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   شأنهبسمه تعالي

  
  
  
  

كه   ساله در حالي   44ك مادر   يسكول،  يجت در ي، بر 1896 آگوست سال    17در روز   
ـ ش در كر  يك نما يبه همراه دخترش به تماشاي       رفـت،    ستال پـاالس لنـدن مـي      ي

شـكل   ( .گرفت و در دم جـان سـپرد        قرار   خودروك  يد  يناگهان مورد اصابت شد   
. خ بـود  يه موتـوري در تـار     يله نقل يك وس ين قرباني تصادف با     ي او نخست  )1شماره  

 .د تكرار شـود   ين حادثه هرگز نبا   يا:  گفت ،پزشك قانوني كه بر جسد او حاضر شد       
ن حادثه در روزگار ما، روزانه هزاران بـار تكـرار           يدانست كه ا    او در آن هنگام نمي    

ا ، كه پانصد نفر، كودك هستند، ر      گناه   انسان بي  3200 بيش از و هر روز    خواهد شد   
 را بـر جـاي خواهـد     مورد مـصدوميت سـخت  6600  و ديبه كام مرگ خواهد كش   

   .گذاشت
 

  
: 1شكل 
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  بريجت دريسكول
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اي و ترافيكي يكي از شايعترين سوانح و حوادث است كـه سـاالنه               تصادفات جاده 

باعـث افـزايش    همچنـين   . انـدازد  جهان به خطر مـي    جان بسياري از مردم را در       
هـاي درمـاني ناشـي از تـصادفات و مراقبـت از         مانند هزينه (هاي مستقيم    هزينه

نظير ايجاد مشكالت رواني و افـسردگي در افـراد        (و غيرمستقيم   ) معلولين حادثه 
  .گردد مي) خانواده، از دست دادن نيروي كار فعال بصورت دائم يا موقت
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  :جهانيوضعيت 
هاي ثروتمند جهان كه موفق به كاهش   بجز تعدادي از كشور،گذشته  سال50طي 
هـاي جهـان     كـشور بيشتراند،   شدهجاده اي حوادث و سوانح زاني درصدي م28

ـ وم  رانندگي و مرگ   ش روز افزون تصادفات   يشاهد افزا   .ر ناشـي از آن بـوده انـد        ي
زه سـالمت عمـومي و   مـسئله عمـده در حـو    مصدوميت در حوادث رانندگي يك    

هزار نفـر بـه علـت تـصادفات         سيصد  ون و   يليك م ي النه   سا .توسعه جوامع است  
 ميليون نفر مجروح يا معلول هم از حوادث         50  تا 20 و   رنديم  رانندگي در جهان مي   

  .رانندگي هر ساله باقي مي مانند
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در چهار دهه گذشته ميـزان مـوارد مـرگ و ميـر در اثـر حـوادث راننـدگي در                     
تـا   ، در كشورهاي فقير يا با درآمد متوسط       كاهش، اما % 27تا  هاي پر درآمد    كشور

نيمـي از صـدمات حـوادث       در سطح جهاني نزديك بـه        . است يافتهافزايش  % 83
 موتور سيكلت سواران و اسـتفاده       ،، دوچرخه سواران  عابران پياده رانندگي شامل   

نمـودار  (  .ندارنـد  كه خودشان خودرو     ،كنندگان از وسايل نقليه عمومي مي شود      
بـراي  . د استمناين نسبت در كشورهاي فقير بيشتر از كشورهاي ثروت        ). 1شماره  

كـشته  % 80مثال در كشورهاي با درآمد پايين آسـياي جنـوب شـرقي بـيش از                
 در حـالي كـه در       ،بـوده شدگان حوادث جاده اي از اين گروه هاي آسـيب پـذير             

  .مي باشد% 22 اين نسبت حدود كشورهاي ثروتمند آمريكايي
  

  
  

  نسبت مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي بر حسب كاربران راه ها و جاده ها: 1  شمارهنمودار
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از مرگ و مير هاي جاده اي در كشورهاي كم در آمد و كـشورهاي بـا           % 90بيش از
(  .از خودروهاي جهان را دارا هـستند      %  48 فقط    روي مي دهد كه    در آمد متوسط  
  ) 2نمودار شماره 
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نسب وجود خودرو در سطح جهاني: 2نمودار شماره   

 
كشورهاي با درآمد باال :  HIC ،كشورهاي با درآمد متوسط،MIC كشورهاي با درآمد كم، : LIC 

 
 درصد پذيرش بيمارستان ها     30 تا   10 درصد اتاق هاي اورژانس،      50 تا   20همچنين  

يمارستان هـا بـستري      درصد افرادي كه به علت آسيب هاي مغزي در ب          70 تا   60و  
  .مي شوند، مربوط به حوادث و سوانح رانندگي است

  
 متوسط            
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نفـر بـه ازاي     5/19 و   5/21 آمار مرگ و مير در كشورهاي فقير يا با درآمد
 ،كشورهااين در .  كه دو برابر كشورهاي ثروتمند مي باشد     ،نفر جمعيت است  100000

              .اسـت نفـر جمعيـت     100000  نفر به ازاي   3/10آمار مرگ ناشي از حوادث جادهاي       
  ) 3نمودار شماره( 
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نسب موارد مرگ و مير در سطح جهاني: 3نمودار شماره   

 
كشورهاي با درآمد باال :  HIC ،كشورهاي با درآمد متوسط،MIC كشورهاي با درآمد كم، : LIC 

 تعداد كـشته شـدگان و مـصدومان         ،طراري صورت نگيرد  ضاگر اقدامات فوري و ا    
در حـال حاضـر      .ث رانندگي در بيشتر مناطق دنيا افـزايش خواهـد يافـت           حواد

از مرگ هـا را در      % 1/2انسان ها بوده و بالغ بر        علت مرگ نهمين  حوادث رانندگي   
 وسايل نقليه موتوري افزايش     دهمان طوري كه تعدا   . سرتاسر دنيا شامل مي گردد    

و پيش بيني مـي شـود       مي يابد تعداد حوادث و سوانح رانندگي هم زياد مي شود            
ارتقاء پنجم علت مرگ    به رتبه   اي و رانندگي       ميالدي سوانح جاده   2030تا سال   كه  
  )1 شماره جدول(  .يابد
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2030پيش بيني جايگاه علل مرگ در سطح جهاني تا سال : 1جدول شماره   
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 ميليـارد دالر    518، تقريبـا سـاالنه      سالمتبر اساس تخمين هاي سازمان جهاني       
 مادي و جاني در سـطح       صدمات شامل   ، سوانح و حوادث رانندگي     خسارت ،ريكاآم

توليـد ناخـالص ملـي را بـر دوش          %  4هزينه اي معادل بـيش از         كه جهاني است 
 65هزينه سـوانح جـاده اي حـدود          ،در كشورهاي فقير  . كشورها تحميل مي كند   

 و در برخـي     ص ملـي بـوده    لتوليد ناخـا   % 5/1 -1حدود   كه   مي باشد ميليارد دالر   
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 است كه به ايـن      )نزديك به دو برابر      ( موارد حتي بيشتر از كمك هاي بين المللي       
ادي بر  يار ز ي مجروحان حوادث رانندگي فشار بس      همچنين .اعطا مي گردد  كشورها  

حوادث رانندگي يكـي از عوامـل        . كنند  وارد مي كشورها  بودجه بهداشت عمومي    
هاي ناشـي از حـوادث راننـدگي در      مرگمي ازيش از ني ب.مهم گسترش فقر است  

 حوادث رانندگي   كشته شدگان از  %  73  و افتد   سال اتفاق مي   44 تا   15گروه سني   
 از دست دادن نان آور خانواده يا ايجاد معلوليت مـادام العمـر و نيـز                 .مرد هستند 

هـاي    ازمند شـدن بـه كمـك      يننيز   و   دفن  يا كف و   ر درمان وهزينه هاي سرسام آ   
 ، سبب مي شود كه در چرخه زندگي خانواده        ،ي نگهداري از فرد معلول    تي برا يحما

الوه بر فقـر،    ع .نابودي پيش برود   شوك بزرگي وارد شده و خانواده به سمت فقر و         
  هـر  . اي به سادگي قابـل بهبـودي نيـستند         هاثرات رواني ناشي از تصادفات جاد     

بر وابستگان خـود    قي  ير عم يكشته، مجروح و معلول ناشي از حوادث رانندگي تاث        
هـا    ر وابستگان آن  يبازماندگان حوادث رانندگي، خانواده، دوستان و سا      . گذارد  مي

  .   برند رات سوء اجتماعي، جسمي و روحي رنج ميياغلب از تاث
  

  :وضعيت ايران
بر طبـق گـزارش هـاي      .وضعيت ايمني جاده اي در ايران چندان خوشايند نيست        

هاي ايران همه ساله باعـث مـرگ و مـصدوميت             هسوانح رانندگي در جاد    ،جهاني
به ازاي   .كنند  هزاران نفر شده و ميلياردها دالر هزينه بر اقتصاد كشور تحميل مي           

بـر    .پيونـدد    مرگ به وقوع مـي     20 و در ايران     9/1 هزار واحد نقليه در ژاپن       10هر  
دفات  تـصا  ،همه ساله در ايران    اساس آخرين آمار سازمان پزشكي قانوني كشور،        

 نفـر ديگـر     600000 ت نفر و مصدوميت يا معلولي     27000اي باعث مرگ حدود       جاده
   ).2 شماره جدول ( گردد مي
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   )2008-2007( آمار كشته شدگان و مصدومان حوادث رانندگي در ايران : 2جدول شماره 
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 دو  سپارد و در هر     هاي كشور جان مي     در ايران در هر نوزده دقيقه يك نفر در جاده         

العمر يك نفر بـر اثـر حـوادث           دقيقه خبر مصدوميت جدي و حتي معلوليت مادام       
مرگ و ميرهاي ناشـي از سـوانح         همچنين .رسد  اش مي   اي به اعضاي خانواده     جاده

كنـد، كـه      رانندگي ساالنه شش ميليارد دالر هزينه بر اقتصاد ايران تحميـل مـي            
 بانك جهاني در جديدترين .ستد ناخالص ملي كشور اي درصد تول  5معادل بيش از    

برابر كـشورهاي  20 گزارش خود اعالم كرد كه هم اكنون ايران با تصادفات بيش از    
 .حال توسعه همچون مصر و تركيه مواجه اسـت         صنعتي و پنج برابر كشورهاي در     

 سـالگي   35 .مي باشد  سال   35متوسط سن قربانيان حوادث ترافيكي در كشور را         
شود كه وقوع مرگ در اين سن به معناي از دست رفتن              وري محسوب مي    سن بهره 

هـاي سـازمان جهـاني        بر اساس گزارش  ). 4نمودار شماره   (  سرمايه كشوري است  
 كشور دنيا فقط در چهار كشور ميزان تلفات ناشي از حـوادث             190بهداشت از بين    

  . ترافيكي بيش از ايران است
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   )2008-2007( ث رانندگي در ايران تقسيم بندي كشته شدگان حواد: 4نمودار شماره

  
 جهاني سالمت
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  )WHO  ( توصيه هاي سازمان
  

 كشور  178با بررسي و استفاده از اطالعات       ،  2008 در سال    سالمتسازمان جهاني   
اي منتـشر كـرده كـه در تبـادل اطالعـات و       جهان، گزارشي در باره ايمني جاده   

ي كه براي افزايش ايمني جاده ها و        استفاده از تجربه ها و نتايج تالش ها و اقدامات         
 70 ،هـاي جهـاني     براسـاس آمـار   .  موثر است  ،كاهش حوادث ترافيكي انجام شده    

 درصد ناشي از مشكالت فني 15ناشي از عوامل انساني،  ه ايدرصد تصادفات جاد
 يعني از بين ايـن  . مي باشدها ناشي از خرابي جاده  باقيمانده درصد15خودروها و 
 .عامل انساني است ف نخستيم ردمتهسه عامل، 

بيني و قابل پيـشگيري       اي قابل پيش    سوانح رانندگي و جاده      بايد توجه داشت كه   
ـ شـوند، پ     دچار اشتباه مـي    ي از آن جا كه مردم گاه      . هستند مطلـق از    رييشگي

ـ آمدهاي ناشـي از تـصادفات از طر         ل پي ياما تعد . ستير ن يپذ  تصادفات امكان  ق ي
 آگـاهي بخـشي بـه     ، رعايت مقررات راننـدگي،    هيو وسائط نقل  ها    سازي جاده   منيا
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 رساني و تالش براي تغيير رفتار مردم بـا اصـالح فرهنـگ ترافيكـي                مردم، اطالع 
خـودرو  كـه     مناسـب   اقدامات تعمير و نگهـداري       همچنين   .امكان پذير مي باشد   

 بـسياري از   .هزينه زيادي هم نمي خواهد، معادل زنده مانده هـزاران نفـر اسـت             
هـاي    بـه موفقيـت    و اجراي اقدامات مناسب      كشورها با پرداختن به مسائل اصلي     

هاي ناشـي     بيچشمگيري در كاهش تعداد تصادفات و كاهش فراواني و شدت آس          
در اين جا پنج توصيه سازمان جهـاني سـالمت          . اند  از سوانح رانندگي دست يافته    

  .ده شده استبراي كاهش تلفات انساني در حوادث و سوانح رانندگي آور
  

  
  
  
  كاله ايمني استفاده از -1 
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 كاله ايمني استاندارد، يكي از وسايل و تجهيزات ايمني مهم و مورد نياز موتـور
 تـرين و كـم      يكـي از سـاده     به عنـوان     بوده و سواران و همراهان آنها        سيكلت

رانندگان موتور سيكلت كه     .شود  سازي محسوب مي    هاي ايمن   ترين شيوه   هزينه  
از كاله ايمني استاندارد استفاده نمي كنند در مقايسه با راننـدگي كـه از ايـن                 
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وسيله ايمني بهره مي برند، سه برابر بيشتر احتمـال دارد كـه دچـار صـدمات                 
 بر اساس مطالعات به عمل آمده بيش        .گردن شوند مغزي ناشي از ضربه به سر و        

  60 تلفات ناشي از تصادفات رانندگي به موتورسواران اختصاص دارد كه            % 34از  
استفاده از  . دهند   اين افراد در اثر ضربه به سر جان خود را از دست مي             % 75تا  

و خطـر   % 45 تـا    20 خطر مرگ و صدمات جـدي وارده بـه سـر را              ،كاله ايمني 
ده از كـاله ايمنـي مـؤثرترين راه         سـتفا ا. كم مي كند   %70ات شديد را تا     جراح

و كـاهش تلفـات ناشـي از تـصادفات     و گـردن   سـر    يـه هاي ناح كاهش آسيب 
هر يك دالر كه صرف خريـد كـاله         . شود  موتورسيكلت و دوچرخه محسوب مي    

 دالر صرفه جويي در هزينـه هـاي پزشـكي مـي             32موتورسيكلت شود باعث    
ده از كاله ايمني در سطح جهاني از صفر درصد در كشورهاي فقيـر              استفا .گردد

 متفـاوت  ،در كشورهاي پيشرفته كه استفاده از آن اجبـار قـانوني دارد           % 100تا  
 كشورهاي جهان قانون جامع استفاده از كاله ايمني% 40تنها در  متاسفانه  . است

ه هاي ايمني وجـود      و لزوم استاندار ويژه براي كال      براي رانندگان و مسافران آن    
   )2شكل شماره  ( .دارد
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   در مناطق و كشورهاي مختلف جهانآنقانون استفاده از كاله ايمني و استاندارد بودن : 2شكل شماره
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سـواران     دهد كـه موتورسـيكلت      نشان مي سالمت  ترين آمار سازمان جهاني       تازه
را در بـسياري از     ان و تلفات سوانح راننـدگي       حجهان، درصد بااليي از آمار مجرو     

متاسفانه در اين كـشورها از      . ددهن   آسيايي تشكيل مي    با درآمد پايين   كشورهاي
طبـق   موتور سيكلت به عنوان وسيله حمل و نقل خانواده هم استفاده مـي شـود              

اي ايـران مربـوط بـه          درصد از كليه تلفـات جـاده       25حدود  گزارش هاي موجود    
ن موارد مرگ به دليل عـدم       ي درصد ا  60كلت است كه در بيش از       يحوادث موتورس 

   .دهد استفاده از كاله ايمني و بروز ضربه مغزي رخ مي

در كشور مالزي اجراي قانون استفاده اجباري از كاله ايمني ميزان مرگ موتـور              
در كشور ايتاليـا اجـراي همـين قـانون،          . كاهش داد % 30سيكلت سواران را تا     

 2001در سـال    % 96 بـه    1999در سـال    % 20ميزان استفاده از كاله ايمنـي را از         
همـين طـور در كـشور ايـاالت         . افزايش داده و آمار مرگ  و مير را كاهش داد          

در اين جا از كشور ويتنام، بـه عنـوان   . كم شد% 30 تا 20متحده تعداد صدمات    
. مثال موفقيت آميز در مورد قانون استفاده اجباري از كاله ايمني ياد مي كنـيم              

 16هـاي ثبـت شـده در ويتنـام در حـدود                تعداد موتورسيكلت  2005در اكتبر   
ميليون دستگاه بود كه به منزله وجود تقريباً يك دستگاه موتورسيكلت به ازاي          

 مربوط  ،اي در كشور     جاده  هاي  از تصادف  % 70 ،همان سال  در. هر پنج نفر است   
در اثر ضربه    مصدومان از   % 88ها    به موتورسواران بود و بنابر گزارش بيمارستان      

ائـتالف جهـاني بـراي    " توسط نهادهاي انجام شده  تحقيق.  جان باختند ،مغزي
 حاكي از آن بود كه در شـهرها         2006در پايان سال    ") (GRSP  اي  جاده يايمن

 دليل آب و هـواي       به .دمي كنن  ايمني استفاده     از موتورسواران از كاله   %  10تنها  
 كه  ،وح نسبت به استفاده از كاله ايمني      ار گرم و مرطوب ويتنام مردم به وض       يبس

 15امـا همـه چيـز در روز          .اكـراه داشـتند   ،  گفتند   مي "پلوپز"اصطالحاً به آن    
 جديد دولتي، بـه     هاالجرا شدن يك مصوب    با الزم .  تغيير كرد  2007دسامبر سال   

. هاي كشور الزامي شد    سر گذاشتن كاله ايمني براي موتورسواران در تمامي راه        
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موتورسـواران  % 100  هم اكنـون    غير رسمي حاكي از آن هستند كه       ي ها گزارش
 پلـيس    .كننـد مني استفاده مـي   يهاي هانوي و ديگر شهرها از كاله ا         در خيابان 

رش يار كمتر پذ  يها تعداد بس   كند و بيمارستان  قاطعانه قانون جديد را اعمال مي     
  . نندكناشي از تصادفات رانندگي و موارد ضربه مغزي را گزارش مي
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رانندگان كم سن و سال و جوانان بندرت از كاله ايمني استفاده مـي كننـد، يـا از
. كاله هاي بزرگساالن را بر سر مي گذارند كه محافظـت كـافي ايجـاد نمـي كنـد               

 در هنگـام دوچرخـه      ،ودكان هم بايد تشويق شوند تا از كاله ايمنـي مخـصوص           ك
در جريان است كـه كـاله ويـژه         در كشور مالزي تحقيقاتي     . سواري استفاده كنند  

بايـد توجـه    . نوجوانان و مطابق با شرايط آب و هوايي مناطق حاره سـاخته شـود             
داشت كاله هاي توليد شده در كشورهاي پيشرفته، كه بيشتر در مناطق سردسير             

در كشور هاي در حـال      پس  . يا معتدل قرار دارند، مناسب كشورهاي گرم نيستند       
ه هايي بايد توليد و عرضه شود كه مطابق بـا سـطح فـن               توسعه مانند ويتنام، كال   

آوري اين كشورها بوده، ارزان قيمت، سبك وزن و سازگار با شرايط آب و هـوايي                
اين كشورها باشد تا رانندگان موتور سيكلت تمايل بيـشتري بـه اسـتفاده از آن                

  . داشته باشند

  مني يكمربند ا بستن -2

ن تعـداد  يشتريمني تاكنون باعث نجات بير اقدامات ايمني، كمربند ا    ينسبت به سا  
ار نازلي است ينه بسيمني هز يبند ا  كمر. افراد در هنگام سوانح رانندگي شده است      

ـ بهاي خود در هنگـام راننـدگي مـي پرداز          ار گران ي براي سالمتي بس   افرادكه    .دن
 دفات مـوثر بـوده و     درست كمربند ايمني در محافظت از سر در هنگام تصا         بستن  
در مورد سرنشينان جلـو و       درصد   65 تا   40 ،رانندگيحوادث  مرگ در   خطر  ميزان  

  . مي يابدكاهش  درصد در مورد سرنشينان عقب خودرو 75 تا 25
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كـشورهاي جهـان قـانون      % 57گزارش هاي جهاني نشان مي دهد كـه فقـط در            
% 54 فقيـر،    كـشورهاي % 38استفاده از كمربند ايمنـي وجـود دارد كـه شـامل             

شكل (  كشورهاي پيشرفته و ثروتمند مي شود% 83كشورهاي با درآمد متوسط و 
ميزان استفاده از كمر بند ايمني در بين كشورهاي مختلـف متفـاوت               ). 3شماره  

 در كـشورهاي    .است و بستگي به سطح اطالع رساني ونيز اجبار قـانوني آن دارد            
  . بند ايمني خيلي كمتر استفقير و يا متوسط، ميزان استفاده از كمر
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  قانون لزوم استفاده از كمربند ايمني در مناطق و كشورهاي مختلف جهان: 3شكل شماره 

بايد بر روي استفاده از كمربند ايمني توسـط راننـدگان و سرنـشينان خودروهـا                
تاكيد شده و نظارت دقيق همراه با اعمال قانون صورت گيرد، چـرا كـه برخـي از                  

راننـدگان جـوان نـسبت بـه         .ه اي به بستن كمربند ايمنـي ندارنـد        جوانان عالق 
ر از كمر بند ايمني اسـتفاده مـي كننـد و بيـشتر نيـز در                 تمك ،رانندگان با تجربه  

در مطالعه اي كـه در كـشور        . تصادفات رانندگي دچار صدمه و خسارت مي شوند       
نـد ايمنـي    مجروحان حوادث رانندگي كمر ب    % 1 ديده شد كه تنها      ،كنيا انجام شد  

سرنـشينان  % 26يا در بوينس آيرس، پايتخت آرژانتين فقـط         . خود را بسته بودند   
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در كانـادا اسـتفاده  از كمربنـد          .قسمت جلويي خودرو كمربند خود را مي بندنـد        
در كشور   . افزايش يافت  1994در سال   % 90 به بيش از     1988در سال   % 70ايمني از   

 ملي و نيـز تاكيـد بـر اجـراي قـانون،           ، بدنبال يك حركت همگاني و       كره جنوبي 
.  افزايش يافت  2001در سال   % 98 تا   2000در سال   % 20استفاده از كمربند ايمني از      

  .بودموارد مرگ در حوادث رانندگي  % 9/5كاهش آن، و نتيجه 

  

  استفاده از صندلي ايمني كودكان-3

حفـظ ايمنـي    همانند استفاده از كمربند ايمني، صندلي ايمني كودكان نيز بـراي            
استفاده از صندلي ايمني كودكان در بين كشورها متفاوت بـوده           . بسيار موثر است  

كـشورهاي  % 20در مقايسه با  .و در كشورهاي ثروتمند استقبال از آن بيشتر است    
از كشورهاي پردرآمد جهان، قانون لزوم اسـتفاده از صـندلي           % 90در  كم درآمد،   

   ).4ره شكل شما ( كودك در خودرو وجود دارد
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  قانون لزوم استفاده از صندلي كودك در خودرو در مناطق و كشورهاي مختلف جهان: 4شكل شماره 
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 ايمني  وسايلاستفاده از   . صندلي ايمني كودكان مانند كمربند ايمني عمل مي كند        
ويژه نوزادان و كودكان كم سن و سال كه به صندلي خودرو به طور محكـم وصـل                  

ـ ر ناشي از تصادفات رانندگي را در م        نرخ مرگ و مي    مي شود،   70ان نـوزادان تـا      ي
البته بايد توجه كرد كه اين      . دهد   درصد كاهش مي   54درصد و در ميان كودكان تا       

گاهي رساني در مورد اسـتفاده از       آ .صندلي ها متناسب با سن و وزن كودك باشد        
بسيار موثر  آن  در استفاده همگاني از     صندلي ايمني كودكان همراه با اجبار قانوني        

پـس از   و  در كشور كره ميزان استفاده از آن در عرض كمتـر از يـك سـال                 . است
بكـار گيـري قـانون      .  افزايش يافـت  % 98به  % 23 ز ا ،اطالع رساني موثر همگاني   

% 13لي ايمني كودكان در اياالت متحده منجر بـه افـزايش            داستفاده اجبار از صن   
كل صـدمات   % 17 منجر به فوت و      تدماص% 35بكار گيري آن و به تبع آن كاهش         

ي هـواي   نكته مهم اين است كه صندلي ايمني كودكان در مقابل كيـسه هـا             . شد
 نباشند زيرا باز شدن ناگهاني و شديد كيسه هوا در حين تصادفات موجب               خودرو

حتي در كـشورهاي     همين طور قيمت نسبتا باالي آن     . مي گردد  كودكان سيب به آ
 به خريد و اسـتفاده از وجـود نداشـته    ي تمايل همگان رديدهگ موجب    باال آمدبا در 
يل اان سازي قيمت اين وس    زو به دنبال آن ار     بكار گيري فن آوري هاي نوين     . باشد

  .ايمني سبب افزايش استفاده از آن مي گردد

   عدم نوشيدن الكل-4
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حقيقت مسلم اين است كه هر ميزان الكل موجود در خـون، خطـر تـصادفات را
تمـام مـوارد حـوادث      % 15 تا   10رانندگي در حالت مستي عامل       . مي دهد  افزايش

رانندگي است و هر چقدر ميزان الكل در خون راننده باالتر باشد احتمال تصادف و         
 در غلظـت الكـل      ،خطر تصادفات به ميزان قابل مشخصي      .سانحه افزايش مي يابد   

ر گذشته ميزان پايـه     د.  گرم در صد افزايش مي يابد      04/0موجود در خون بيش از      
 گرم در صد بود، اما در حال حاضر بسياري از كشورها حد مجاز را               08/0الكل مجاز   
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تنهـا در نيمـي از كـشورهاي        متاسفانه   .گرم درصد كاهش داده اند    05/0تا ميزان   
جهان قوانين مربوط به محدوديت ميزان مصرف الكل و رانندگي ، بر  پايه ميـزان                

 ( وجـود دارد   -در دسي ليتـر اسـت       گرم 05/0 با كمتر از      كه برابر  -الكل در خون  
   ).4شكل شماره 
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  در مناطق و كشورهاي مختلف جهان) بر حسب گرم در دسي ليتر(  محدوديت ميزان الكل در خون :5شكل شماره

تحقيقات نشان داده است كه احتمال  دخالت در مرگ يك نفر در تصادف در حال                
استفاده از الكل سنج، بخش از برنامه       . د عادي است   بار بيشتر از يك فر     17مستي  

هاي كشورهاي مختلف براي كاهش مصرف الكل و راننـدگي بـا عـدم هوشـياري                
تاكيد بر روي قانون ممنوعيت نوشيدن الكل پيش از راننـدگي مـي توانـد                .است

شـيوع  . در سرتاسر جهان كاهش دهـد     % 20صدمات رانندگي مرتبط به الكل را تا        
 حالت مستي در بين كشورها متفاوت است ، اما در تمام دنيا اين يـك                رانندگي در 

در كشورهاي ثروتمند در خـون      . عامل خطر زا براي بروز تصادفات رانندگي است       
.  مقادير باالي الكل ديده شده است      ،افراد درگذشته در اثر تصادفات رانندگي     % 20

% 69 تـا    33در حـدود     اين درصـد     ،جالب اينكه در كشورهاي با درآمد كم و فقير        
  .است
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 5/2، ميزان وقوع خطر را براي رانندگان جـوان تـا            ف الكل پيش از رانندگي      مصر
از آن طرف، تست رانندگان  با سرعت باال در مورد استفاده            . برابر افزايش مي دهد   

از نوشابه هاي الكلي، ميزان خطرات تصادفات و نيز شدت صدمات وارده را كاهش              
نوجوان كه الكل مصرف كرده باشند در مقايسه با افراد           و  جوان  رانندگان .مي دهد 

.  بيشتر دچار تصادفات رانندگي مي شـوند       ،الكل نوشيده اند   بزرگسال كه آنها هم   
محدود مجاز  . خطر تصادفات با باال رفتن سن و بيشتر شدن تجربه، كمتر مي گردد            

افراد بزرگسال و با تجربه     الكل براي رانندگان جوان و افراد كم تجربه، پايين تر از            
ش جاسـتفاده از دسـتگاه هـاي سـن        . درصد باشـد    گرم 02/0بوده و بايد كمتر از      

نكته مهم انجام تست بر روي      . تنفسي مصرف الكل براي افزايش ايمني مفيد است       
 .رانندگان مختلف و بدون پيش بيني قبلي است تا همگي به اين نكته واقف شوند              

 تنفس در مورد الكل انجـام  شـد و           اتفاقي تست   1993 در كشور استراليا از سال    
بعد از مشاهده يافته هـاي مفيـد        . كاهش يافت % 40  تا كاهش مرگ ناشي از الكل    

 البتـه   . همگاني از اين اقدام به طرز چـشمگيري ديـده شـد            تتوسط مردم، حماي  
 Alcohol( " قفل الكلـي موتـور  "جديدا دستگاهي ابداع شده است كه به نام 

ignition interlocks ( قبل از اين كه راننـده بتوانـد خـود    . ناميده مي شود
اگر الكل نوشيده باشـد خـودرو       . روي خود را روشن كند در اين دستگاه مي دمد         

ابـداع دسـتگاه مـشابه در مـورد         . استارت نمي خورد و موتور روشن نمي گـردد        
شورها بيـشتر   استعمال دخانيات براي كشورهايي كه اعتياد به دخانيات در اين ك          

بوده و احتمال مصرف اين مواد در بين راننـدگان خودروهـاي جمعـي و عمـومي                 
  .  بيشتر است، ممكن است مفيد فايده باشد
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استفاده از مشروبات الكي در حين رانندگي در بسياري از كشورها جرم محـسوب
 .مي شود اما در كشور ايران استفاده از مشروبات الكلي در هر شرايطي جرم است              

 بر اساس گزارش هاي سازمان پزشكي قـانوني تعـدادي از حـوادث و               ن وجود يبا ا 
يا مواد  سوانح خونين رانندگي از سوي رانندگاني رخ مي دهد كه مشروبات الكلي             

تاثير استفاده از داروهاي موثر بر رفتار مغزي و مواد مخدر           . مصرف كرده اند  مخدر  
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هـم اكنـون    با كما تاسـف،      . نيز باالست  و  روان گردان ها نيز در احتمال تصادفات        
ويراژ دادن هاي بي مورد و انجـام دادن رفتارهـاي پرخطـر درهنگـام راننـدگي                 
بخصوص درهنگام مراسم جشن و سرور يا هنگام برپايي مسابقات فوتبال كـه در              
بسياري از موارد با استعمال مواد مخدر يا الكل همراه است به يـك ارزش تبـديل           

  .شده است

 مح-5 سرعت كردن دود

 وقوع تصادف و ميزان شـدت       ايمشخص شده كه سرعت باال يك عامل خطر زا بر         
سرعت باال و بيشتر از حد مجاز، مهم ترين عامل مسئول مرگ            . صدمه وارده است  

در .  اسـت  ، به ويژه در ميان عابران پياده و موتور سـواران          و مير ناشي از تصادفات    
موارد مرگ در جاده ها است و در        % 30حدود  كشورهاي با درآمد باال سرعت عامل       

. بـاال مـي رود  % 50 اين عامـل تـا ميـزان        ، تاثير كشورهاي فقير يا درآمد متوسط    
 از سرعت مجاز كمتر ،لومتر بر ساعتي ك30 تا   20سرعت مطمئنه سرعتي است كه      

ســرعت زيــاد يكــي از علــل مــرگ و ميــر  عــابران پيــاده و همچنــين . اســت
 توصيه هاي جهاني بر رعايـت       .مي باشد  ر سيكلت سواران   وموتو سواران دوچرخه

البتـه  .  كيلومتر در ساعت در مناطق شهري تاكيد دارد        50محدود حداكثر سرعت    
در مكان هاي روري مانند اطراف مدارس يا مناطق مسكوني مـي تـوان محـدوده                

  .مجاز سرعت را كاهش داد

 بر          
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و جلو گيري از    قف  اي تو باال بودن سرعت خودرو سبب مي شود زمان مورد نياز
  كيلومتر در سـاعت حركـت مـي          50خودرويي كه با سرعت     . تصادف كاهش يابد  

در حالي كه خـودرويي كـه بـا         .  متر مسافت نياز دارد كه متوقف شود       13 ، به كند
 . متـر مـسافت نيـاز دارد       5/8  كيلومتر در ساعت حركت مي كند بـه           40سرعت  

ط يك كيلومتر در سـاعت سـرعت، بـا           افزايش متوس  مطالعات مختلف نشان داده   

www.takbook.com



تصادف منجر به مرگ همـراه      %  5-4خطر تصادف منجر به جراحت و       % 3افزايش  
بـار را    ميزان تصادفات مرگرو، مي توان درصد كم كردن از سرعت خود     5با  . است

 .همچنين سرعت باال صدمه تصادف را هم بيشتر مي كند          .دا درصد كاهش د   30تا  
 تـصادف  عت كيلومتر در سـا    80 حال حركت با سرعت      شخصي كه با خودروي در    

صادف  كيلومتر   30  سرعت بر كسي كه با خودروي در حال حركت با        ا بر تكند، بيس 
   ).5نمودار شماره ( نمايد، خطر مرگ دارد
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  افزايش احتمال مرگ در تصادف با سرعت هاي مختلف خودرو:  5نمودار شماره

شرايط آب و هوايي، وضعيت ترافيك و       در برخي كشورها محدوده سرعت مجاز با        
اين تغييرات باعث مي شود كه رانندگان به اجبار         . ساعت شبانه روز تغيير مي كند     

 تقسيم بندي راه هـا بـر طبـق          .قانوني رعايت محدوده سرعت بهتر پاسخ بدهند      
سرعت هاي مختلف، سبب مي شود كه محدود سرعت مجاز هـر اليـن مـشخص                

يزان ايمني خودروي خود الين محدوده سرعت مجـاز         روها بر اساس م   دشده و خو  
مـودن  يد شده كه قادر بـه پ يتول ديهاي جد خودرو. خودروي خود را انتخاب كنند

ـ هـاي و  ريبـه مـس   شك  بي،آور هستند هاي سرسام ري كوتاه با سرعتيمس ژه و ي
ـ افته اغلب بـه ا يتوسعه  هاي در كشور. از دارنديز نيدات الزم براي تردد نيتمه ن ي
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افته و جهان سوم، همچنـان      يتوسعه   هاي كمتر   از پاسخ گفته شده، اما در كشور      ين
  .رديگ مي  ها قرباني ها و آزاد راه پي آمدهاي نبودن بزرگراه

اجبار قانوني براي رعايت محدوده سرعت مجاز در كاهش ميزان تـصادفات نقـش              
 50( ت  از كشورهاي جهان، محـدوديت سـرع      % 29متاسفانه تنها در     .مهمي دارد 

ايـن  % 10 در حالي كه تنها در       .در رانندگي وجود دارد   ) كيلومتر در ساعت يا كمتر    
در كـشورهايي كـه    .كشورها محدوديت سرعت به صورت موثر به اجرا در مي آيد          

رعايت محدوده سرعت مجاز رعايت نشده يـا ابزارهـاي قـانوني آمـاده نيـست،                
اقدامات كاهنـده سـرعت ممكـن       استفاده از موانع فيزيكي مانند سرعت گيرها و         

ميز در محدود كـردن سـرعت، كـشور غنـا     آيك مثال موفقيت  .است مفيد باشد 
 مانند بهره   ،كشوراين   با استفاده از روشش هاي كاهنده سرعت خودروها در           .است

آمار تصادفات  ،   001 و   2000گيري از دست اندازهاي كاهنده سرعت، مابين ساليان         
و تعـداد   % 55تبع آن تعداد مجروحان و مـصدومان تـا          كاهش يافت و به     % 35تا  

  .كم شد% 76موارد مرگ تا 
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  نتيجه گيري

هـا،  حمل افراد و كاال   . حمل و نقل جاده اي مزاياي زيادي براي افراد و جامعه دارد           
كمك به اشتغال، امكان دسترسي به بازارهاي اقتصادي، مراكز علمي و آموزشـي،             
استفاده از خدمات بهداشتي كه به طور مستقيم و غير مستقيم با سالمت افراد در               

با اين حال افزايش و گسترش شبكه حمل و نقل جـاده اي از طـرف                . ارتباط است 
حوادث و سـوانح جـاده اي و        .  است به رو كرده   ديگر سالمت بشر را با مخاطره رو      

 بهبـود و ارتقـاي      .هزينه هاي سنگيم جاني و مالي يكـي از ايـن خطـرات اسـت              
رانندگي ايمن، نيازمند همكاري بخش هاي مختلف مانند حمل و نقل، بهداشـت و              

همچنين راهبردهـا و اقـدامات برنامـه        . درمان و پليس راهنمايي و رانندگي است      
بررسي .  منابع مادي و انساني در رزمان مناسب است        ريزي شده نيازمند تخصيص   

داده است كه تنها يك سوم كشورهاي جهان، راهبـرد ملـي بـا اهـداف                 ها نشان 
اي و رانندگي ايمن و بودجـه الزم بـراي اجـراي آن را               مشخص براي ايمني جاده   

، با توصيه هاي گوناگون سـعي در بهبـود           )WHO( سازمان جهاني سالمت     .دارند
. جهاني حمل و نقل و ارتقاء سطح رانندگي ايمن در سرتاسر جهـان دارد             وضعيت  

ايي از ايـن    هپيشنهاد هايي كه در اين مقاله كمي در مورد آن ها بحث شد، نمونه               
عالوه بر رعايت موارد اشاره شده در باال، توجه به توصـيه هـاي              . كوشش ها است  

  . ه اين هدف ياري دهدزير، براي ايمني جاده اي ممكن است ما را در رسيدن ب

شناسايي سازمان ها و نهاد هاي دولتي براي راهنمايي و تـالش ملـي در                -1
  .زمينه ايمني جاده اي

سـيب  آتشخيص مشكل و شناسايي سياست ها و بخش هاي مـرتبط بـا     -2
 .اي و پيشگيري از آن هاي ناشي از حوادث ترافيكي و سوانح جاده

 .تهيه برنامه مناسب جهت اجراتدوين راهبرد ملي براي ايمني رانندگي و  -3

4- 
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 .تخصيص منابع مالي و انساني مورد نياز
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سـيب  آانجام اقدامات ويژه براي پيشگيري از تصادفات جاده اي، كاهش            -5
 گانه ارائه شـده     جتوصيه هاي پن  (ها و ارزيابي نتايج اقدامات انجام شده        

 ).در اين مقاله

زمينه پيـشگيري  حمايت و توسعه ظرفيت ملي و همكاري بين المللي در       -6
 .از حوادث رانندگي و سوانح جاده اي

افزايش آگاهي هاي همگاني در زمينه ايمني جاده، فرهنـگ اسـتفاده از              -7
 .سيستم حمل و نقل عمومي و كاهش حوادث و سوانح رانندگي
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ی و د  ال الگ  یو س   ب
ید   العات  یطحاوی ا ال ت و  ھد ی  ه  سز   ا
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