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(MahaNakhon)بانکوکدرتایلندساختمانترینبلند،ماهاناخننمای
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Grand Palace Bangkokبانکوکپاالسگراندباشکوههایکاخمجموعه
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Wat Arunبانکوکآرونواتمعبد
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koh chang thailandتایلندکوچانگجزیره
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Pathumwan Princess Hotelهتلازبانکوکدرتایلندساختمانترینبلند(MahaNakhon)ماهاناخننمای

ویژه نامه سفر به تایلند
از کوچانگ تا بانکوک

محمدمهدیخاکبان

سفراین.بانکوکتاکوچانگیجزیرهازایهفتهیکسفری.استتایلندبهسفرینامهویژهداریدروپیشکهایمجله
گرفت؛صورتکشوراینگردشگرینهادوایراندرتایلندپادشاهیسفارتحمایتبا1398/6/22تاریخدرمهیج
.استمدرنیتهوسنتتالقیینقطهکهکشوریلبخندها؛ورازهاکشور.کردآشناتایلندغنیفرهنگباراماکهسفری
آنبایدکهاستسرزمینیتایلندپادشاهیکشور.کنیدفراموششتوانیدنمیدیگرشویدواردآنبهاگرکهسرزمینی
کشورهایجاذبهمعرفیوآشناییبرایوفارسیزبانبهنامهویژهاین.شدغرقفرهنگشوتمدن،تاریخدرودیدرا
،داریمعالقهدوچرخهبهکهمابرایراسفرلذتامراینورفتیمسفراینبههایماندوچرخهباما.استشدهآمادهتایلند

چندینبرابرکرد.اماشماباهروسیلهوبههرشکلیکهمایلباشیدمیتوانیدبهتایلندسفرکنید.
بادرنتیجهوهستندمحترموآرامبسیارودارندایزدنیمثالورسومآداب،هستندایالعادهفوقهایمیزبانتایلندمردم
توریستهابرخوردیبسیارمحترمانهدارند.بهنظرمااینخوصیصاتنیِکمردمتایلندریشهدرفرهنگغنیآنهادارد.
محتوایاصلیحجمواستشدهآمادهتایلندبهسفربرایاختصاصیصورتبهوطبیعتدوچرخهیمجلهینامهویژهاین
.شودمیارائهبخشدودرکهاستشدهدادهاختصاصسفراینبرایمناسبهایآموزشوتایلندسفرگزارشبهآن
تهیهبانکوکباشکوههایکاخوبانکوکنیرامیتسیامتئاتر،تایلندغذاهای،سواریدوچرخههایگزارشاولبخشدر

شدهاستودربخشدومآموزشهاییبرایراهنماییسفربادوچرخهارائهمیشود.
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Siam Niramit is a spectacular show in 
Bangkok that brilliantly captures Thai-
lands 7 centuries in a 90-minute produc-
tion. With its rich history that reads like 
an epic novel, Thailand is undoubtedly 
one of the most intriguing Asian na-
tions, replete with over 700 years of cap-
tivating culture, customs and traditions. 
The Siam Niramit compound hous-
es the Ratchada Theater, a miniature 
Thai village, Sawasdee Restaurant and 
a souvenir shop all under one roof. It’s 
decked out in contemporary Thai style, 
with small salas (gazebos) and sculp-
tures of Kinnaree, a mythical winged 
creature prevalent in many Thai fables. 
Occupying more than half of the entire 
theatre space, the panoramic Ratchada 
Theatre stage is built to accommodate the 
show’s monumental set pieces and a legion 
of performers (including real elephants 
and goats) to recreate a realistic ambience 
of Siam hundreds of years ago.

There is an incredible variety of accommodation options in Koh Chang. From budget to 
luxury, there is something for all but I really recommend to opt for one of the great Sea View 
resorts in Koh Chang for extra comfort. It is a great place to get pampered after long days 
of traveling.

Siam Niramit 
Bangkok

The dazzling, spectacular Grand Palace is undoubtedly the most famous landmark in Bangkok. It’s 
one must-see sight that no visit to the city would be complete without. It was built in 1782 and for 
150 years was the home of the Thai King, the Royal court and the administrative seat of government. 
The Grand Palace of Bangkok is a grand old dame indeed, that continues to have visitors in awe 
with its beautiful architecture and intricate detail, all of which is a proud salute to the creativity and 
craftsmanship of the Thai people. Within its walls were also the Thai war ministry, state depart-
ments, and even the mint. Today, the complex remains the spiritual heart of the Thai Kingdom.

The ahead magazine is a special travelogue 
to Thailand. A week-long trip from Koh 
Chang Island to Bangkok. This exciting trip 
was on Sep 13/2019 with the support of the 
Kingdom of Thailand embassy in Iran and 
the Tourism Institution of this country. A trip 
that introduced us to the culture of Thailand. 
A country of secrets and smiles which is the 
intersection of history and modernity. An un-
forgettable land which must be seen and im-
mersed in its history, civilization and culture.  
 
We made this trip with our bicycles and it 
gave us an amazing feeling which we are 
bicycle lovers. You can also travel with an-
ything else which gives you a better feeling. 
Thai people are great hosts. They are so 
honorable, warm and calm and treat tour-
ists respectfully.In our opinion, these good 
qualities of the Thai people are rooted in 
their rich culture. This essay has been pre-
pared specially for Thailand trip and the 
main content is dedicated to Thailand travel 
reports and appropriate training for trav-
eling to this country which is in  two parts. 
The first part includes cycling, Thai food, 
Siam Niramit Bangkok show and Bangkok’s 
Grand Palace and second part provides the 
guide to cycling there.

The Grand Palace in BangkokThailand  Travelogue Koh Chang has some incredible accommo-
dation options

MBK shopping center bangkok

There are a plethora of reasons to visit Thai-
land. Stunning natural sceneries, glorious 
golden beaches, legendary parties beneath 
the full moon, and of course, Thai cuisines 
are some of the alluring attractions that 
make tourists travel from far and wide to 
visit Thailand. The delicacy of Thai dishes 
results in a blend of freshness and fragrance, 
and irrespective of your reasons for visit-
ing, an indulgence in the traditional food 
in Thailand is something you must never 
resist. Thai cuisine has a reputation all over 
the world for being the most delicious and 
flavorful meal that you will ever have.

Delicious Thai 
food

At the heart of Bangkok’s famed shopping, entertainment and arts district, Pathumwan 
Princess Hotel towers are magnificently above the iconic MBK Shopping Center, and are 
just minutes away from the city’s dynamic BTS Skytrain network.
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 آغاز برنامه: 1398/۶/22
سواریدوچرخهِباشگاهاعضاءازنفرهشتهمراهبهبعدازظهرششساعتحدود
وپروازکارتِدریافتمراحلوشدیمجمعتهرانخمینیامامفرودگاهدرماناسلو
.گذاشتیمسرِپشترافرودگاهبازرسیمراحلوخروجِعوارض،هاچمدانتحویل
یازدهساعتتا،تایلندطرفبهحرکتشروعوماجراجویانهِسفریکآغازبرایماانتظار
پادشاهیکشورتاایرانازپروازمدت.انجامیدطولبهبودماپروازساعتکه،شب
پنجتایلندکشورزمانیتفاوِتلحاظبهواستونیمساعتششحدوددرچیزیتایلند
شهربهمحلیوقتبهصبحدهساعتحدوددرمابنابراین.استجلوترایرانازساعت
سووارنابومیفرودگاهدرکهجالبیینکته.رسیدیم(تایلندکشورپایتخت)بانکوک
باهاییتوریستحضورکردمیتوجهجلببانکوک)Suvarnabhumi Airport)
تایلند کهاستآنیدهندهنشانموضوعاین!بودگوناگونهایقومونژاد،رنگ

مقصدیمحبوب،برایگردشگرانسراسردنیابهشمارمیرود.
(ابتداییروزچهار)سفراولبخشدربودقرارکهOCTOتیملیدرهایبامالقاتبرای
این).رفتیمفرودگاهخروجیبخِشبه،باشیمشانهمراهسواریدوچرخهبرنامهجهت
نهادوایراندرتایلندسفارتطرفاز،داشتندراایرانتیمهمراهیمسئولیتکهگروه
خواهیمگروهاینازبیشترادامهدر.بودندشدهانتخابخاورمیانهدرتایلندگردشگری

  اولین روز در تایلند
میانیکِصرفورسیدنمحضبهکهبودشدهطراحیایگونهبهاولروزیبرنامه
اولیهمقصدکوچانگیجزیرهواقعدر.کنیمحرکتکوچانگیجزیرهسمتبهوعده
کردهسپریهواپیمادرکاملطوربهراگذشتهشِباینکهبا.بودتایلنددرماسفری
یجزیرهبهرسیدنبرایمجددسفرییآمادهبایدورودبدودرکهدانستیممیبودیم
هایماشینباراکیلومترسیصدوچهلحدودبایدماکوتاهِسفرایندر.شویمکوچانگ

تدارکدیدهطیمیکردیم.

پسوبودیمراهدرساعتهفتالیششتایلندشرقجنوِبساحلبهرسیدنبرای
مادیگرحاال.برسیمکوچانگیجزیرهبهکشتیتوسطتابردزماندقیقهچهلآناز
ازکهایکنندهخستهروزخاطربهاما،بودیمشدهنزدیکخودسفرِمقصداولینبه
بتوانیمزودترهرچهداشتیمتمایلپروازازناشیخستگیدلیلبهوبودیمگذراندهسر
هممسیردرکلبارانمداومبارششایدالبته.کنیماستراحتوشدهمستقر،مقصددر
یجزیرهساحلازهمراآخرکیلومترچند.باشدنبودهتاثیربیماخستگیشدتبر

کوچانگتاغربجزیره،کهمحلاقامتمادرسهروزآتیبودطیکردیم.

آغازیکرویا
زیرکهایقهوهتندرنگباچوبیهایسازه!کردتغییرشرایطهتلبهورودمحضبه
نورمالیمچراغهاخودنماییمیکردندوصدایامواجدریادریکمحیطگرمودوست
راهدرکاملروزیککردیمفراموشکهدادتغییررامانروحیحالچنانداشتنی
راماِراهرویاییمحیطآندرنورهاتأللووامواجصدای!استراحتیمیتشنهوایمبوده
توجه،کفدررنگآبینورپردازیبااستخریدریابهرسیدنِراهدر.کشانددریاساحلبه

کشوراینگردشگرینهادوایراندرتایلندپادشاهیسفارتکاملحمایتباسفراین.استتایلندبهسفریروزانههاییادداشتمجموعهازشدهتهیهداریدروپیشکهگزارشی
سازیآمادهجهت،طبیعتودوچرخهینشریهینمایندهوایرانازسواریدوچرخهسفیرانعنوانبهماناسلوسواریدوچرخهباشگاهمنتخباعضاءسفرایندر.استگرفتهصورت

اینگزارش،حضورداشتهاند.اینسفربرایمعرفیجاذبههایطبیعیوپنهانِکشورتایلندبرنامهریزیشدهبود.

سفر به سرزمین فرشتگان )سفرنامه تایلند(
از کوچانگ تا بانکوک

محمدمهدیخاکبان

کشوررسمیپول)باتبادالرویوروتعوضبهاقداملیدرهابادیدارازپس.(گفت
همراهیمسئولاس.یو.ویوتویوتاخودرودو.شدیمخارجفرودگاهازوکردیم(تایلند

وپشتیبانیگروهبودند.

کهمابرای.بودافزودهآنجابخشآرامشفضایزیباییبرکهکردجلبخودبهراما
محیطیچنیندربودنحاالبودیمگذراندهتهرانغبارآلودهوایمیاندرراقبلروز
شدممطمئنمیدیدیمخودچشمباراهازیباییاینکهحاال.بودحسابیتوفیقیک
آنجاماچشمبهشاید.ارزدمیهایمانخستگیتمامبهکوچانگتاطوالنیسفراینکه
آمدهماکهبودراهیازترطوالنی،آنبهرسیدنراهاگرحتیوبودبهشتازایتکه

بودیم،بازهمآنرامیپیمودیم.
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koh chang thailandتایلندکوچانگجزیره
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روزدوم
وبکربسیارایمنطقهفیلیجزیرههمانیاکوچانگ:کوچانگیجزیرهیدرباره
،موزمثلدرختانیواستگیاهیپوشِشدارایآنسطحتمامکهاستنخوردهدست
ترینبزرگوسومین.شوندمیپیداوفوربهآندراستواییدیگردرختانودراگون،نارگیل
درجزیرهاین.استتایلندکوچانگیجزیرهساموئیوپوکتجزایرازپسجزیره
نزدیکیدرتایلندخلیجدرواقعتراتاستاندربانکوکشرقسیصدکیلومتریحدود
جاذبهدیگرکناردرآنزاللوشفافآبوکوچانگبکرسواحل.داردقرارکامبوجمرز
المللیبینگردشگرانمیاندررامنطقهمحبوبیتکهاستدالیلیجملهازآنهای

بیشترکردهاست.

توانمیراحتیبهکهتاجاییشوندمییافتوفوربهاستواییهایمیوهمنطقهایندر
ازپسوشدهجدادرختانازکهدیدرادیگرهایمیوهوهانارگیل،جادهکناردر
یجادهیکتنهاجزیرهاینبه.اندآوردهوجودبهراجدیدیدرختدوبارهرویشی
راههیچآنجزبهوزندمیدورراجزیرهکهاستمسیریآنوشودمیمنتهیآسفالت
بافتتاشدهباعثموضوعهمین.نداردوجودجزیرهمرکزبهرسیدنبرایدیگری
ساحلِیخطامتداددروجزیرهدرغرب.بماندباقینخوردهدستوبکرجزیرهجنگلی
محیطباسازگارکاماًلآنهاطراحیکهداردوجودزیباییبسیارهایهتلوهااقامتگاه،آن

منطقهاست.

زمانمناسبسفربهکوچانگ:
تضمینآفتابیتابستاندر.کندمیسپریراخودهایروزترینشلوغجزیرهزماناین.داردادامهفوریهانتهایتاوشدهشروعنوامبرازسرمافصلاست؛اصلیفصلدودارایکوچانگ
مدتاینطولدر.استکوچانگبهسفربرایآلایدهزمانیفصلاینکندنمیتاناذیتجمعیتازدحاماگرپساست؛مشاهدهقابلآرامدریاییوکنندهخیرهوآبیآسمانی،شده

دمایمتوسطهوابینبیستوهفتدرجهتاسیدرجهیسانتیگراداست.حتیممکناستدراینزمانشمارعدوبرقنارنجیرانیزتجربهکنید.

شروعبرنامهدوچرخهسواری
جنوبتازدنرکاببرایسپس.شدآغازمفصلیصبحانهیکصرفبادومروزصبح
روچپدیگرکشورهایازبرخیهمانندتایلنددرهاجاده.شدیمآمادهجزیرهشرقی
وکنندمیحرکتجادهِچپسمتدرهاماشینایرانبرخالفکهمعنااینبه،هستند
بهبسیاربایدکهبودمواردیجزونکتهاین.داردقرارراستسمتدرنیزآنهافرمان

زیادیهایبخشدقیقهچندازکمتردرکهبودزیادآنقدربارانشدت!کردباریدنبهشروعآسماندرجهوهشتبیستحدوددماییدروپوشاندندراآسمانابرهاراههاینیمهدر
!داشتیمخاطردرکهبودهاییبارانتریندلچسبجزوبارانآنبگویمبایدامااستناخوشایندیاتفاقچهموقعیتایندرگرفتنقرارکهکنیدفکرشاید!شدگرفتگیآبدچارجادهاز

بارشآنروزیکنعمتآسمانیبود.

آنتوجهمیکردیم،چراکهبرخالفعادتمابایدازسمتچپجادهرکابمیزدیم.
داشتیمگویاوبودزیباودلچسببسیارکوچانگساحلییجادهدرسواریدوچرخه
درقطعهایازبهشتپیشمیرفتیم.جلورفتندرجادهایخلوتکهازیکسوباجنگل
وزیباتصاویر،داردقرارآزاددریایمجاورتدردیگرسویازوشدهپوشیدهبکرهای

ماندگاریرادرحافظهیمانثبتکرد.
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صرفیکناهاردریایی
،نبودمقصدیکاینواقعدر.بودجزیرهشرقیجنوبدرسنتیرستورانیکمقصدمان
پاداشیکنههمآنزده؛بارانسوارانیدوچرخهبرایبودپاداشجوریکمثلبیشتر

معمولیبلکهپاداشیجذابوشگفتانگیزباغذاهایدریایی!
کشوراینمردمغذاییرژیمدرکهبگویمبایدخالصهخیلیتایلندغذاهاییدرباره
آندرکشوراینکهایمنطقهدلیلبهودارندایویژهجایگاهدریاییغذاهایوماهی
پختروش.هستندخوشمزهوتازهغذاهانتیجهدروتازهبسیاراولیهموادشدهواقع
.استمتفاوتهاکشوردیگروایرانیانماغذاهایباواستخودشانِمخصوصغذاها
نامبایادداشتیموضوعاینیدرباره،کشورایندرغذاهابحثگستردگیدلیلبه

.امنوشته(آتشینهایگدازهچاشنیباتایلندیغذای)

استراحتدرهتلساحلی
رسیدنبا.زدیمرکابًمجدداراهتلبهبازگشتمسیر،مفصلناهاریصرفازبعد
درمحیطاستراحتشوِقبلکهنرسیدپایانبهمتفاوتمانِروزجذابیِتتنهانههتلبه
هواییدرکشیدننفسودریاامواجصدایشندینوساحلیهتلبخشآرامش

مطبوع،جانیدوبارهبهمابخشید.
اینوکنیداقامتزیباهایهتلوهااقامتگاهدرتوانیدمیایبودجههرباکوچانگدر*
اقامتهایهزینهبررسیبرایراهبهترین.کنیدتجربهبکرمکانیدررانظیربیآرامش
گوگلطریقازتوانیدمییاو.است www.booking.comازاستفادهجزیرهایندر
راکوچانگیجزیره،آنشرقیجنوبدرسپسوکردهجستجوراتایلندکشورمپ

.نماییدجستجورا»ko chang«مستقیماینکهیاکنیدپیدا

روزسوم
بهکهبودکوچانگیجزیرهدریاییهایجاذبهدیدنوقواصی،سومروزیبرنامه
فراهممرحلهایناجرایامکانساحلآبشفافیترفتنبینازوبارندگییادامهدلیل

نشدوماازفضایرویاییهتلساحلینهایتاستفادهراکردیم.
راOCTOتیموآنلیدرهایومانسولوباشگاندارمتصمیمشدهایجادفضاایندر

معرفیکنم.

OCTOباشگاه دوچرخه سواری  
تصمیماگر.بودندتایلندبهماسفرسواریدوچرخهبخشاجراییمسئولتیماین
برنامهتمامیتوانندمیخوبیبهتیماینکنیدسفرتایلندبهدوچرخهباباشیدداشته

ریزیهایموردنیازراباتسلطکافیبرایتانانجامدهند.
وداخلیتورهایرویتخصصیصورتبهواستبانکوکدرباشگاهایناصلیمقر
اینعکاسومربی،لیدر،مدیرباسفرایندرما.کندمیفعالیتسواریدوچرخهِخارجی
جوانعیندرآنهاکهکردثابتمابهتیماینباهمراهییتجربه.بودیمهمراهباشگاه

.کنندمیعملتوانمندوتجربهبابسیاربودن
octo cycling co.ltd:بوکفیسصفحه

octocycling:اینستاگرامصفحه

  باشگاه دوچرخه سواری ماناسلو 
درایرانسواردوچرخهسفیران،آنمنتخباعضاوماناسلوسواریدوچرخهباشگاه
هدایتکوچکیسهیلوترابینداسواردوچرخهزوجتوسطباشگاهاین.بودندتایلند
باشگاهازیکیوکنندمیعملدلسوزانهبسیاروایحرفهخودکاردرآنها.شودمی
عالقهاگر.هستندگردیطبیعتتورهایاجرایوآموزشخصوصدرفعالبسیارهای
میزبانبهترینازیکیمیتوانندآنهاهستیددوچرخهباگردیطبیعتتورهایبهمند

هایسفربرایشماباشند.

www.manaslo.com ::سایتوبآدرس
@manaslotour  :اینستاگرامصفحهآدرس

شبهایجزیرهکوچانگ
توانمیکهاستبازیآتشهایبرنامهتایلنددردیدنیوجالبهایبرنامهازیکی
شامگاهدر.دیدآنسواحلدربخصوصوکشوراینمختلفنقاطدررارسماین
بازیآتشاینباکوچانگجزیردرساحلیهایرستورانازیکیدرسفرروزسومین
.استکنندهمتحیروزیبابسیاررقصیدندمیآتشباکهجوانانیمهارت.شدیمروبرو

.داردتایلندپادشاهیکشورفرهنگدرریشهآتشبارقصرسم

 استراحت درمحیط آرامش  بخش هتل ساحلی کوچانگ و شندین صدای امواج دریا و نفس کشیدن در هوایی مطبوع، جانی 

دوباره به شما خواهد بخشید.
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Mangrove forest at Sai Dham Beach, Trat Province, Thailand  تایلندتارتاستانمانگروهایجنگل
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  روز چهارم
درروزچهارممابهوسیلهیکشتی،جزیرهیزیبایکوچانگراترککردیم.بعدازپیمودنچندکیلومتروفاصلهگرفتنازاسکلهبرنامهیدوچرخهسواریمجدداًآغازشد.

آشنابخشاینزندگیسبکوفرهنگ،مردمیروزمرهزندگیباکمیراماتوانستمیتارتِروستاییبافتازعبور.گذشتیممتعددیروستاهایکناراز،تارتسمتبهمسیردر
کند.البتهشناختِبیشترما،طیروزهایبعدوبااستقراربیشتردرشهروبافتهایروستاییحاصلشد.

دربارهجنگلهایمانگرو:
یجامعهمانگرو)مانگروهایجنگلدرسواریدوچرخه،چهارمروزبخشترینجذاب
ساحلیشورآبوآبرفتیهایگاهزیستدرکههاییبوتهودرختانشاملِ؛استگیاهی
درجه وپنجبیست زیر جغرافیایی عرض در ،زیرگرمسیری و گرمسیری مناطق
ازنیمیوریشهتادارندنیازخودحیاتیادامهبرایکههاییجنگل.بود(رویندمی
خاصیاقلیمهاجنگلاین.بگیردقرارآبازبیروندیگرشانِنیموآبداخلشانتنه
هاجنگلاینزمینیکرهازجاییهردرتواننمیبنابرایندارند؛نیازحیاتادامهبرای
باشدداراراهاییجنگلچنینرویششرایطکهکشوریهرًمعموال.کردمشاهدهرا
،قشمیجزیرهدروایرانجنوبدر.شودمیمعرفیگردشگرانبرایمقصدیعنوانبه
استانمانگرویجنگلبافتالبته،کردپیداتوانمیگستردگیبهرامانگروهایجنگل
تارتِتایلندباجنگلهایجنوبایرانکمیمتفاوتاستاماماهیتآنهایکساناست

وجودوسیاهشنیساحلوجودکندمیاضافهمنطقهایناهمیتبهکهدیگرمورددو
هندیجاندرالبته.هستندنادرمواردجزوهردوکهبود»خورگل«دوزیستهایماهی
داردوجودهاماهیاینازاینمونهنیزفارسخلیجساحلکناردر،(ماهشهرنزدیکی)

کهبهنام»بوشلمبو«شناختهمیشوند.

در،موضوعاینکهاستگرفتهصورتتویوتاکمپانیمالیحمایتبامسیراینساخت
نهایتودارندبرنمیقدمیهیچطبیعتحفظراستایدرکهایرانیهایشرکتبامقایسه

فعالیتشانمحدودبهتبلیغاتیمنسوخشدهاست،بهچشممیآید.

محلیتوسطهاجنگلاینایراندرمتأسفانه.شوندمیشناختهمانگرونامبادوهرو
محافظتآنهاازدرستیبهتایلنددراماروندمیبینازوشدهقطعدامِخوراکبرایها
دومترحدودعرضبامسیریایجاد،تارتاستانمانگرودرجالبینکته.شودمی
.داردفاصلهمترسهتادوحدود،آبوزمینکِفازکهاستکیلومتردهچندطولو
بهراآنودادهشکلراالعادهفوقمسیری،جنگلبهواردهِآسیبکمترینباسازهاین
اهمیتحائزنکته.استکردهتبدیلسواریدوچرخهورویپیادهبرایمناسبیمحل
درختانخالییفاصلهبینمسیراین.استدرختانقطععدم،سازهاینساختدر
ازکهکردیممشاهدهرادرختانیبارهاسازهاینرویازعبورحیندر.استشدهساخته
درختاناهمیتیدهندهنشانامراینکهبودندآوردهدرسر،شدهساختهِمسیروسط

وممنوعیتقطعوآسیبرساندنبهآنهااست.

جملهازرازیادیروستاهایوشدیمخارجمانگروهایجنگلِشرقازمسیریادامهدر
نیمیکهگذشتیمروستاییکنارازهمچنین.سرگذاشتیمپشتنشینمسلمانمناطق

ازآنبررویبستررودخانهساختهشدهبود.
هایجنگلوآبیِآسمان،سبزرنگشالیزارهایباپیوستهطوربهمابازگشتمسیردر

مملوءازدرختانموزواستواییهمراهوهممسیربودیم.
بعدوکردیمتوقف(tha taph)رودخانهکناردرمحلیرستورانیکدرناهاربرای

مقصد)تارتشهرسمتبهحرکتآمادهتندالبتهورنگارنگدریایِیغذاهایصرفاز
،سفرفرِدمنحصربهلحظاتکشفوهاراهایندربودن.شدیم(چهارمروزنهایی
بمانیمخانهدراگرکهاستکتابیهمانندزندگی.کندمینمایانراجهانهایشگفتی
یادداشتکهحاالهمین.ایمنرفتهجلوترآنِاولیصفحهازکهانگارنکنیمسفرو
الزمشاید!نیستمسفردراکنونچراکههستمناراحتکنممیمرورراتایلندِسفرهای

باشدبهزودیبرنامهیسفرهیجانانگیزدیگریطراحیشود!

جذاب ترین بخش روز چهارم، دوچرخه  سواری در مسیر های چوبی روی جنگل های مانگرو  بود.  نکته حائز اهمیت در ساخت این 

سازه، عدم قطع درختان است. این مسیر بین فاصله  ی خالی درختان ساخته شده است. در حین عبور از روی این سازه بارها 

درختانی را مشاهده کردیم که از وسط مسیرِ ساخته شده، سر در آورده بودند که این امر نشان دهنده  ی اهمیت درختان و 

ممنوعیت قطع و آسیب رساندن به آنها است. 
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  روز پنجم
تایلندپادشاهیکشورپایتخت،بانکوکسمتبهخودروباحرکت،پنجمروزیبرنامه
بعدازظهرحدودوکردیمحرکتپایتختسمتبهوترکراتارتصبحبنابراین.بود

بهمقصدرسیدیم.
بانکوکبهرسیدنازبعد،پنجمروزدرکهبودشدهطراحیشکلاینبهسفربرنامه)
مدرنبافتبهششمروزدروکنیمدیدندارندتاریخیوقدیمیبافتکهمناطقیاز
نهایتدروبزنیمسرشودمیشناختهبانکوکهایریهنامباکهشهرازبخشیوبانکوک

برنامهرابابازدیدازمجموعهیکاخهایگراندپالسبهپایانبرسانیم)

قدیمیوسنتیبافتدردوچرخهباشهرگردییآماده،هتلدرشدنمستقرازبعد
تاریخیوقدیمیبافت!بودشدهشروعتازهسفرانگیزهیجانبخشانگار.شدیمبانکوک
زیبابسیارمنطقهاینبافت!شهریکتابودعجایبهایداستانشبیهبیشتربانکوک
مابلکهنبودکنندهخستهتنهانهآندرگردشوسواریدوچرخهواستنوازچشمو

راشیفتهیمعماریخودکرد.

دراینشبازکناربرخیبناهایمهماینشهرگذرکردیم.بناهایینظیرمعبدواتآرون
پوواتمعبدو)Wat Phra Kaew(پراکائوواتو(Wat Arun( Ratchavararam
مجموعهحتیو )Pillar Shrine(شهراصلیمعبدوخفتهبودای)Wat Pho(

کاخهایعظیمگراندپالسبانکوک.

بانکوکدرسواریدوچرخهلذایذدیگرازهمچنین.باشدبخشلذتتواندمیچقدرسواریدوچرخه،فرهنگبارانندگانیوایمنًکامالهاییخیابانبازیباشهریکدرکنیدتصور
بهراشبدرسواریدوچرخه،داریدبانکوکبهسفریبرنامهاگر.کردتستراخوشمزهغذاهایکلیوزدسرمحلیغذاهایهایدستفروشوهاکافهبهتوانمیکهاستاین

هیچعنوانازدستندید.

دربارهیششهایبانکوک
هایپیچتوسطکهداردوجودمانندجزیرهشبهایمنطقهبانکوکشهرمرکزدر
باغهایوجنگلحفظدلیلبهمنطقهایننام.استآمدهوجودبهبانکوکیرودخانه
بهدسترسیبرایمعمولصورتبه.استمعروفبانکوکُشش(ریه)هایبهآنداخل
دوبینتفاوتمنطقهایندرتوجهقابلینکته.کرداستفادهقایقازبایدمنطقهاین
داخلسمتواستمدرنشهریقلمرویرودخانهخارجیبخش.استرودخانهسوی
زندگیمنطقهایندرکهگفتتوانمییاواستنخوردهدستًتقریباایمنطقهرودخانه

بهصورتکاماًلسنتیوروستاییدرجریاناست.

عرِضمدامکههاییقایقتوسطجزیرهشبهاینبخشترینشرقیازششمروزصبحدر
کهبودباریدومیناین.شدیمآنواردکردندمیطیمردمجاییجابهبرایرارودخانه
.کردیممیاستفاده)chao phraya river(رودخانهعرضازگذربرایهاقایقایناز
  )Wat Arun Ratchavararam(آرونکاخدیدنبرایپنجمروزغروبدرباراولین

بودواینباربرایدوچرخهسواریوبازدیدازمنطقهیشُشهایبانکوک.
جریاندرجنگلیوطبیعیبافتیدرروستاییوسنتیزندگیبانکوکهایشُشدر

است.دراینمنطقهجادههاکاماًلدرمیانجنگلمحصورهستند.

آنازکهساخت؛میلطیفبسیارومقاومیپارچهنوعینتیجهدروکردمیبازیافترانوشابهبطرینظیرهاییپالستیککهکردیمبازدیدایکارخانهازمنطقهاینبهورودابتدایدر
پارچهنیزبرایتولیدلباسوکفشاستفادهمیکردند.سفرماازاینکارخانهشروعوبابازدیدازمعابدبوداییزیباییکهدراینمنطقهوجودداشتادامهپیداکرد.

 تصور کنید در یک شهر رویایی  با خیابان  هایی  ایمن و رانندگانی با فرهنگ، دوچرخه  سواری چقدر می تواند لذت بخش باشد
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مرکزمدرنبانکوک،مکانیکهمجموعهاییازپاساژها،هتلها،گالریهایهنریوهمچنین MBK Shopping را در 
منظمومدرنشهریبانکوک.دارندقرارمنطقهایندربانکوکمدرنخریدمراکزیعمده.خود جای داده است
کشوراینهایبخشدرتمامیتوانمیراآرامش.کندمیحرکتجلوبهمدرنیتهونظمطبقبرآنچیزهمهکهاست

.کردمشاهدهآنفرهنگو
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اماکنیدتجربهرامنطقهایندرسواریدوچرخهکنممیپیشنهادداریدبانکوکبهسفرقصداگر.استفرعیمسیرهایازپروانبوهدرختانازپوشیدهایمنطقهبانکوکهایشُش
حتماًبایکهمراهِبومیویایکلیدرخبرهاقدامبهگردشکنید؛چراکهاحتمالگمشدنتاندردلجنگلزیاداست!

ماجراجوییاهلخیلیاگروداردراجنگلیپارکیکشرایطوامکانات،استجنگلدلدرکهحالیعیندرکهداردوجود)Sri Nakhon(پارکمنطقهاینشرقیشمالدربخش
نیستیدمیتوانیددراینپارکباخیالراحترکاببزنید.

اشدربارهمبسوطیگزارشبنابراینکنماشارهآنبهگزارشایندرخالصهصورتبهنتوانستمکهبودزیباقدریبهبرنامهاین.کردیمبازدیدنیرامیتسیامتئاترازششمروزپایاندر
نوشتهامکهمیتوانیدآنرادریادداشت(سیامنیرامیتبانکوکتنهایکتئاترنیست)مطالعهکنید.

  روز هفتم
آنقدرهاکاخاین.شدشروعبانکوکگراندپالسهایکاخمجموعهازبازدیدباهفتمروز
.کردبسندهشاندربارهخطیچندتوضیحیبهشودنمیکههستندکنندهمتحیروزیبا
مجموعه)یادداشتدرراگراندپالسهایکاخکاملگزارشتوانیدمیجهتهمینبه

کاخهایگراندپاالسبانکوک)مطالعهکنید.

هتل در ماناقامت محل به بانکوک ِگراندپالس هایکاخ مجموعه بازدید از بعد
مکانی.بانکوکمدرنمرکزدرجایی.برگشتیم)Pathumwan Princess Hotel(
کهمجموعهایازپاساژها،هتلها،گالریهایهنریرابانام MBK Shopping در 
.دارندقرارمنطقهایندربانکوکمدرنخریدمراکزیعمده.خود جای داده است
جلوبهمدرنیتهونظمطبقبرآنچیزهمهکهاستمنظمومدرنشهریبانکوک
کشور.دیدآنفرهنگوکشوراینبخشبخشدرتوانمیراآرامش.کندمیحرکت
زیربناییباراخوداقتصاداستتوانستهروزبهدانشیوغنیفرهنگیباتایلندپادشاهی

محکمجهتپذیرشتوریستارتقادهدومحیطیامنفراهمکند.
کهبودآرامشیباوداع،سفربخشترینسختشکبی.بودماسفرپایانیروز،هفتمروز
شهربهوکردهترکراآنبایدحاالوبودیمآوردهدستبهگذشتهیهفتهیکدر

خاکستریخودبرمیگشتیم.

دوبارهکهدانممی.استماندهباقیبانکوکبرایمندلتنگیاماکردیمترکراآنجاما
پیادهدر.شدخواهمغرقآنهایکاخومعابدزیباییدروگشتبازخواهمآنجابه
باشبنیمهدر.چشیدخواهمًمجدداراآنسنتیغذاهایوزدخواهمقدمآنروهای
رویاپردازیبهآنطالیینوردروزدخواهمپرسهگراندپالسکاخاطرافدردوچرخه

خواهمپرداخت.

بودایلمیده45متری،دریکیازقدیمیترینمعابددرشهربانکوکقراردارد.

عکسیادگارییکیازهمراهانتیماعزامیباشگاهمانسلو،دراستانتارتتایلند

MBK Shoppingمجاورتدربانکوکسیاممنطقهدرهنریموزه

مجسمههایداخلمحوطهکاخگراندپاالسبانکوک

MBK Shopping بانکوکسیامشهردرمدرنمرکز

مجسمههایداخلمحوطهکاخگراندپاالسبانکوک

یکیازراهبههایتایلنددرمعابدریههایبانکوک

مسیردوچرخهسواریدرجزیرهکوچانگتایلند
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نمایآسمانشهربانکوکوساختمانهایمرکزاینشهردرزیرنورشبانه
بانکوکپرجمعیتترینشهرجنوبشرقیآسیا
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این.بودخواهد»Grand Palace«بزرگکاِخشکبیماِپیشنهاد،کنیددیدنمکانیکازتنهاداریدقصد،بانکوکبهسفردربگوییدمابهاگر:بانکوکبزرگکاخدرکاوش
بانکوکبهراخودپایتختاو.داشتمنطقهرشددرگیریچشمتأثیراولرامای.شداندازیراه(تایلندچاکرییسلسلهمؤسس)اولرامای،وقتِپادشاهتوسط1782سالدرکاخ

منتقلکردوسپسدستورِساختاینکاخومعابدآنراصادرکرد.اوناماینبنارامعبدسلطنتیخواندوبهاینترتیبگراندپاالسبانهایِتشکوهوعظمتآغازبهکارکرد.
ازکهبدانیدودهیدقرارخودسفراهدافصدردررازیباقصرهایاینازبازدیدکهدهیممیپیشنهادشمابهحاالاماکردیمدیدنباشکوهیمجموعهایناز،سفرِروزآخریندرما

اینتصمیمپشیماننخواهیدشد.اینمجموعهیباشکوهنمایانگرفرهنگومعماریغنیاینسرزمیناست.

مجموعه کاخ های پادشاهی
گراند پالس بانکوک

محمدمهدیخاکبان

خاصیکاربردگذشتهدرآنهاازیکهرکهاستقصرومعبدچندینشاملگرندپاالس
هایدورهِپادشاهانسکونتمحل،سالصدوپنجاهمدتبهمجموعهاین.اندداشته
هایراهداردقرارشهرمرکزدرگرندپاالسکهآنجاییاز.استبودهتایلندِمختلف
برایوشدهبنابانکوکیرودخانهغربدرکاخاین.استآسانبسیارآنبهدسترسی
هزارونهطولبهدیواریراآنِدورتادورتایلندپادشاهانازحفاظتوامنیتبرقراری

منزلیاودولتیاداراترسمیمحلدیگرکاخاینچهاگر.استکردهاحاطهمترصد
وهستندفعالاهدافاینبرایهنوزآناصلیهایساختماناما،نیستتایلندپادشاه

شمامیتوانیدازآنهابازدیدنمایید.
آدابآنازبازدیدورودمیشماربهبانکوکاهالیبرایمقدسمکانیگراندپاالس

خاصیرامیطلبد.

  معبد زمرد
اولرامایپادشاهتوسط1782سالدرکهاستکاخِساختمانترینمهمزمردمعبد
به،استایودایادورهدرتایلندیمعماریسبکازاینمونهکهمعبداین.شدساخته
همین.استشدهاحاطهزمردیهاییسنگباوتعیینبوداییراهبانبرایمحلیعنوان
بیرونیدیوارهای.کندمیتبدیلسلطنتیومقدسمکانیبهرازمردمعبد،موضوع

ساختمانباموزاییکهایشیشهایورنگیتزیینشدهاست.

  نگهبانان دیو 
هایکاخازواندایستادهنگهبانِدیوجفتشش،کاخمختلفهایبخشورودیدر
آنها،دارندقرارزمردبودایمعبدرویروبهنگهبانانبیشتر!کنندمیپاسبانیبزرگ
زماندردیوهایمجسمهکنندمیمحافظتشیطانیارواحمقابلدررازمردبودای
درمهمشخصیتیمعرفآنهاازیکهرواندشدهساختهسومرامایپادشاهسلطنت
داستانراماکیان(مهمترینداستاندرادبیاتدورانسلطنتپادشاهرامایاول)هستند.

»Fhra Mondop« ساختمان کتابخانه 
زماندربنااین.شودمیخواندهPhraMondopتایلندیزبانبهبودایییکتابخانه
ساختهبوداییمقدسکتابازنگهداریبرای1789سالدراولرامایپادشاهسلطنت
شدهاست.دراینکتابخانهبهجزاینکتاب،کتبارزشمنددیگریهمنگهداریمی
شوندکهالبتهامکانبازدیدازکتابخانهومتنکتابهایمقدسبرایعموممردموجودندارد.

»Angkor Wat « انگکور وات 
کامبوجدرآناصلیبنایکه»Angkor Wat«عظیموشکوهبامعبدازکاملماکتی
800*1000ابعاددرو،آنواقعیینمونهازترکوچکخیلیچهاگرماکتاین.داردقرار

مترساختهشدهاستاماواقعاًارزشدیدنرادارد.
سبکطراحیاینبناوامدارِمعماریدورانسلطنترامایچهارماست.
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Grand Palace Bangkok

پاسبانیبزرگهایکاخازواندایستادهنگهبانِدیوجفتشش،کاخهایبخشورودیدر
دررازمردبودایآنها،دارندقرارزمردبودایمعبدرویروبهنگهبانانبیشتر!کنندمی

مقابلارواحشیطانیمحافظتمیکنند.
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 بودای زمردین
چهلحدود،آنبدونوسانتیمتروشششصت،پایهِطولِاحتساببا،استشدهساختهپانزدهقرندرکهمجسمهاین.استتایلنددربوداتصویرمهمترین،بودازمردینیمجسمه
اولفصلدولباس.زمستانبرایدیگریوبارانفصلبراییکی،تابستانگرمفصلبراییکیاست؛شدهطراحیمختلفلباسسه،مجسمهاینبرای.داردبلندیسانتیمتروهشت
،زمردیبودایلباستغییرمراسم.استجواهراتوطالازآنهایهمهجنسواستشدهساختهسومرامایپادشاهیدوراندرزمستانیلباسواولرامایپادشاهسلطنتزماندر

درهرسالسهنوبت،وهمزمانباشروعفصلجدید،توسطپادشاهانجاممیشود.
عکاسیازداخلمعبدبودایزمردینممنوعاست،اینتصویررابهلطفزومدوربینوراهنماییلیدرتوانستمازدرببیرونیمعبدبگیرم.

Chakri Maha Prasat Hall تاالر چاکری ماها پرست 
باقصراینتمایزوجه.استشدهانجامانگلیسیمعماریکتوسطآنطراحیوشدهساخته1877سالدرپنجمرامایپادشاهتوسطکهبودهسلطنتیاقامتگاهیکساختماناین
بارا(وتختتاجسالنزیرینقسمت)اروپاییسبکترکیبتوانمیبنااینمعماریدر.استشدهساختهآنرویکهاستگنبدیسهوجود،سلطنتیدرکاخموجودقصرهایدیگر
معماریتایلندی(سقفبنا)بهوضوحدید.همچنیناینمکانمحلزندگیپادشاهرامایپنجمهمبودهاست.درحالحاضرازاینساختمانبرایضیافتهایدولتیاستفادهمیشود.

Ramakien گالری و داستان  
داستانکهدارندوجوددیواریهاینقاشی،داردقرارمعبداطرافدرکهگالریدر
این.کشدمیتصویربهرا(هندانایراماییحماسهتایلندیینسخه)راماکیان
روایترا(انسانپادشاه)راماو(دیوهاپادشاه) Tosakanthبیننبردداستان
سیدانامشکهراراماپادشاهیملکه،تواساکانتکهاستشرحبدینماجرا.کندمی
در.شودعاشقشسیدااستامیدوارکهجایی،بردمیالنگکاشهربهودزدیدهاست
بیشماردوستانوخویشاوندانازتوساکانت،گیردمیصورتآنپیدرکهنبردی
دررامیمونارتشتنهاراماپادشاهکهحالیدر،بپیوندنداوبهکهخواهدمیخود
تواساکانتسرانجام.هستنداوفرمانتحتمیمونبزرگمتولدینفقطودارداختیار

شکستمیخوردوپادشاهراما،سیدارابهایودایا،پایتختخودبازمیگرداند.

مجسمه ی زمردین بودا مهمترین نماد بودا در تایلند



دوچرخه و طبیعت /  / شماره نهم / تابستان 1399 4849

سیام نیرامیت بانکوک
تنها یک تئاتر نیست!

تیمتحریریهنشریه

باخبرهبازیگرصدوپنجاهنمایشایندر.استتایلندکشورملیتئاتِرنیرامیتسیام
جادوییایصحنهطراحیهمراهبهاساطیری؛هاییشخصیتقالبدررنگارنگهاییلباس
جمالتاینشاید.کنندمیمیخکوبراشما،ایدندیدهخودچشمبهحالبهتاًاحتماالکه
.دادخواهدقرارتاثیرتحتًعمیقاراشمانمایشاینتماشایامابرسندنظربهآمیزاغراق
موسیقیازگرفتنوامباهمچنینوکاربلدبازیگرانیکمکبهتوانستهنیرامیتسیامتئاتر
زندهوصدایدالبیسالنبهخوبیهنر،فرهنگ،تاریخوتمدنغنیتایلندرامعرفیکند.

بخشهایدیگرتئاترسیامنیرامیتبانکوک:
مناطِقازسنتیهایخانهوبرنجمزارعباروستاییِماکت،سالنبیرونییمحوطهدر
تپهرنگارنگهایپوششمانندرامنطقههرهایلباسمردم.داردقرارتایلندمختلف

هایقبیلهایمردمشمال،بهتنمیکنند.
هایروشوتایلندرسوموآدابهمچنینومردمیروزمرهزندگیتوانیدمیهاخانهدر
وشویدآشناابریشمبافتنمانندآنهادستیصنایعهنربا،کنیدمشاهدهراآنهازندگی
غذابودنآمادهصورتدروکردهمشاهدهراتایلندیسنتیغذاهایطبخینحوهیا

ازآنمیلکنید.
برایمتنوعیهایفروشگاهوهارستوران،بیرونیفضایدر،زیباهایماکتاینبرعالوه
ساختهتایلندیسبِکِنوازچشموزیبامعماریباهمگیکهداردوجودسوغاتییتهیه
شبیکساختنبرایآلایدهمکانیبهرانیرامیتسیامتئاتر،موارداینتماِم.اندشده

رویاییدربانکوکتبدیلمیکند.
توانیدمیراحتیبهشما.رودمیصحنهرویبهبانکوکدرشبهرنیرامیتسیام
یاوکنیدتهیهنیرامیتسیامسایِتوبازآنالینصورتبهراالعادهفوقتئاتراینِبلیت

بهصورتیحضوریبلیتآنراخریدارینمایید.

کوتاهییفاصلهدربدانیدکهبسهمیننمایشایندرخشانیصحنهتوضیحدر
صحنهرویعظیمیکشتیزدنیبرهمچشمدروشودمیانجامصحنهتعویضمراحل
بهشروعآندرهاقایقوشودمیجاریصحنهجلویواقعیرودییاوگیردمیقرار
فرهنگبهتِرشناختدرراشمافردمنحصربههایصحنهاینتماشای.کنندمیحرکت

تایلندیاریخواهدکرد.

شویسیامنیرامیتبانکوکرامیتوانبهسهقسمتتقسیمکرد:
الف:سفریبهدلتاریخ(تمدنهایشمال،مرکزی،شمالشرقیوجنوبی)

ب:سفریبهسهجهان(بهشت،جهنموجنگلهیمپان)
ج:سفریبهفستیوالشادمانی(جشنوارهیآبورویدادهایمهمبودایی)

ثبتسالندرکتابگینس
نیرامیتسیامنمایشمیزبان،صندلیهزاردوحدودظرفیتیبا»راچادا«تئاترسالن
عمقمترچهل،عرضمتروپنجشصتباایصحنهپیشبا،مجهزِسالناین.است
رکوردهایکتابدردنیانمایشیصحنهترینمرتفععنوانبهارتفاعمتردوازدهو
ازنیمیکهاستایاندازهبهنمایشیصحنهبزرگی.استرسیدهثبتبهگینس
هاینمایشبرگزاریازاصلیهدف.استدادهاختصاصخودبهراتئاترسالنکلفضای
مردمقدیمیرسوموآدابوتایلندیتاریخچهکشیدنتصویربهسالنایندرمختلف

.استکشوراین
نورپردازِی طراحیو است قدرتمندی نورپردازی سیستمدارای راچادا تئاتر سالن
وصحنهِنورتغییرزماندرکهصورتیبهاست؛استثناییبسیار،نمایشهرمخصوص

تاریکشدنسالن،نفسهادرسینهحبسخواهدشد.

سفربهتاریخ
جهنمازتصاویریوشدهمعلقسقفازتایلندیآییِنبهشتِیفرشتگاِنهاییصحنهدر
مرتکبکهراگناهکارانیمجازاتتوانیدمیهمچنین.گذارندمینمایشبهراشیاطینو
ایافسانهجنگلدرکهایاسطورهموجوداتباوکنیدتماشاشوندمیدروغوزنابه

Himmapanزندگیمیکنندمالقاتکنید.
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هرکهچرانیستآسانیکارعنوانهیچبهتایلندیغذاهاییدربارهنوشتن
محضبه،بنویسمسرزمیناینآتشینغذاهاییدربارهامگرفتهتصمیمبار
شدهمجبوروآمدهسراغمبهعمیقیگرسنگیاحساس،آنتصاویریادآورِی
البته.بدهمسفارشگرمغذاییوبردارمراتلفنیاویخچالسراغبرومام
تایلندیغذاهایپایگرِدبهراهدواینازکدامهیچینتیجهکهاستواضح
گرفتمتصمیمخودمبارفتنکلنجارازپسهمباراین!استنرسیدههم
نوشتنِگزارشِغذاهایاینسرزمینرابرایمجلهیدوچرخهشروعکنم.
یشدهشناختهو(کالسیک)اصلیغذاهایکنممیسعییادداشتایندر
بهنگاهیکهنیستلطفازخالیآنازپیشاماکنممعرفیراتایلندی
تفاوتبیاندرمؤلفهترینمهمشاید.باشیمداشتهتایلندمردمغذاییرژیم

غذاهای تایلند
با چاشنی گدازه های آتشین

تیمتحریریه

سپسودریاییمحصوالتازبسیاراستفاده،ایرانباتایلندمردمغذاییرژیم
آتشینهایگدازهیادبهراماکهتندی.باشدغذاهایشانمرزوحدبیِتندی
نیستمعمولیتندییکهاتایلندیِخوراکتندی.اندازدمیآتشفشانیک
هستندپنهانفلفلاززیادیحجمزیِرمواردبیشتردرغذاهاجاآندرکهچرا
اگربنابراین.شوندمیهمراهیتندبسیارچاشنییکبانباشندهماگرو
راموضوعاینسفارشازقبلاستبهترنداریدراتندغذایصرفآمادگی
حرفیوکنیدفراموشاگرکهباشیدداشتهیادبهرانکتهاین.کنیدعنوان
!بزنیدلبآنبهبتوانیدکهباشیدداشتهانتظارنبایدنزنیدغذایتانتندیاز
تررنگکمتوریستیهایمکانیاومدرنهایرستوراندرغذاتندیِموضوعالبته

است،اماشماهمیشهجوانباحتیاطرارعایتکنید.

کنیداستفادهدیگرغذاهایازاستبهترنیستیددریاییغذاهایعاشقاگر.شوندمیطبخبخارپزیاوپزآبصورتبهوهستنددریاییتایلندغذاهاییعمده
چراکنیدانتخابغذاهافهرسِتازراداریدتمایلکهغذاییهروکنیدپیداراالمللیبینهایرستوارنازایمجموعهتوانیدمیراحتیبهشهرهااکثردرو
تواندمیشدهسرخدریاییغذاهای،مقابلدر.نیستآسانیخیلیکارندارندآنباچندانیآشناییکهمسافرانیازدستهآنبرایدریاییغذاهایخوردنکه

گزینهمتعادلتریباشد.
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)Pad Thai( نودل سرخ شده به سبک تایلندی  

تادویستحدودابتداداردقرارالمللیبینغذاهایلیستدرکهغذااینیتهیهبرای
تفتمرغتخموپیازباهمراهدقیقهچندمدتبهادامهدروپزندمیرانودلگرمسیصد
میدهند.ایننودلبهدلیلترکیبیکهباشکر،سسماهی،پودرِکاری،دانههایبادام
ذکرشایانهمچنین.دهدمیارائهشمابهرامتفاوتیطعمداردهاافزودنیسایروزمینی
»میگو«خوشمزهومتفاوتغذایاینطبخدرضروریواصلیموادازیکیکهاست

استکهطرفدارانزیادیدارد.

)Som Tum( سام تام  

مقویساالدیتامسام.استپیچیدهدنیاسراسردراشآوازهکهتردوتندساالدی
وجودواقعدر.کنیدمیلاصلییوعدهعنوانبهراآنتوانیدمیراحتیبهکهاست
غنایبهوبخشیدهآنبهمتفاوتطعمیساالدایندرزمینیباداموخرچنگ،میگو
باتاشودمیباعثساالدایندرشدهدارطعمهایچاشنیانواعوجود.استافزودهآن
مانندهمساالدایندر.کنیدتجربهزمانهمراهاطعمازدنیایی،آنازاندکیخوردن
،کلمهایبرگ،هویج،سیر،سبزلوبیانظیرسالموتازهسبزیجاتانواعدنیاساالدهایاکثر

انبهیهندیوگوجهبهکاررفتهاست.
خوردنازکهباشیدداشتهدقتفقطکنیدمیلراحتخیالباتوانیدمیراساالداین

تکههایفلفلسبِزتندوآتشیِنموجوددراینساالدپرهیزکنید!

)Gaeng Keow Wan Kai( مرغ سبز کاری  

،مرغتامانندمیحرارترویقدرآنوشدهترکیبهمبانارگیلشیر،ماهیسس،مرغ
کاماًلنارگیلشیرتاکردهجداجوشدرحالمحتوایازرامرغسپس.شودپختهونرم
کردناضافهبهنوبترسیدمطلوبغلظتبهنارگیلشیرکهاینازپس،شودغلیظ
وشودمیاضافهسسبهًمجدداشدهجدامرغ،آخریمرحلهدر.رسدمیخمیرکاری
پسازکمیماندندرآن،ریحان،برگهایلیمو،نخودوفلفلرابهغذااضافهمیکنند.

)tom yum goong( تام یام گونگ  

مگرمیشودطرفدارسوپوغذایدریاییباشیدوبهسراغاینغذانروید؟!
ایننابهایطعموعطرهاازسرشارواستتایلندیاصیلغذاییکگونگیامتام
چونهاییادویهوجودباواستتندمیگویِسوپنوعیغذااینواقعدر!استکشور
موسیر،فلفل،سبزیجاتِخشک،سنبلِهندی،کوشنهو…طعمیبینظیرودوست
کهشوندمیشاملراغذاایناصلییمادهدوقارچومیگو.استکردهپیداداشتنی
هایتجربهیشیفتهاگر.اندکردهایجادرادلچسبیِترکیب،ماهیمخصوصسسبا
تفاوتتاکنیدامتحانراغذااینازقاشقیکفقطاستکافیهستیدجدیدغذایی

غذاهایخوشعطروتنِدتایلندیرابادیگرکشورهابهخوبیاحساسکنید.

)Tom kha gai( تام خا گای  

بهغذااینبرایفردمنحصربهایمزههادهندهطعمانواعونارگیلشیر،مرغِترکیب
!باشیدکردهامتحانراآنمشابهحالبهتااستکماحتمالشکهاستآوردهارمغان
گرددبرمیآندررفتهکاربههندیسنبلیساقهبهغذاایناصلیِطعمتفاوتِعلت
مردمبرایخوشمزهغذاییبهتندهایفلفلوکوشنه،موسیرکناردرگرفتنقرارباکه
هایطعمترکیباماشودمیآمادهسرعتبهسوپایناینکهبا.استشدهتبدیلتایلند
بهخاگایتامشدنتبدیلبرایهمچنین.شودانجامحوصلهباوماهرانهًکامالبایدآن

یکغذایدریایی،جایمرغومیگوراباهمعوضمیکنند.
راتندطعماگرواستترروشنمعموالاستشدهثبتتصویردرآنچهازغذااینرنگ

برایغذانمیپسندیددرانتخابآناحتیاطکنید!

)Yam Nua( یام نوا  

نوایام.استسازگارهاایرانیمامزاجباکهاستتایلندیغذاهایمعدودازیکینوایام
تماموکاملگوشتخوراکیکواقعدراماشودمیشناختهساالدعنوانبهتایلنددر

عیاراست.
کنندمیدارطعمفلفلباراگوشت،آنطبخبرایوشودمیتهیهگاوگوشتازغذااین
رفتهکاربهگوشِتهایورقهدرکنار.شودنرموتردخوبیبه،گوشتکهصورتیبه
کهداردوجودنیزشیرینطعمباایشدهپختهِکوچکهایزمینیسیب،غذاایندر

ترکیبآنباگوشتگاو،طعمیدلچسبایجادمیکند.
توجهبا.هستندنوایامدهندهتشکیلمواددیگرازشدهخردفلفلولیمو،نعنا،پیاز
بابکهتایلندیغذاییکخوردنبرایشمابهماپیشنهادغذاایندرهامزهتنوعبه

میلتانباشدیامنوااست.

Thai Street Foods غذاهای خیابانی تایلند  

کافیرستورانوکافهبهرفتنتنها،شویدآشناتایلندمحلیغذاهایبااینکهبرای
غذاییفرهنگبابهترآشناییبرایوخورندمیغذاخیاباندربیشترهاتایلندی.نیست
تایلندهایخیابان.شویدهمراهآنهاباوبزنیدقدمآنهایخیاباندرباید،کشوراین
وعدهمیانخریدبرایمتعددیهایغرفه.هستندفودفستهایرستورانشبیهبیشتر
هایصندلیومیزخودمشتریانازپذیراییبرایفروشندگانازبسیاریودارندوجود
وجوشجنبوهیجانازپرتایلندیغذاهایفرهنگ.اندکردهتعبیهایسادهپالستیکی
یتجربهبرایکافیجسارتازکهکسانیآنبرایًیقیناواستجمعیدستههای
خودسفردربنابراین.داشتخواهدپیدرجذابیینتیجهبرخوردارندجدیدغذاهای

بهتایلند،درخیابانهاوبازارهایشبانهبهدنبالاینغذاهایخوشمزهباشید.

Eating insects in Thailand خوردن حشرات در تایلند  

توریستاززیادیتعدادامانکردیمامتحانراحشراتباشدهطبخغذاهایماًحقیقتا
وغذاهااینبینچندانیتفاوتداشتنداعتقادوبودندکردهتجربهراآنکهبودندها
پروتئینکهروآنازحشراتبساچهونداردوجودخوریممیماکهگاویومرغِگوشت

بیشتروچربیکمتریدارند،مفیدترند!
آغاز»ابریشمکرمالرو«باراخودخواریحشرهیتجربهکهکردندمیتوصیهمابه
همانندهاآنیمزهوهستندصدفِشبیهدهاندرودارندنرمیبافتالروهازیرا.کنیم
وسوسکهایگزینهبرویدپیشحشراتخوردندربخواهیداگراما.استعدس
کردهامتحانراسوسککهآنهایتجربه!دارندقرارشمابرابردرهمشدهسرخعقرب

اندمیگویددردهانشبیهبهپوستتخممرغاستومزهیخاصیهمندارد.

 ما در این سفر همه  ی گونه  های غذا را در تایلند تجربه کردیم و نه از صرف غذا در رستوران  های مجلل گذشتیم و نه بی خیالِ کافه  های 

بازار شدیم و نه از غذاهای خیابانی دست کشیدیم. برای همین به شما پیشنهاد می دهیم تمامی آن ها را تجربه کنید و از آن لذت ببرید
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چگونه با دوچرخه سفر برویم
نکته هایی مهم برای سفر با دوچرخه 

آیدینغفارنژادمهربانی/کتابسفربادوچرخه

کافیاندازهبه.بودخواهدجریاندرمناسبیسرعتبادنیاپاهایتانزیردردوچرخبا.یافتتواننمیدوچرخهازبهترراهیدنیادیدنوکردنسفربرایگفتتوانمیجراتبه
جاهرومیرانیدخواستیدکههرجابه.آزادیدشما،دوچرخهروی.ببریدلذتمسیرهایزیباییازبتوانیدکهآرامکافیاندازهبهوبرویدخواهیدمیکهجاهربهبتوانیدکهسریع
کهخواستیدتوقفمیکنید.هروقتخستهشدید،هرجاییکهبودیدچرتیبزنیدچونبرایرسیدنبهمقصدبعدیتاننیازیبههماهنگیبازمانرسیدناتوبوسنخواهیدداشت.
رویبرگشتنکنی.بادرستغذاییاجاقرویشبانهکمپدر،خاکیمسیریگذاشتنسرپشتازپسیاوبرسیشهربهداشتنیدوستغذایوعدهیکخریدبرایتابزنرکاب
بلندیتپهازتابزنیدرکابتوانتمامباسپس.شویدخیرهپرندگانبهوکنیدخیالبافیایلحظهاستممکن.کردخواهیدتجربهراتغییرحالدراحساساتازایزنجیره،دوچرخه

ردشوید.احساسموفقیتعجیبیخواهیدداشت.

چهچیزیبرایشروعنیازدارید؟
حتمانیستالزمشما.دهدانجامتواندمیکسیهرکهاستچیزیدوچرخهباسفر
نیازی.باشدترپایینمشخصیحدازسنتانیاوباشیدداشتهایآمادهخیلیبدن
دوچرخهنیستالزمحتیونداریددوچرخهباسفرمورددرزیاداطالعاتداشتنبه
کنیدرهاراچیزهمهحاالهمینکهنیستمعنیبدیناین.باشیدداشتهخاصیخیلی

باسفربرایهستیدکهشرایطیهردرتوانیدمیولی.بزنیدجادهبهبرنامهبدونو
کنیدآمادهسفراولیهنیازهایازلیستیتوانیدمیامروزاز.نماییدریزیبرنامهدوچرخه
درکهنیازهاییازخوبیدیداستبهترسفرشروعازقبل.نماییداقدامآنهاتهیهبرایو

سفرخواهیدداشتبهدستآوردهوآمادگیالزمراداشتهباشید.

طراحیمسیربرایسفربادوچرخه
.استجذابسفرخوداندازهبهخودخودیبهدوچرخهباسفربرایمسیرطراحی
ممکنبیاییدراخودحرکتمسیرنقشهطریقازخواهیدمیباراولینبرایکهوقتی
اینجاراشگردهاازایمجموعهمانباشیدنگرانولیباشدکنندهگیجحدیتااست

گردآوردهایمکهتوسطآنمیتوانیدبهترینمسیرهارابیابید.
گردشگریبرای زمان بهترین :باشید داشته نظر در همیشه

مسافرتبرایزمانبهترینحتمامنطقههردرعمومی
دهیدترجیحشمااستممکن.نیستدوچرخهبا

.کنید مسافرت منطقه اصلی فصلاز خارج
پروازهای ،است تر خلوت که زمانی

وآبوکنیدپیداتوانیدمیارزانتری
قابلوخوبکافیاندازهبهنیزهوا
برویدتوانیدمیکجاتا.استقبول
برای داریم ای ساده فرمول ما :
توانیم می که مسافتی تخمین
هردردوچرخهبا سفریکدر
مقداربایدماابتدا.کنیمطیروز
بطورداریمانتظارکهرامسافتی
کنیم طی روز هر در متوسط
مسافتاینمابرای.بزنیمتخمین
باکهاستکیلومتر80حدوددر

تواندمیمسیرپایینوباالبهتوجه
بهاگر.شودکمتریابیشترکیلومتر20

کنیدمیشروعرادوچرخهباسفرتازگی
.بگیریدنظردرراکیلومتر60حدودمسافت

میضرب5دررامتوسطمقداراینماسپس
توانیممیهفتههردرکهرامتوسطیمقدارتاکنیم

طیکنیمبهدستآید.
طیتوانیممیکهمسافتیمقدارازخوبیتقریبمحاسباتاین

مابهمسیربیندرتماشاواستراحتزمانیومختلفهواییوآبشرایطباکنیم
روزیکسفرانتهای هردرایمگرفتهپرواز،مقصدبهرسیدنبرایاگر.دهدمی

مجددمونتاژیابندیبستهنظیرکارهاییبتوانیمتاگیریممینظردردوچرخهبدون
خوبینقشه.دهیمانجامراجدیدمحلدرجهتتعیینوپروازرفعخستگی،دوچرخه

تهیهکنید
خوبنقشهیکهستیدسواریدوچرخهبرایمسیرهابهتریندنبالوقتی
1:5000.000مقیاسباهایینقشه.باشدمفیدبسیارتواندمی
عوارضخصوصدرخوبیدیدتوانندمی1:200.000–
نقشهاین.دهندارائهمسیرفرعیهایراهوزمین
تهیهطوالنیمسیرهایبرایبخواهیداگرراها
برخیولیباشندگراناستممکنکنید
از اطلسی بتوانید است ممکن مواقع
بهرانظرتانموردمسیرهاینقشه
مطلوبکیفیتباومناسبقیمت
تواندمیصورتایندر.کنیدپیدا
کردهجدارانیازتانموردصفحات

واستفادهنمایید.
از استفاده به مند عالقه اگر
نقشه الکترونیکی های ورژن
برای مناسب گزینه هستید ها
کهایستگزینهازاستفادهشروع
کاربردهای برای همه روزها این
:گیرندمیبهرهآنازخودروزانه
تواندمیبرنامهاینآیاولی.مپگوگل
سواری دوچرخه برای عالی مسیر یک
توسطشدهارائهمسیر.خیردهد؟پیشنهاد
نظر در اولیه طرحی عنوان به را مپ گوگل
ابزارهاییوکاغذیهاینقشهازاستفادهباکهبگیرید

کهدرزیرمعرفیمیکنیمبهترخواهدشد.
و برآورد در تواند می مپ گوگل در ماهواره گزینه شروع برای
یاو(زدنرکاببرایجادهمناسبشانهمثال)باشدموثربسیارمسیروضعیتشناسایی
بتوانجاییمیاندرختهارابهعنوانمحلیمناسببرایچادرزدنشناساییکرد.

برای اینکه از گوگل مپ یک قدم جلوتر بروید می توانید سایت هایی مانند Ride With GPS و BikeHike و Cycle Route را 

هم امتحان کنید. همه اینها بر مبنای گوگل مپ کار می کنند ولی امکاناتی مانند ایجاد راهنماها، پروفیل ارتفاعی مسیر و ترک 

های قابل دانلود از مسیر نیز در این برنامه ها گنجانده شده است.
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دوچرخهمناسببرایسفر
ماکنمانتخابسفربرایراایدوچرخهنوعچهپرسدمیماازکسیکههنگامی
باسفرتاریخ.نیستمهمواقعادوچرخهکهکنیممیشروعموضوعاینیادآوریبا
طیهاییدوچرخهباراطوالنیهایمسافتکهاستهاییتوریستازپردوچرخه
Thomas Stevens .اندنبودهمناسبکاراینبرایظاهردرحداقلکهاندکرده

 penny farthingنامبازمانآنمدلقدیمیدوچرخهیکبارادنیا1880دههدر
نیمحدودHeinz Sticke.(بزرگبسیارجلویچرخباهاییدوچرخه)زدرکاب
ازهمچنین.داشتسرعت3فقطکهزدرکابایدوچرخهرویراکیلومترمیلیون
دوچرخهاینکهمهمنکته.استشدهاستفادههاقارهطولکردنطیبرایچرخهسه
درپیروزیدرعاملمهمترینمثبتنگرشوتصمیم.نیستضروریاصالخوب
درشماکهباشیدداشتهنظردر.دوچرخهقیمتنهاستدوچرخهباسفرموفقیت
خوبیپولاستممکنکهبپردازیددوچرخهبرایاضافیهزینهخواهیدمیشرایطی
دوچرخهخریدکهنکنیدتصویراصالاینکهدیگرنکتهو.باشیدنداشتهسفربرایهم
دوچرخهچهاینکهازجدایشما.کندمیرهامکانیکیهاینگرانیازراشماگرانتر
پیشونگهداریدغدغههمیشهکنیدمیسواریدوچرخهکجاوشویدمیسوارراای
وسایلدنبالاینکهبجایاستبهتروداشتخواهیدرامکانیکیناخواستهآمدهای
راحتوممکنزمانترینسریعدرراوسایلترینعمومی،بگردیددوچرخهخاص
شرایطکهکنیدپیداایدوچرخهتوانیدمیپایینهزینهباشما.کنیدپیداروشترین

مناسببرایسفرراداشتهباشد.

حملبااتوبوس،قطاروهواپیما
اگروشماستسفرازبخشیعنوانبهاتوبوسیاقطار،هواپیماوسیلهبهنقلوحمل
انتخابنفرهدودوچرخهمثل)بزرگخیلیعرضیاطولبامعمولغیرایدوچرخه
قصدسفرتاندراگرپس.بخوریدبرمشکلبهآنجابجاییبرایاستممکنکنید
استانداردایدوچرخهامکانحدتاکنیدسعیداریدراعمومینقلوحملازاستفاده
هایدوچرخهازبگیریدتصمیماستممکنBromptonیاBike.نماییدانتخاب
ولینیستندمعمولسفربرایزیادهادوچرخهنوعاین.کنیداستفادهمانند)تاشخو
راکاملسفرهایازهایینمونه.کرداستفادهنیزآنهاازتوانمیحالهرFridayبه
.استشدهانجامتاشوهایدوچرخهازاستفادهباکهیافتتوانمیهاقارهطولدر
آنبتوانیداستممکنکنیداستفادهمعمولغیردوچرخهیکازخواهیدمخیاگر
دوچرخهبهنسبتباالترهایهزینهمنتظرولیباربریبایا)کنیدجابجاهواپیمابارا

.باشیدمعمولی

راحتی
فراهمشمابرایرابهتریاحساسنهایتدرکهاستایدوچرخه،دوچرخهبهترین
توانیدمیحتی.شویدآنسواریکبارحتمابخریدراایدوچرخهاینکهازقبل.کندمی
دوچرخهآنیاوبزنیدرکابساعتچنددوچرخهبادهداجازهکهبخواهیدفروشندهاز
،گردیدمیبردردمچیادردزانو،دردگردنبااگر.کنیداجارههفتهآخریکبرایرا
شمادوچرخهرویاییخودتانراپیدانکردهایدویانیازبهتنظیماندازههایآندارید

انواعدوچرخهها
کهاستالزم،دانستیدایمقدمهسفربرایمناسبهایدوچرخهخصوصدرکهحاال
قصداگر.دهیمارائهتوضیحاتیسفربرایاستفادهموردهایدوچرخهانواعمورددر
هامغازهمعموالکهباشیدداشتهبیادکنیدخریدخودتاننزدیکهایفروشگاهازدارید
نمیقطعاکهایزنجیرههایفروشگاهدرونداردموجودیتوریستیهایدوچرخهاز
ایحرفهفروشنمایندهیکپیشاستبهتر.کنیدپیداراهادوچرخهمدلاینتوانید
دوچرخهنوعاینازمختلفیهایمدلودهدارائهراالزمهایراهنماییبتواندکهبروید

هاراهمموجودداشتهباشد.
خوبیبهکهاندردهمیانهایمدلازهایینمونه،شودمیآوردهادامهدرکهمدلیسه

جوابدادهاندوتعادلخوبیمیانقیمتوکیفیتدارند

model 520 Trek’s classicSurly’s Long Haul Trucker

from VSF Fahhradmanufaktur 400-TX

دوچرخهاینباهاسالخواهیدمیکهباشیدداشتهنظردرولیاستتوجهیقابلگذاریسرمایه.باشیدداشتههادوچرخهاینازیکهربرایرادالری1500تا1000قیمتانتظار
زیرهایویژگیبایدگیرندمیقراردستهایندرکههاییدوچرخه.استترپایینبسیاربازاراولردههاینمونهبرابردرنیزهادوچرخهاینقیمتوکنیدتجربهراشادیلحظات

راداشتهباشند.

راهادوچرخهاینازبرخی.کنیدسوارآنبرخواهیدمیکهراچههرتااندآمادهکیفیتباهایدوچرخهاین.انددوچرخهدنیایمقاوموبزرگهاینمونه،سفریهایدوچرخه
.شوندمیساختهThorn or .Koga مانندمعروفبرندهایتوسطنیزدیگربرخی.کنندنمیتولیددوچرخه12ازبیشخودکارگاهدریکسالطولدرکهسازندمیصنعتگرانی
ملزوماتتوانیدمیاینکهبهاعتمادباایصخرههایمسیردروهارودخانهمسیردر،هاکوهستانفرازاز،کنندطیرادنیاکلبتوانندبایدهادوچرخهنوعاین،سازندهازجدای
دنیاتمامدرکهشودمیگرفتهنظردر26معموالهاچرخاندازهوشوندمیساختهشخصهایاندازهاساسبراغلبهافریم.ببندیدآنبندترکروینیزراخودهفتهیکحداقل
رنگبایستمی،ردهایندر.باشددوچرخهزیباییوقطعاتباالیکیفیترویبرتمرکزبایدسطحایندرهاییدوچرخهبرایاستترآسانکردنشپیداوشودمیاستفادهبیشتر

آمیزیخاصبرایدوچرخهوکیفیتوتمیزیجوشبسیارموردتوجهقرارگیرد.

آمادگیمختلفهواییوآبشرایطبرایحتما،گزینیدمیبررادوچرخهباسفروقتی
دریاوکندمحافظتاحتمالیبارانبرابردرراشماکهداریدمناسبیلباس.دارید
.باشیدنداشتهمشکلیمانیشببرایکهداریدتدارکی،هواناگهانیشدنسردصورت
رویاروییبرایکاملیامکاناتتوانیدنمیشماکهباشیدداشتهنظردرحالهردرولی
هوابینیپیشازهمیشهاستبهترپس.باشیدداشتههمراههواییوآبشرایطتمامبا
متمرکزشدهبینیپیشهوایوآبرویبربیشترراتانآمادگیوباشیدداشتهاطالع
،مختلفیهایسایت.کنیداستفادهتوانیدمیمختلفیمنابعازکاراینبرای.کنید
میکهدارندهاییاپلیکیشنآنهااکثر.دهندمیارائهراهواشناسیبهمربوطاطالعات
انتخابراهااینازیکیحتما.باشیدداشتهگوشیرویراآنالینهایبینیپیشتوانید
 accuWeather.com اپلیکیشنوسایتازمنظوراینبرایما.کنیداستفادهآنازو
وهادادهبه.شویدجویامنطقهجویشرایطازسفرازقبلحتما.کنیممیاستفاده

وآبشرایطتمامیبرایخوبیهایشاخصاعداد،هاوقتبعضی.نکنیداتکااعداد
باشدآلایدهبسیارسواریدوچرخهبرایابریهوایاستممکنمثال.نیستندهوایی
درآنچهازکمترخیلیشناسیهواهایگزارشدرمعموالصائقهوبرقورعدولی
جویوپرسبرای.شودگرفتهنادیدهاستممکنوکندمیخودنماییاستواقعیت
وبالگ.کنیدجستجواینترنتدرشناسیدنمینظرموردشهردرراکسیاگر،محلی
میکههستندنفراتیتلفنشمارهشاملمعموالمنطقهآنبهمربوطهایسایتوها
هایآگهیدر،نشدیدسایتیچنینیافتنبهموفقاگر.کنندکمکشمابهتوانند
دیگریچیزهریاوخودروبازمینفروشوخریدبهمربوطآگهیهر.بگردیداینترنتی
بتوانداینکهازاحتماالکهاستکسیشمارهحالهربه،باشدشهرآنبهمربوطکه
استفادهروشایناززیادیهایبرنامهدرما.شدخواهدخوشحالبکندشمابهکمکی

کردهایمودرمواردزیادی،نتایجبسیارخوبیگرفتهایم.
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 1- دوچرخه سواری سالمت جسمی، روانی و ذهن را بهبود می بخشد

کمتریجسمانیفعالیتکهافرادیبهنسبت٪32دارندتریفعالجسمانیزندگیسبککهاشخاصیسالمتدهدمینشان،انسانبدنیفعالیترویتحقیقاتومطالعاتسالها
دارند،بیشتراست.

افزایشراشمانفساعتمادبههااندورفینوآدرنالینآزادسازیهمچنین،کندمیتقویتشدتبهراشمایروحیهورزشکنندمیثابتکهدارندوجودتأثیرگذاریومهمبسیارعوامل
میدهند.کافیستدوچرخهسواریراامتحانکنیدوبهآنعادتکنید؛خواهیددیدکهاعتمادبهنفسشمادگرگونخواهدشد.

.بیاوردهمراهبهشمابرایراتازگیوتنوعوشدهترکیبجدیدمناظرتماشایووگذارگشتباتواندمی،شودمیاجراخانهازبیرونکهاستفعالیتیسواریدوچرخهکهازآنجایی
شماذهنورزشاینحیندر.شوندمیآسانوسهلبسیار،روزمرهیپیچیدهافکاروشدهفعالشدتبهشماذهنوگذارگشتوسواریدوچرخههنگامامانباشدآسانباورششاید

باقدرتچندبرابریمشکالترابهگونهایجادوییوشیرینپردازشمیکند.

 2- دوچرخه سواری و کاهش وزن

.شودمیتبدیلچربیسوختمصرفیکارخانهیکبهشمابدنسواریدوچرخهبا
1000تا400بینشمابدن،سواریدوچرخهدربدنیفعالیتشدتومیزانبهبسته

کالریدرساعتمیسوزاند.
رابخشیلذتکارشماکهاستاینداردوجودورزشاینمورددرکهجالبیینکته
کالریهرلحظهدرکهتفاوتاینبااماتان؛عالقهموردفیلمدیدنهماننددهیدمیانجام
درماندنیاودیدنفیلمنظیردیگرهایفعالیتانجامباکهدرحالیسوزانیدمیبسیاری

خانه،کمکیبهبهبودشرایطجسمانیخودنمیکنید.

13 فایده ی شگفت انگیز دوچرخه سواری 
برای کاهش وزن، تناسب اندام، عضالت پاها و ذهن 

تیمتحریریه

سایکلینگمعتبریمجلهدر2019میدرآموزشاین.پرداختخواهیمسواریدوچرخهانگیزشگفتیفایدهپانزدهبهیادداشتایندرامااست؛پایانبیًتقریباسواریدوچرخهفواید
نیوزمنتشرشدهاست.همراهِماباشیدوبااطمینانوآگاهی،دوچرخهسواریراازهمینحاالآغازکنید.

 3-  به دست  آوردن بدنی زیبا و عضالنی

چربی فقط سواریدوچرخه که است معنا این به سواریدوچرخه در فشار عنصر
،همسترینگاطرافوپادرخصوصبه،کندمیایجادزیباعضالتبلکه،سوزاندنمی
ازدارندبیشترییماهیچهکهافرادیکهاستآندیگرجالبینکته.رانسرچهار
زمانییاو!خوابدرحتی.سوزانندمیباالتریکالریدارندبیشتریچربیکهافرادی

کهفعالیتبدنیندارند.
هماننِدتراشخوشپاهاییوعضالنیبدنیداشتنبرایکهباشیدداشتهیادبهاما

دوچرخهسواراناسپرینتر،نیازبهیکبرنامهیقدرتیوبدنسازیدارید.

 4-  سالمت ریه ها

کمتریدودوآلودگیمعرضدرسواراندوچرخهکهدهدمینشانجدیدیمطالعهیک
وکنندمیترددداردکمتریآلودگیکهفرعیمسیرهایازکهچراشوندمیواقع
ونشدهمعطل،دارندراآلودگیمیزانباالترینکهشهرهاطوالنیهایترافیکپشت

تقاطعهایآلودهرازودترازخودروهاسپریمیکنند.
همچنینوسواردوچرخهازبیشتربرابرپنجخودروهارانندگانکهدادهنشاننتایج
،هستنداتوبوسسوارکهمردمیازبیشتربرابرنیمدوووهاپیادهازبیشتربرابرونیمسه

آلودگیهواراتنفسمیکنند.
دوچرخهسوارسالیآلودهروزهایدرکنیمنمیپیشنهادعنوانهیچبهماالبته«:سردبیر
هربهگویدمیکهشهرداریتبلیغاتتأثیرتحتکهکنیممیتأکیدهمیشهوشوید
قیمتیدوچرخهسوارشوقرارنگیرید.هیچچیزمهمترازسالمتیشمانخواهدبود.«

 5- دوچرخه سواری خطر سرطان و بیمارهای قلبی را کاهش می دهد

باالتریسرعتباشمابدندرخون،بردمیباالراشماقلبضربانسواریدوچرخه
درکند؛میکمراوزناضافهاحتمالوسوزاندمیرابیشتریکالری،شودمیپمپاژ
یکعنوانبه NHSتوسطکهاستهاییورزشدستهآنازسواریدوچرخهنتیجه
سرطانوقلبیهایبیماریمانندمهمهایبیماریبهابتالخطرکاهشبرایسالمروش

توصیهمیشود.
انجامگالسکودانشگاهتوسطجاریسالاوایلدرکهایمطالعهقالبدرجدیدنتایج
رانفروشصتدویستازبیشمحققاندهد؛مینشانراتوجهیجالبموارداستشده
ابتالخطرتواندمیسواریدوچرخهکهدریافتندودادندقرارمطالعهموردسالپنجطی
یدربارهرابیشترمطالب.دهدکاهشدرصدپنجاهتاراسرطانیاقلبیهایبیماریبه

اینتحقیق،میتوانیدازطریقلینکزیرمطالعهکنید.

Medical  / پزشکی
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 ۶- کاهش آسیب های ورزشی

هایورزشبهمربوطشودمیبرشمردهسواریدوچرخهبرایکهمزایاییازبسیاری
رامزایاهمینهمدویدنجملهازورزشیهایرشتهازدیگربسیاریکهاستهوازی

دارند.بهنظرتانبااینحساببازبایددوچرخهسواریراانتخابکنید!؟
دویدنصدهافایدهبرایبدندارد؛امامهمترینتفاوتآنبادوچرخهسواریچیست؟
واردهفشارهایوبدنوزنبایدشمادویدندرکهمعنااینبه.استوزنتحملدویدن
،دویدنبرخالفسواریدوچرخه.رودمیباالآسیبمیزانبنابراینوکنیدتحملرا
درکبرای.کندمیکمشدتبهراهاآسیبموضوعاینونداردوزنتحملبهنیازی
خواهیماستگرفتهصورتخصوصایندرکهتحقیقاتیازیکیبهنگاهیموضوع

داشت.
کردندمقایسهراسواریدوچرخهودویکنندهورزشهایگروهدانشمندانکههنگامی
دربیشتریصدمات٪144133تاسواراندوچرخهبه نسبتهادوندهکهدریافتند
خواهندتجربهرا(DOMS)تأخیریعضالت87٪ کوفتگیوالتهاب٪256وعضالت

کرد.درحالیکهدوچرخهسواریکمترمنجربهصدمهمیشود.

 7- صرفه جویی در پول و زمان

بیاییدسهروشحملونقلرامرورکنیم:
مناسبیپارکجایتابگردید،بمانیدترافیکپشتهاساعت،شویدخودماشینسوار
بایدهمراپارکینگیهزینهًاحتماال،شویدپارکینگواردتاکنیدصبریاوکردهپیدا

بپردازید.هزینههاینگهداریخودرووبنزینو…همکهجایخودرادارند.
انتظاراتوبوسآمدندیرخاطربه،بمانیداتوبوسمنتظر،برویدپیادهاتوبوسایستگاهتا
ترافیکًاحتماال،بمانیداتوبوسحرکتمنتظرهستیدایستگاهابتدایدراگر،بکشید
هاماشینوهاخانهتماشایبه،نماییدپرداخترااتوبوسیهزینه،داشتخواهید

مشغولباشیدتابهمقصدخودبرسیدودرنهایتتامقصدبازکمیپیادهبروید.
بهتاببریدلذتوکنیدسواریدوچرخه،بزنیددورراهاترافیک،شویددوچرخهسوار

مقصدبرسیدوپسازآندوچرخهراقفلکنید.
آلودگیسطحکاهشدرباالییبسیارمیزانبهکوتاهسفرهایدردوچرخهازاستفاده
نقلوحملدرنقدپولوبنزینیهزینهدرتاشویدسواردوچرخهپس.استمؤثرجهانی

عمومیوهمچنینزمانخودتانصرفهجوییکنید.

 8- تقویت حس جهت یابی

بهراشمابدنتانطبیعییابیجهتحسدهیداجازهوشویدگمهاخیابانوجادهدر
خانهببرد.(اندیجونز)

کردنتیزبرایچندانییانگیزهاوقاتگاهی،گوگلهاینقشهواتومبیلهایناوبریدنیایدر
سواریدوچرخهکامپیوتریکرویاینکهمگر).ماندنمیباقیشمایابیجهتطبیعیحس

GPSباقابلیتنقشهبرداریمانند1000Garminسرمایهگذاریکردهباشید.)
تقویتیتمریناتتوانیدمیهاخیابانوجادهدروگذارگشتورفتنبیرونازپس
کهراهاییمحلهوهاکوچه.کنیدامتحانراجدیدمسیرهای.دهیدانجامرایابیجهت
وشودفعالتانمسیریابیحسدهیداجازهونماییدانتخابایدنکردهعبورحالتابه

راهنماییتانکند.

 11- تقویت قوای جنسی

دوچرخهسواریمیتواندزندگیجنسیشمارابهبودبخشد.
کهدانیمنمیدقیقطوربهاما،استخوبیچیزجنسییرابطهکهدانیممیمابیشتر
یرابطه،حقیقتدر.استمفیدبدنکلیسالمتیبرایمیزانیچهبهموضوعاین

جنسِیمنظممیتواندزندگیشماراطوالنیکند.
،داردعهدهبرراکلیولندکلینیکسالمتیانستیتویریاستکهرویزنمایکلدکتر
منظمارگاسمکهمردانیودارندارگاسمسیصدوپنجاهساالنهمعمولیمردان«:گویدمی

دارندحدودچهارسالبیشترعمرمیکنند.«
مثبتپاسخبخشد؟بهبودراشماجنسیزندگیتواندمیسواریدوچرخهآیابنابراین
باالراآقایانجنسیقوای،شوندمیتقویتسواریدوچرخهباکهعضالتیگروه.است
اظهار،سواریدوچرخهبهمندعالقهوارولوژیمتخصص،فورثمتیودکتر.برندمی
استفادهمقاربتطولدر،شوندمیفعالدوچرخهرویکهبدنعضالتتمام«:دارد
ترطوالنیمقاربت،شوندترقویوکنندپیداتوسعهبهترهاماهیچهاینهرچه.شوندمی

خواهدبود.

 10- بهتر بخوابید

برایداشتنخوابخوبشبانه،دوچرخهسوارشوید.
اماشودمیخوابکیفیتبهبودباعثورزشازبعدخستگیکهدانیممیمایهمه

اکنوناینموضوعبهصورتعلمیبهاثباترسیدهاست.
تابیستزنانومردانرویتحقیقسالوپنجسیطی،جورجیادانشگاهمحققان
درصدیچهاروآقایانبرایاندامتناسبدرصدیدوافتکهدریافتندسالههشتادوپنج

برایخانمهامنجربهبروزمشکالتیدرخوابمیشود.
کاهششدیدترین«:دارداظهارتحقیقایناصلیمحققانازیکیدیشمنرودنیدکتر
استزمانیاین.افتدمیاتفاقسالگیشصتتاچهلسنیندرتنفسیوقلبیآمادگی

کهمشکالِتمربوطبهمدتوکیفیتخوابباالمیرود.«
بهبودباعث،کاهشاینوشدهاضطرابکاهشباعثورزشکهمعتقدنددانشمندان
.استاضطرابکاهشدرمهمعواملازیکیسواریدوچرخه.شودمیخوابکیفیت
یکیخودوزنافزایشکهکندمیجلوگیریوزنافزایشازسواریدوچرخهبراینعالوه

دیگرازدالیلاختاللخواباست.

 9- قدرت مغز خود را تقویت کنید

زوالمعرضدردیرترراماتواندمیواستارتباطدرمغزسالمتباکاماًلباورزش
عقلیقراردهد.

،سواریدوچرخهورزِشحیندردهدمینشانشدهانجام2013سالدرکهمطالعهیک
درصدهفتادتابدندیگرخاصمناطقدرودرصدوهشتبیستمغزدرخونجریان
از بعضی  ،ورزشاتمام از پسحتی،شودنمیختماینجا به کار.یابدمیافزایش
بهبودیافتهخونجریان.کنندمیحفظراخودجریاندرصدچهلتا،بدنهایقسمت

برایبدنبسیارعالیاست.
دقیقهشصتتاپانزدهمدتبههفتهدرایجلسهچهارتمریناتدهدمینشانمطالعهاین
وبابهکارگیری75تا80درصدازتوانبدنمیتواندتأثیراتمطلوبیرویبدنایجادکند.

 13-  بهبود کارآیی تعادل کلی بدن

خودبدنوزنازاستفادهوتعادلهایمهارتتاکندمیکمکشمابهسواریدوچرخه
درهموکردخواهندکمکشمابهروزمرهزندگیدرهمهاتواناییاین.ببریدباالرا
ترراحتراهاپیچ،بدنتانوزنازاستفادهباتاکندمییاریراشماسواریدوچرخه
باعثتواندمیفنیعناصراینمدیریتبرایمهارتکسب.برانیدترسریعوبگذرانید
افزایشاعتمادبهنفسگستردهشودبهخصوصهنگامیکهشروعبهپیشرفتمیکنید.

 12- بهتر بخوابید

بسیاِرمزایایبرعالوه،هفتهروزهایاکثردرهوازیتمریناتانجامباتوانندمیافراد
سالمتیمرتبطباورزش،احتمالسرماخوردگیراحدود٪40کاهشدهند.

فشار با ورزش گویدمی ،ورزشی علوم و ورزش استاد  ، Tim Noakes پروفسور
دروکردنفعالباوباشدهمراهضروریهایپروتئینتولیدافزایشباتواندمیمتوسط

جریانانداختنگلبولهایسفیدخون،سیستمایمنیبدنرابهبودبخشد.

مردان معمولی ساالنه سیصدوپنجاه ارگاسم دارند و مردانی که ارگاسم منظم دارند حدود چهار سال بیشتر عمر می کنند

Medical  / پزشکی
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عوارض دوچرخه سواری 
در زنان و مردان 

تیمتحریریه

بدنبرایضررهاییومعایبتوانندمیسواریدوچرخههایفعالیتکهداردوجودهمواقعیتاینامااستصحیحدارندارزشمندمزایایوحسنهادهسواریدوچرخهتمریناتاینکه
آشناسواریدوچرخهمعایبباکهاستمهمبسیاراماکنید؛فکرسواریدوچرخهکنارگذاشتنبهایلحظهبخواهیدکهنیستمیزانیبهآنمعایبالبته.باشندداشتههمراهبهانسان

شویدتابتوانیدازبروزهرمشکلیدرآیندهجلوگیریکنید.

 1- دوچرخه سواری برای تراکم استخوان های شما مفید نخواهد بود
سواراندوچرخهدراستخوانتراکمنسبتوهااستخوانسالمتدرموردزیادیتحقیقات
تراکمسواراندوچرخهکهداردوجودمختلفیدالیل.استگرفتهصورتمعمولیافرادو

استخوانیطبیعیکمترینسبتبهافرادمعمولیدارند.
استشدهپرداختهآنبهکمترفارسیمقاالتدرکهسواریدوچرخهعیبمهمترین
بهبایدکهاستموردترینجدیاینگفتبتوانشایدواستاستخوانتراکمشدنکم
اثربروشودمیواردهااستخوانرویکمتریفشارسواریدوچرخهدر.داشتتوجهآن
دهندنمیانجامدیگریورزشکهسوارانیدوچرخه،متمادیهایسالدرطوالنیزمان
جادهسواراندوچرخهبرایموضوعاینالبته.شوندمیاستخوانتراکمشدنکمدچار
.گیرندمیقراربیشتریضرباتمعرضدرکوهستانسواراندوچرخهکهچرااستبیشتر
رویاستنیازکههاییورزشانجامبرایپزشکتجویزبدلیلگاهیعیباینالبته

استخوانهافشارکمتریواردشودحسنبهحسابمیآید.

 2- اختالل در شریان های عصبی دستگاه تناسلی در زنان و مردان
واردهاشریانبرفشارتواندمیشرایطیدرسواریدوچرخهکهدهدمینشانتحقیقات
چرا.کندموقتحسیبیدچارراتناسلیدستگاهطوالنیسوارییکازبعدوکند
روینشستنهنگامدرزنانومرداندرمثلتولیددستگاهعصبیهایشریانبهکه
مناسبزینیکانتخابباوبگیریدجدیراموضوعاین.شودمیواردفشاردوچرخه

درسایزوزنانهومردانهبودنآنازصدماتپیشگیریکنید.
بیشترعصبیهایشریانسیستمبهواردهفشارباشندترمبتدیسواراندوچرخهچههر
،مناسبمتوسِطفشارباوممتدزدنرکابباایحرفهوآمادهسواراندوچرخه.بودخواهد
سواراندوچرخهاماکنندمیمنتقلفرمانوهارکابرویراخودوزنفشاراصلیبخش

تازهکارازآنجاکهعضالتضعیفتریدارندبیشتِروزنآنهارویزینواردمیشود.

 روانشناسی
Medical  / پزشکی

راهحلچیست!؟
صدماتو عارضه این از جلوگیریبرای دلیل مهمترین:مناسب زین انتخاب 1
عالیبسیارامراینبرایکههازینانواعازیکی.استمناسبزینازاستفاده،احتمالی
این.استشدهتعبیهایحفرهیاوگودیهاآنوسطدرکههستندهاییزیناست
این.شودبرداشتهعصبیهایشریانرویازفشارکنندمیکمکهاسوراخیاوگودی
حیثاززنانبرایحتیواستاهمیتحائززنانبرایهمومردانبرایهمموضوع
.بودخواهدهمترمهمدارندتریکشیدهوسطدروترپهناستخوانیلگناسکلتآنکه
صورتیبهوشدهگرفتهنظردرراموضوعاین،استانداردوجدیدهایزینطراحیدر

طراحیمیشوندکهفشارازرویشریانهایعصبیبرداشتهشود.
اسکلتومیشودانتخابلگناسکلتدوعرضفاصلهآوردنبدستبامناسبزین
.داردتفاوتهمباصورتهمینبههمآنهامناسبزینواستمتفاوتمردبازنبندی
انتخابآموزش“مناسبزینانتخاببرای.نماییددقتزینانتخابدربایدبنابراین

زیندوچرخه”رامطالعهنمایید.
وزنفشارکهکنیدآمادهمکملهایورزشبازودتررابدنتانعضالتکنیدسعی2

بدنتانرویرکاب،فرمانوزینتقسیمشود.
.دهیدانجامدرستیبهرادوچرخهسازیمتناسبتنظیماتکهاستمهمبسیار3

برایتنظیماتمتناسبسازی“آموزشتنظیمسایزدوچرخه”رامطالعهنمایید.
4ازشرتهایپَددارِمخصوص،درزماندوچرخهسواریاستفادهنمایید.

رویازثانیهچندبرایکنیدسعیدقیقهپانزدهتادههرسواریدوچرخهزماندر5
رفتگیخوابازجلوگیریبرایمورداینالبته).بزنیدرکابایستادهوشویدبلندزین

احتمالیدستگاهتناسلیاستوالبتهبهکاهشخستگیپاهابسیارکمکمیکند)

 3- عوارض در زنان
ختاللهایاحتمالیواختصاصیزناندردوچرخهسواریبهدوبخشتقسیممیشود.

1فشاربررویشریانهایعصبیدستگاهتناسلی
استفادهزنانهمخصوصهایزینازسواریدوچرخهبرایهاخانمکهاستمهمبسیار
تولیدزنانومردانبرایکلیبصورتکهمعمولهایزینازاستفادهشایدالبته.کنند
بهبستگیایننیاوردبوجودراخاصیمشکلهاخانمبرایمدتکوتاهدرشودمی
خودمخصوصزینازهاخانمکهشودمیتوصیهاما.داردشخصیهربندیاستخوان
استفادهمردانمخصوصزینازاستالزممردانکهصورتهمانبهکننداستفاده
،وسطدرفرورفتگییاوحفرهیکبودندارابامخصوصهایزینسادهبصورت.کنند

فشاررادرزماننشستنرویزینازشریانهایعصبیبرمیدارند.
2فشاربررویالبیای(لبهایداخلیحولواژن)

تواندمیاختاللاینداشتنبلکهآیدنمیبوجودسواریدوچرخهانجامبااختاللاین
درزماندوچرخهسواریباعثدردشود.

اینباگانهسهوتریلتایمهایرشتهدرایحرفهسواردوچرخهزنانمواردبرخیدر
روخمیدهپوزیشندرسواردوچرخه،هارشتهایندرکهچرا.شوندمیمواجهعارضه
حولداخلیهایلب)البیایتناسلیدستگاهرویبرفشاروگیردمیقرارجلوبه
بامشکلاینمواقعاکثردرداردوجودحلراهدوموقعایندر.شودمیوارد(واژن
برطرفمشکلداردحفرهآنوسطدرمعموالکهزنانهاختصاصیزینیکازاستفاده
اندشدهتولیدجدیدیطبیهایزینکهکردفراموشنبایدرانکتهاینالبتهشودمی
مناطقرویرافشاریهیچکهاستایگونهبهآنهاطراحیامانداردحفرهآنهاوسطکه

کوهنوردییادویدن،رویپیداهمثلرامناسبورزشمکملیکاستکافی:حلراه
نبایدباشیدداشتههمدیگریبدنیفعالیتهراگریاو.باشیدداشتهخودیبرنامهدر

نگرانکاهشتراکماستخوانهایتانباشید.

بزرگتر(واژنحولداخلیهایلب)البیایکهمواقعیدر.کنندنمیواردحساس
درمعموالعارضهاینکهداشتتوجهباید.داردالبیاپالستیجراحیعملبهنیازباشد
وکندمیمشکلایجادگانهسهوتریلتایمهایرشتهدرایحرفهسواراندوچرخه
بانواناختصاصیزینانتخاببامواقعاکثروگیریدصورتپزشکتشخیصبابایدفقط
بسیارهازینتکنولوژیاخیرسالچنددرکهخصوصبه.میشودبرطرفمشکلاین
مراجعهاوبهاختاللاینباکهکسانیاکثرکاوونیدکترگفتهبه.استکردهپیشرفت
گفتهبهواندبودهمادرآنهانفر4مراجعه5هرازواندداشتهزایمانباریکاندکرده

اواینموضوعاتفاقینیست.

 توصیه می شود که بانوان  از زین مخصوص خود استفاده کنند زیرا تفاوت های اساسی بین زین بانوان و آقایان وجود دارد
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