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50دهند و بیش از میلیون نفر در جهان جان خود را به علت حوادث ترافیکی از دست می2/1ساله نزدیک به مهه
شوند.میلیون نفر دیگر مجروح می

یعنی .کشورهاي با درآمد کم یا متوسط استمربوط به1موارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی درصد 90
اند.را در خود جاي دادهوسایط نقلیه%53جمعیت و %84کشورهایی که 

دومین علت مرگ و ترافیکی عروقی، حوادث هاي قلبی ريدهد که پس از بیماارائه شده در ایران نشان میآمارهاي 
سواران، عابران پیاده، دوچرخهسال است. 40در گروه سنی زیر اولین عامل مرگ هاي سنی ومیر در همه گروه

، بیشتر در معرض خطر هستند دیگرها و وسایل نقلیه اتومبیلسرنشینانموتورسواران در مقایسه با رانندگان و 
شود. رانندگان در این میان بیشترین نقش را در پیشگیري از یاد میهاکاربران پرخطر راهعنوان ها بهو از آن

ه را بان را نیزطوري که یک راننده با رانندگی غیر ایمن نه تنها جان خود، بلکه جان دیگربه،حوادث ترافیکی دارند
از ایمنیفرهنگ راه ایمن و ترویج ایجاد و مقررات راهنمایی و رانندگی، اصالح و اعمال قوانیناندازد.خطر می

با توجه به اهمیت موضوع تصادفات رانندگی و باشد.میترافیکی آمار سوانح و حوادث دهنده جمله عوامل کاهش
خالت ابه ویژه کشورهاي در حال توسعه انجام مدعوارض مادي و غیر مادي ناشی از آن براي جامعه جهانی و 

. بسیاري از کشورها با پرداختن به مسائل و امري اساسی در برخورد با این معضل مهم سالمت است،اثر بخش
اصول ایمنی به موفقیتهاي چشمگیري در کاهش تعداد تصادفات و شدت آسیب ها و صدمات ناشی از آن دست 

بیري باشیم ابراي اجتناب از خطر، حذف یا تقلیل خسارات ناشی از حوادث در صدد تدجاست که اند. پس بهیافته
آسایش افراد جامعه تامین شود که امنیت و 

روز از رخداد حادثه ترافیکی اتفاق می افتد.30منظور از مرگ ناشی از حوادث ترافیکی مرگی است که در فاصله طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت١

کشورهاي با درآمد باال

کشورهاي با درآمد متوسط

کشورهاي با درآمد کم 

جمعیت مرگ ناشی از حوادث ترافیکی تعداد وسایط نقلیه ثبت شده
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ها عواملی که بر ایمنی سفر در جادهترین مهم.بینی و پیشگیري هستندکه سوانح رانندگی و جاده اي قابل پیشچرا
عبارتند از: مؤثرنداتو کاهش آسیب ناشی از تصادف

تکنترل سرع-1
کنترل خستگی-2
،کاله ایمنیصندلی ویژه کودكی،ایمنی نظیر کمربند ایمنو تجهیزات استفاده از وسایل-3
ح و کنترل خودرو قبل از رانندگیرانندگی صحی-4

:سرعتکنترل 

حوادث ترافیکی سرعت یکی از مهمترین عوامل خطر در آسیب هاي ناشی از 
هم بر شدت آسیبها تاثیر می گذارد. با کنترل هم بر خطر تصادف و که ،میباشد

سرعت میتوان از بروز تصادفات پیشگیري نمود و ضربه ناشی از تصادفات و
بیشتر کشورهاي جهان سرعت در شدت آسیب وارده بر مصدوم را کاهش داد.

ارتباط بین حوادث ترافیکی می باشد.مصدومیتهاي ناشی ازبروزمهمترین عامل
است. غیر قابل انکار سرعت و شدت آسیب، 

کیلومتر در ساعت سرعت دارد، به طور 80عابران پیاده در تصادف باخودرویی که 
تقریبی اصالً شانس زنده ماندن ندارند. در واقع شانس زنده ماندن عابران پیاده با افزایش سرعت خودرویی که با 

گذارد. احتمال مرگ براي همچنین سرعت بر شدت ضربه تصادف تأثیر مییابد. کند کاهش میرخورد میها بآن
کیلومتر در 30برابر زمانی است که سرعت حین تصادف 20کیلومتر در ساعت 80سرنشینان خودرو با سرعت 

.ساعت باشد

ف را براي سرنشینان و عابرین زمان توقف، مسافت توقف و شدت ضربه تصاددر حین رانندگیسرعت باال
.دهدافزایش می

عوامل تاثیرگذار بر سرعت:

سن راننده
 جنس
میزان خستگی
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قدرت خودرو
کیفیت سطح جاده یا خیابان

درصدي سرعت باعث 5افزایش ه طوریکه باشد، بنوعی ارتباط مستقیم میارتباط بین سرعت و شدت آسیب،
شود.درصد میزان سوانح منجر به مرگ می20افزایش حدوداً 

:و عوامل محیطیخستگی

مصرف موادمخدر و الکل عامل مهمی ،خوابیستگی ایجاد شده ناشی از بیخ
دهند که تاثیرات ها نشان میپژوهشباشد.در بروز تصادفات مرگبار می

زمینه همسان است. در خستگی برروي راننده با تاثیرات موادمخدر در این 
دهد و توانایی بروز واکنش زمان رانندگی، خستگی حالت عصبی را افزایش می

راننده گرایش دارد سرعتش را خستگیدر حالتند. کصحیح را مخدوش می
ساعت یا کمتر خوابیده 3وز افرادي که در طول شبانه ربیشتر کند.

طر بروز حوادث ترافیکی در خ.قرار دارندباالترین میزان خطر تصادف در معرض (اختالل شدید خواب)، باشند
صبح پنج برابر بیشتر از ساعات دیگر شبانه روز است.2حوالی ساعت 

تر شود. هرچه محیط گرمنیز بیشتر میبا عامل انسانی حوادثاحتمال بروز ،گرماي محیط هرچه بیشتر باشد
فرد زودتر از معمول ،چنانچه فرد سعی نکند که وضعیت گرمایی بدنش را کنترل کند به دلیل کاهش آب بدن،باشد

شود.و اگر به این امر توجه نشود امکان بروز انواع تصادفات بیشتر میکندمیاحساس خستگی 

:کمربند ایمنی

کاهش میزان عنوان یکی از موثرترین راهکارهاياستفاده از کمربند ایمنی به
آید که تا به حال بیش از هر مداخله شمار میبهآسیب در حوادث رانندگی  

بر اساس مستنداتبه طوري که ها را نجات داده است.دیگري جان انسان
با در مقایسه بندد ي که کمربند ایمنی میفردنسبت شانس زنده ماندن 

منی از هر جهت ضربه زیرا کمربند ایاست،بیشتربرابر5بندد که نمیفردي
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دارد و در کمربند ایمنی بدن سرنشین یا راننده را روي صندلی ثابت نگه میدهد.وارده را در تصادفات کاهش می
صورت جلورفتن این میزان از چند سانتیمتر تجاوز نخواهد کرد.

کم %75تا 25خودرو و در سرنشینان عقب %50-40جلوي خودرو را در سرنشینان کمربند ایمنی شانس مرگ
کند.می

غیره و چروك شدن لباسهااز بین رفتن آرامش و راحتی راننده،کاهش مهارت رانندگی،باورهاي نادرستی چون 
بند ایمنی در کشورهاي میزان استفاده از کمرردد.گباعث افزایش شدت جراحات و آسیبها در تصادفات می

در روشن و توجیه شده،قوانین مناسب.متفاوت است، اجرا و پشتیبانی از آن مختلف، با توجه به وضع قوانین
هر چه بیشتر از آن مؤثر است.استفاده خصوص اجباري نمودن بستن کمربند ایمنی در 

اي (مانند کمربند ایمنی در هواپیماهاي مسافربري) در دهه چهل میالدي صورت دونقطهکمربند ایمنی در ابتدا به
هاي آمریکایی در خودروهاي تولیدي کارگذاري شد. پس از آن در دهه پنجاه توسط برخی شرکتطراحی و 

به صورت اریب از روي سینه ، ی طراحی شدند که برخالف کمربندهاي معمول آن زمانیمیالدي، کمربندها
دلیل باالبودن خطر مصدومیت اعضاي هاي اولیه بهشد. اما این طرح نیز پس از آزمایشسرنشین خودرو رد می

سوئديکارگیري سه نقطه اتکا توسط یک مهندس با به1958داخلی بدن، کنار گذاشته شد. سرانجام در سال 
نام نیلس بوهلین تحول بزرگی در طراحی و تولید کمربند ایمنی بوجود آمد.صنایع هواپیماسازي به

بود که با استفاده از یک دست اي طوري طراحی شدهنقطهکمربند ایمنی سه
ختن اکننده این اختراع، ضمن خارج سعنوان ثبتبهولووشد. شرکت بسته می

به عنوان 1959انحصار تولید این وسیله به منظور ترویج و پیشبرد آن، از سال 
هاي تولیدي خود آغاز کارگیري آن در اتومبیلنخستین شرکت خودروسازي، به

کرد.

اي در یک خودرونقطهمربند ایمنی سهک
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:صندلی ویژه کودك

گرفتندر آغوش رود. سال به شمار می5مرگ و میر کودکان زیر ل مهمعلدر ایران سوانح و حوادث ترافیکی جز
کیلومتر در ساعت 50وسیله نقلیهاست. در صورتی که سرعتناكبسیار خطرصندلی جلوي اتوموبیلدرکودك
کند و به دنبال آن کودك را کنترل کرد و کودك صددرصد با داشبورد و شیشه جلو برخورد میتواننمیباشد،

آسیب ها و پیامدهاي شدیدي پیش خواهد آمد. 

تا %54سال را  4تا 1و مرگ کودك %70سال را تا1تصادفات، مرگ کودك زیر صندلی مخصوص کودك در

دهد.کاهش می80%

و وزن نحوه نشاندن کودك در خودرو با توجه به سن.بستگی دارداوبه وزن و سن کودكاستفاده از صندلی
:او متفاوت است

این صندلی براي است. شیرخوارانکه مخصوص )Infant seat(صندلی رو به عقب-
با توجه به اینکه شود.کیلوگرم استفاده می13کودکان کمتر از یک سال و یا وزن کمتر از 

کودکان ستون فقرات آسیب پذیري دارند جهت دستیابی به ایمنی بیشتر و جلوگیري از 
این نوع صندلی به صورت رو به عقب در خودرو حرکت ناگهانی در ناحیه ستون فقرات،

شود.ب مینص

در صندلی جلو رو به عقبنکته: اگر خودرو مجهز به کیسه هواي سمت شاگرد باشد، هرگز نباید صندلی

نصب شود.خودرو(صندلی شاگرد)

این نوع صندلی براي که مخصوص کودکان است. )Child seat(صندلی رو به جلو-
)کودك(بسته به قد و وزنکیلوگرم 18الی 9ینسال و وزن ب5الی کودکان با سن یک 

مناسب است.
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این صندلی جهت استفاده کودکانی که که مجهز به کمربند ایمنی است.) Booster seat(صندلی نگهدارنده-
اصالح نحوه قرار گرفتن .استکیلوگرم است طراحی و ساخته شده25الی 15وزن بین 

، کودك)قرارگیري (به دلیل افزایش سطح ارتفاع کمربند ایمنی خودرو روي بدن کودك
باشد.ژگی این نوع صندلی میمهمترین وی

در کاهش استفاده نادرست از صندلی ویژه کودك، میزان تأثیرگذاري این وسیله را
ند. استفاده از کمربند ایمنی مخصوص بزرگساالن براي کودکان خطرناك کها کم میآسیب

شوند. تصادف به راحتی از میان آن به بیرون پرت میاست. زیرا هنگام 

توانند مانند بزرگترها در صندلی جلو بنشینند و از کمربند ایمنی خودرو سالگی به بعد،  می12از کودکان
متر) باید فقط در صندلی عقب بنشینند. سانتی130سال یا کوتاه قامت (کمتر از 12هاي زیر استفاده کنند اما بچه

:کاله ایمنی

حوادث رانندگی در روش براي کاهش میزان آسیب هاترین و بهتریناستفاده از کاله ایمنی به عنوان یکی از ساده
ترین خطرناكوسیکلت فاقد هرگونه سیستم محافظ استر، موتوتصادفبروز هنگام .باشدمیوتورسیکلت م

اي است که درصد باالیی از تلفات جانی را به خود اختصاص داده و صدمات جبران ناپذیري به نقاط نقلیهیلهوس
.شودمیواردراکبحساس بدن به ویژه سر و صورت 

جوان ،ترافیک شهري،کوچک بودن حجم موتورسیکلت نسبت به خودرو، باال بودن قدرت مانور، ارزانی قیمت
به همین دلیل به نکاتی درباره لزوم و .استفاده روزافزون این وسیله استپسند بودن موتورسیکلت از دالیل

نیم.کمیاز کاله ایمنی اشارهضرورت استفاده

هاي عینی، استفاده از کاله ایمنی هنگام بروز حادثه، خطر ضربه مغزي و تصادف منجربه با توجه به نمونه-1
دهد.فوت را کاهش می

کند.میرا کم احتمال برخورد اجسام و ذرات معلق به سر و صورت موتورسوار، -2

از دیدگاه کند، شخصی با فکر، دوراندیش و قابل احترام از لحاظ روانی بر فردي که از کاله ایمنی استفاده می-3
است.سایرین 
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.باشـد مـی ایمنـی  دو عامـل اساسـی در عـدم اسـتفاده از کـاله      انسرنشـین درصـحبت و تمایل به گرم شدن سر 
کنند. هاي غیر استاندارد یا بدون فک استفاده میاز کالهراکبین موتورسیکلتگاهی متاسفانه 

نبودن مسیر ایمنی، مناسبعدم استفاده از تجهیزات ، مهارت کافی در رانندگیعدمعدم رعایت مقررات رانندگی، 
هاي موتورسواران است.مهم در افزایش آسیبعوامل و نامناسب بودن راههابراي موتورسیکلتویژه 

دهد.کاهش می%40و خطر مرگ را تا %72کاله ایمنی موتور سواران خطر و شدت آسیب را تا 

تلفن همراه:

به عالیم راهنمایی و هاي تاخیري(در گرفتن ترمز و یا توجه حواسپرتی ناشی از تلفن همراه باعث عکس العمل
گردد.رانندگی)، انحراف از مسیر و عدم رعایت حداقل فاصله طولی می

کنند در  برابر رانندگانی که از تلفن همراه استفاده نمی4رانندگانی که از تلفن همراه استفاده می کنند 

معرض تصادفات رانندگی قرار دارند.

handsهاي مقایسه با سیستمدر hands freeهاي استفاده از سیستم holdاند.مزیتی نداشته



٩

پیشگیري از 
حوادث و 

ارتقاي ایمنی

:دید مناسب(دیدن و دیده شدن)

راعابران پیادهدید نامناسب یک عامل خطر کلیدي است که سرنشینان خودرو و
فات رانندگی در غروب یا شب و در هنگام طلوع دتصاوقوعدهد.مورد تهدید قرار می

نورناکافی افتد.بیشتر از ساعات دیگر شبانه روز اتفاق میخورشید بر اثر دید ناکافی 
جلو ودر عقب،شبرنگونظیر چراغ خطرتجهیزات ایمنیاستفاده نکردن از معابر، 

را تشدید داد حادثهـال رخـاحتمط نقلیهـو وسایسیکلتورـه و ناسالم بودن چراغ موتـهاي دوچرخروي چرخ
نماید.می

:قبل از رانندگیرفع عیوبخودروو کنترل ارزیابی 

:هاي ذیلارزیابی خودرو قبل از رانندگی یعنی پاسخ به پرسش

 اید؟ مکانیکی بازدید کرده–آیا به تازگی خودروي خود را براي ارزیابی فنی

بنزین آیا نشانگرهاي خودرو، نظیر راهنما و صفحه کلیدها، عقربه کیلومتر شمار، درجه آب و روغن و
سالم است؟ 

 آیا وضعیت باتري، روغن موتور، روغن ترمز و رادیاتور مناسب است؟

 مناسب است؟ الستیک هاآیا عاج

ها محکم است؟ آیا پیچ و مهره چرخ

ها میزان است؟ آیا باد چرخ

 آیا کارکرد ترمزها مناسب است؟

 آیا فرمان سالم است؟

سالم است؟ غیره ها، بوق، برف پاك کن و آیا چراغ
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ارتقاي ایمنی
رعایت فاصله مطمئنه

با سایر وسایل نقلیه به ویژه با وسیله نقلیه جلویی در مواقع ضروري و در صورت حفظ فاصله طولی مناسب
.دادعکس العمل نشان ر سریعتر و راحتتتوانمی،ویایی با موقعیت هاي مخاطره آمیزر

10توانیــد ســرعت خــودرو را بــه عــدد  مــیقلیــه جلــویینبــراي رعایــت و محاســبه فاصــله مناســب بــا وســیله  
ر ســاعت کیلـومتر د 60شــما خـودروي  مــثالً اگـر ســرعت  .دتقسـیم و حاصــل آنـرا در همــان عـدد ضــرب نماییـ    

.  متر فاصله مناسبی است که شما باید با وسیله نقلیه جلویی حفظ نمایید6/3است،

ــک فاصــله  ــومتر100در ی ــدهيکیل ــا ســرعت  ، رانن ــه ب ــی 110اي ک ــدگی م ــومتر در ســاعت رانن ــا کیل ــد، تنه 9کن
ــده  ــر از رانن ــه زودت ــاايدقیق ــه ب ــرعک ــی 95ت س ــدگی م ــاعت رانن ــومتر در س ــی کیل ــد م ــه مقص ــد، ب ــد. کن رس

؟مر بیاندازیطبه خجویی در زمان ارزش آن را دارد که جان خود و دیگران رادقیقه صرفه9آیا 

ترافیکی:نکات کلیدي و مهم براي پیشگیري از حوادث 

تلفات در کودکان ، کاله ایمنی و صندلی مخصوصکمربند ایمنیاستفاده از وسایل محافظت کننده از جمله
.دهداي کاهش میبه میزان قابل مالحظهراترافیکیحوادث 

به محض احساس خستگی و خواب آلودگی در محل شود حین رانندگی بویژه در مسیرهاي طوالنی توصیه می
.توقف نموده و استراحت کنیدمناسبی 

توجه کنید.به عابران پیاده ..کنار پارکها وهاي پرجمعیت، مانند مراکز خرید، مدارسدر محل
تابلوها و عالیم رانندگی و ایمنی جاده توجه کنید. به
خودروها و اطمینان از سالم بودن چراغ روشنایی جلو و عقب و چراغ ترمز هاي روشن و استفاده از لباس

باشد.ضروري میدیدن و دیده شدناحتمالجهت افزایشهاموتورسیکلت
 رانندگی نکنید،هستیدهرگز در حالی که عصبانیطور موکد توصیه گردیده.
شامیدن و آگفتگو نکنید. همچنین توجه داشته باشید که خوردن وهرگز در حال رانندگی با سرنشینان خودرو

.خطرناك استبسیارگی عملیددر حین راننهمراهاستفاده از تلفن 

با قراردادن عالئم ایمنی مانند مثلث شبرنگ ،توقف شدیدویژه در بزرگراه ها ناچار بهاگر به هر علت در جاده و به
د.در چنین شرایطی پس از پیاده شدن از خودرو به صورت ناگهانی وارد جاده نشوی. رانندگان دیگر را مطلع کنید

د.تماس بگیری110با شماره تلفن پلیسو115اورژانس با شماره بالفاصله با حادثه شدید دچاراگر
برسیدآهسته و با احتیاط برانید تا سالمت به مقصد.
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ارتقاي ایمنی کودکان و والدین:هاي مهم ایمنی براينکته
صندلی خودرو نصب شده باشد. درنشاندن کودك در صندلی ویژه کودکان که-1
.کودك در خودرو خطرناك است، پس هرگز نباید به او اجازه این کار داده شودایستادن-2

هنگام حرکت خودرو از نشاندن کودکان در صندلی جلو و بغل راننده و یا فرد کنار راننده خودداري کنید. -3
در رو بــه عقــباگــر خــودرو مجهــز بــه کیســه هــواي ســمت شــاگرد باشــد، هرگــز نبایــد صــندلی کــودك   -4

نصب شود.خودرو(صندلی شاگرد)صندلی جلو 

ولی متاسفانه ، شونداي جان خود را از دست داده یا مجروح میهاي جادههرساله صدها کودك در اثر تصادف
و به هشدارها توجه ندارند. دچار حادثه شوندکنند که ممکن است روزي کودکان آنها والدین هیچ گاه تصور نمی

که عالوه هاي ناشی از حوادث ترافیکی شویمو آسیبباعث کاهش مرگ و میر با رعایت اصول ایمنی،بیایید
هاي مالی و اقتصادي جبران ناپذیر، اثرات اجتماعی به مراتب ناگوارتري از جمله از هم پاشیدگی کانون برزیان

احتیاط دارد. بزهکاري و اعتیاد را در پیروانی و مشکالت مرتبط با - هاي روحی خانواده، بروز انواع ناراحتی
.دارید باز هم احتیاط کنیدرهم که در رانندگی تجربهقدشرط اول ایمنی است. هر

عالمت و نشانه عالقمندي شما به جان و مال ،نیستتجربگیحتیاط کردن در رانندگی نشانه ترس یا کما
است.دیگران خودتان و
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ارتقاي ایمنی :میر در گروههاي مختلف سنیبیست علت اصلی مرگ و 


