود در الین  	
آمــاده باشــید تــا بتوانیــد خودتــان را از خطرات 

احتمالی دور نگه دارید. 

هنگام نزدیک شدن به تقاطع، امن ترین موقعیت 
الین به محل موقعیت سایر وسایل نقلیه بستگی 

دارد. 

اگــر راننــده ی وســیله ی نقلیــه ی روبــرو قصد 
گــردش به چپ دارد، یا راننــده ای درصدد ورود 
به تقاطع از سمت چپ است، سرعتتان را کم 
کنید و به بخش مرکزی یا ســمت راست الین 
خــود حرکــت کنیــد. این کار فضای بین شــما 
و ســایر وســایل نقلیه را بیشــتر می کند. برای 
موقعیتی که این وسیله ی نقلیه مسیر شما را 
قطع کند، یک مســیر فرار انتخاب کنید. هرگز 
فرض را بر این نگذارید که سایر رانندگان شما 

را می بینند و متوجه شما هستند. 

تقـــاطع  هــا 

راننــدگان  بــرای  تقاطع هــا  در  رانندـگـی  قوانیــن 
اســت.  راننــدگان  ســایر  مشــابه  موتورســیکلت 
باتوجه بــه اینکــه در تقاطــع امــکان گــردش بــه 
چپ، گردش به راســت و حرکت مســتقیم وجود 
دارد، احتمال تصادف در آن زیاد اســت. احتیاط، 
پیش بینی شرایط و کنترل سرعت برای حرکت در 

تقاطع ها ضروری است. 

بســیاری از تصادفــات در تقاطع اتفــاق می افتد. 
برـخـی از ایــن تصادفات به دلیل قضاوت اشــتباه 

درباره ی زمان و فضای موجود است؛ وقتی: 

راننده ی موتورسیکلت در حال گردش به چپ  	
در جلوی وسایل نقلیه ی روبرویی است.

ـی در حال  	 راننــدگان وســایل نقلیــه ی روبروـی
گــردش به چپ در جلوی راننده ی موتورســیکلتی 
هســتند کــه قصد حرکت به مســیر مســتقیم را 

دارد.

راننــدگان وســایل نقلیــه از جاده های ســمت  	
چپ یا راســت راننده موتورسیکلت، در حال ورود 

به تقاطع هستند. 

بــرای کاهــش احتمــال تصادفــات در تقاطع هــا 
اینطور عمل کنید: 

هنــگام نزدیک شــدن به تقاطــع، برای کاهش  	
سرعت و ترمزکردن آماده باشید.
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وقتی چند وسیله ی نقلیه در حال ورود به تقاطع 
از هر دو ســمت تقاطع اند، راننده ی موتورسیکلت 

باید در سمت چپ الین خود قرار بگیرد. 

اگر موتورســیکلت شــما در تقاطع خراب شــده و 
اســتارت نمی زنــد، باید به خــارج از تقاطع حرکت 
کنیــد. در شــرایطی امــن، در حالی که در ســمت 
چــپ موتورســیکلت قرار گرفته ایــد، آن را حرکت 
دهیــد تــا از ترافیــک و تقاطــع خــارج شــود. اگر 
موتورســیکلت شــما چراغ خطر دارد، این چراغ ها 

را روشن کنید. 

 

درصورتی که وســیله ی نقلیه ی روبرو قصد گردش 
بــه چــپ دارد، راننــده ی موتورســیکلت بایــد بــه 
ســمت بخش مرکزی یا ســمت راســت الین خود 

حرکت کند. 

اگر راننده ای قصد ورود به تقاطع از سمت راست 
را دارد، در ســمت چپ الیــن خود بمانید. این کار 
فضای بین شــما و وسیله ی نقلیه ی در حال ورود 
از سمت راســت را بیشتر می کند. برای موقعیتی 
که این وســیله ی نقلیه مســیر شــما را قطع کند 

یک مسیر فرار انتخاب کنید. 

 

وقتی یک وسیله ی نقلیه قصد ورود به تقاطع از 
ســمت راســت را دارد، راننده ی موتورسیکلت باید 

در سمت چپ الین خود قرار بگیرد. 

اگر چند وســیله ی نقلیه قصــد ورود به تقاطع از 
هــر دو طــرف تقاطع را دارند، در ســمت چپ الین 
قــرار بگیریــد. در ایــن صــورت اگر یـکـی از آن ها 
جلوی شما حرکت کند، فضا و زمان بیشتری برای 

عکس العمل دارید.  

موقعیت های اورژانسی( رانندگی می کنید.

هرگز با عبور از بین دو وسیله ی نقلیه و در فضای 
بین الین ها ســبقت نگیرید. این کار غیرقانونی و 

خطرناک است. 

 

هرگــز در فضــای فشــرده ی بیــن وســایل نقلیــه 
رانندگی نکنید و سبقت نگیرید. 

هنــگام ســبقت گرفتن از خودروهــای امــدادی یا 
کامیون هــای جرثقیــل دار کــه در جــاده توقــف 
کرده  اند و چراغ های چشمک زنشــان روشن است، 
باید ســرعتتان را به شصت کیلومتر بر ساعت یا 
به حداکثر ســرعت مجــاز، هر کدام کــه پایین تر 
اســت، کاهــش دهید. این قانون بــرای الین های 
ِاعمــال  متوقف شــده  نقلیــه ی  وســایل  کنــاری 
می شــود. جریمه ی افزایش سرعت در این مناطق 

دوبرابر می شود. 

سبقـــت  گرفتــــن

ســبقت گرفتن از وســایل نقلیــه ی دیگــر، اقدامی 
پرخطر اســت. تا وقتی الزم نیســت، هرگز سبقت 
ـی و در  نگیریــد. فقــط در منطقه ی ســبقت قانوـن

صورت امن بودن شرایط سبقت بگیرید. 

چه زمان نباید سبقت گرفت؟ 

هرگــز از وســیله ی نقلیه ای کــه در حال حرکت در 
مسیر مشابه شماست سبقت نگیرید، اگر: 

برای یک عابر پیاده توقف کرده است. 	

بــه  صورت ناگهانی و غیرمنتظره ســرعتش را  	
کم کرده است.

در حــال نزدیک شــدن یــا توقــف در مســیری  	
است که خط راه آهن از آن عبور کرده است. 

هرگز سبقت نگیرید

ـی در نزدیـکـی یــک تپــه یا در بــاالی آن  	 وقـت
هستید. 

وقـتـی در تقاطــع هســتید یــا بــه آن نزدیک  	
می شوید.

ـی هســتید که دید واضحی از مســیر  	 در جاـی
روبرو ندارید، مانند پیچ ها.

توقــف  	 )الیــن  جــاده  شــانه ی  در  وقـتـی 
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دید مقابل خود را افزایش دهید.

حداقــل دو ثانیــه فاصله ی ایمن تــا خودروی  	
جلویی را حفظ کنید، تا زمانی که آماده ی ســبقت 

باشید.

ترافیک الین روبرو را بررسی کنید تا اطمینان  	
یابیــد فضــا و زمــان کافی بــرای ســبقت ایمن در 

اختیار دارید.

آینه ها را برای بررســی ترافیک پشت ســرتان  	
نگاه کنید.

از روی شــانه بــه  ســمت چــپ نــگاه کنید تا  	
اطمینان یابید کســی قصد ســبقت گرفتن از شما 

را ندارد.

چراغ راهنمای ســمت چپ را روشن کنید و از  	
عالئم دستی استفاده کنید.

دوباره ترافیک الین روبرو را بررسی کنید. 	

مطمئن شوید که هنوز فضا و زمان الزم برای  	
سبقت گرفتن را در اختیار دارید.

بــه  ســمت الیــن روبــرو حرکــت کنیــد تــا از  	
وسیله ی نقلیه ی مدنظر سبقت بگیرید.

قبل از بازگشــت به الین خود مطمئن شــوید  	
می توانید مســیر جلوی آن وســیله ی نقلیه را در 

آینه ی دید عقب سمت راست خود ببینید.

از روی شــانه ســمت راســت نــگاه کنیــد تــا  	
مطمئن شــوید فضــای کافی برای شــما در جلوی 

این وسیله ی نقلیه وجود دارد. 

عالمت دهید و به الین حرکت خود برگردید. 	

حداکثــر ســرعت 60 کیلومتــر بــر ســاعت هنگام 
سبقت گرفتن از خودروهای امدادی

نقلیــه ی  وســایل  کنــاری  الیــن  در  اگــر  البتــه 
متوقف شــده هم قــرار ندارید، بایــد کاماًل مراقب 

باشید و بااحتیاط برانید. 

ســرعتتان را کم کنید و بین خودتان و کارکنان و 
تجهیزات امدادی حاضر در صحنه، فاصله ی زیادی 
ایجــاد کنید. همچنین مراقــب حرکت کارکنان در 

اطراف صحنه ی حادثه باشید. 

سبقت در بزرگراه های دوالینه 

هنــگام نیــاز بــه اســتفاده از الیــن روبــرو بــرای 
ســبقت گرفتن در بزرگــراه دوالینــه، قوانین زیر را 
رعایــت کنیــد و به خاطــر بســپارید کــه تخطی از 

سرعت مجاز غیرقانونی است. 

در بخــش چپ الیــن خود برانید تــا فاصله ی  	

نکــــات مهـــــم

در ادامه به برخی نکات مهم برای کاهش احتمال 
تصادف اشاره شده است: 

با رانندگی در امن ترین موقعیت الین، تا حد  	
امکان ســعی کنید در معرض دید رانندگان ســایر 

وسایل نقلیه ی موتوری قرار بگیرید.

به محیط اطراف خود و ســایر وسایل نقلیه ی  	
موتوری آگاه باشید.

با استفاده از عالئم گردش و چراغ ترمز سعی  	
کنید در تقاطع ها با سایر رانندگان و موتورسواران 

ارتباط برقرار کنید.

با استفاده از عالئم دست، احتمال دیده شدن  	
خود را افزایش دهید. 

حداقــل دو تــا ســه ثانیه فاصلــه ی ایمن را با  	
وسیله ی نقلیه ی جلویی حفظ کنید.

فاصلــه ی ایمــن مناســب را در همــه ی جهات  	
مسیر حرکتتان حفظ کنید.

مسیر حرکت را حداقل 12 ثانیه قبل در نواحی  	
شــهری و 20 تا 25 ثانیه قبل در نواحی روستایی 

بررسی کنید.

خطرات احتمالی و واکنش های مناسب، مانند  	
کاهش ســرعت یــا تغییر الین  بــرای جلوگیری از 

بروز خطر یا کاهش آن، را شناسایی کنید.  

وقتی از شما سبقت می گیرند

وقتی یک وســیله ی نقلیه از شــما در یک بزرگراه 
دوالینه سبقت می گیرد، سرعت ثابت و موقعیت 
خود در الین حرکت را حفظ کنید. افزایش سرعت 
در زمــان ســبقت ســایر وســایل نقلیــه از شــما، 

غیرقانونی و خطرناک است. 

اگــر وســیله ی نقلیه ای که ســبقت گرفته نیاز به 
بازگشــت ســریع به الین شــما دارد تا از موانع و 
ترافیک روبرو اجتناب کند، شما باید سرعت خود 
را کاهش دهید و به  ســمت راســت حرکت کنید. 
بــه وســیله ی نقلیه ســبقت گرفته کمــک کنید تا 
فضای کافی برای بازگشــت به الین امن را داشته 
باشــد. پــس از اینکــه آن وســیله ی نقلیــه کاماًل 
سبقت گرفت، به  سمت چپ الین خود بازگردید. 

وقتی وســیله ی نقلیه برای ســبقت گرفتن نیاز به 
همکاری شــما دارد، به بخش راســت الین حرکت 

کنید. 
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الیــن روبرو قرار بگیرید، نــور چراغ را به نورپایین 
تغییر دهید.

تنهــا راه آگاهی از شــرایط مســیر پیش رو و  	
افزایــش دیــد خود بــه جاده این اســت که از نور 
چــراغ جلوی وســیله ی نقلیــه ی جلویی اســتفاده 
کنید. دنباله ی ســایه ها و چراغ های جلو به شــما 
هشدار می دهند که به دست انداز نزدیک شده اید 

یا جاده ناهموار است.

هنگام سبقت گرفتن از سایر وسایل نقلیه در  	
تاریکی و وقتی قابلیت دید کاهش یافته اســت، 

بااحتیاط رانندگی کنید.

در معــرض دیــد باشــید. از لبــاس و لوازمــی  	
اســتفاده کنید کــه دارای ویژگی های انعکاســی، 
مثــل نوارهــای بازتابنده ی نور، باشــند. در صورت 
ـی مجهز به لــوازم بازتابنده  امــکان یک کاله ایمـن
داشــته باشــید. همچنین می توانید رفلکتورها را 

به موتورسیکلتتان وصل کنید.

عینــک محافظ، محافظ صورت و محافظ باد را  	
تمیز نگه دارید. اگر خط و خش زیادی روی آن ها 
وجود دارند، بهتر اســت تعویض شــوند. در طول 
شب فقط از شیشه های غیررنگی و تمیز استفاده 

کنید.

نور اندک و کاهـش دیـد 

باتوجــه  بــه اینکه در نــور اندک، دیدن دشــوارتر 
اســت یا هنگامی که قابلیت دیدن به هر دلیلی 
کاهش یافته است، احتمال ازدست  دادن کنترل 

یا تصادف کردن افزایش می یابد. 

وقتی توانایی دید واضح شما کاهش یافته،  	
سرعت خود را کم کنید و بااحتیاط رانندگی کنید 

تا از بروز خطر جلوگیری کنید.

تعییــن فاصله در تاریکی بســیار دشــوارتر از  	
روشنایی روز است. چشم  شما با تکیه بر اختالف 
ســایه و نور خورشــید تعیین می کند که چقدر از 
یک شیء فاصله دارید. در ساعات تاریکی به  علت 
نــور چراغ ها، این احتمال وجــود دارد که اختالف 
بیــن ســایه و نور از بیــن برود یا اشــتباه تعیین 
شــود. همواره از فاصله ی خود با وســایل نقلیه ی 
ـی آگاه باشــید و ســرعتتان را مطابق با آن  جلوـی

تنظیم کنید.

با سرعتی رانندگی کنید که امکان توقف راحت  	
را در فاصله ای که چراغ های جلوی موتورســیکلت 
روشن است، داشته باشید. اگر با سرعتی بیشتر 
از آنچــه گفته شــد برانید، فرصتی بــرای اجتناب 
از خطــرات یا موانع موجود در مســیر را نخواهید 

داشت.

در جاده هــای کم نــور، نوربــاالی چــراغ  جلــو را  	
روشــن کنیــد تا بخش بیشــتری از مســیر روبرو 
را ببینیــد. قبــل از اینکــه به فاصلــه ی 150 متری 
)429 فوتی( وسیله ی نقلیه ی جلویی برسید یا در 
فاصله ی 300 متری )984 فوتی( وسیله ی نقلیه ی 

آب وهـــوای نامسـاعد و 
درجـــه ی حرارت شــدید

شــرایط آب وهوایی نامساعد ممکن است بر شما 
و توانایی تــان در کنترل موتورســیکلت تأثیرگذار 
رانندـگـی در آب وهــوای  از  باشــد. ســعی کنیــد 
نامســاعد خودداری کنید. هنگام رانندگی در بهار 
و پاییز بااحتیاط رانندگی کنید؛ زیرا ممکن اســت 
آب وهــوای زمســتان غافلگیرتان کند. گزارشــات 
هواشناســی و شــرایط جاده ای را بررســی کنید و 

با توجه  به امنیت خود تصمیم بگیرید.

درجــه حرارت هــای پایین تــر، ناشــی از هوای 
ســرد یا باد سرد، ممکن اســت باعث کاهش 
دمــای داخلی بدن شــود. اگر ســردتان شــود، 
ـی تمرکز و عکس العملتــان تحت تأثیر  تواناـی
قــرار خواهــد گرفــت. درجــه حرارت هــای بــاال 
یــا گرمــای شــدید هــوا ممکــن اســت باعث 
بــدن و درنهایــت گرمازدـگـی  کــم آب شــدن 
شــود. برای محافظت از خود، لباس مناســب 
بپوشید. )برای اطالعات بیشتر درباره ی درجه  

حرارت های شدید به فصل 2 مراجعه کنید.(

توفــان و بادهــای قوی بر توانایی شــما در کنترل 
موتورســیکلت تأثیــر می گــذارد و حفظ موقعیت 
در الین حرکت را دشوار می کند. در شرایط باد، با 
پاهای خود، قســمت ران پا، محکم موتورسیکلت 
را بگیریــد. بخش باالتنه ی خود را ریلکس کنید و 

بازوهایتان را خم و شل کنید. 

همواره، به ویژه هنگام طلوع و غروب خورشید،  	
مراقب حیوانات باشید. ببینید حیوانات در جاده 
یا نزدیکی جاده حضور دارند یا نه. جاده و آبراه ها 
را بررســی کنیــد تــا از حرکــت یا انعــکاس نور در 

چشم حیوانات آگاه شوید.

همــواره هشــیار باشــید. اگــر دچار خســتگی  	
شدید، بایستید و استراحت کنید. 

ـی قابلیــت دیدن بــه  علت باران، مــه، دود یا  وقـت
گردوغبار کاهش یافته است، اقدامات پیشگیرانه 
و احتیاـطـی مشــابه رانندگی در شــرایط نور اندک 
را انجــام دهیــد. همراهی آب وهوای نامســاعد و 
نور اندک قابلیت دید را کمتر می کنند. با کاهش 
ســرعت، ســعی کنیــد موقعیــت رانندـگـی خود را 

مطابق با شرایط تنظیم کنید. 

هنــگام رانندگی در مــه، نورپاییــن چراغ های جلو 
را روشــن کنید. اگر از نورباال اســتفاده کنید، نور 
چراغ مه را به پشت ســر شــما منعکس می کند و 
باعث درخشــش بیش ازحد نور چراغ خواهد شد. 
این شرایط ممکن است در دود، گردوغبار، باران و 

برف نیز به وجود آید. 
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خطــرات تأثیـــرگذار بر 
کشش در سطـح جـاده 

نشتی مایعات سایر وسایل نقلیه در بخش مرکزی 
الین ها منجر به کاهش کشــش تایرها می شوند. 
به عالوه، وقتی سطح جاده مرطوب یا خیس باشد 
نیز کشــش کاهش می یابد. کف خیابان با شروع 
باران لغزنده می شود و پس از آن مایعات روغنی 
و کثیف به جاده ســراریز می شــود. پس از شروع 
بــاران، بــرای جلوگیــری از مواجهه با خطــرات، در 

مرکز الین جاده رانندگی نکنید. 

وقـتـی آب روی جاده باشــد، ممکن اســت الیه ای 
از آب بیــن ســطح جــاده و تایرهــا ایجاد شــود و 
ســطح تمــاس تایرهــای موتورســیکلت با ســطح 
جاده از بین برود. این فرایند، لغزیدن روی سطح 
خیــس )hydroplaning( نــام دارد. بــرای کاهــش 
خطــر لغزیــدن روی ســطح خیــس جــاده، بــدون 
ترمزکــردن ســرعتتان را کم کنید. اگر روی ســطح 
خیــس لیــز خوردید، ترمز نکنید. به  ســمت باال و 
طول مســیرتان نگاه کنید و سرعتتان را به تدریج 
کاهــش دهیــد و ایــن حالــت را حفــظ کنیــد. در 
بخش هایی از جاده به دلیل عبور تایرهای وســایل 
نقلیــه ی دیگــر و پایین تــر بودن ســطح جــاده در 
آنجا، آب جمع شــده اســت؛ ســعی کنیــد در آن 

بخش ها رانندگی نکنید. 

ســنگ  ریــزه، شــن، ترک هــای روی آســفالت، گل، 
عالئم رنگ شده ی روی جاده و سطوح فوالدی مانند 
ســرپوش حفره های تأسیســات، میزان کشش را 
کاهش می دهد و باید از رانندگی روی این سطوح 

اگــر بــا باد مخالف قــوی مواجه شــدید، در جهت 
مخالف باد خم شوید. یک فاصله ی ایمن مناسب 
ـی باد  ایجــاد کنیــد تــا در صورت کاهــش ناگهاـن
مخالف، آماده باشید. با انتخاب الین یا موقعیتی 
از الیــن کــه از ترافیــک روبرویتــان دور باشــد، 
می توانیــد این فاصله را ایجاد کنید. موقعیتی از 
الیــن را انتخاب کنید کــه امکان تداوم حضور در 

آن الین را داشته باشید. 

هنــگام رانندگی در باد شــدید کاماًل هوشــیار 
باشــید. در این شرایط ممکن است به سرعت 
دچار خســتگی شــوید. اگر باد بســیار شــدید 
اســت، ایمن ترین انتخاب برای شما رانندگی 

نکردن است. 

و ترمزکــردن را بــه صــورت تدریجــی و آرام انجام 
دهید. 

هنگام اســتفاده از ترمز جلــو، به تدریج اهرم  	
ترمــز را فشــار دهیــد. اگر به ترمزگیــری محکم تر 
نیــاز اســت، فشــار را تصاعدی وارد کنیــد تا چرخ 
جلو قفل نشــود. هنگام ترمزگیری روی یک سطح 

لغزنده، ترمز جلو همچنان عمل می کند. 

ترمز آستانه ای )ترمزگیری تا حدی که درست  	
قبل از قفل شدن چرخ ها است( برای ترمز عقب تا 

از قفل شدن چرخ عقب جلوگیری کنید. 

اگر مجبورید روی سطح لغزنده رانندگی کنید،  	
ســعی کنید مانع خم شدن موتورسیکلت شوید. 
کنترل موتورســیکلت خم شده روی سطح لغزنده 

ممکن است از دست شما خارج شود. 

از ترمزگیــری محکم، شــتاب گرفتن ســریع و  	
حرکت دادن ناگهانی فرمان خودداری کنید. 

آرام و بااحتیاط حرکت کنید.  	

خــودداری کنید یا به  طــور کلی بااحتیاط رانندگی 
کنید. 

کثیفی، ســنگ ریزه و شن جمع شده در کنار جاده 
در مناطق مسکونی و به ویژه در نواحی دارای پیچ 
و سراشیبی منجر به حضور این مواد در بزرگراه ها 
می شــود. به دلیــل ریختن شــن در جــاده در طول 
زمســتان، در بهار وضعیت جاده در بدترین حالت 
اســت. هنــگام پیچیدن با ســرعت بــاال، لبه های 
جــاده را به دقــت نــگاه کنیــد و هنــگام ورود بــه 
بزرگراه  و خروج از آن ، ســرعتتان را کاهش دهید 

و رانندگی تان را با شرایط موجود تطبیق دهید. 

تــا حد امــکان در جاده هــای تمیز که یــخ یا برف 
روی آن هــا وجود نــدارد، رانندگی کنید. در مناطق 
دارای ســایه و روی پل ها و روگذرها ممکن اســت 
تکه هــای یخ شــکل گیــرد. در بخش هایی از الین 
جــاده رانندگی کنید که بهترین ســطح کشــش را 

دارد و سرعتتان را کاهش دهید. 

وقتی ســطح کشــش کاهش یافته اســت، برای 
رانندگی به  صورت زیر عمل نمایید: 

قبل از رسیدن به سطح لغزنده، سرعت را کم  	
کنید تا احتمال ازدســت دادن کنترل و لغزیدن را 

کاهش دهید. 

قبل از ورود به پیچ، به ویژه وقتی سطح جاده  	
خطرناک است، سرعت را کم کنید. 

تغییر ناگهانی سرعت یا مسیر باعث می شود  	
کنترل موتورســیکلت از دست راننده خارج شود. 
تنظیم ســرعت، تغییر دنده هــا، پیچیدن، گردش 
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مسیر صحیح برای عبور از مسیرهای ریلی 

 

مسیر غلط برای عبور از مسیرهای ریلی

 

خطــرات ســطح جــاده بــر توانایی شــما در کنترل 
موتورسیکلت ممکن است تأثیرگذار باشد. 

ـی از جنس گرتینگ فلزی  	 روی بدنــه ی پل هاـی
یا روی سطح جاده ای که بازسازی شده و شیاردار 
اســت، موتورســیکلت با تکان مواجه می شود یا 
کمی منحرف می شــود. اگر قبل از رسیدن به این 
ناحیــه ســرعتتان را کــم کنیــد، احتمال ازدســت 
دادن کنتــرل کاهــش می یابــد. بــه عالوه، ســعی 
کنید هنگام عبور از این نواحی سرعت ثابت خود 
را حفــظ کنیــد. ترمزگیــری و افزایش شــتاب باید 

به تدریج انجام شود. 

عالمت هشــدار برای موتورســیکلت ها روی سطح 
ناهموار یا سخت 

هنگام عبور از مســیرهای ریلــی بااحتیاط برانید. 
صرف نظــر از زاویه ی مســیر یــا بزرگراه، همیشــه 
مســتقیم حرکت کنیــد. این کار مانــع حرکت به 
ســمت الین دیگر یــا ترافیک روبرو خواهد شــد. 
سرعت  را ثابت نگه دارید و از شتاب گرفتن، ترمز 
و هــر کاری کــه به کشــش و اصطــکاک نیاز دارد 

خودداری کنید. 
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شرایـط  در  کنترل شده  ترمزگیری 

اضطـراری 

ســعی کنیــد با اســتفاده از مســیر فــرار این  	
مســئله را حــل کنیــد. اگــر وقـتـی چــرخ جلــوی 
موتورســیکلت بــه یــک ســمت چرخیــده اســت، 
مجبوریــد ترمــز بگیریــد، به تدریج و با اســتفاده 
از ترمزگیری آســتانه ای، ایــن کار را انجام دهید. 
فشار کمتری نسبت  به حالت عادی ِاعمال کنید. 

نــدارد،  	 وجــود  مشــکل  رفــع  امــکان  اگــر 
موتورســیکلت را بــه حالت عمــودی و چرخ جلو را 
در مســیر مســتقیم و  صاف نگه دارید، سپس از 

ترمزگیری آستانه ای استفاده کنید. 

چنانچــه چــرخ جلــو قفــل شــده اســت، اهرم  	
ترمزدســتی را رهــا کنید، تــا نقطه ای کــه چرخ از 
حالــت قفل خارج شــود، ســپس دوبــاره به تدریج 

ترمز بگیرید. 

اگر ترمز عقب قفل شده است، آن را به حالت  	
قفل نگه دارید. فقط وقتی ترمز عقب را رها کنید 
که در یک ســطح سســت مانند شــن یا سنگریزه 

هستید و نیاز به کنترل دارید. 

همچنان پاهای خود را روی جایگاه مخصوص  	
نگــه دارید. اگــر پاهایتان را برداریــد، نمی توانید 
دوبــاره ترمــز عقــب را بگیریــد یــا دنــده را تغییر 

دهید. 

ترمزکـــردن و توقف در 
شرایط اضطــــراری 

ـی ترمزهــای موتورســیکلت عمــل می کننــد،  وقـت
مخصوصًا وقتی با فشار بیشتر گرفته شوند، وزن 
راننــده و موتورســیکلت به جلو منتقل می شــود. 
بنابرایــن نیــروی ترمزگیری بیشــتر روی ترمز جلو 

ِاعمال می شود تا ترمز عقب. 

شــما بایــد ترمزگیــری را تمرین کنید تــا بفهمید 
چقدر می توانید هر ترمز را، بدون اینکه چرخ قفل 
شــود، فشــار دهید. ترمزگیری در نقطه ای قبل از 
قفل شــدن چرخ را ترمزگیری آستانه ای می گویند. 
قفل نشــدن چرخ ها به شــما اجازه می دهد حتی با 
وجــود ترمزکردن بتوانید فرمان موتورســیکلت را 
کنترل کنیــد. به عالوه، از لغزیدن موتورســیکلت 
جلوگیــری می کند. اگر یک چرخ قفل شــود و لیز 
بخورد، تایر ممکن اســت بــه یک طرف لیز بخورد 
و درنتیجــه کنترل موتورســیکلت بســیار دشــوار 

می شود. 

 )ABS( اگر موتورســیکلت شــما ترمز ضدقفل
دارد، باید ترمزکردن را تمرین کنید تا به خوبی 

با این نوع ترمزگیری آشنا شوید. 

با نگاه کردن به آینه ها هنگام رانندگی از رخدادهای 
پشت ســرتان مطلــع می شــوید. وقـتـی مجبورید 
ســریع توقــف کنیــد، با نگاه کــردن بــه آینه ها از 

وقوع تصادف از عقب جلوگیری می کنید. 

مـــوانـــع 

اجتنـــاب از موانـــع 

اگر ناگهان یک مانع در مســیر شــما ظاهر شــده، 
ممکــن اســت نتوانیــد به موقع موتورســیکلت را 
متوقف کنید. برای جلوگیری از تصادف می توانید 
با کنترل، به اطراف مانع تغییر مسیر دهید. برای 
حرکت به  ســمت راســت محیط پیرامــون مانع، با 
چرخاندن دستگیره ی ســمت چپ، موتورسیکلت 
را به راســت خم کنید. برای حرکت به سمت چپ 
محیــط پیرامــون مانع، بــا چرخاندن دســتگیره ی 
سمت راست، موتورسیکلت را به چپ خم کنید.

تغییر ناگهانی در شــتاب، فرمان یا ترمزگیری 
اســت،  شــده  خــم  موتورســیکلت  وقـتـی 
می تواند کنترل را از دست خارج کند. توصیه 
می شود وقتی می خواهید به دلیل وجود مانع 
تغییر مســیر دهید، ترمز نگیرید. اگر نیاز به 
ترمزگیــری داریــد، قبل از خم شــدن و پس از 
عمودی و صاف شــدن موتورســیکلت این کار 

را انجام دهید. 

 

اقدام الزم برای اجتناب از برخورد با مانع یا خطر  

توقـــف اورژانـــسی 

اگر امکان رفع مشکل وجود ندارد و مجبورید  	
در ســریع ترین زمــان ممکــن توقف کنیــد، وقتی 
موتورســیکلت در حالــت خمیده قــرار ندارد از هر 
دو ترمز استفاده کنید تا حد آستانه به باالترین 

سطح برسد. 
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ـی بنشــینید و به آرامی  روی قســمت عقب صندـل
روی جایــگاه پاهــا بایســتید تــا از روی مانع عبور 

کنید. 

عبور از روی مانع 

اگر مجبوریــد از روی مانعی عبور کنید که خیلی 
دیر متوجه وجود آن شده اید و وقت برای تغییر 
مســیر یــا توقف نیســت، طبــق مراحل زیــر عمل 

کنید: 

بــا شــل کردن اهرم گاز، ســرعت را کــم کنید.  	
در صــورت امــکان، قبل از رســیدن بــه مانع، ترمز 

آستانه ای بگیرید. 

بگیریــد.  	 محکــم  را  فرمــان  دســتگیره های 
بازوهایتان حالت راحتی داشته باشند. 

چرخ جلو را مستقیم و روبه جلو نگه دارید.  	

وزنتان را بیشــتر روی قســمت عقب صندلی  	
منتقل کنید. 

کمی روی جایگاه پاها بایستید.  	

اگر با ســرعت پاییــن رانندگی می کنید، کمی  	
شتاب بگیرید تا چرخ جلو به مانع برسد. 

پــس از ردشــدن از روی مانــع، بــه موقعیــت  	
نشســتن عــادی برگردیــد و ســرعتتان را تنظیــم 

کنید. 

پس از برخورد شــدید با یک مانع، در شــرایط  	
امــن، از جــاده خــارج شــوید و بایســتید. قبل از 
حرکــت، تایرهــا و دور چرخ هــا را بررســی کنید تا 

صدمه ندیده باشند. 

لــرزش در چـرخ هـا 

لرزش به معنی تکان خوردن چرخ جلو از یک طرف 
بــه طــرف دیگر اســت. دالیل احتمالــی لرزش در 

چرخ ها عبارتند از: 

فشار نامناسب تایر یا تایرها  	

خم شدن چرخ ها یا رینگ ها 	

تراز نبودن چرخ ها  	

به سرعت شتاب گرفتن  	

محکم نگه داشتن دستگیره های فرمان  	

شل شــدن پّره ی چرخ ها یا کشــش نامناســب  	
پّره  ی چرخ ها 

نصب اشتباه محافظ باد  	

توزیع بار نابرابر  	

ـی  	 تواناـی از  بیشــتر  ســرعتی  بــا  رانندـگـی 
موتورسیکلت 

اگــر در چــرخ جلوی موتورســیکلت لــرزش ایجاد 
شود، طبق این مراحل عمل کنید: 

ترمزها نگیرید.  	

به تدریج گاز را رها کنید و سرعت را کم کنید.  	

درصــورت امــکان، عالمــت دهیــد و به صورت  	
ایمن از جاده خارج شوید. 

وقـتـی ســرعت موتورســیکلت به  قــدر کافی  	

مشـکالت  مکانیــکی 

در تعمیــرات و نگهــداری موتورســیکلتتان بایــد 
منظم باشید تا مانع مشکالت مکانیکی اورژانسی 
شوید. با انجام این اقدامات می توانید از بسیاری 

از مشکالت مکانیکی جلوگیری کنید. 

گیرکردن اهرم گاز 

یـکـی از مشــکالت مکانیـکـی، گیرکــردن اهرم گاز 
اســت. در این زمان راننده باید ســریع فکر کند تا 

راه حلی پیدا کند. 

اگر اهرم گاز گیر کند، مراحل زیر را دنبال کنید: 

ســوئیچ  	 از  دهیــد،  فشــار  را  کالچ  اهــرم 
خاموش کردن اضطراری موتور استفاده کنید.

محل امنی برای توقف پیدا کنید.  	

عالمت دهید و با ایمنی از جاده خارج شوید.  	

به تدریج از ترمزها استفاده کنید.  	

هنــگام توقــف، چراغ های خطــر را فعال کنید  	
)اگر موتورسیکلت مجهز به این قطعه است(. 

تا زمانی که مشکل برطرف نشده است، دوباره  	
رانندگی نکنید. 
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کنید. 

وقتی شــرایط ایمن است، به الین سفر جاده  	
حرکت کنید و از جاده خارج شوید. 

بااحتیاط ترمز جلو را بگیرید تا در محلی امن  	
به تدریج توقف کنید. 

چراغ هــای خطــر را فعــال کنید )اگــر مجهز به  	
این قطعه است(.

 

موقعیت راننده هنگام پنچرشدن تایر جلو

اگر تایر عقب موتورسیکلت به طور ناگهانی پنچر 
شــود، عقب موتورســیکلت از یــک طرف به طرف 

دیگر حرکت خواهد کرد. 

دســتگیره را محکم نگه دارید و ســعی کنید  	
فرمان مستقیم باشد. 

ترمز نگیرید.  	

اهرم گاز را به آرامی شل کنید.  	

موقعیــت خــود را روی موتورســیکلت حفــظ  	
کنید. 

کاهــش یافت، بااحتیاط ترمــز بگیرید تا متوقف 
شوید. 

چراغ های خطر را فعال کنید.  	

برای برطرف کردن مشکل تصمیم بگیرید. اگر  	
امکان حل مشکل در همان زمان وجود ندارد، قبل 
از شــروع رانندگی از مکانیک متخصص بخواهید 

موتورسیکلت را بررسی کند. 

پنچـر شدن الستیـک 

اگــر یکی از تایرها به طور غیرمنتظره پنچر شــود، 
نیــاز بــه عکس العمــل ســریع بــرای حفــظ کنترل 
موتورســیکلت دارید. شاید صدای ترکیدن تایر را 
نشنوید، اما می توانید با تغییر مسیر دسته های 
موتورســیکلت، از پنچری الســتیک آگاه شــوید. 
پنچری الســتیک بر کنتــرل و جهت حرکت فرمان 
تأثیــر می گــذارد، به ویژه اگر مربوط  به الســتیک 

جلو باشد. 

اگر تایر جلوی موتورسیکلت به طور ناگهانی پنچر 
شود، فرمان سنگین یا سفت خواهد شد. 

دســتگیره را محکم نگه دارید و ســعی کنید  	
فرمان مستقیم باشد. 

ترمز نگیرید.  	

اهرم گاز را شل کنید.  	

وزن خود را روی قسمت عقب صندلی منتقل  	

اجســــام پرتاب شده 
به سمت موتورســـوار

حشــرات، سنگ ریزه ها و آشغال هایی که از سمت 
وســایل نقلیه ی دیگر به سمت موتورسوار پرتاب 
می شــوند، ممکن اســت هنــگام رانندگی با شــما 
برخــورد کننــد. درصورت امــکان، رانندـگـی خود را 

تنظیم کنید تا از خطرات احتمالی دور بمانید. 

شــما باید همیشــه از محاظ چشــم و صورت 
مناســبی اســتفاده کنیــد )بــه فصــل 2 رجوع 
کنید(. اگر از محافظ صورت اســتفاده نکنید، 
ممکن است اشیاء پرتاب شده در هوا نگذارند 
شــما واضــح ببینیــد. حـتـی می تواننــد باعث 
درد شــدید یا ازبین رفتن بینایی شــوند. یک 
موتورســیکلت دارای محافــظ بــاد، محافظت 
بیشتری در برابر اشیاء پرتاب شده در هوا در 

مقایسه با دیگر موتورسیکلت ها دارد.

حشرات می توانند باعث کثیف شدن لبه یا لنز های 
محافظ صورت شــوند و سنگ های پرتاب شده نیز 
ممکــن اســت باعــث ترک خــوردن محافظ شــوند. 
ترک خوردگی دید را مختل می کند. اگر نمی توانید 
واضــح ببینیــد، بــر کنتــرل موتورســیکلت تمرکز 
کنیــد. وقـتـی شــرایط امــن اســت، به الین ســفر 
حرکت کنید و از جاده خارج شوید. در محلی امن 
توقف کنید و مشــکل را برطرف کنید. هرگز سعی 

نکنید هنگام حرکت مشکل را برطرف کنید. 

وقتی شرایط ایمن است، به سمت الین سفر  	
جاده حرکت کنید و از جاده خارج شوید. 

بااحتیــاط ترمز عقــب را بگیرید تــا در محلی  	
امن به تدریج توقف کنید. 

چراغ هــای خطــر را فعــال کنید )اگــر مجهز به  	
این قطعه است(

	 

 

موقعیت راننده هنگام پنچرشدن تایر عقب
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حیــــوانـــات 

اگــر  نیســت.  ـی  قابل پیش بیـن حیوانــات  رفتــار 
حیوانی نزدیک جاده اســت، سرعتتان را کم کنید 
و آماده ی تغییر مســیر یا توقف باشید. هوشیار 
باشید که حیوانات در زمان طلوع و غروب آفتاب 

فعال تر هستند. 

موتورســیکلت  بــرای برخی از ســگ ها جذاب 
اســت. اگر ســگی از جلو یا طرفین به  ســمت 
موتورســیکلت شما دوید، ســرعت را کاهش 
دهید و دنده را کم کنید. سپس، وقتی سگ 
نزدیک شد، شــتاب بگیرید تا فاصله بگیرید. 
هر دو پای خود را روی جایگاه پاها نگه دارید 

تا کنترل موتورسیکلت را حفظ کنید.

 

 

درصورت مواجهه با اشیا ء معلق در هوا، فاصله ی 
خود را با وسیله ی نقلیه ی جلویی افزایش دهید. 
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آماده سازی مسافر قبل از رانندگی 

تجهیزات 

مســافر حتمًا بایــد از کاله ایمنی تأییدشــده  	
استفاده کند. استفاده از کاله ایمنی، طبق قانون، 

الزامی است.

مســافر حتمًا بایــد لباس محافظ و مناســب،  	
کفش و محافظ چشم پوشیده باشد.

راهنمایی 

مسافر را راهنمایی کنید تا حتمًا روی صندلی  	
مختص مسافر بنشیند. 

اطمینــان یابیــد پاهــای مســافر بــه جایــگاه  	
مخصوص پاها برسد و روی آن باقی بماند. هر دو 
پای مســافر، حتی هنگام توقف، باید روی جایگاه 
بمانــد. لوله هــای داغ اگــزوز و صداخفه کن اگزوز 

برای مسافرین خطرناک است. 

به مســافر بگویید قبل از سوار یا پیاده شدن  	
به شما اطالع دهد، تا آماده ی انتقال وزن باشید. 

همـــکاری راننـــده و مســـافر 

هنگام رانندگی 

ارتباط و همکاری شــفاف بین شــما و مسافر برای 
کاهــش احتمــال جراحات و صدمات بســیار مهم 

است. 

بــرای حمل مســافر، باید بــرای حفظ موقعیت  	

رانندگی همـراه  با مسـافر

ـی به دســت نیاورده ایــد،  تــا وقـتـی تجربــه ی کاـف
رانــدن موتورســیکلت با مســافر به شــما توصیه 
نمی شــود. حمل مســافر روی موتورســیکلت فقط 
در صورتی قانونی است که یک صندلی برای حمل 
مســافر روی موتورســیکلت طراحی شــده باشــد. 
موتورســیکلت بایــد دارای دســتگیره و پایه های 

قرارگرفتن پا مختص مسافر باشد. 

آماده سازی مسافر 

موتورســیکلت ممکــن اســت نیــاز بــه تنظیماتی 
برای حمل وزن اضافه ی مسافر داشته باشد. برای 
اطالعات بیشــتر به راهنمای کاربر موتورســیکلت 

خود رجوع کنید. 

شاید نیاز باشد: 

سیستم تعلیق/ کمک فنرها را تنظیم کنید.  	

بررسی کنید که زنجیر درایو شل نشده باشد.  	

باد الســتیک ها را تنظیم کنید. بررســی کنید  	
باد الستیک برای رانندگی همراه با مسافر مناسب 
باشــد. اطالعــات بــاد تایرهــا ممکــن اســت روی 

موتورسیکلت یا تایرها موجود باشد. 

نحوه ی راندن موتورسیکلت همراه 

با مسافر 

ـی رانندگی  ـی تنهاـی حمــل مســافر نســبت  به وقـت
می کنید، نیاز به ایجاد تغییراتی در نحوه ی راندن 

موتورسیکلت دارد،. 

جک کناری موتورسیکلت را قبل از سوارشدن  	
مسافر رها کنید. 

ابتدا در نواحی بدون تردد و سپس در شرایط  	
ترافیکی ســبک، با سرعت پایین استارت بزنید تا 
مســافری که برای اولین بار ســوار موتور شده  به 

رانندگی عادت کند. 

روی  	 اضافه شــده  وزن  اینکــه  باتوجــه  بــه 
موتورســیکلت باعــث افزایــش فاصلــه ی توقــف 
می شــود، فاصله ی خود با وســایل نقلیه ی جلویی 

را به سه تا چهار ثانیه افزایش دهید. 

بــا  	 و دســت اندازها  پیچ وخم هــا  در  به ویــژه 
سرعت کم رانندگی کنید.

ســرعت را هنــگام رانندگی کاهش دهید، زیرا  	
موتورســیکلت  روی  مســافر  اضافه شــده ی  وزن 
باعث افزایش زمان و فاصله ی توقف خواهد شد. 

هنگام ردشــدن از ترافیک و ورود و پیوستن  	
بــه آن ســعی کنید فاصله ی بیشــتری با وســایل 
نقلیه ی اطراف داشــته باشــید. وزن اضافه باعث 

کندترشدن شتاب موتورسیکلت خواهد شد. 

از شــتاب گرفتن ناگهانی خودداری کنید، زیرا  	
ممکن اســت مســافر تعادلش را از دست بدهد و 

حتی از روی موتورسیکلت بیفتد. 

بدن خود قدرت بیشتری را به کار گیرید تا بتوانید 
نیــروی کشــش و فشــار ناشــی از وزن مســافر را 

تحمل کنید. 

مســافر بایــد در فاصلــه ی مناســب از شــما  	
نشســته باشد، بدون اینکه فشــاری به شما وارد 

شود. 

توصیه شده که مسافر کمر شما را نگه دارد. با  	
این کار بین شما و مسافر ارتباط غیرکالمی شکل 
می گیرد. مسافر همچنین می تواند دستگیره های 

مخصوص مسافر را نگه دارد. 

مطمئــن شــوید مســافر ضرورت نشــتن روی  	
جایــگاه موتور در حال حرکت را درک کرده اســت. 
ـی و پیش بینی نشــده ی مســافر،  حــرکات ناگهاـن

کنترل موتورسیکلت را دشوار می کند. 

از مسافر بخواهید هنگام افزایش یا کاهش  	
ســرعت، به هر ســمت که شــما حرکت می کنید، 

حرکت کند. 

شــما  	 شــانه ی  روی  از  بخواهیــد  مســافر  از 
بــه مســیر نــگاه کند تــا متوجه شــود چــه زمانی 
قصــد پیچیــدن یا گــردش دارید و وقتی شــما و 
موتورســیکلت در طول پیچیدن یا گردش به یک 
سمت خم می شوید، آماده ی خم شدن همراه شما 

باشد. 

اگر مجبور به حرکت ناگهانی با موتورسیکلت،  	
مثل شــتاب گرفتن سریع یا تغییر الین هستید، 

در صورت امکان به مسافر هشدار دهید. 
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حمــــل بـــــار 

هنگام حمل بار ایمن تر است که بارها در محفظه 
ـی کــه بــرای موتورســیکلت ها طراحی  یــا خورجیـن
شده اند، حمل شوند. بارهای کوچک را می توان به 
 نحوی ایمن با موتورســیکلت حمل کرد، البته اگر 
این بارها به  صورت مناســب روی موتورســیکلت 

قرار گرفته و بسته شده باشند. 

اطمینــان یابید کیســه، کیف یا ســایر اقالم،  	
ـی بــرای کنتــرل فرمان یا توانایی شــما در  مزاحمـت
هدایــت فرمان و کنترل موتورســیکلت نداشــته 

باشند. 

بارهــا را بــه  میزان برابر در هــر طرف خورجین  	
موتورسیکلت تقسیم کنید تا تعادل حفظ شود. 

تا حد امکان مقدار بارها کم باشد.  	

بار را در باال یا طرفین محور عقب قرار دهید.  	
قــراردادن بارها در هر نقطه ای پشــت محور عقب 
ممکن اســت بر کنتــرل موتورســیکلت تأثیرگذار 

باشد. 

بارهــا را به نحــوی ایمــن با تور یا تســمه های  	
کشی حمل بار ببندید. طناب ممکن است کشیده 
شــود، احتمال شل شدن گره ها هم وجود دارد، در 
نتیجه بارها جابجا می شــوند یا ســقوط می کنند. 
چندیــن تســمه را در فضــای بیــن طرفیــن بارهــا 

ببندید. 

 

درصورت حمل مســافر روی موتورسیکلت، نحوه ی 
راندن موتورسیکلت را با شرایط تطبیق دهید. 

یـــدک  کشیــدن 

اگــر می خواهیــد از یدک کــش اســتفاده کنیــد، 
برای ایمنی الزم اســت موتورسیکلت و یدک کش 
از نظــر انــدازه و وزن بــا هــم مطابق باشــند. بین 
ـی  موتورســیکلت و یدک کــش بایــد اتصــال خوـب
برقرار باشــد و بار به صورت مناســب در یدک کش 
قرار گرفته باشــد. بســیار مهم اســت کــه قبل از 
شــروع بــه حرکت، نحــوه ی کشــیدن یدک کش را 

تمرین کنید. 

بازرسی یدک کش قبل از حرکت 

قطعات سخت افزاری و اتصال را بررسی کنید  	
کــه به نحــوی صحیــح و ایمــن به موتورســیکلت 

بسته شده باشند. 

چفت و بســت یدک کش را بررســی کنید که  	
محکم به یدک کش متصل شده باشد و هیچ گونه 

ترک یا اتصاالت اشتباهی روی آن نباشد. 

بررســی کنیــد چراغ های راهنمــا، ترمز و پارک  	
روی یدک کش سالم باشند و به خوبی عمل کنند. 

تایرهای یدک کش را بررســی کنید تا از وجود  	
صدمــات احتمالــی و وضعیــت باد تایرهــا مطلع 

شوید. 

بررســی کنید پالک یدک کش محکم در محل  	
خود نصب شده باشد. 

مرتبــًا توقــف کنیــد و بــار را بررســی کنید تا  	
مطمئن شــوید شــل نشده باشــد یا حرکت نکرده 

باشد. 

هرگــز اقــالم  و بارهــا را بــه گلگیــر جلــو یــا  	
دستگیره ها نبندید. 
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اگر یدک کش و موتورسیکلت با هم مطابقت 
درســتی داشته باشــند و کاماًل ســالم باشند، 
عملکــرد هــر دو در شــرایط مختلــف رانندـگـی 

ایمن خواهد بود. 

بارگیری یدک کش 

اقالم سنگین باید در کف یدک کش و یا روی آن 
و تــا حد امکان در نزدیکی محور قرار گیرند. اقالم 
سبک را روی بارها قرار دهید و به خوبی روی بارها 
را محکم کنید. هرگز بیش ازحد بار روی یدک کش 
نگذارید، این کار روی کنترل موتورسیکلت تأثیر 
می گــذارد. راهنمــای حداکثــر بــار تولیدکننــده را 

مطالعه نمایید. 

بــار یدک کش باید کمی به ســمت جلو ســنگینی 
داشته باشد. وزن زبانه ی یدک کش بارگیری شده 
باید 10 تا 15درصد وزن یدک کش باشد. وزن زبانه 
را می توانید با ترازوی وزن زبانه اندازه گیری کنید. 
این ترازو وزنی را که روی بخشی از قطعه ی اتصال 
یدک کــش بــه موتورســیکلت قــرار گرفته اســت 
اندازه  می گیرد. مطمئن شــوید که هنگام حرکت، 
بــار روی یدک کش جابجا نمی شــود؛ تکان خوردن 
بار ممکن اســت تعادل یدک کش را بهم بزند و بر 

کنترل موتورسیکلت تأثیر بگذارد. 

کشیدن یدک کش

وقتی نحوه ی کشــیدن یدک کــش را یاد گرفتید، 
به آرامــی حرکــت را شــروع کنیــد. به مشــخصات 
کنترل همزمان موتورســیکلت و یدک کش عادت 
کنید. وزن اضافه شــده، زمان و فاصله ی موردنیاز 
برای توقف را افزایش می دهد. افزایش و کاهش 

سرعت، مدت بیشتری طول می کشد. 

رانندگی با اتاقک موتورسیکلت 

اگــر قصد رانــدن موتورســیکلت به همــراه اتاقک 
کناری را دارید، قبل از رانندگی در جاده بهتر است 
دربــاره ی نحــوه ی رانندـگـی با آن تحقیــق کنید و 

نکات الزم را یاد بگیرید. 

اگر رانندگی موتورسیکلت با اتاقک برای شما کاری 
جدیــد اســت، بااحتیــاط این کار را انجــام دهید. 
ـی اتاقــک کنــاری بــه موتورســیکلت اضافــه  وقـت
می شــود، موتورســیکلت بــه وســیله ی نقلیــه ای 
ســه چرخ تبدیل می شــود. برای افزایش مهارت و 
تکنیک هــای رانندگی ایمن بایــد تمرین کنید. در 
یــک پارکینــگ تمریــن کنید و قبــل از رانندگی در 
شــرایط چالش برانگیزتــر، مطمئــن شــوید مهارت 
ـی برای رانندگی ایمن با این وســیله را دارید.  کاـف
فرمــان موتورســیکلت دارای اتاقک همــراه تقریبًا 

شبیه به فرمان خودروی سواری است. 

اطالعــات زیر دســتورالعمل رانندگی با یک اتاقک 
موتورســیکلت نیســتند. هــدف از ارائــه ی ایــن 
اطالعــات نشــان دادن تفــاوت میــان رانندـگـی بــا 
موتورســیکلت  و  اتاقــک  دارای  موتورســیکلت 
معمولــی اســت؛ به عــالوه، نــکات اولیــه ای را در 
اختیار شــما قــرار می دهد کــه می توانید آن ها را 
هنــگام رانندگی با موتورســیکلت دارای اتاقک به  

کار گیرید. 

موتورسیکلت های سه چرخ

مختلــف  اشــکال  در  ســه چرخ  نقلیــه ی  وســایل 
تولیــد می شــوند و موتورســیکلت در نظر گرفته 
می شــوند. البته مشــخصات کنتــرل آن ها تقریبًا 
با موتورســیکلت های دوچرخ متفاوت است و به 
مهارت های رانندگی متفاوتی هم نیاز دارند. راننده 
بایــد ایــن مهارت ها را یــاد بگیــرد و در منطقه ای 
امــن و قبــل از حضــور در ترافیک تمریــن کند. تا 
ـی که بــر کنترل این وســیله ی نقلیه تســلط  زماـن

پیدا نکرده اید، با سرعت پایین رانندگی کنید. 

وســایل  دوچــرخ،  نقلیــه ی  وســایل  برخــالف 
نقلیه ی سه چرخ در زمان چرخش یا پیچیدن، 
خم نمی شــوند. رانندگان باتجربه هم باید در 
ابتــدای رانندـگـی با موتورســیکلت ســه چرخ، 
هوشــمندانه عمل کنند. راننده متوجه خواهد 
شــد کــه انتقــال وزنــش بــه روی صندلــی به 

پیچیدن کمک می کند. 

رانندگان باید بدانند که موتورســیکلت ســه چرخ 
پهنای بیشتری دارد. هنگام ردشدن از کنار وسایل 
نقلیه ی پارک شــده و پیچیدن، پهنای بیشــتری را 

در نظر بگیرید. 

توجه
اگر در آزمون شهر، از موتورسیکلت سه چرخ 
اســتفاده می کنید، گواهینامه ی کالس شش 
شــما فقــط بــرای رانندگی موتورســیکلت های 

سه چرخ قابل استفاده است. 
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افزایش و کاهش سرعت 

موتورسیکلت و اتاقک همراه آن طی افزایش  	
شــتاب حرکــت ممکن اســت به راســت کشــیده 
شــوند. به عالوه، کاهش سرعت هم ممکن است 
باعث کشیدن شــدن آن به ســمت چپ شــود. در 
زمان افزایش یا کاهش سرعت، باید دستگیره ها 
را محکــم نگــه دارید تا اتاقک مســتقیم و صاف 

بماند. 

ترمزگیــری 

نیروی ترمزگیری ممکن اســت موتورسیکلت  	
و اتاقــک را بــه یــک جهت بکشــد. بســته به نوع 
ترمز ممکن اســت مجبور به اســتفاده بیشــتر از 
دســتگیره ها شــوید تــا اتاقک را در جهت مســیر 
حرکت خود نگه دارید. برای آشنایی با واکنش های 
موتورسیکلت و اتاقک همراه آن، تمرین توقف با 

این وسیله بسیار مهم است. 

ترمــز روی چــرخ اتاقــک، نیــروی ترمزگیــری  	
بیشــتری دارد و بــه توقــف ســریع تر، محکم تــر، 
ـی اتاقــک کنار حامل مســافر باشــد،  به ویــژه وقـت
کمــک خواهد کــرد. روش ترمزگیری بــه نوع ترمز 
روی اتاقک بستگی دارد. برای اطالعات بیشتر به 

راهنمای کاربر رجوع کنید. 

اگر اتاقک ترمز نداشته باشد یا ترمزش درست  	
تنظیم نشــده باشــد، هوشیار باشــید که هنگام 
ترمزگیــری، اتاقــک می تواند باعث کشیده شــدن 
موتورســیکلت و خود اتاقک به سمت چپ شود. 
برای حفظ وســیله در مسیر مستقیم، راننده باید 

نکات کلی رانندگی 

به عنوان راننده ی تازه کار موتورسیکلت دارای  	
اتاقک، نباید بگذارید موتورســیکلت خم شــود و 
بایــد از مهــارت چرخانــدن فرمــان در خالف جهت 
کــه آن را هنگام رانندگی با موتورســیکلت بدون 

اتاقک یاد گرفته اید، استفاده کنید. 

اتاقــک موتورســیکلت بایــد مجهز بــه فرمان  	
باشــد. این فرمان شــبیه به فرمان موتورسیکلت 
کــه به طرفین خم می شــود، نیســت. فرمان این 
اتاقک به  صورت مستقیم هدایت می شود، یعنی 
باید دســتگیره ها را بچرخانید تا به چرخ ها جهت 
دهید و به ســمتی که می خواهیــد بروید حرکت 

کنید. 

ماننــد  	 همــراه،  اتاقــک  و  موتورســیکلت 
خودروهای ســواری باید در مرکز الین رانده شــود 
تا از برخورد اشــیاء در ســمت راســت بــه اتاقک، 

جلوگیری شود. 

باتوجــه  به اینکه شــما باید از خطــرات جاده  	
ماننــد دســت اندازها اجتنــاب کنیــد، رانندـگـی و 
اتاقــک بســیار  بــا موتورســیکلت دارای  حرکــت 
دشوارتر از موتورسیکلت معمولی است. رانندگی 
بــا ایــن وســیله مانند رانندـگـی با خودرو ســواری 
اســت. هنگام اجتناب از خطرات جاده ای همچون 
دســت اندازها، مراقــب چــرخ اتاقــک و چرخ هــای 

موتورسیکلت باشید. 

هستند، ِاعمال فشار به  سمت چپ نیروی گریز از 
مرکز باعث می شــود اتاقک در گردش به راست از 
روی زمین بلند شود. اگر اتاقک بلند شد، به آرامی 
دســتگیره ی فرمان را به راســت بچرخانید. با این 
کار کل اتاقک به راســت برمی گردد و از حرکت به 

چپ جلوگیری می  شود. 

برای گردش به چپ، وزنتان را به  ســمت چپ  	
منتقــل کنید. ایــن کار کمک می کنــد چرخ عقب 
موتورســیکلت روی زمیــن بمانــد و تــالش زیادی 

برای هدایت فرمان نکنید. 

 

دستگیره ها را محکم نگه دارد. 

هنــگام ترمزگیری، این احتمال وجود دارد که  	
اتاقک  به سمت مسیری پیش بینی نشده کشیده 
شــود. بــرای جلوگیری از ایــن اتفاق، راننــده باید 

تنظیماتی را روی فرمان انجام دهد. 

پیــــچ ها 

اتاقک ممکن اســت کنترل موتورســیکلت را  	
دشــوار کند، به همین دلیل، هنگام نزدیک شــدن 
بــه پیچ ها ســرعت خود را کاهــش دهید. هنگام 
عبور از پیچ ها باید با سرعت پایین تری نسبت  به 

موتورسیکلت بدون اتاقک حرکت کنید. 

گردش کـــردن 

قبــل از گــردش بایــد ســرعتتان را کــم کنید.  	
باتوجه  به زاویه ی گردش و ســرعت نزدیک شــدن 
ـی را به یک یــا دو دنده  بــه مقصــد، دنــده ی کنوـن

پایین تر تغییر دهید. 

بــرای گــردش به راســت، وزنتان را به  ســمت  	
راســت منتقــل کنیــد و چــرخ جلــو را بــه  ســمت 
مســیر گردش قرار دهید. وقتی به نیمه ی مسیر 
گردش رسیدید، دستگیره را به عقب برگردانید تا 
مســتقیم حرکت کنید، در ایــن مرحله می توانید 

کمی شتاب بگیرید تا از آن ناحیه عبور کنید. 

گردش به راســت باید بااحتیاط انجام شــود.  	
از آنجــا که موتورســیکلت و اتاقک خارج از مرکز 
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الگوی زیگزاگ 

راننده ای باتجربه باید رهبر یا پیشتاز گروه باشد. 
راننده هــای کم تجربه تــر نبایــد رهبر گروه شــوند. 
راننده رهبر یا پیشــتاز، مســئول تصمیم گیری ها 
ـی گروه اســت. گــروه از این  دربــاره ی حفــظ ایمـن
تصمیمــات پیــروی می کند، مگــر اینکه موقعیت 

برای انجام آن ایمن نباشد. 

تمامی رانندگان باید از زمان و فاصله ی توصیه شده 
نســبت  به ســایر رانندگان جلویی مطلع باشــند و 

موقعیت هر راننده در الین را بدانند. 

هرگز از موتورســیکلتی که در الین شماســت 
ســبقت نگیرید. رانندگی کنار موتورســیکلت 
دیگر در یک الین مشــابه غیر قانونی اســت. 
رانندگی کنار وسیله ی نقلیه  یا موتورسیکلت 
دیگــر در الین های متفاوت نیز ایمن نیســت 
ایــن مــوارد  و توصیــه نمی شــود. هــر دوی 
ـی راننده بــرای حرکت در  ممکــن اســت تواناـی
موقعیت هــای اضطــراری را محــدود کند. این 
کار باعث مسدودشــدن مســیر تردد در جهت 
مشــابه و بــا ســرعت های مختلــف می شــود. 
برای حفظ موقعیت رانندگی گروهی و رعایت 
فاصله ی ایمن و مناسب طبق الگوی زیگزاگی 

در یک الین مشابه رانندگی کنید. 

در الگــوی زیگزاـگـی، راننده هــا در موقعیت هــای 
متغیر چپ و راســت، پشت ســر راننده ی پیشــتاز 
گــروه قرار دارند. هر راننده یک مســیر فرار دارد و 

ایمنی در زمان رانندگی گروهی 

ـی دارد که به  رانندـگـی به صــورت گروهــی قوانیـن
حفــظ ایمنی تمامی موتورســواران گــروه در طول 
مســیر حرکــت کمــک می کنــد. هر عضو گــروه از 
ـی خــودش اســت و از طرف  طرـفـی مســئول ایمـن
دیگــر نبایــد ســایر اعضــای گــروه را در موقعیت 

خطرناک قرار دهد. 

در رانندـگـی گروهــی نبایــد بیــش از پنــج راننــده 
باعــث  بیشــتر  تعــداد  باشــند.  داشــته  حضــور 
می شــود راننــدگان در نواحی شــهری از گروه جدا 
شــوند. همچنیــن در رانندگی گروه هــای بزرگ تر، 
ســبقت گرفتن و ســبقت ســایر وســایل نقلیه در 

بزرگراه بسیار خطرآفرین است. 

ســرعت رانندگی تمامی راننده ها باید متناســب با 
دیگــران باشــد و هــر راننده باید از طریق بررســی 
آینه هــای عقــب، مراقب راننده های پشت ســرش 

باشد. 

برنامه ریــزی از قبــل ضروری اســت. تمــام اعضای 
گــروه باید مســیر را بشناســند. همچنیــن باید از 
عالئم مربوط  به سوخت گیری، تغییر الین، توقف، 
دوره ی استراحت، خطرات جاده ای و موقعیت های 

اضطراری آگاه باشند. 

برـخـی موقعیت هــا راننده هــا را مجبــور به توقف 
رانندـگـی در گــروه می کنــد تــا وقـتـی که شــرایط 
رانندـگـی بــرای راندن موتورســیکلت ایمن شــود. 
پس از ایمن شــدن شرایط می توان دوباره گروه را 

تشکیل داد. 

در  پیشتــــــاز   راننـــــــده ی 

موقعیـــــت اصـــلی جــــاده 

راننده ی پیشــتاز همیشــه باید در قســمت اصلی 
جاده در الین مشــابه اعضای گــروه رانندگی کند. 
حضــور موتورســیکلت در این موقعیــت از الین، 
مانــع ورود وســیله ی نقلیــه ی دیگر بــه این الین 
دیگــر  نقلیــه ی  وســیله ی  نتیجــه  در  می شــود؛ 
به نحوی ایمن از راننده ی پیشتاز سبقت می گیرد. 
ـی اعضای گروه الین حرکت را در فرم زیگزاگی  باـق

اشغال می کنند. 

 راننـــــــده ی پیشتـــــــاز در موقعیــــــــت اصـــلـــــــی 
صحیــــح از الین

 

راننــده ی پیشــتاز در موقعیــت صحیــح الین قرار 
ندارد، در نتیجه الین برای خود راننده ی پیشتاز و 

سایر گروه ایمن نیست. 

بایــد فاصله ی ایمنی را با ســایر وســایل نقلیه در 
جلو و پشت سر رعایت کند. 

راننــده ی دوم بــا فاصلــه ی حداقل یــک ثانیه  	
پشت ســر راننــده ی پیشــتاز در موقعیتی دیگر از 

الین مشابه او می ماند. 

راننــده ی ســوم با فاصلــه ی حداقــل دو ثانیه  	
پشت ســر راننــده ی پیشــتاز در موقعیت مشــابه 

حرکت راننده ی پیشتاز رانندگی می کند. 

راننــده ی چهــارم بــا حفظ فاصلــه ی حداقل دو  	
ثانیه پشت سر راننده ی دوم حرکت می کند. 

راننده ی پنجم بــا فاصله ی حداقل چهار ثانیه  	
پشت سر راننده ی پیشتاز و با فاصله ی حداقل دو 
ثانیه پشت سر راننده ی سوم در موقعیت مشابه 

همان الین رانندگی می کند. 

تعــداد اعضــای گــروه بایــد عــددی فرد باشــد تا 
راننده ی پیشــتاز و راننده ی آخــر بتوانند با عالئم 
دســتی ارتباط برقرار کنند و هنــگام رانندگی طبق 

الگوی زیگزاگی به راحتی همدیگر را ببینند. 

نمونــه ای از الگــوی زیگزاـگـی بــا رعایــت حداقــل 
فاصله ی ایمنی از موتورسیکلت جلویی
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سبقت گرفتن 

فقط در صورتی که ضروری است سبقت بگیرید. 
راننــدگان در بزرگراه هــای دوالینــه بایــد فقــط در 
ـی هــر دفعــه فقــط از یــک  شــرایط ایمــن و قانوـن

وسیله ی نقلیه  سبقت بگیرند.  

راننده ی پیشــتاز اولین راننده ای است که سبقت 
می گیرد. او پس از سبقت گرفتن به  صورت ایمن 
بایــد به طــرف چپ الین برگــردد و فاصله ی ایمن 
را بــا قســمت جلوی وســیله ی نقلیــه ای که از آن 
ســبقت گرفتــه اســت رعایت کند و فضــای کافی 

برای راننده ی بعدی ایجاد کند. 

پس از عبور کامل راننده ی پیشــتاز، راننده ی دوم 
بایــد بــه موقعیت چپ الین بیایــد و صبر کند تا 
شــرایط امن شــود تا ســبقت بگیرد. راننده ی دوم 
بایــد صبر کند تا فضای کافی در جلوی وســیله ی 
نقلیــه ای کــه از آن ســبقت گرفته ایجاد شــود و 
به صــورت ایمــن در جلــوی آن قــرار گیــرد. ایــن 
روش بســیار ایمن تــر و راحت تــر از شــلوغ کردن 
جلوی وســیله ی نقلیه ای اســت که از آن سبقت 

گرفته اید. 

ســایر اعضــای گــروه بایــد همیــن روش را به  کار 
گیرنــد. پس از ســبقت گرفتن، هر راننــده باید در 
موقعیت قبل از ســبقت خود در الین حرکت قرار 

بگیرد. 

بزرگـراه هـای دوالینـه 

موقعیت یابی الین

در بزرگراه های دوالینه )یک الین برای هر مسیر(، 
راننــده ی پیشــتاز بایــد در موقعیــت چــپ الیــن 
حرکــت کند. در ایــن نوع جاده ها، طرف چپ الین 
موقعیت اصلی برای راننده ی پیشتاز است. مسیر 

فرار راننده ی پیشتاز، طرف راست الین است. 

ثانیــه  یــک  بــا فاصلــه ی حداقــل  راننــده ی دوم 
پشت ســر راننده ی پیشــتاز و در طرف راست الین 
مشــابه حرکت می کند. راننده ی ســوم با فاصله ی 
دو ثانیه پشت ســر راننده ی پیشتاز در طرف چپ 
همــان الین حرکــت می کند و راننده های دیگر نیز 

به همین ترتیب باید قرار بگیرند.  

الگوی زیگزاگی راندن در بزرگراه دوالینه 

:GDL الین چپ - موقعیت راننده جرایم امتیاز منفی برای رانندگان دارای گواهینامه ی کامل و گواهینامه ی

اگر نیاز به اســتفاده از الین چپ باشــد، راننده ی 
پیشتاز باید در سمت راست این الین حرکت کند. 
در ایــن شــرایط، موقعیت راســت الیــن موقعیت 
غالب است تا از الین در برابر ورود وسایل نقلیه ی 
دیگــر محافظت کند. به عــالوه، قرارگرفتن در این 
موقعیــت به راننده ی پیشــتاز دو مســیر فرار، به  

سمت چپ و راست الین، می دهد.

راننــده ی دوم بــا فاصلــه ی حداقــل یــک ثانیــه، 
پشت ســر راننــده ی پیشــتاز در موقعیــت چپ از 
الین مربوطه قرار می گیرد. راننده ی سوم با فاصله 
دو ثانیه پشت ســر راننده ی پیشــتاز در موقعیت 
راســت این الین رانندگی می کند، ســایر رانندگان 

نیز به  همین  ترتیب باید رانندگی کنند. 

 

الگوی زیگزاگی برای رانندگی در بزرگراه چندالینه، 
وقتی گروه مجبور به استفاده از الین چپ است. 

بزرگراه های چندالینه - دو 
الین در هـر طرف مسیـر 

الین راست - موقعیت راننده 

ـی گــروه در یــک بزرگــراه دارای دو الیــن، در  وقـت
جهت مشــابه رانندگی می کند، گروه باید در الین 
ســفر به راســت حرکت کند. راننده ی پیشتاز باید 
در موقعیت چپ در الین راســت رانندگی کند. در 
این موقعیت راننده ی پیشتاز دو مسیر فرار برای 
موقعیت های اضطراری دارد، یکی به  سمت راست 

الین و دیگری به  سمت چپ الین. 

ثانیــه  یــک  بــا فاصلــه ی حداقــل  راننــده ی دوم 
پشت ســر راننده ی پیشتاز در ســمت راست الین 
مربوطــه قــرار می گیرد. راننده ی ســوم با فاصله ی 
دو ثانیه پشت سر راننده ی پیشتاز در سمت چپ 
همین الیــن رانندگی می کند، ســایر رانندگان نیز 

به همین ترتیب باید رانندگی کنند. 

 

الگوی زیگزاگی برای رانندگی در بزرگراه چندالینه، 
وقـتـی در الیــن ســفر بــه  ســمت راســت حرکــت 

می کنند. 
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پــس از ســبقت گرفتن از وســیله ی نقلیــه ی 
مربوطــه و وقـتـی فضــای کاـفـی بــرای تمامی 
موتورســیکلت ها موجود باشــد، راننده ی آخر 
اولین نفری است که به الین اولیه برمی گردد. 
وقتی راننده ی آخر با ایمنی کامل تغییر الین 
داد، ســایر اعضــای گــروه به ترتیب الین خود 
را تغییــر می دهند. ترتیب باید از قبل تعیین 
شده باشد. یکی از ترتیب های توصیه شده از 
این قرار اســت: راننده ی آخر، راننده ی چهارم، 
راننده ی سوم، راننده ی دوم و سپس راننده ی 
پیشــتاز. رانندگان گروه باید موقعیت مشابه 

خود قبل از سبقت را در الین اشغال کنند. 

تغییر الین گروهی 

بــرای تغییر الیــن  در بزرگــراه چندالینــه، راننده ی 
پیشتاز باید قصد خود را با عالمت دهی و استفاده 
 از عالئم دســتی از قبل تعریف شــده نشــان دهد. 
ســپس تمامی راننده هــای دنبال کننده هم باید با 
عالمت دهی قصدشــان برای تغییر الین را نشــان 

دهند. 

وقـتـی فضــای کافی در الین بعدی باشــد، آخرین 
راننده ی الین، اولین نفری اســت که الین خود را 
تغییر می دهد. وقتی راننده ی آخر با ایمنی کامل 
بــه الیــن جدید منتقل شــد، ســایر اعضــای گروه 
به ترتیــب الین خود را تغییر می دهند. گروه باید 
ترتیــب تغییــر الین ســایر اعضای گــروه  را قبل 
از آغــاز رانندـگـی مشــخص کنــد، البته بــه  غیر از 
راننــده ی آخــر که اولیــن نفر الین خــود را تغییر 
می دهــد. یـکـی از ترتیب هــای توصیه شــده برای 
این کار از این قرار اســت: راننــده ی آخر، راننده ی 
چهــارم، راننــده ی ســوم، راننــده ی دوم و ســپس 

راننده ی پیشتاز.

اگر گروه برای ســبقت گرفتن تغییر الین  می دهد، 
گــروه قبل از بازگشــت به الین اولیــه ی خود باید 
صبر کند تا تمامی رانندگان از آن وسیله ی نقلیه 

سبقت بگیرند. 

راننده ی پیشــتاز باید قصد خود برای بازگشت به 
الیــن اولیه را با عالمت دهی و اســتفاده از عالئم 
دســتی از قبل تعریف شــده نشــان دهد. ســپس 
تمامــی رانندگان از راننده ی اول تا راننده ی آخر با 
عالمت دهی قصدشــان برای تغییر الین را نشــان 

می دهند. 

حرکت منظم در صـف 
پشـــت  ســر هــم 

ـی راننــده ی پیشــتاز تصمیــم بگیــرد، حرکت  وقـت
گــروه از موقعیــت زیگزاـگـی بــه موقعیت حرکت 
در صف پشت ســرهم تغییر می کنــد. این حرکت 
ـی انجام  می شــود که گــروه به پیچ  معمــواًل وقـت
تند، مســیرهای زاویه دار، تپه، جاده های باریک و 
پل ها نزدیک می شــود. در تکنیک حرکت در صف 
پشت ســرهم، فاصله ی بین هر راننــده با راننده ی 
جلویی باید حداقل دو ثانیه باشد. رانندگان گروه 
ـی از الیــن را انتخــاب کنند که هم  بایــد موقعیـت
مســیر روبرو را ببینند و هم در معرض دید ســایر 

رانندگان جاده باشند. 

 

بزرگراه های چندالینه- حداقل 

سه الین در هر طرف مسیر

در بزرگراه های چندالینــه معمواًل بهترین انتخاب 
بــرای گروه، رانندـگـی در دورترین الین به ســمت 
راســت اســت. دومیــن انتخاب الین چــپ دورتر 
است. اگر گروه مجبور به رانندگی در الین دیگری 
غیر از این دو الین باشد، راننده ی پیشتاز باید در 
بخشی از الین رانندگی کند که برای مدیریت این 
قسمت جاده، موقعیت غالب است. سایر اعضای 
گروه باید موقعیت های خود در الگوی زیگزاگی را 
براساس موقعیت راننده ی پیشتاز تنظیم کنند. 
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)2( هیــچ فــردی مجاز به اســتفاده از یــا رانندگی 
بــا وســیله ی نقلیــه ی موتــوری مجهــز بــه موتور 
احتراق داخلی ای نیســت که خروجی اگزوز آن در 

صداخفه کن عریض شده است.

)3( هیــچ فــردی مجاز به اســتفاده یــا رانندگی با 
وســیله نقلیــه موتــوری مجهز به موتــور احتراق 
داخلــی نیســت که دارای قطعه ای روی سیســتم 
اگزوز یا صدا خفه کن اگزوز است که صدای ایجاد 
شــده توســط گازهای خروجی از موتور را افزایش 
می دهد یا باعث احتراق سیستم اگزوز می شود. 

)4( ایــن بخش برای دوچرخه هــای برقی مجهز به 
موتور احتراق داخلی نیز ِاعمال می شود. 

مقـــــــررات آلبـــــــرتا 
 122/2009

قانون ایمنی ترافیک - مقررات تجهیزات 
وسایل نقلیه 

صداخفه کن اگزوز 

61 )1( یک وســیله ی  نقلیه ی موتوری که با موتور 
احتــراق داخلــی حرکــت می کنــد باید یــک قطعه 
صداخفه کــن اگــزوز داشــته باشــد کــه گازهــای 
خروجی از موتور را خنک کند و به بیرون بفرستد، 
بــدون اینکــه صــدای زیــاد و هرگونــه شــعله یــا 

جرقه  ای تولید کند. 
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