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يادداشت مدير مسؤول

ــي  ــوان چالش  جهاني مورد بررس ــوانح ترافيكي به عن ــوادث و س ــروزه ح ام
ــي از آن از  ــي و تلفات ناش ــا؛ تصادفات ترافيك ــور م ــرد. اما، در كش ــرار مي گي ق
ــته در  ــش روند فزاينده اي پيدا كرد. تا آنكه به رقم 27 هزار كش ــال پي چندين س
ــتمر و تالش پيگير مسؤوالن ذي ربط  ــال رسيد. در سال 1386 با كوشش مس س
ــكالت، خوشبختانه به ميزان  علي رغم افزايش تعداد خودروها و با وجود تمام مش
ــته هاي ناشي از تصادفات كاهش يافت. اين اقدام ارزنده عالوه بر  15درصد، كش
ــت، اين نويد را مي دهد  ــان هموطنان كه به نوبه ي خود حائز اهميت اس ــظ ج حف
ــتمر و هماهنگي و همكاري بين دستگاهي، در  ــش مس كه مي توان با تفكر، كوش

ــيد. ــي از تصادفات به نقطه مطلوبي رس مورد كاهش تلفات ناش
ــوع ايمني ترافيك  ــماره از فصلنامه فرهنگ ايمني موض ــور اصلي اين ش مح

ــت، عامل راه و عامل خودرو.  ــاني كه بيش از 75% تأثير گذار اس ــه عامل اصلي قرار دارد. عامل انس ــت. ايمني ترافيك بر س اس
ــن امر دخالت دارند. در  ــي نيز به عنوان عامل چهارم در اي ــرايط جغرافيايي و محيط ــرايط آب و هوايي، ش ــه عواملي مثل ش البت

ــود. ــت تا در حد امكان به تمام اين موارد پرداخته ش ــده اس ــش ش ــماره كوش مقاالت اصلي اين ش
ــت تا ضمن حفظ كيفيت مطالب، كميت و تنوع  ــده اس ــماره هاي قبلي تالش ش ــابه ش ــماره حاضر فرهنگ ايمني مش در ش
ــان و متخصصان حوزه ايمني در هر چه پر بار  ــتادان، كارشناس ــنهادها و راهنمايي هاي اس ــود. انتقادها، پيش مقاالت نيز لحاظ ش

ــت. ــدن اين فصلنامه مؤثر اس ش
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طى چندين سـال اخير متأسـفانه سـوانح ترافيكى در 
كشـور ما روند افزاينده داشته اسـت، تا آنكه به مرگ تعدادي از 
هموطنان منتهى شـد. در اين مقطع خوشبختانه مقدارى از اين 
تلفات كاسته شده است، به عنوان نخستين سؤال نظر جنابعالى 
و پليس راه در اين مورد چيسـت؟ علت، نقايص و راه هاى كنترل 

كدامند؟
ــما و از فصل نامه پر محتواى فرهنگ  ــم اهللا الرحمن الرحيم، از ش � بس
ايمنى تشكر مى كنم. خوشحالى دوم اينكه به حمداهللا جرايد، نويسنده ها و اهل 
قلم به موضوع ترافيك توجه نموده اند. بعد از سال ها، شايد از بدو ورود خودرو به 
ايران، يكى از موضوعاتى كه خيلى در حاشيه و محاق قرار داشت، بحث ترافيك 
ــكر خداوند اكنون شاهديم كه نشريات، نويسنده ها و محققين به اين  بود. به ش

موضوع توجه نموده اند. كه اين خود يك موفقيت محسوب مى شود.
ــى در سطح دنيا  ــت ترافيك در درجه اول يك چالش اساس بايد توجه داش

گفتگو اختصاصي با سرهنگ عليرضا اسماعيلى، 
رئيس پليس راه كشور

پليس راه و ايمنى ترافيك
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است. ترافيك را نبايد فقط يك تردد عادى به عنوان مثال حركت از مبدا و خانه 
ــيدن به مقصد، دانست. اين نيست، اگر اين بود  ــدن، رس و با كمى دير يا زود ش
اهميت چندانى نداشت، زيرا به عنوان مثال مقدارى تأخير، اگر تمام مشكل آن 
ــدنى بود، اما، امروزه بدين خاطر ترافيك در  ــايد با پوزش خواهى حل ش بود، ش
دنيا چالش اساسى محسوب مى شود كه با بسيارى از موضوعات از قبيل اقتصاد 
جامعه، مسائل فرهنگى جامعه و بسيارى از رفتارهاى مردم، ارتباط دارد از همه 
مهمتر تأثير رفتارهاى ترافيكى بر ساير رفتارهاى اجتماعى مردم از قبيل عصبيت 
ــگرى در جامعه است. اتالف زمان موضوع ديگرى است كه  در جامعه، پرخاش
ــئون فردى و اجتماعى  ــت، كه در خيلى از ش در همه ى عرصه ها تأثيرگذار اس
ــت. بداخالقى و به هم خوردگى رفتار مردم  باعث اختالل جدى و بى نظمى اس

در ترافيك، باعث بداخالقى و به هم خوردگى 
ــئون خانوادگى و غيره است.  رفتار در تمام ش
وقتى ترافيك كشور نابه سامان باشد، به اقتصاد 
ــود. به عنوان نمونه  ــور ضربه وارد مى ش كش
گردش گر كمترى وارد كشور مى شود. اگر قرار 
باشد گردشگر قصد سفر زمينى در كشور داشته 

باشد، اما، اين سفر با تأخير بسيار زياد و عدم احساس ايمنى در جاده ها باشد، به 
طور قطع به كشور سفر نمى كند، پس به اقتصاد لطمه وارد مى شود. ديگر نمونه 
ضررهاى اقتصادى تأثيرگذارى، تأخير ناشى از ترافيك بر هزينه هاى حمل ونقل 

كاالها است.
ــت حمل ونقل يك درصد كاهش  ــان مى دهد اگر بتوان در قيم آمارها نش
هزينه ايجاد كرد، 5 درصد ايجاد تجارت خواهد شد. اين مسائل نشان مى دهد 

كه ترافيك يك واژه ساده و به طور صرف عبور و مرور نيست.
ــائلى كه بيان شد، مسئله مهم تر به افرادى مربوط مى شود كه  در كنار مس
جان خود را در تصادف از دست مى دهند. اين موضوع مهم، موضوع كاال، وسيله 
شخصى مثل خودرو نيست و اشيا ساده نيست، انسان است. انسان به عنوان يك 
ثروت است. در كشورهاى توسعه يافته جهان با اين نگاه كه انسان ثروت است 

ــود. نگاه ديگر به انسان، نگاهى مشابه نگاه پدر و مادر  برنامه ريزى انجام مى ش
است، به عنوان مثال، آيا پدر و مادرى حاضر مى شوند جان فرزند خود را با كل 
كشور معاوضه كنند؟ حتى اگر پيشنهاد شود كه تمام دنيا را به شما خواهيم داد، 

مى گويند نه! اصًال نمى توان قيمتى براى جان فرزند ما تعيين كرد.
آيا فكر مى كنيد اگر چنين نگاهى به انسان ها وجود داشت، وضع تصادفات و 
ساير موضوعات مرتبط اين چنين بود؟ تا زمانى كه انسان ها با رقم ديه محاسبه 
ــود كه آدم  ــوند، به طور قطع اين اتفاق پيش مى آيد. به عنوان مثال گفته ش ش
ــود سيصد و هفتاد ميليون تومان، پس  ــى و هفت ميليون تومان، ده تا مى ش س

ضرر كرديم.
اگر نگاه، نگاهى كه انسان ثروت اساسى است، نباشد، مشكل ايجاد خواهد 
ــه اگر در  ــن عقيده دارد ك ــد. دنيا نيز همي ش
ــته شود، اين يك  تصادفات يك نفر كمتر كش
نفر نيست، بلكه هم از نظر سرمايه اى و هم از 
نظر اجتماعى عقبه بسيار قوى دارد كه ارزش 
ــايد متصور نباشد. انسان مخترع،  مادى آن ش
مكتشف چقدر قيمت دارد؟ فردى كه دارويى را 
كشف مى كند چه قدر قيمت دارد؟ با يك هنرمند يا نقاش كه اثر خود را به دنيا 
عرضه مى كند و اين اثر سال ها ماندگار است، اين آدم چه قدر قيمت دارد؟ اگر با 

چنين نگاهى به انسان نگاه شود، به طبع نگاه به ترافيك تغيير مى كند.
اما، اگر موضوع را با همين ديد محاسبه كنيم، مشاهده مى شود سالى 2 درصد 
از درآمد ناخالص ملى صرف اين تصادفات شده است. كه البته فقط هزينه هاى 
مستقيم در آن محاسبه شده است، حاال چنانچه هزينه هاى غيرمستقيم نيز به 
اين عدد اضافه شود، حل معضل ترافيك در ايران مورد توجه اساسى و اولويت 

اول خواهد شد.
ــود اچ، اى، وى (HIV)  همه هراسان به سوى حل  زمانى كه گفته مى ش
كردن موضوع مى رويم. شايد موضوع مهمى است، اما، به عنوان مثال مگر در 
ايران آمار كشته هاى ناشى از اچ، اى، وى چقدر است؟ در ايران چه تعداد مبتال 

آمارها نشان مى دهد اگر بتوان در قيمت 
حمل ونقل يك درصد كاهش هزينه ايجاد 
كرد، 5 درصد ايجاد تجارت خواهد شد. 
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ــى از اچ، اى، وى و تحريك  ــت روان ــت مى دهند؟ اما، وحش جان خود را از دس
ــت. در مورد ترافيك تا چند سال  ــگيرى موضوع، مهم اس به رعايت موارد پيش
پيش اين اتفاق صورت نگرفته بود، اكنون به حمداهللا اين اتفاق در حال صورت 
ــت. ولى مثل آدم هاى بدهكار، كه سال ها بدهكارى داشته و اكنون  گرفتن اس

مى خواهد جبران كند، يعنى هم شرايط روز به 
ــود و هم گذشته جبران شود، انرژى  سامان ش
ــد. ولى، اگر همه همت كنيم،  زيادى مى خواه

حاال انجام پذير است.
ــير تاريخى  ــبختانه از سال 86 مس خوش
ــت. به جاى 27 هزار  ترافيك در حال تغيير اس

ــته در ايران. على رغم افزايش يك ميليون و  ــته بايد بگوئيم 23 هزار كش كش
چهارصد هزار خودرو و حدود 2 ميليون راننده گواهينامه دار، اين موفقيت كاهش 
تلفات كسب گرديد. يعنى على رغم افزايش متغيرها، كشته ها، كاهش يافت. اين 
امر نشانه آن است كه سيستم هوشمندى در حال هدايت جريان ترافيك است، و 
مديريت هوشمند در حال حاكم شدن است، كه در نتيجه آن نه تنها توقف، بلكه 

عقب نشينى زيبايى در مسئله تلفات ناشى از تصادفات صورت گرفت.
كاهش چهار هزار كشته و بيش از سى هزار معلول و مصدوم، عدد كوچكى 
ــت، كه در سطح جهان نيز قابل  ــت، بلكه بسيار بزرگ و موفقيت ملى اس نيس
ــت كه هنوز در ايران در سال  ــى است. البته براى خود ما قابل قبول نيس بررس
ــته شوند، اين رقم خيلى  ــه هزار نفر در اثر تصادفات ترافيكى كش ــت و س بيس

بااليى است.
اما، محكم و قاطعانه عرض مى كنم ما مى توانيم حتى در كمتر از پنج سال 
ــم، اين را به عنوان يك  ــود را به پانزده هزار نفر تقليل دهي ــته هاى خ آمار كش
ــئول عرض مى كنم، مى توانيم اين كار را انجام دهيم و كارى انجام شدنى  مس
است، ولى عرض كردم، نگاه ما بايد به انسان ها و كشته ها نگاه ترحمى نباشد. 
ترحم و مسائلى از اين دست، مسائل احساسى و فردى است، حل معضل ترافيك 
فراتر از عكس العمل هاى احساسى و نگاه ملى و همت ملى است. زمانى كه گفته 

مى شود "همت ملى"، يعنى پاى كار بودن همه سازمان ها.
ــئول هستند، كه بيست و شش  ــى سازمان در بحث ترافيك مس حدود س
ــايه ايستاده ولى بقيه در معرض ديد مى باشند،  ــت و هفت سازمان در س يا بيس
ــور، وزارت راه، اورژانس و هالل احمر هم كم كم به اين جمع  مثل وزارت كش
ملحق شده اند، اما بقيه در سايه بوده، هيچكس 
آن را نمى بيند، مخاطب و مسئول پاسخگويى 
نيز همين پنج سازمان مى باشند، درشرايطى كه 
سازمان هاى بزرگ و تاثير گذار پنهان شده اند.

ــچ يك از  ــبختانه، هي ــفانه يا خوش متأس
رسانه ها نيز به آنها مراجعه نمى كنند زيرا آنها را 
نمى شناسد و از مسئوليت آنها با خبر نيستند اما، اگر در حوزه مسئوليت هر يك 
ــده مورد سوال قرار گيرند، مطمئن باشيد كه مشكل ترافيك  به آنها مراجعه ش

سريع تر از اين قضايا حل مى شود.
ــكالت اين است كه متوليان اصلى ترافيك كشور به  بنابراين، يكى از مش
نحوى شناسايى شده و مشخص شود كه در موضوع ترافيك كشور چه نقشى 
دارند، سپس به آنها مراجعه نموده و وظايف آنها دست كم براى خودشان باز آموز 
ــود، زيرا كه گويا به طور اساسى فراموش كرده اند كه در موضوع ترافيك  مى ش

مسئوليت دارند.
ــانه ها فقط در قبال اخذ پول به موضوع ترافيك  ــفانه، بسيارى از رس متأس
مى پردازند، از اين بابت بسيار متأسف هستم، حتى رسانه ملى پس از محاسبه و 
اخذ وجه، امكانات رسانه اى خود را در اختيار ما مى گذارد، اين يعنى اوج بدبختى 
ما. اين موضوع مشابه آن است كه به عنوان مثال پليس هم در قبال عبور سالم 

خودروها، از هر خودرو مبلغى پول دريافت كند    .
در صورتى كه من پليس مسئول امنيت ترافيك هستم، حقوق من از بودجه 
و ماليات اين كشور تامين مى شود، و وظيفه دارم براى مردم امنيت ترافيك ايجاد 
كنم. وزارت ارشاد، سازمان صدا و سيما و مطبوعات نسبت به آموزش اين مسائل 
رسالت و مسئوليت دارند، نه آنكه در مقابل اخذ پول به اين موضوعات بپردازند، 

كاهش چهار هزار كشته و بيش از سى هزار 
معلول و مصدوم، عدد كوچكى نيست، بلكه 

بسيار بزرگ و موفقيت ملى است
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خودشان بررسى كنند كه در اين مورد چه مقدار كار كرده اند  .
مثال هايى از سى سازمان دخيل در بحث ترافيك را نام بردم، سازمان هاى 
ــالمى را نيز به عنوان مثال  ــازمان تبليغات اس ديگرى مثل وزارت صنايع و س

مى توانم ذكر كنم.
ــد نكنيد، آن زمان  ــود، تردي ــر در بحث ترافيك چنين نگاهى حاكم ش اگ
ترافيك ما از ترافيك هلند و آلمان نيز بهتر خواهد شد، به اين دليل كه ايرانى ها 

از اروپايى ها خيلى قانونى پذيرتر هستند.
از همه مهم تر اين كه، بودجه اى كه دولت براى ترافيك هزينه مى كند چه 
قدر است. به عنوان مثال، وزارت راه براى اصالح نقاط حادثه خيز بودجه كافى 
در اختيار ندارد، از اين نظر شايد اصالح اين نقاط، براى مثال تا چندين سال به 
درازا بكشد، بنابراين در مورد اصالح نقطه اى كه تصادف خيز است چه انتظارى 

مى توان داشت.
و يا چرا آزاد راه تهران شمال بعد از 13 سال، هنوز ساخته نشده است؟ آيا 
ــال زمان مى برد؟  ــاخت آزاد راه مگر بيش از دو س با توجه به تكنولوژى روز س
پس مشكل چيست؟ ساخت آزاد راه كه به مسائل سياسى كشور ربط ندارد و يا 
تهديد خارجى نيست، وسايل فنى مثل بلدوزر و گريدر، همچنين  ،  مديريت و 

خرد مى خواهد   .
مشكالت اين ها است.

ــتر  زمانى رفتار مردم تغيير مى كند كه بس
ــد. زمانى كه در آزاد راه كه چند باند  آماده نباش
جدا دارد رانندگى مى شود، اكثر رانندگان براى 
يكديگر مزاحمت ايجاد نمى كنند، بلكه اكثر آنها 

راه خود را به خوبى دنبال مى كنند، اما در راهى كه عرض آن كم است به مجرد 
ايجاد توقف، بسيارى از رانندگان از كنار گذر خاكى استفاده مى كنند، اين ها نيز 
افراد قانون مند هستند. قانون گريز نمى باشند، اما شرايط محيط به آن ها تحميل 
مى كند كه چنين رفتارى را انجام بدهند. همه ى ما مشاهده كرده ايم هنگامى كه 
ترافيك سنگين مى شود، اكثر افراد عصبى و پرخاشگر شده و مى خواهند مسير 

ــت تغيير دهند. اما در شرايطى كه بر اثر تعطيالت  حركت خود را به چپ و راس
ــتر رانندگان به طور صحيح رانندگى  ــهر روان مى شود، بيش و غيره ترافيك ش
مى كنند. بنابراين مشاهده مى شود شرايط محيط و مهندسى هم اثر گذار است. 
نمى شود همه مشكالت را به مردم يا به يكى دو سازمان مربوط دانست. بنابراين، 
حل مشكالت ترافيك يك خرد جمعى و يك كار گروهى و يك همت ملى را 

طلب مى كند  .
ــكالت سرمايه هاى كشور را از بين مى برد. بيشترين تعداد  زيرا كه اين مش
ــته هاى تصادفات راننگى جوانان اين كشور هستند. جوانى كه بايد به طور  كش
ــن بيست سالگى در اثر سانحه رانندگى  ــال عمر كند در س معمول 60 تا 70 س
ــال از عمر وى و در نتيجه 50  ــت مى دهد، در نتيجه 50 س جان خود را از دس
سال نيروى كار كشور را از بين مى رود. اين خسارت وحشتناكى است كه قابل 

محاسبه نيست  .
ــده و به  ــات خانوادگى را باعث ش ــيارى از اختالف ــكالت ترافيك بس مش
روابط اجتماعى درون خانواده ها آسيب مى رساند، ميزان پرخاشگرى و عصبيت 
ــت  ــش مى دهد و نكته مهم ديگر گره هاى ترافيكى، آلودگى هاى زيس را افزاي
ــيارى از مردم مثل  ــت بس محيطى را نيز افزايش مى دهد. در نتيجه ممكن اس
بانوان باردار و كودكان  آنها دچار آسيب هاى ناشى از آلودگى  هوا شوند. خطرات 
ترافيك اين ها است. كمى تأخير به علت وجود 
گره هاى ترافيكى چندان مهم نيست و اغلب با 
يك عذرخواهى حل مى شود. اگر با چنين ديد 
كالنى به ترافيك توجه شود، مشكالت آن حل 
خواهد شد و يا مسائلى مثل درجه خبر تصادف 
ــوارى  كاميون و اتوبوس و چاپ عكس صحنه تصادف و يا ذكر آن كه موتورس
در اثر تصادف كشته شده خدا وى را رحمت كند، مشكل حل نخواهد شد. اين 
مسئله كامًال شبيه به بدن يك بيمار عفونى است شايد بتوان اين بدن را براى 
ــت، اما، درمان اساسى توسط جراح حاذق و تيغ جراحى  مدتى با قرص نگهداش

وى امكان پذير است.

حل مشكالت ترافيك يك خرد جمعى و 
يك كار گروهى و يك همت ملى را طلب 

مى كند.
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بنابراين تا اين نوع نگاه ها به مسئله ترافيك حاكم نشود، ترافيك به همان 
ــبى به  ــكر خدا، آرامش نس صورت كجدار و مريز باقى خواهد ماند.  حاال به ش
جاده ها برگشت ولى اين فضا را بايد توسعه داد. يعنى در سال هاى آينده نيز بايد 
به همين شكل آمار تصادفات كاهش يابد و مردم در جاده ها واقعاً احساس امنيت 
كنند. از اين سو دولت نيز بايد هزينه كند و راه احداث شود. نكته ديگر اين است 
ــور براى حمل ونقل و مسافرت هاى نود درصد از جاده ها استفاده  كه چرا در كش
ــود، اما فقط هفت درصد از امكانات ريلى و سه درصد از امكانات هوايى.  مى ش
بنابراين چنانچه سفرهاى هوايى تسهيل شوند و يا اگر راه آهن را توسعه دهيم به 
طور قطع و به ويژه در مسيرهاى طوالنى اكثر مردم به جاى استفاده از خودرو، 
از اين گونه وسايل استفاده خواهند كرد. بنابراين، با كمتر شدن سفرهاى زمينى، 
خطرات آن هم كمتر خواهد شد. اين ها گره هاى ترافيك ما است و تا اين مسائل 
و گره ها حل نشوند، مشكل ترافيك حل نخواهد شد و تلفات ناشى از آن به حد 

وحشتناكى مى رسد  .
بنابراين بايد مسائل مربوط به ترافيك را در اولويت اول قرار داد به صورت 
جمع بندى 1ـ مسئولين بايد متحول شوند و در ترافيك دانش كافى داشته باشند، 
2ـ انسان به عنوان ثروت جامعه تلقى گردد و به بخش آموزش و فرهنگ سازى 
توسط وسائل مثل تلويزيون و... توجه گردد، 3ـ در بخش مهندسى هم اعتبارات 
و امكانات كافى وجود داشته باشد، 4ـ خودروسازان و كارخانه هاى خودرو سازى 

نيز خودروى با ايمنى الزم توليد كنند و خودرو 
وى فاقد ايمنى الزم اصًال شماره گذارى نشود. 
ــكالت  ــن نگاهى و چنين تفكرى مش با چني
ــد. و كار چندان  ترافيك كشور حل خواهد ش
ــكلى هم نسبت زيرا، نمونه ديگر كشورها  مش

كه در رفع معضل ترافيك موفق شده اند و مدل آنها شبيه به كشور ما بود، موجود 
است. به عنوان مثال در اتحاديه اروپا و كشور آلمان تصادفات بسيار باال بود. از 
يك مدل استفاده كردند و مشكل آنها به نحو مطلوبى حل شد، از اين مدل ها با 
تغييرات محلى مى توان استفاده نمود. مهم آن است كه در مورد ترافيك و مسائل 

مرتبط با آن انديشه و فكر وجود داشته باشد.
اين امر كه در مورد رفع مسائل مربوط به ترافيك به يك 
جهاد ملى نياز است و بايد به زير ساخت هاى مثل توسعه راه ها، 
ارتقاى بهره ورى صنعت هواپيمايى و يا به توسـعه راه آهن توجه 
نمود، امر صحيحى مى باشد، اما توجه داريد ساماندهى همه ى اين 
امور با نگاه واقع بينانه مدت زمان به نسبت طوالنى را طلب مى كند 
بنابراين تا رسـيدن به آن شرايط مشـكالت ناشى از ترافيك و 
به خصوص تلفات ناشـى از تصادفات خداى نخواسـته به نقطه 
وحشتناكى خواهد رسيد. اين نكته كه طى سال گذشته با تالش 
شما و ساير سازمان هاى دخيل، تلفات ناشى از تصادفات كاهش 
پيدا كرد و جان بيش از پنج هزار از هموطنان نجات پيدا كرد، كار 
ارزنده و قابل توجه اى اسـت سؤال اين است كه هم سوى توجه 
به توسعه زير ساخت ها، چگونه مى توان اين موفقيت در كاهش 
تصادفات و تلفات مربوطه را استمرار داد تا آنكه به نقطه مطلوبى 

دست يابيم؟
� سؤال خوبى است، اول آنكه، اگر ده سال قبل به همين صورتى كه بيان 
كردم فكر مى كرديم، امروز اين مشكل حل شده بود. همين امروز هم اگر كليد 
ــود بسيار خوشحال كننده خواهد بود كه به طور مثال به مردم  اين تفكر زده ش
ــود ده سال بعد عدد تصادفات ما به ده  گفته ش
هزار نفر خواهد رسيد. البته آنچه عرض كردم 
به تقريب مربوط به سال هاى قبل از 80 است. 
ــال 80 تحولى در بحث فرهنگ ترافيك  از س
ــايد در اين قضيه هم پليس  صورت گرفت. ش
ــايد به ياد داشته باشيد كه در  ــگام بود. به عنوان نمونه كار ساده اى كه ش پيش
تلويزيون انيميشن هايى پخش مى گرديد، به عنوان گام كوچكى در اين عرصه، 
در همان زمان پليس به مهدكودك ها رفت. كودكانى كه در سال 80 سه چهار 
ساله بودند، اكنون 12ـ11 ساله شده اند. اين ها كسانى هستند كه در مهدكودك 

با كمتر شدن سفرهاى زمينى، خطرات آن 
هم كمتر خواهد شد.
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ــا را در ترافيك ببينيم. يعنى در  ــد و هنوز وقت داريم كه اين ه ــوزش ديده ان آم
ــد. اما بايد به يادداشت، پليس نمى تواند تمام اين نوع كارها را  بحث پايه كار ش
ــت كم يك شكافى ايجاد كرد، به عبارت ديگر  به تنهايى انجام دهد. ولى، دس
صداى "ترافيك مشكل دارد" را بلند كرد. به عقيده اين جانب اكنون كه مجله 
ــگ ايمنى لطف مى كند و به طور مكرر پيگيرى مى كند تا درباره ترافيك  فرهن
صحبت كنم، شايد شش سال قبل اين اتفاق نمى افتاد و مجله فرهنگ ايمنى 
ساير بحران ها را مورد بررسى قرار مى داد، اما، اكنون براى شما موضوع ترافيك 
مهم شده است و اين يعنى موفقيت در بخش هاى مهندسى راه هم حركت هايى 
ــده است. فرهنگ مردم نيز ارتقا پيدا كرده است. به عنوان مثال ميزان  انجام ش
بستن كمربند ايمنى در هشت سال قبل با زمان حال را مقايسه كنيد. مشاهده 
مى شود كه بسيار افزايش يافته است. اكنون، هنگام استفاده از خودرو، به صورت 

ــته مى شود. چرا؟ به خاطر آنكه  خودكار و بدون تحكم پليس كمربند ايمنى بس
اكنون اين مسئله به يك فرهنگ تبديل شده است. شايد قبًال اگر كسى كمربند 
ايمنى مى بست مسخره مى شد، اكنون اگر كسى از كمربند ايمنى استفاده نكند، 
ــي اين. همچنان كه اطالع داريد،  ــورد تذكر مردم قرار مى گيرد. فرهنگ يعن م
ــدگان ناشى از تصادفات رانندگى تأثير  كمربند ايمنى در كاهش ميزان كشته ش
مهمى دارد. خودروها نيز از نظر ايمنى تغيير كرده و قدرى بهتر شده اند. بعضى 
از خودروها به سيستم هايى مثل ايربگ و ABS مجهز شده اند و از نظر ايمنى 

تغييراتى صورت گرفته است، ولى، سرعت اين پيشرفت بسيار كند است.
سؤال شما اين بود كه تا رسيدن به نقطه ايده آل چه كار بايد كرد. در جواب 
بايد گفت، امسال چه كرديم تا به اين نقطه كاهش تلفات رسيديم، به چند عامل 

اشاره مى كنم.
ــيار جدى برخورد كرد؛ اين كلمه "جدى" با آنچه كه تاكنون  1ـ پليس بس
بيان شده بسيار متفاوت است. توضيح بيشتر با عدد و رقم ارائه مى شود. پليس 
از ابتداى سال 86 تا اواخر آن، 180 هزار خودروى پر سرعت و با رفتار پر خطر 
ــط پليس چه  را متوقف كرد. اطالع داريد كه متوقف كردن يك خودرو و توس
مشكالتى به همراه دارد، راننده خودرو مربوطه را بايد متوجه كرد، از خودرو پياده 
نمود، مشاجرات، هدايت خودرو مزبور به پاركينگ و غيره كه كار بسيار سختى 
ــت. راحت تر اين بود كه يك برگ جريمه به اين گونه رانندگان داده مى شد  اس
و به ايشان هشدار داده مى شد كه بعد از اين درست رانندگى كن، اما به عكس 
ــر را متوقف كرد، اجازه رانندگى به آنها نداد و به  ــس 180 هزار راننده پرخط پلي
ايشان تفهيم كرد، براى اينكه هم خود شما سالم باشيد و هم جان ديگران را به 
خطر نيندازيد، خودروى شما متوقف مى شود. متوقف كردن 180 هزار خودرو در 
سراسر كشور ظرف ده، يازده ماه كار بسيار مشكلى بود كه انجام شد. شايد كل 
ــد. پس اين اقدام  ــال 85 در اين مورد هزار يا حداكثر دو هزار خودرو باش آمار س

"خيلى جدى" بوده است. 
نكته دوم، پليسى از ابتداى شهريور 86 به صورت جدى خودروهاى عمومى 
مثل كاميون و اتوبوس را در مبداء حركت مورد كنترل قرار داد. به بيان روشن تر 
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و براى مثال، در قبل براى اتوبوسى سانحه اى 
رخ مى داد مثًال چپ مى كرد و چند نفر كشته 
مى شوند، كارشناسان بعد از وقوع حادثه و پس 
ــدند كه به  ــى هاى الزم متوجه مى ش از بررس
عنوان مثال الستيك جلوى آن فرسوده بوده 
است (در واقع نوش دارو بعد از مرگ سهراب). 
و يا به عنوان مثال كاميون انحراف به چپ پيدا 

مى كرد و در اثر تصادف با اتوبوس روبه رو، چهل نفر كشته مى شوند، كارشناسى 
ــان مى داد كه حادثه در اثر خواب آلودگى راننده كاميون اتفاق افتاده  بعدى نش
ــت ولى، از تاريخى كه در باال اشاره شده با همكارى سازمان راهدارى براى  اس

شركت هاى مختلف "مدير فنى" تعيين شد.

مدير فنى مسئوليت دارد تا خودروهاى شركت مربوطه را قبل از حركت از 
مبداء مورد كنترل قرار دهد، به عنوان مثال كنترل كند كه الستيك ها، چراغ ها و 
غيره سالم باشد، چنانچه دو راننده مورد نياز است اسم دو راننده يادداشت شود و 
سپس برگه مزبور مهر و امضا شود. گرچه در اين مورد در ابتداى راه هستيم، در 
سال جارى در اين مورد سختگيرتر هستيم و قصد داريم در اين مورد مثل آنچه 

كه در مورد "هواپيما" رفتار مى شود عمل كنيم.
مورد سوم، تجهيز اتوبوس ها به جى، پى، اس (G.P.S)  است كه از بهمن 
ماه سال 85 و ابتداى سال 86 انجام شد و حدود بيست و دو هزار اتوبوس را به 
ــد كه به طور ميانگين تخلف اتوبوس ها  GPS مجهز كرديم. اين امر باعث ش
ــورد كاهش پيدا كند، كه از لحاظ آمارى  ــك روز به يك و نيم م از دوازده در ي
بسيار مهم است، عدد حاصل ضرب 12 مورد تخلف در بيست و دو هزار اتوبوس 
ــت و دوهزار اتوبوس، اصًال قابل  با حاصل ضرب يك و نيم مورد تخلف در بيس

مقايسه نيست.
ــم. به تقريب  ــس را افزايش دادي ــته ابزارهاى كنترلى پلي ــال گذش در س
ــر افزايش داديم و به تقريب  ــتى را نزديك به صد براب دوربين هاى كنترلى دس
هر پاسگاه پليس راه در حدود چهار دستگاه دوربين كنترل دستى مجهز شدند. 
ــمى، كنترل الكترونيكى  و به جاى كنترل چش

انجام مى دهند.
بحث اطالع رسانى تاكتيكى به مردم را نيز 
افزايش داديم، اكنون "راديو پليس راه" در اختيار 
ــرى  ــت كه از طريق راديو سراس رانندگان اس
ــى را در اختيار  ــام، اطالعات مختلف و راديو پي
رانندگان در حال تردد در جاده هاى كشور، قرار 
ــوانح پيش آمده و غيره ارائه  مى دهد همچنين تحليل هاى مختلفى راجع به س

مى كند كه بسيار تأثيرگذار است.
كنترل نامحسوس، افزايش پيدا كرده است. در اين مورد افراد پليس توجيه 
ــده اند كه در مورد، تخلفات محرز شده به هيچ وجه گذشت نكنند. به عنوان  ش

اكنون «راديو پليس راه» در اختيار رانندگان 
است كه از طريق راديو سراسرى و راديو 

پيام، اطالعات مختلفى را در اختيار رانندگان 
در حال تردد در جاده هاى كشور، قرار 

مى دهد
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ــيار باال در حال رانندگى است، عالوه بر آنكه  ــخصى كه با سرعت بس مثال ش
ــكان فوت او در تصادف رانندگى، افزايش مى يابد. بلكه مى تواند باعث مرگ  ام
ديگران نيز بشود، بنابراين بايد سختگير بود و به ويژه در مورد خودروهاى سنگين 

ــت نكرد. و بدين ترتيب در  به هيچ وجه گذش
واقع هزينه تخلف را افزايش دهيم.

شايد يكى از اشكاالت بسيار بسيار جدى 
ــور ما، پايين بودن هزينه تخلف باشد.  در كش
خيلى از موارد (كاال ها و غيره) گران شده است، 

ــد و زمانى كه هزينه تخلف پايين باشد،  ــيار ارزان مى باش اما، هزينه تخلف بس
ــاس در بسيارى از كشورها براى  خطرپذيرى افزايش پيدا مى كند. بر همين اس
ــاال برده اند. به عنوان مثال، در اروپا هزينه  كاهش تصادفات، هزينه تخلف را ب
تخلف باال است. يعنى به طور مثال اگر بنده يا جنابعالى در اتوبان هاى آلمان با 
سرعت بيشتر از حد مجاز در حال رانندگى باشيم، اعتبار گواهينامه  ما به حالت 
تعليق در مى آيد. اگر اين تخلف دوبار تكرار شود از رانندگى محروم خواهيم شد. 
بدين ترتيب افراد مختلف در مى يابند در صورت تخلف هزينه بسيار بااليى در 

انتظار آنها خواهد بود. اما در ايران هزينه تخلف پايين است.
آيا به اين سمت مى رويم؟

ــرعت حركت كم و به صورت الكپشتى است. در پاسخ به  � بله، ولى س
اين سؤال كه طى چهار پنج سال آينده كه زيرساخت ها آماده بشود، چه بايد كرد 
ــى از تصادف هاى ترافيكى ادامه داشته باشد، مطالبى  تا روند كاهش تلفات ناش
را بيان كردم. اين اقدامات انجام شد و نتيجه مطلوب هم گرفته شد، پس روى 
ــانس و اقبال نبود. نكته اول عنايت خداوند متعال بود، سپس تفكر مسئولين  ش
مربوطه و تالش مضاعف پرسنل پليس، فوريت هاى پزشكى و راهدارى نتيجه 
داد. در شرايطى كه بودجه ها محدود است، راه كارهايى كه پول و بودجه چندانى 

الزم ندارد را توضيح مى دهم؛
1ـ افزايش اختيارات پليس، بدين معنى كه به طور مثال بسيارى از قوانين 
ــوند. به عنوان نمونه، در  ــت در ايران نيز جارى ش كه اكنون در اروپا جارى اس

جاده هاى بسيارى از كشورهاى اروپا با تخطى از سرعت مجاز، گواهينامه راننده 
خالف كار توسط پليس اخذ و معلق مى شود، يعنى گواهينامه براى مدت 2 ماه، 
3 ماه، 9 ماه به حالت تعليق در آمده و راننده مربوطه در اين مدت به هيچ عنوان 

حق رانندگى ندارد.
2ـ هزينه بيمه اشخاص پر خطر افزايش 
ــادف، هزينه بيمه  ــى در صورت تص يابد؛ يعن
ــخاص پر  خودرو آنقدر افزايش پيدا كند، كه اش
ــه باشند كه  خطر به طور دائم اين فكر را داش
نكند تصادف كنند و در نتيجه در سال بعد هزينه بيمه آنها به صورت فوق العاده 
شديد افزايش يابد. در حالى كه در كشور ما از نظر بيمه هاى خودرو، فردى كه 
تعداد زيادى تصادف دارد با شخصى كه طى سال ها هيچ تصادفى نداشته است، 
تفاوت چندانى ندارند. يك كوپن بيمه، كم يا زياد چندان قابل توجه نيست. به 
همين خاطر كسانى كه بيشتر تصادف مى كنند مشترى هاى اصلى بيمه خودرو 
را تشكيل مى دهد. افرادى كه با پرداخت 250 هزار تومان، طى يكسال به طور 
مثال 5 تصادف دارند و مبالغى در حدود 7،8،10 ميليون تومان خسارت از بيمه 
دريافت مى كنند. سوال اينجاست اگر بيمه خودرو شخص پر خطر به طور مثال 
1/5 ميليون تومان و بيمه خودروى راننده اى كه اصًال تصادفى نداشته است 150 

هزار تومان باشد، اولى تنبيه و ديگرى تشويق نخواهد شد   ؟
ــائلى مثل افزايش  در مورد باال بردن هزينه تخلف، نبايد موضوع را با مس
قيمت ها و گرانى مقايسه كنيم. زيرا، اين دو موضوع هاى كامًال متفاوتى است. 
ــش دهيم، نه هزينه عامه  ــخص خالف كار را افزاي ــا مى خواهيم هزينه ش و م
ــى كه مبادرت به فروش مواد مخدر  ــت مثل آنكه گفته شود كس مردم را درس
مى كند بايستى به طور مثال 10 سال زندان شود. اين گرفتار كردن عامه مردم 
نيست، بلكه گرفتار كردن شخص خالفكار است. در مورد مسائلى مثل افزايش 
جريمه هاى رانندگى نيز هزينه شخص متخلف باال مى رود. بنابراين، نبايد آن را 
با خريد ارزاق عمومى در كنار يكديگر قرار داد. در واقع بايستى راجع به كاهش 
قيمت ها مثل كاهش هزينه مسكن، ارزاق عمومى و غيره اقدام جدى نمود. تا 

شايد يكى از اشكاالت بسيار بسيار جدى در 
كشور ما، پايين بودن هزينه تخلف باشد.
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بدين ترتيب با كاهش دغدغه ذهنى مردم، تصادفات رانندگى نيز كاهش پيدا 
ــد، در اين صورت نيز تصادفات كمتر  كند، اما، هزينه تخلف همچنان باال باش
مى شود. اما، اگر به طور مثال جريمه رانندگى با قميت ارزاق عمومى در كنار 
ــد، تصادفات افزايش  ــود كه هم اين و هم ديگرى ارزان باش هم قرار داده ش

خواهد يافت.
3ـ توجه مستمر به مسائل فرهنگى؛ رسانه ها هر روز به موضوع ترافيك و 
مسائل مختلف آن بپردازند. راديو هر روز در زمان هاى مختلف در مورد احترام 
به حقوق مردم، ضمن رانندگى، صحبت كند. تلويزيون، برنامه هاى مختلف و 

به صورت رايگان تهيه نمايد.
ــرايطى كه عرض كردم مى توانيم تا رسيدن به نقطه  بدين ترتيب و با ش

ايده آل، ترافيك را در شرايط مطلوب نگهداريم.
 مطالبـى مثـل افزايـش هزينـه تخلـف مطلـب كامًال  
صحيحى اسـت. سـال ها اسـت كه راننده خالف مى كنـد. اما، 
خودروى وى جريمه مى شود. در حالى كه در كشورهاى صنعتى 
تجربـه كاهش تصادف هـاى رانندگى را دارنـد، گواهينامه اين 
راننده خالف كار براى مدتى به حالت تعليق در مى آيد و حتى در 
مواردى و برحسـب نوع خالف، راننده مزبور ملزم به شركت در 

كالس هاى ويژه اى مى شود.
سـؤال اين جا اسـت جناب سـرهنگ على رغم تمـام اين 
اقداماتى كه تاكنون صورت گرفته و جاى تقدير و تشـكر دارد، 
هنوز دركشـور ما بعضى رفتارهاى ساده و پيش پا افتاده باعث 
وقوع سوانح شديد مى شود. به عنون مثال، على رغم وجود مدير 
فنى در شركت هاى تعاونى و حمل ونقل، هنوز مسائلى مثل خواب 
آلودگـى راننده باعث وقوع تصادف هاى شـديد و منجر به مرگ 
مى شود. هر روزه شاهد آن هستيم كه رانندگان حرفه اى كاميون 
با اتوبوس ضمن رانندگى در حال سـيگار كشيدن يا صحبت با 
تلفـن همراه مى باشـند. در حالى كه امروزه بـه طور قطع ثابت 

شـده اسـت كه اين گونه رفتارهـا باعث حـواس پرتى و عدم 
تمركز شده، مى تواند به سانحه رانندگى منجر شود.

اما، مشاهده مى شود بعضى از اين گونه رفتارها جزء الزامات 
رانندگان حرفه اى ما شـده است كه به طور مثال حين رانندگى 
سـيگار بكشـند و يا چاى بنوشـند. به طور قطع سـازمان شما 
آمار هاى سـوانح ناشى از اين گونه رفتارها را دارد. بنابراين، در 
اينجا به نقش آموزش در كاهش تصادفات رانندگى مى رسـيم. 
اگـر ما حمل ونقل را بـه عنوان يك صنعـت مى دانيم (كه چنين 
است)، براى اشتغال حرفه اى به اين صنعت و به عنوان راننده، 
آيـا اخذ گواهينامه پايه يك رانندگى و يا اخذ دفترچه و كارنامه، 
كـه چندان هم مشـكل نيسـت، كافى مى باشـد؟ و آيا ضرورى 
نيسـت كه مشابه خيلى از كشورها، كسانى كه قصد اشتغال در 
اين صنعت را دارند، ملزم به آموزش هاى كالسيك و اخذ مدارك 

مربوطه باشند؟ نظر جنابعالى در اين مورد چيست؟
� بله، آنچه در مورد صدور گواهينامه گفتيد مربوط به سيستم قبل است. 
اكنون سيستم صدور گواهينامه تغيير كرده است. مثل سابق نيست كه هر كس 
مراجعه كرد به سادگى امتحان بدهد، كالس آيين نامه را بايستى طى كند، كالس 
ــره از طرف ديگر گواهينامه ها طبقه بندى  ــهر را طى كند امتحان بدهد و غي ش
شده اند. گواهينامه اول، يكساله و آزمايشى است. اگر طى اين سال مواردى كه 
ــت گواهينامه ذكر شده، رعايت شود، گواهينامه او پنج ساله مى شود. معنى  پش
اين اقدامات آن است كه اين مكانيزم در حال انجام است، اما هنوز نوپا است و 
هنوز تأثيرات آن ديده نمى شود. ولى بايد عرض كنم، ما هر چه كماكان قوانين 
ــرايط  و مقررات را هم در بدو ورود يعنى هنگام صدور گواهينامه زياد كنيم و ش
اخذ گواهينامه را سخت كنيم به نفع ساماندهى ترافيك است و هم اين كه در 
صورت عدم رعايت مقررات رانندگى، گواهينامه افراد خالفكار را باطل كنيم نيز 
به نفع ساماندهى ترافيك است. نكته ديگر آنكه سيستم گواهينامه ها دستى بوده 
است و به عنوان مثال "شبكه" وجود نداشته و هوشمند نبوده است. يعنى كسانى 



17

كه گواهينمامه مى گرفتند تا ده سال هيچ اطالعى از او در دست نبود. اما، اكنون 
گواهينامه ملى شده و وارد شبكه هوشمند شده است. اكنون ديگر تخلف به نام 
ــت، بلكه به نام دارنده گواهينامه ثبت مى گردد. پالك خودرو ديگر  خودرو نيس
ــت.  ــت، يعنى با خريد خودرو پالك مربوطه به نام خريدار اس متعلق به فرد اس
ــى، پرونده الكترونيكى وى تحت تأثير قرار  ــه در صورت تخلف رانندگ در نتيج
ــرد. حال خواه هنگام تخلف خودروى مربوطه در اختيار وى بوده يا نبوده  مى گي
باشد. كامًال شبيه به آنكه شخصى شناسنامه خود را در اختيار ديگرى قرار بدهد، 

كه هر كارى خواست با آن انجام بدهد.
اتفاق به نسبت خوبى كه در سال گذشته انجام شد، كه براى ما نيز جالب 
ــگاه هاى پليس راه كشور به يك شبكه  ــت. به طور تقريب 70 درصد پاس اس
ــبكه محلى در حال  ــدند كه تخلفات رانندگى افراد در اين ش محلى مجهز ش
ــور  ــت. يعنى به طور مثال راننده اى كه در نقطه اى از كش انتقال و گردش اس
در حال رانندگى است و مرتكب تخلف شده و پليس راه وى را متوقف كرده، 
اين امكان وجود دارد كه پليس مربوطه توسط بيسيم از پاسگاه خود استعالم 
كند كه آخرين وضعيت راننده با اين مشخصات چيست؟ لحظاتى بعد، آخرين 
ــرار مى گيرد. در  ــات احتمالى وى در اختيار پليس ق ــات راجع به تخلف اطالع
ــخص پر خطرى است، از ادامه رانندگى  ــخص شود كه ش نتيجه چنانچه مش
وى جلوگيرى خواهد شد. اين اقدامات خوشبختانه در حال انجام است و بايد 
سرعت آن را افزايش داد و عقب افتادگى گذشته را جبران نمود، بخش قابل 
توجه اى از گواهينامه ها قديمى است كه هنوز به طور كامل وارد شبكه نشده 
ــبكه مى شوند. گواهينامه هاى جديد نيز وارد شبكه  ــت و به سرعت وارد ش اس
ــت و وظيفه همه ما  ــور كلى آينده خوبى در راه اس ــوند. بنابراين، به ط مى ش
ــتم ها و  ــت كه اين آينده را هر چه زيباتر طراحى كنيم. بنابراين سيس اين اس
ــازمان ها همگى بايد به مامورنشينان به درستى عمل كنند. تا اين طراحى  س

ترافيك آينده كشور ما يك چهره هر چه زيباترى داشته باشد.
هر ساله با شروع فصل زمستان پليس راه طرح زمستاني 
دارد كـه كليه امكانات خود را بسـيج مى كنند. در ايام نوروز نيز 

به همين ترتيب عوامل پليس راه بسيج شده و جاده ها را تحت 
كنترل قرار مى دهند. در طول تابستان و تعطيالت تابستانى نيز 
برحسب مورد، اين بسيج نيروهاى پليس راه مشاهده مى شود. 
كه بر مبناى يك اصل ايمنى و يكى از سـه ضلع مثلث حفاظت 
يعين اصل اعمال قوانين و مقررات مى باشد، سوال اين است كه 
آيا پليس راه براى اين كه اين بسيج نيروهاى در طول سال نيز 

ادامه داشته باشد طرحى دارد؟
� اين شايد منطقى نباشد، زيرا خارج از توان انسان است. نيروهايى كه 
ــيج مى شوند، اين طور نيست كه نيروهاى واقعى سازمان ما  در ايام نوروز بس
ــنند و به طور مثال بقيه سال مى روند استراحت مى كنند بلكه اين پرسنل  باش
در واقع خيرالموجودين ما هستند كه در اين ايام به تقريب همه ى 24 ساعت 
ــبانه روز را كار مى كنند، يعنى به تقريب تعطيلى بى تعطيلى، مرخصى بى  ش
ــتراحت. تا بتوانيم در اين ايام ايمنى هموطنان  ــتراحت بى اس مرخصى و اس
ــا دهيم. بنابراين، مجبور  ــدرى تضمين كرده، و مقدارى ارتق ــك را ق در ترافي
هستيم به پرسنل شيفت استراحت نيز بگوئيم كه در حال كار باشند. بنابراين 
امكان پذير نيست كه تمام 360 روز سال را هيچكس استراحت نداشته باشد 
ــته باشد. اين  ــت خانواده و پدر خانواده، اصًال حضور نداش و به عنوان سرپرس
اصالً منتقى نيست و حتى كارهاى كه در اين ايام نوروز و غيره انجام مى دهيم، 
براى ما مسئولين قدرى ناراحت كننده است. اما، در دنياى امروز، بدين منظور 

سيستم الكترونيك را به كمك گرفته اند.
و به جاى آنكه به طور مثال از تهران تا كرج را به 5 تيم گشت و 20ـ10 
ــد. از 30ـ20 دوربين آنالين فعال  ــت مراقبت قرار دهن ــنل پياده تح نفر پرس
استفاده كرده و همين كار را انجام مى دهند و امروزه ابزار پليس براى كنترل 

جاده ها بايد سيستم  مانيتورينگ يعنى دوربين باشد.
ــرل ترافيك تهران كه تمام تهران را از داخل يك  مثل همين مركز كنت
اتاق تحت مراقبت و نظارت قرار مى دهند. پليس راه در اين مورد نيز اقداماتى 

انجام داده است.
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همانطور كه مى دانيد مسئله ترافيك يك چالش جهانى 
است. ما در سطح جهان با تصادفات جاده اى به عنوان يك چالش 
روبه رو هسـتيم. اما متأسـفانه كشـور ما در صدر اين مسئله قرار 
دارد. در چند سـال گذشته آمار تلفات ترافيكى ما به خصوص در 
جاده ها باال رفت. خوشبختانه سال گذشته شاهد كاهشى در اين 
زمينه بوديم، كه در جاى خود بسيار مهم است. اما باز هم متأسفانه 
ركوردار اين مسـئله هسـتيم. مى دانيم كه ايمنى جاده سه محور 
اصلـى دارد: عامل انسـان، عامل خودرو و عامـل راه. لطفاً در اين 

موارد توضيحاتى ارائه بفرماييد.
ــور شده است.  ــئله مهم و دغدغه ملى براى كش � اين موضوع يك مس
وضعيت تردد و ايمنى رانندگى در كشور ما وضعيت مطلوبى نيست. ساالنه حدود 
9 هزار ميليارد تومان در حوادث رانندگى (براساس آخرين مطالعاتى كه انجام شده 

است)، خسارت متوجه كشور و مردم مى شود، كه حدود 3/5 درصد توليد ناخالص 
ملى كشور است. ضمن اين كه خسارت هاى روحى و روانى و اجتماعى كه متوجه 
مردم و خانواده ها و كشور مى شود نيز قابل ارزش گذارى نيست. بنابراين مى طلبد 
ــت اندركاران و كاربدستان ايمنى در بخش رانندگى، همه مسئوالن نظام  كه دس
و مردم را نسبت به عمق قضيه حساس كنند تا آنها پى ببرند كه چه اتفاقى در 
ــور مى افتد. من فكر مى كنم رسالت اصلى و سنگين در اين زمينه بر دوش  كش

رسانه هاستـ  از صداوسيما گرفته تا روزنامه ها، نشريات و مجالت.
ــى است. يك وزارتخانه يا يك دستگاه خاص  ايمنى يك موضوع فرا بخش
به تنهايى نمى تواند در ارتقاى ايمنى و بهبود وضعيت سهم و نقش داشته باشد. 
بنابراين تمام دستگاه ها و وزارتخانه هايى كه در آن سهم دارند، بايد برنامه ريزى و 
تحليل كرده و راه كارهاى اين مسئله را شناسايى كنند. مطالعاتى كه تمام مجامع 
بين المللى، سازمان ملل و به خصوص اسكات انجام داده، مهم ترين اولويت اقدام 

گفتگو اختصاصي با آقاى مهندس قاسمى
 مدير كل ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى
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ــتگاه هاى ذى ربط  را براى ارتقاى ايمنى برهمكنش، تعامل و هماهنگى بين دس
اعالم كرده اند.

ــارب دنيا و به خصوص  ــتفاده از تج ــده و اس با توجه به مطالعات انجام ش
ــال 83 براى اين كه برهمكنش و هماهنگى  ــورهاى موفق، در ايران از س كش

بيشتر شود، كميسيون راهها به رياست وزير راه 
ــتگاهى كه ذى ربط هستند،  و عضويت 13 دس
ــت. اين كميسيون تقريباً هر  تشكيل شده اس
ــه تشكيل مى دهد. كارى كه  ماه يك بار جلس
ــيون انجام مى دهد، با هدف ايجاد  اين كميس
ــت، بحث  هماهنگى و برهمكنش و تعامل اس

و سپس تصويب يك سرى موضوعات، اقدامات و راهكارهاى مهم است. يكى 
ديگر از كارهاى آن، پر كردن خال هماهنگى است. چه بسا فعاليت ها و اقداماتى كه 
تعريف شده ولى متولى مشخص ندارد. مثًال آموزش ارتقاى فرهنگ رانندگى، از 
مهم ترين اقدامات است و در آنجا جزو موضوعاتى است كه تعيين تكليف مى شود. 
ــاد و قربانيان حوادث ترافيكى كه تعريف نشده است. بنابراين  يا مثًال حمل اجس
براساس توصيه ها و تجربيات جهانى يكى از اقدامات بسيار خوب و مفيدى كه در 
كشور انجام شده، تشكيل اين كميسيون بوده كه البته پيشنهاد ديگرى براى اين 
كميسيون شده كه آن تبديل كميسيون به شوراى عالى ايمنى راهها، به رياست 

معاون اول رئيس جمهور يا رئيس جمهور است، كه در حال پيگيرى مى باشد. 
مسئوالن هر دستگاه موظف هستند كه كار خودشان را انجام دهندـ  يكى 
از نتايجى كه همه اعتقاد داريم، مفيد و موثر بوده است. به اين ترتيب حدود 16 
ــته ايم كه 21/2 درصد آن، كاهش تلفات برون شهرى  درصد كاهش تلفات داش
بوده است. يعنى در سال 86 نسبت به سال 85، 3710 نفر در جاده كاهش تلفات 

داشته ايم. خوشبختانه اين كاهش تلفات در جاده سهم قابل توجهى است. 
آنچه ما را اميدوار كرده، اين است كه اين كاهش اتفاقى نبوده بلكه حاصل 
يك سرى برنامه ريزى ها و اقدامات بوده است. بنابراين مى توان اميدوار بود كه با 

استمرار اين امر بتوانيم ايمنى را پايدار كنيم.

ــه يا چهار عامل در بروز حوادث رانندگى سهم دارند. عامل اصلى عامل   س
انسانى است كه حدود 75 درصد، عامل راه حدود 15 درصد، عامل وسيله نقليه 
حدود 10 درصد و عامل چهارم، شرايط محيطى مثل مه، نور، يخبندان و شرايط 
ــانى كه هزينه كمتر و بعضى  ــى. به اين ترتيب ما بايد روى عامل انس جغرافياي
موارد زمان كمترى الزم دارد تا به نتيجه برسد، 
ــى از راهكارهاى عامل  برنامه ريزى كنيم. يك
انسانى، آموزش ارتقاى فرهنگ ترافيكى است 
كه يك آموزش اساسى و زير بنايى مى باشد. كه 
بايد از كودكستان شروع  شود تا هر سنى كه جزو 
آموزش هاى زيربنايى است. يك بخشى از آن 
مربوط مى شود به توصيه هاى ايمنى و توجهات كه در واقع مى شود تمام مقاطع را 
از طريق صدا و سيما به مردم آموزش داد. كه اين اقدام جزو كم هزينه ها بوده و 
زود اثر و زود بازده هم است. يعنى اگر ما يك حادثه ترافيكى را در تلويزيون نشان 
دهيم و به شكل حرفه اى روى آن كار كنيم، قطعاً مى توانيم روز بعد تاثير آن را 
ببينيم. پس در عامل انسانى بايد روى آموزش فرهنگ ترافيكى كار كرد، از سطح 

كودكستان تا باالترين سن رانندگى.
توصيه هاى ايمنى كه مى تواند زود اثر باشد، اصالح قوانين و مقررات رانندگى 
نكته مهم ديگرى است. همه كارشناسان امروز به شدت اعتقاد دارند كه قوانين و 
مقررات موجود ما كارآمد و كافى نيست. براى مثال، سنگين ترين جريمه رانندگى 
ما براى حالت هاى پر خطر (مثل سرعت غيرمجاز، سبقت غيرمجاز، انحراف به 
چپ و...) 20 هزار تومان است. در صورتى كه با مطالعات بسيار جامعى كه انجام 
داديم و مطالعات تطبيقى تمام كشورهاى موفق به اين نتيجه رسيده ايم كه آنها 
ضمن جريمه نقدى كه دارند، حتمًا  محدوديت و محروميت نيز در كنار آن اعمال 
ــت. يعنى اگر براى 10 كيلومتر  ــورها پلكانى اس مى كنند. جريمه هم در آن كش
ــرعت غيرمجاز آزادراه مثًال 20 هزار تومان جريمه دارند، اگر شد 30 كيلومتر  س
رقم تغيير مى كند، مثًال 50 هزار تومان مى شود. براى نمونه  در نيوزلند از 30 دالر 
تا 520 دالر به صورت پلكانى تغيير مى كند. بستگى به نوع تخلف، محروميت از 

آنچه ما را اميدوار كرده، اين است كه اين 
كاهش اتفاقى نبوده بلكه حاصل يك سرى 

برنامه ريزى ها و اقدامات بوده است.
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رانندگى يك هفته تا 18 روز سپس 3 ماه و محروميت دائمى و ابطال گواهى نامه، 
تغيير مى كند. در آزادراه هاى  انگلستان تا 2500 پوند كه بيشتر از 4 ميليون تومان 

مى شود، جريمه رانندگى وجود دارد و همين امر بازدارنده مى شود.
تز مقابل اين نظريه كارشناسى اين است كه با اين جريمه ها به مردم فشار 
مى آيد. اما اين كار اصًال جزء هزينه هاى خانواده ها نبايد محسوب شود و براى اين 
ــت كه جان و مال مردم حفظ شود و تلفات و تصادفات كاهش پيدا كند. اگر  اس
يك راننده بى مباالتى كرده و رفتار پر خطر داشته باشد و با وسيله ى نقليه خودش 
تصادف بكند، ضمن اين كه با جان خود و ديگران بازى كرده، خسارت مالى كه 
به خودش وارد مى كندـ  با فرض اين كه تلفات جانى نداشته باشدـ  از نظر مالى 

قابل مقايسه با آن جرايم نيست.
بنابراين در بخش انسانى 1ـ آموزش ارتقاى فرهنگ ترافيكى و توصيه هاى 
ايمنى از طرق مختلف با روش هاى كارشناسانه و حرفه اى و 2ـ اصالح قوانين و 
مقررات رانندگى و قوانين كارآمد و موثر بايد اعمال شود. همكاران پليس اعتقاد 
ــده و اختيارات كافى و قانونى  دارند كه قوانين و مقررات بايد اصالح و كارآمد ش

ــت و محروميت به  ــا اعمال جريمه، محدودي ب
آنها داده بشود، خود اين مقوله 20 درصد باعث 

كاهش تلفات خواهد شد.
در بخش راه، ساالنه 17 و 18 درصد وسايل 
نقليه و 15 درصد سفرها رشد داشته كه اين 15 
درصد براساس تردد شمارهاى الكترونيكى در 
ــود. ولى راه حدود دو درصد  جاده ها ثبت مى ش
ــان دهنده اين است كه  ــد دارد كه اين نش رش

رابطه معنادارى بين آنها وجود ندارد. البته راهكار اصلى باز هم اين نيست كه 20 
درصد راه بسازيم، توسعه اصلى و راهكار اصلى اين است كه روى شقوق مختلف 
حمل ونقل كار كنيم. چرا بايد جاده حدود 90 درصد سهم داشته باشد و بقيه وسايل 

حمل ونقل مثل ريلى، هوايى و دريايى حدود 10 درصد.
بنابراين اولين كارى كه بايد بكنيم اين است كه اين سهم را طورى تنظيم كنيم 

كه منطقى باشد. همانطور كه همه مى دانند، حمل ونقل ريلى ابتدا سرمايه گذارى 
سنگينى مى خواهد، ولى بعداً هزينه هاى سفر با آن پايين است، برنامه هاى ايمنى 
ــت و در واقع اقتصادى است و روى محيط زيست اثرات تخريبى كمترى  باالس
دارد. به همين دليل اولين حرف ما اين است كه سهم حمل ونقل ريلى، هوايى و 
دريايى را افزايش دهيم و سهم حمل ونقل جاده ى را كم كنيم و مثل كشورهاى 
ــت. در  ــور 11 اس ديگر يك رابطه منطقى بين آنها ايجاد كنيم. تراكم راه در كش
ــد. پس بايد توسعه  ــده، رقم بهينه بايد 22 باش صورتى كه با مطالعات انجام ش
ــن 11 درصد تراكم و 22  درصد مورد نياز جزو بحث هايى  ــم با توجه به اي راه ه
است كه بايد انجام شود. اما توجه داريد كه امروز راه سازى يكى از پر هزينه ترين 
ــت كه در كشور انجام مى شود. در حال حاضر ساخت يك آزادراه به  كارهايى اس
طور متوسط بين دو تا سه ميليارد تومان ( كه اگر كوهستانى باشد، بيشتر) هزينه 
دارد. بنابراين ما بايد زيربناها را توسعه داده، سهم شقوق حمل ونقل را اصالح و 
منطقى كرده و به ناچار اقدامات مهندسى كم هزينه و زود بازده را انجام دهيم. به 
اين ترتيب ما يعنى سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى و ادارات راه و ترابرى 
ــى راه، همه سعى و كوشش  در بخش مهندس
مى كنيم تا اقدامات زودبازده انجام داده و بتوانيم 
ــت بحرانى را مهار كنيم. به اميد اين كه  وضعي
تراكم از 11 به 22 تبديل شود و راه ، آزاد راه هاى 
اصلى و فرعى كه حدود 80 هزار كيلومتر است 
به 160 هزار كيلومتر (كه به زمان و اعتبار بسيار 
زيادى نياز دارد) افزايش يابد. بنابراين رويكرد ما، 
ــت. بر همين  اقدامات كم هزينه و زود بازده اس

اساس اولويت يك را روى اصالح نقاط پر حادثه قرار داده ايم. 
براساس مطالعات جهانى معيارى را تعريف كرده ايم، بر اين اساس كه تيمى 
از ادارات كل راه، پليس و حمل ونقل، نقاطى را با آن معيار شناسايى مى كنند. سال 
گذشته 946 نقطه را به صورت زود بازده شناسايى كرديم. امسال هم 1900 نقطه 

را در برنامه  داريم. 

حمل ونقل ريلى ابتدا سرمايه گذارى سنگينى 
مى خواهد، ولى بعداً هزينه هاى سفر با آن 
پايين است، برنامه هاى ايمنى باالست و در 
واقع اقتصادى است و روى محيط زيست 

اثرات تخريبى كمترى دارد.
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يكى ديگر از كارهايى كه در كوتاه مدت قرار است، انجام شود، ايمن سازى و 
 p ساماندهى تقاطع ها، آبادى ها و اتصال راه ها به يكديگر است. در واقع اتصاالت
شكل (كه جزو يكى از رويكردهاى ما به عنوان راهكار زود بازده است). روى آرام 
سازى ترافيك و مديريت سرعت كار كرده است. در مديريت سرعت از چند روش 

استفاده مى كنيم. يكى از راهها كنترل پليس در 
محورها مى باشد، چه به صورت فيزيكى و چه با 
استفاده از ابزارهاى الكترونيكى مثل دوربين هاى 
ــى و دوربين هاى  ــيار، دوربين هاى خودروي س
ثابت. يكى ديگر از راه ها نصب عالئم راهنمايى 
ــدار دهنده و تابلوهاى  و رانندگى و عالئم هش

حداكثر سرعت است، اما آنها تأثير كامل را ندارند و بايد عرض كنم كه متأسفانه 
تعدادى از رانندگان به عالئم راهنمايى و رانندگى كم توجه مى كنند و وقتى از ديد 
پليس خارج مى شوند، دوباره رفتارى را كه مد نظر دارند، عملى مى كنند. با استفاده 
ــورهاى ديگر به اين نتيجه رسيديم كه با استفاده از روش هاى  از تجربيات كش
فيزيكى در سطح راه مى توان سرعت را مهار كرد. در تقاطع ها، آبادى ها و نقاط پر 
حادثه، اقدامات فيزيكى كه "دستور عملى ايمنى سازى و سازمان دهى تقاطع ها" 
ــرعت را مهار كرده ايم. مانند استفاده از خط هاى  مى ناميم. به صورت فيزيكى س
ــتفاده از چشم گربه ا ى و  ــنيدارى و لرزشى است و اس ــتروژن كه در واقع ش اكس
كاهنده هاى سرعت در جاهايى كه سرعت بيشتر حادثه  مى آفريند. حدود دو سال 
است كه دستورالعمل آن را ابالغ كرده ايم. خوشبختانه سال گذشته در بسيارى از 
جاها انجام شد. امسال هم جزو اقدامات اولويت دار ما است. با ارزيابى كه قبل و بعد 
انجام داديم، متوجه شديم كه تاثير بسيار مثبتى در كاهش تصادف و تلفات دارد.

ــت كه تقريباً 29/8 درصد فوتى ها،  ــكلى كه در تصادفات داريم اين اس مش
ــى از واژگونى است. واژگونى داليل مختلف دارد اما منشا واژگونى خستگى  ناش
ــت. به همين دليل دستورالعمل كنترل ساعت كار رانندگان  و خواب آلودگى اس
عمومى، را از قبيل باربرى ده ساعت و مسافربرى هشت ساعت ابالغ كرده ايم و 
پليس با تمام توان و اقداماتش اين را كنترل مى كند. البته اين دستورالعمل فقط 

براى وسايل عمومى است. در صورتى كه در وسايل نقليه شخصى امكان اين كه 
ساعت كار آنها كنترل بشود، وجود ندارد. بنابراين اقدامات بعدى، با فرض اين كه 
راننده اى به هيچ كدام از اين توصيه ها و تذكرات و مقررات توجه نكرد و در حالت 
خستگى و خواب آلودگى اقدام به رانندگى كرد، ما بايد كارهايى انجام دهيم كه 

حادثه را كم كند.
با مطالعات زيادى كه انجام گرفت، متوجه 
ــى استفاده مى كنند،  ــديم كه در دنيا از روش ش
ــيارهاى لرزاننده كه  تحت عنوان فناورى يا ش
بهمن ماه سال گذشته در سطح وسيعى شروع 
ــده از جاده خارج  ــد. براى اين كه رانن به كار ش
نشود و به آن هشدار داده شود، اين شيارها در كنار راه ايجاد مى شود و با لرزش و 
صداى زيادى كه دارد، راننده را متوجه مى كند و به او هشدار مى دهد تا از مسير 
خارج نشود. اين هم 100 درصد كارساز نيست. مطالعات جهانى نشان داده است 

كه تا حدود 25 درصد جلوى اين حوادث را مى گيرد.
براى اين كه ما يك راه بخشنده داشته باشيم و خطاى راننده را بپوشاند، 1ـ 
ــيارها هشدار مى دهد. 2ـ اگر هشدار موثر واقع نشد و از مسير خارج شده ،  اين ش
حفاظ كنار راه از سقوط راننده جلوگيرى مى كند. حفاظ هم آيين نامه دارد. در اين 
مورد هم يك دستور كار به وزارت راه داديم. حتى امسال سهمى براى ادارات كل 
راه را تعيين كرديم كه شيب شيروانى را اصالح كنند. يكى از مشكالتى كه ما در 
راه هايمان داريم، خط پروژه در خيلى از راه ها بسيار باال است. كه خوشبختانه روى 
ــت. اين خط پروژه مشكالت زيادى ايجاد مى كند و  ــده اس اين هم خيلى كار ش
سهم زيادى از فوتى ها دارد كه خوشبختانه وزير سابق راه و ترابرى، بخش نامه اى 
را به همه ى قسمت ها و مشاوران داده اند كه خط پروژه حداكثر 50 سانتى متر باشد. 
در جاهايى كه ضرورت داشت مشاور بايد آن توجه كنند و آن را افزايش دهند. در 
حال حاضر روى راه هاى موجود برنامه ريزى كرده ايم. اداره كل راه به تدريج شيب 
شيروانى را اصالح مى كند. كه اگر راننده خسته و خواب آلود بود و يا به هر دليلى 
حواسش در رانندگى نبود، از مسير خارج شد و شيار هشدار دهنده موثر واقع نشد يا 

يكى ديگر از كارهايى كه در كوتاه مدت قرار 
است، انجام شود، ايمن سازى و ساماندهى 

تقاطع ها، آبادى ها و اتصال راه ها
 به يكديگر است. 
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حفاظ در آن مسير الزم نبود، حداقل واژگون نشود و روى چهار چرخش در حاشيه 
راه توقف كند. پس يكى ديگر از اقدامات ما در بخش مهندسى، راه هاى جلوگيرى 
ــيله نقليه و واژگونى است. همان طور كه عرض كردم بخشى از آن  از خروج وس

كنترلى و نظارتى است و بخشى ديگر از كار اين 
است كه ما بايد روى راه انجام دهيم. 

با توجه به آمار حدود 65 درصد از تلفات در 
ــت.  30 كيلومترى ورودى و خروجى شهرهاس
ــاه مدت در حال  ــى از كارهايى كه در كوت يك
ــتيم اين است كه در ورودى و  انجام دادن هس
ــهردارى  و اگر  ــهرها با همكارى ش خروجى ش
ــت را جدا كنيم.  ــود وزارت راه، رفت و برگش نب
همچنين روشنايى را در آبادى ها، تقاطع ها، در 
نقاط مه گير، در تونل ها و در ورودى و خروجى 
شهرها جزو اولويت ها گذاشتيم ـ چون ورودى 
و خروجى شهرها يكى از مناطق عبور عابران از 
عرض است. كه دليل آن هم متأسفانه ساخت 

و سازهاى بى رويه در حاشيه ى راه ها است و هر ساله به حجم اين مسئله اضافه 
ــود و ساخت وسازهاى بى رويه بدون رعايت اصول فنى و ايمنى در حاشيه  مى ش
راه ها انجام مى شود كه همين امر باعث مى شود راه هايمان كه در واقع پر حادثه 
نبوده، تبديل به نقاط پر حادثه  شوند. همانطور كه مى دانيد نقاط پر حادثه زنده است 
و شما نمى توانيد صفر كنيد و اين نقطه را اصالح مى كنيد و تمام مى شود. بلكه 
يكدفعه در جايى يك كارخانه سيمان يا شهركى احداث مى كنند و نقطه اى كه 

موردى نداشته است، تبديل به نقطه پر حادثه مى شود.
ــردارى مى تواند در بخش  ــردارى و بعد از بهره ب ــل از بهره ب طرحى كه قب
مهندسى كمك كند، بخش بازرسى و ايمنى راه است. كه حدود سه سال قبل از 
مشاور خارجى استفاده شد. بحث بازرسى و ايمنى راه پنج فرآيند دارد. فرآيندهايى 
در انتخاب مسير، در مرحله طراحى، در مرحله اجرا، مرحله قبل از بهره بردارى و بعد 

از بهره بردارى كه با امضاى وزير سابق راه ابالغ شده است. ما اولين قرارداد را با 
مشاوران بسته ايم. حسن آن اين است كه قبل از اين كه راه به بهره بردارى برسد، 
در انتخاب مسير، طراحى، اجرا، قبل و بعد بهره بردارى، حتماً تيم بازرسى و ايمنى 
كه مستقل از وزارت راه است، بايد مسايل ايمنى 
را ببيند و تأييد كند كه نكات ايمنى در آن رعايت 
ــت. در واقع بحث پيشگيرى است كه  شده اس
خيلى مى تواند كمك كند. يكى از پروژه هايى كه 
ما خيلى جدى روى آن سرمايه گذارى مى كنيم، 
بحث بازرسى ايمنى راه است. كه اعتقاد داريم 
ــيار مفيد و پيشگيرانه در ارتقاى  يك اقدام بس

ايمنى است.
واقعيت اين است كه همه جاى دنيا اعتقاد 
ــنده باشد و راه  ــت كه راه بايد بخش بر اين اس
بخشنده تعريف دارد. خالصه آن اين است كه 
ــاند و هر  ــاى راننده را حتى االمكان بپوش خط
خطاى راننده تبديل به تصادف و حادثه نشود. 
اما خودرو چيزى نيست كه ما از آن غافل باشيم. ضمن اين كه برعكس راه، زمان 
زياد و يا سرمايه گذارى كالن نمى خواهد. هر وسيله نقليه اى را مى توان استانداردى 
برايش تعريف كرد و يكسرى تجهيزات كه با ايمنى ارتباط مستقيم دارد، حتماً در 
آن در مدنظر قرار گيرد. كه روى اين تجهيزات ضرورى محاسباتى انجام شده و 
خوشبختانه آن قدر نيست كه بگويم به روى مصرف كننده فشار وارد شده است. 
مثًال ترمز ABS حدود 300 تا 400 هزار تومان به قيمت خودرو اضافه مى كند، 
در صورتى كه مى تواند جلوى بسيارى از حوادث را بگيرد. به عبارت ديگر امروزه 
ــيله نقليه فاقد ترمز ABS  باشد. يا كيسه هوا كه اگر  ــت كه وس قابل قبول نيس
تصادفى اتفاق بيفتد، ابزارى است كه مى تواند جان سرنشينان را نجات دهد و در 

دنيا جزو الزامات است. 
كمربند ايمنى كه خوشبختانه امروزه اجبارى شده است و اثرات آن را به خوبى 

يكى از پروژه هايى كه ما خيلى جدى روى 
آن سرمايه گذارى مى كنيم، بحث بازرسى 
ايمنى راه است. كه اعتقاد داريم يك اقدام 
بسيار مفيد و پيشگيرانه در ارتقاى ايمنى 

است.
واقعيت اين است كه همه جاى دنيا اعتقاد 

بر اين است كه راه بايد بخشنده باشد و راه 
بخشنده تعريف دارد. خالصه آن اين است 
كه خطاى راننده را حتى االمكان بپوشاند و 
هر خطاى راننده تبديل به تصادف و حادثه 

نشود.
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مى توان ديد. تصادفاتى كه سرنشينان آن از كمربند ايمنى استفاده مى كرده اناد و 
تصادفاتى كه از اين وسيله ايمنى استفاده نمى شده است

تصادف اتوبوس كه از يزد مى آمد و در اتوبان قم به تهران اتفاق افتاد، بسيار 
ــكل كه گزارش كامل آن را بررسى مى كنيم، به اين  ــت. به هر ش قابل تأمل اس
نتيجه مى رسيم كه نبايد اين اتفاق مى افتاد. در آزادراه و در يك جاده كفى، سه خط 
عبورى و حتى خط توقف اضطرارى عواملى هستند كه احتمال تصادف را كاهش 
مى دهند، اما خستگى و خواب آلودگى راننده سبب خروج از اين خطوط و حتى خط 
اضطرارى شده است. متأسفانه اين اتفاق در جايى افتاده است كه پل وجود داشته 
و اتوبوس به پايين پل پرتاب شده. بررسى هاى اوليه نشان مى داد چون سرنشينان 
كمربند نداشته اند، زمان تصادف، مسافران به هم خورده و يا با سقف و صندلى ها 
برخورد كرده اند و همان جا صدمات اصلى را ديده اند. شما اگر عكس اين اتوبوس 
را مى ديديد، متوجه مى شديد كه اگر اينها كمربند داشتند، تلفات اين قدر نمى شد 
و يا بسيار كم بود. علت اين است كه در اتوبوس و مينى بوس فقط بستن كمربند 
ــين جلو اجبارى است. و هنوز براى ساير سرنشينان اتوبوس و مينى بوس  سرنش

اجبارى نشده است.
اتوبوس مثل هواپيماست. اگر هواپيما در هوا دچار مشكل شود، بين خلبان و 

سرنشين چه فرقى وجود دارد. در هواپيما بستن 
كمربند اجبارى است اتوبوس هم اگر از مسير 
ــديد  بييند، به راحتى  ــود و يا ضربه ش خارج ش
ــين از صندلى كنده مى شده و به جلو يا  سرنش
عقب پرت مى شود. اين كمربند ايمنى است كه 

مى تواند مسافر را نگه  دارد.
ــى  در بين عكس هايى كه داريم، اتوبوس
هست كه صندلى هاى آن كنده شده است. كه 

نشان مى دهد، اتصال صندلى با بدنه با رعايت اصول ايمنى نبوده است. خودرو هم 
چيزى نيست كه بخواهيم از آن غافل شويم. هر وقت هم اراده كنيم، اين وسيله 
ظرف 6 ماه تجهيزات، ويژگى و قابليت را بايد داشته باشد. بنابراين ايمنى خودرو 

حتماً بايد مورد توجه قرار گيرد. به هيچ وجه از ايمنى راه كمتر نيست. همان طور 
كه راه بايد بخشنده باشد، وسيله هم بايد بخشنده باشد. از طرفى بحث موتور سوار 
هم داريم كه متأسفانه 20 و چند درصد از فوتى هاى ما را موتور سواران و عابران 
تشكيل مى دهند، كه يا از كاله ايمنى استفاده نكرده اند يا اگر هم استفاده كردند، 
استاندارد نيست. به هر حال يكى از كارهايى كه مى شود انجام داد موقعى است 
ــيكلت را مى فروشند بايد يك كاله ايمنى استاندارد همراه آن باشد.  كه موتورس

همانطور كه مى دانيد موتورسيكلت جاى بحث زيادى دارد.
ــيله نقليه براى جاده است يا نه؟ كارشناسان به شدت  آيا موتورسيكلت وس
ــيله ى نقليه مناسب براى بيرون شهر و جاده  ــيكلت وس اعتقاد دارند كه موتورس
نيست. امروزه اگر نظر كارشناسان و پليس راه را سؤال كنيد، به شدت اعتقاد دارند 

كه عبور آن بايد ممنوع باشد.
براى بهتر شدن شرايط محيطى كارهايى كه در راه انجام داديم عبارت بود 
از 1920 كيلومتر ايجاد روشنايى راه هايمان تا پايان سال 85  و 900 كيلومتر هم 
سال گذشته به روشنايى اضافه شد، 500 كيلومتر هم امسال در دستور كار داريم. 
كه اين را به ترتيب در تونل ها، گردنه هاى مه گير، تقاطع ها، آبادى ها، ورودى و 
خروجى شهرها و راه هاى كوهستانى پر ترافيك كه در شرايط مه و كوالك ديد 
كافى نيست و اين روشنايى به شرايط محيطى 

كمك مى كند، اولويت بندى كرده ايم.
يكى از طرح هاى ديگر، راهدارى زمستانى 
ــت كه به روش قبلى انجام مى شود. كه در  اس
واقع در راهدارى ها و پليس راه مستقر مى شوند. 
ــتم هايى كه براى اولين بار امسال  يكى از سيس
ــام مى دهيم، نمك  ــورت اتوماتيك انج به ص
ــت. به خصوص در جاهايى كه اصًال  پاش اس
فكر نمى كنيم، يخبندان باشد و راننده غافل گير مى شود، اين سيستم نمك پاش 
اتوماتيك را فعال مى كنيم. زمانى كه درجه حرارت 1 درجه است، قبل از اين كه 

صفر شود، پاشيدن نمك را انجام مى دهيم تا اتفاقى نيفتد.

كيسه هوا كه اگر تصادفى اتفاق بيفتد، 
ابزارى است كه مى تواند جان سرنشينان 
را نجات دهد و در دنيا جزو الزامات است. 

كمربند ايمنى كه خوشبختانه امروزه 
اجبارى شده است و اثرات آن را به خوبى 

مى توان ديد.
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بنابراين بحث شرايط محيطى هم بايد كار شود. يكى از آنها مطالعاتى است 
كه بايد انجام  دهيم، البته بعضى از كشورها اجبارى كرده اند و آن استفاده از چراغ 
وسيله نقليه يا چراغ كوچك يا چراغ اصلى است كه بايد در روز هم روشن باشد 
كه در بعضى از كشورها اجبارى است. در بعضى از كشورها وقتى استارت ماشين 

زده مى شود، خودبه خود چراغ روشن مى شود. 
ــكار و اقدام خالصه  ــاره كرديم، در پنج راه ــه ى اين بحث هايى كه اش هم
ــديد، كنترل و نظارت قوانين و  ــى ايمنى راه، 2ـ تش ــود: 1ـ بحث مهندس مى ش
ــررات و كارآيى آن، 3ـ بحث آموزش و ارتقاى فرهنگ ترافيكى، 4ـ يكى از  مق
اقداماتى كه بعد از وقوع تصادف بايد انجام شود، تقويت امداد و نجات در كشور 
است و 5ـ ارزيابى اقدامات است، يعنى اقداماتى كه انجام مى دهيم به امان خدا 
رها نكنيم، حتماً بايد ارزيابى كنيم، اين اقدام كه انجام داده ايم و تقاطع يا آبادى را 
ساماندهى كرده ايم، 6 ماه بعد آن يا 6 ماه قبل چه تفاوتى دارد. كه اگر مثبت بود، 
آن را تقويت كنيم و استمرار بدهيم، اگر هم منفى بود، بازنگرى كنيم. لذا در بخش 
ــى ايمنى راه برنامه هايى وجود دارد كه به طور خالصه عرض مى كنم.  مهندس
ــون تن، معادل 23 هزار  ــارى برنامه هاى داريم كه حدود 25 ميلي ــال ج براى س
كيلومتر اليه روكش آسفالت و بَهسازى آسفالت است. يكى از قابليت هاى خوب 

ــت كه سطح سرويس خوب و  و مثبت اين اس
رويه ى خوبى داشته باشد. همان طور كه گفتم 
هزار نقطه پر حادثه زود بازده را در برنامه امسال 
داريم كه اصالح مى كنيم. 65 پاسگاه پليس راه 
ــى را در ورودى و خروجى  ــت بازرس و 11 ايس
ساماندهى مى كنيم. 500 كيلومتر راه را با همين 
اولويتى كه عرض كردم امسال در برنامه داريم. 
ــرار دارد. ايمنى  ــنايى هم در اين برنامه ق روش

سازى هوشمند چهار تونل در برنامه امسال است. تونل شيرين سو، تونل اميركبير 
(جاده چالوس) و تونل وانا به سيستم هاى ايمنى هوشمند مجهز شده است.  

ــته با ادارات حمل ونقل، هدف گذارى كرده بوديم كه 20 درصد  ــال گذش س

ــبختانه با تالشى كه همه ى دستگاه هاى  ــته باشيم كه خوش كاهش تلفات داش
ذى ربط (پليس راه، اوژانس، هالل احمر، صدا و سيما و وزارت راه) انجام دادند، 
در برون شهرى 21/2 كاهش تلفات داشتيم. امسال با هدف گذارى كه كرده ايم 
ــهرى و 19 درصد در  ــم 20 درصد كاهش تلفات در جاده هاى برون ش اميدواري
راه هاى روستايى داشته باشيم. وزارت راه يكى از كارهاى خوبى را كه در دستور 
ــرده راه ها را آسفالت كند. كه اگر دقت  ــت كه در يك زمان فش كار دارد، اين اس
نشود، عواقب وخيمى خواهد داشت، چون تردد و سرعت را زياد كرده و در نتيجه 
ــت كه حتماً با رعايت اصول  ــوادث باال خواهد رفت. بنابراين تأكيد بر اين اس ح

ايمنى، راه هاى روستايى آسفالت بشود. 
ــود: 1ـ  همان طور كه مى دانيم كنترل توناژ و توزين با دو هدف انجام مى ش
سرمايه هاى موجود و جلوگيرى از خسارت به راه و ابنيه و 2ـ تأمين ايمنى عبور 
و مرور. همانطور كه مى دانيد اگر وسيله نقليه با توناژ اضافى حركت كند، امكان 
كنترل و مهار آن در مواقع بحرانى براى راننده عملى نيست. ضمن اين كه ما در 
ــگاه هاى پليس راه كه در سال هاى گذشته نام اين پاسگاه ها، پاسگاه توزين  پاس
بود، براى اولين بار از پيشرفته ترين فناورى كه در توزين به كار رفته است، توزين 
ــتفاده كرديم.  سال گذشته 22 عدد را شروع كرديم و امسال  در حال حركت اس
ــن اين  ــدد از آنها را در برنامه داريم. حس 55 ع
مسئله اين است كه وسيله نقليه در حين حركت 
ــود، توزين  شود.  بتواند بدون اين كه متوقف بش
ــد، متوقف و اعمال  ــته باش اگر اضافه توناژ داش
ــود و اگر هم نداشت، به مسيرش  قانون مى ش
ادامه مى دهد، بنابراين بنا داريم كه با اين فناورى 
در سطح وسيع تر براى حفظ سرمايه ها و ايمنى 

استفاده كنيم. 
ــرل و نظارتش را با  ــه مى دانيد امروز پليس براى اين كه كنت همان طور ك
ــيار خودرويى و  فناورى انجام دهد، از ابزارهاى الكترونيكى مانند دوربين هاى س
ــتفاده مى كند. در حال حاضر پليس  1000 دوربين سيار دارد كه از خود  ثابت اس

سال گذشته در برون شهرى 21/2 كاهش 
تلفات داشتيم. امسال با هدف گذارى كه 

كرده ايم اميدواريم 20 درصد كاهش تلفات 
در جاده هاى برون شهرى و 19 درصد در 

راه هاى روستايى داشته باشيم.
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عزيزان پليس راه و راهور براى آن ها تهيه كرديم.
در برنامه امسال 30 سيستم دوربين ثبت تخلف سرعت خودرويى در اختيار 
ــتم سطح تخلف ثابت سرعت كه البته به داليلى  پليس  قرار داديم و 800 سيس
متوقف شده است، كه اميدواريم موانع آن برطرف شود، انجام خواهد شد. در 15 
هزار كيلومتر از راه هاى شريانى كه همه كارشناسان در كشور و دنيا اعتقاد دارند 
كه امروزه بايد مديريت بر سرعت يا نظارت بر قوانين و مقررات بايد سيستمى، 
الكترونيكى و اتوماتيك باشد، 43 پارك ترافيك با همكارى شهردارى ها امسال 
در برنامه داريم كه براى آموزش، به ويژه كودكان است. دو هزار مدرسه حاشيه ى 
راه ها را با همكارى آموزش و پرورش و پليس راه كه دو كار انجام مى دهند: يكى 
كار آموزشى و ديگرى كار ايمنى راه كه بخش ايمنى راه را ادارات كل راه انجام 

ــى را ادارات كل حمل ونقل با  مى دهد و آموزش
همكارى آموزش و پرورش و پليس راه. 

ــايلى  ــيله نقليه بايد به مس ــث وس در بح
همچون كيفيت و ايمنى خودرو در حين ساخت 
توجه كرد و همچنين بعد از اين كه از كارخانه 
ــد و در اختيار افراد قرار گرفت، مراكز  بيرون آم
معاينه فنى مكانيزه كه از حالت بررسى چشمى 

خارج شده است، ستادى در وزارت كشور تشكيل شده است و دستگاه ها را عضو 
آن هستند. در وسايل عمومى و سنگين سازمان متولى و مسئول اين كار است كه 
ــانده استـ  حدود 17 درصد و امسال  تعداد زيادى را تا كنون به بهره بردارى رس
هم 43 مركز مكانيزه فنى مكانيكى احداث مى شود. اين كار به وسيله ى بخش 
خصوصى انجام خواهد شد و ما در سرمايه گذارى دخالتى نداريم. فقط مى توانيم 
سياستگزارى كرده و مجوز بدهيم. همچنين با در اختيار گذاشتن فضا كمك  كنيم 
كه كارها انجام شود. برنامه ى ديگرى كه داريم، نصب 100 تابلوى پيام متغير در 
راه ها است. با اين كار به خصوص در راه هاى كوهستانى مثل جاده چالوس، هراز 
و فيروزكوه كه بتوان اطالع رسانى به موقع و پيام هاى الزم را به صورت متغير به 
كسانى كه در جاده ها هستند، ابالغ كرد. امسال حدود 130 هزار كيلومتر خط كشى 

ــريانى، 1900 كيلومتر حفاظ كه  در راه هاى ش
ــى است، 65  ــامل گاردريل، كابل و نيوچرس ش
هزار كيلومتر مربع تابلوهاى اطالعاتى، 1ميليون 
ــم گربه اى و هشت هزار  و پانصدهزار عدد چش
كيلومتر شيارهاى لرزاننده كه براى اولين بار از 

پارسال شروع شده است، در برنامه داريم. 
ــتگاه ناوگان عمومى نوسازى  ــت 12 هزار دس ــازمان قرار اس در برنامه س
ــتگاه  ــود كه با كمك تبصره 13 و وام هاى زودبازده انجام مى  گيرد. 500 دس بش
ماشين آالت براى راهدارى زمستانى، تجهيز و تقويت ماشين آالت نيز در برنامه 
مى باشد. ضمن اين كه از بخش خصوصى در اين زمينه بسيار استفاده خواهد شد. 
93 شركت توانمند كاال و مسافر امسال تأسيس مى شود. شركت هايى كه از توان 
و اقدامات بااليى برخوردار هستند. آموزش 100000 (صد هزار) راننده حرفه اى و 
دست اندركار حمل ونقل جاده اى هم امسال در برنامه داريم. كه سياستگزارى به 

وسيله ى سازمان و توسط خود صنف انجام مى شود. 
ــن بود كه در تمام  ــيما با ما همكارى كرد، اي ــى از كارهايى كه صداوس يك
استان ها صداى راهبران كه در هفته 2 يا 3 نوبت به آنها اختصاص مى دهند به 

در برنامه سازمان قرار است 12 هزار 
دستگاه ناوگان عمومى نوسازى بشود 

كه با كمك تبصره 13 و وام هاى زودبازده 
انجام مى  گيرد.
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برنامه هاى حمل ونقل و ايمنى مى پردازند. امسال برنامه اين است كه در 30 استان 
ــازمان از نظر كارشناسى و مالى كمك  ــيماى راهبران هم تأسيس بشود و س س

كند. همان طور كه مى دانيد پنج استان سيماى 
راهبران هم دارند كه تا پايان سال اميدواريم 30 
ــيماى راهبران بشوند. 144  ــتان، صاحب س اس
ــال در برنامه  ــع خدمات و رفاهى را امس مجتم
داريم و در نظر داريم كه به 117 به بهره بردارى 

رسيده است. 
با تشكر از شما كه تمام مسايل را به خوبى مطرح كرديد. 
با كارهايى كه شـما در ايمنى راه ها انجام داده ايد، ما به اميد خدا 

نتيجه مثبت اين موارد را خواهيم ديد. 
� اقداماتى كه من گفتم با توجه به وضعيت ايمنى و بحرانى بودن است. اما 
على رغم اين كه سال گذشته كاهش خوبى داشتيم ولى با همه اينها راه زيادى 
مانده كه بايد طى كنيم. سال گذشته سازمان حمل ونقل جاده اى بنابر ضرورتى كه 
وجود داشته است، عالوه بر اعتباراتى كه دولت به مجلس داده  بود، 300 ميليارد 
تومان از درآمدهاى خود را براى بخش راهدارى و ايمنى سرمايه گذارى كرد كه 
امسال هم يك رقم بيشتر از اين در برنامه خود دارد. خوشبختانه با قانون مديريت 
سوخت كه مصوب شده است، ساالنه تا شش هزار ميليارد تومان براى جاده هاى 
ــده كه امسال حدود 800 ميليارد تومان  ــور اختصاص داده ش و ريل و غيره كش
اختصاص داده اند و در حال حاضر هم خود تبصره 13 فعال شده كه برنامه براى 
اينها داشته باشد. اينها اميدوار كننده است كه حساسيت ايجاد شده ولى حساسيت 

الزم به اعتقاد من، هنوز ايجاد نشده است.
بعضى چيزها كه در صحبت هايم اشاره كردم، فقط اختيار و اجازه است، چون 
همه ى گرفتارى هايى ما بحث منابع مالى، اعتبارى و پول نيست. اگرچه امروزه 
خيلى از برنامه ها و راهكارها به خاطر اعتبار مى شود ما نقاط پر حادثه را چرا طى 

يك سال اصالح نكنيم و چرا براى 5 سال بدانيم.
ــور كه عرض كردم بايد قانون  ــا چيزهاى مثل اختيارات قانونى. همان ط ام

كارآمد شده و جريمه كارساز باشد. چون اينها اعتبار نمى خواهد. يا به وزارت راه با 
پليس راه اجازه بدهند كه از بخش خصوصى براى سرمايه گذارى استفاده كند، مثًال 
سيستم هاى الكترونيكى كه باالى 100 ميليارد 
تومان اعتبار سنگين مى خواهد و كه راه ها را با 
دوربين كنترل كرد. يا با استفاده از سيستم هاى 
مانيتورينگ راه ها را مى توان نظارت كرد. چند 
ــركت از بخش خصوصى آمادگى دارند كه  ش
اين سيستم را در جاده ها نصب كرده و برگشت 
ــد. يعنى به جاى اين كه ما هر  ــرمايه ى آنها درصدى از جرايم رانندگى باش س
سال اعتبار ناچيزى در نظر بگيريم، و بخواهيم طى 10 سال كنترل و نظارت را 
الكترونيكى كنيم، بتوان در اين مورد از بخش خصوصى در ابعاد گسترده استفاده 
كنيم. و طى يكى دو سال از اين سيستم ها استفاده كنيم، كه فقط اجازه ى قانونى 

مى خواهد، و اعتبار و زمان سنگينى نمى خواهد. 
خيلى تشـكر مى كنم از توضيحاتى كه فرموديد. همين 
توضيحات به عقيده من اين مطالب را روشـن مى كند كه بعضى 
نكات را بيشتر موشكافانه بررسى كنيم. مسئله اى كه فرموديد در 
مورد عامل هاى انسـانى بسيار صحيح است. اما به يك نكته بايد 
اشاره كنم. به طور مثال خانواد ه اى مى خواهند چند روز تعطيلى از 
جاده چالوس به شـمال بروند. ما نمى توانيم بگوييم كه شما بايد 
ساعت ها پشت يك كاميون ُكند رو باشيد و سبقت نگيريد. قطعاً 
اين خودرو يك جايى سبقت خواهد گرفت. و آنجا همان جايى است 
كه متأسفانه اين حوادث دردناك اتفاق مى افتد. براى همين به يك 
نكته مى رسيم كه چرا آزادراه شمال بايد 13 سال طول بكشد؟ چرا 
حجـم ترافيك ما در بعضى جاها كه مى دانيم به داليلى چه جاذبه 
گردشگرى و يا حساسيت حمل ونقل و غيره زياد است. برنامه ريزى 
براى راه هاى جايگزين شده اما بسيار طول كشيدهـ  مثالً 13 سال 
بـراى احداث يك آزادراه. به عقيده من يك زمان طوالنى اسـت. 

ساالنه تا شش هزار ميليارد تومان براى 
جاده هاى و ريل و غيره كشور اختصاص 

داده شده كه امسال حدود 800 ميليارد 
تومان اختصاص داده اند
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همان طور كه فرموديد بزرگراه با هزينه گزافى سـاخته مى شود. 
ولى بعضى از كارشناسان ادعا مى كنند ما هنوز در كشورمان يك 
بزرگراه اسـتاندارد نداريم. چرا اينها اعمال نشده است. از سوى 
ديگر شـما به نقش مؤثر عالئم و تابلو اشـاره كرديد. در بسيارى 
از جاده هـا اين عالئم و جاده ها نقص دارد. به خصوص اين كه در 
جاده عالئم، عالوه بر انضباط ترافيكى يك عامل مهم براى حفظ 
جان و كنترل سـوانح هستند. اما گفته مى شود كه در خط كشى و 
عالئم ما مشكل داريم. تعداد نقاط سياه در منابع مختلفى كه ذكر 
شـده اسـت، خيلى با هم فرق دارند. مثًال  از 1000 تا 7000. در 
واقع شما يك مرجع كارشناس هستيد. آيا اينها كارشناسى شده 
اسـت و تعداد آنها چندتا است؟ و آيا طرح زمان بندى براى اينها 
داريم؟ مطلبى كه فرموديد براى كمبود منابع كامالً درست است. 
ما چطور حساس سازى كنيم؟ و منابع شما بيشتر شود. ما به عنوان 

يك رسانه چه كارهايى مى توانيم انجام دهيم؟ 
� يكى از مشكالتى كه در محورهاى پر ترافيك ما به خصوص محورهايى 

ــت و  ــد، يعنى رفت و برگش ــه دو خط دارن ك
محورهاى كوهستانى وجود دارد، اين است كه 
وسايل نقليه ُكندرو و وسايل نقليه تندرو در اين 
محورها پشت سر هم رانندگى مى كنند. اگر در 
ــتانى بيشتر دقت كنيد. يكى از  راه هاى كوهس
ــه وزارت راه انجام داده و به عنوان  كارهايى ك

ــد، احداث يك خط ُكندرو  ــعه پيدا كن يك راهكار عقيده دارد كه حتماً بايد توس
ــت. در محورهاى هراز، فيروزكوه و رشتـ  قزوين انجام شده  در سربااليى هاس
و در حال انجام است. پس يكى از مشكالت ترافيكى ما االن وجود محورهاى 
دو خطى و به خصوص در سربااليى ها است. راه هايى كه بتوانيم سريعتر جواب 
بگيريم اين است كه ما يك خط تندرو يا يك خط سبقت اضافه كنيم كه وزارت 

راه به شدت دنبال اين راهكار است و در حال انجام آن است.

ــود در واقع همين ترافيك و  ــى كه من گفتم تراكم 11 بايد 22 بش در جاي
ظرفيت راهها است كه اين را به ما مى رساند. در بعضى از جاها درجه ى راه ها بايد 
ارتقا پيدا كند. يعنى راه فرعى يك زمانى با توجه به نياز آن روز، فرعى ساخته شده 
است و از نظر اقتصادى درست ساخته شده است، امروز با توجه به افزايش ترافيك 
بايد ارتقا پيدا كند و راه اصلى بشود. يا راه هاى اصلى آن روزها براساس نيازى كه 
بود ساخته شده و امروزه بايد بزرگراه بشود. پس بايد توسعه طولى و عرضى و هم 

ارتقاى درجه در راه ها داشته باشيم تا جوابگوى ترافيك باشيم.
نقاط پرحادثه هر كشور را با معيار آنجا تعريف مى كنند. مثًال يك كشورى 
مى گويد 5 تصادف در سه سال، در كشور ديگر 10 تصادف در سه سال، در كشور 
ــه سال. اما كسانى كه مى خواهند اولويت بندى دقيقترى  ديگر 15 تصادف در س
انجام دهند، خيلى كار دارند و تصادف را فقط مالك قرار نمى دهند. به تصادف 
ــارتى يك ضريب، و به تصادف جرحى يك ضريب و همچنين به تصادف  خس
فوتى هم يك ضريب مى دهند. از جمله در ايران كه قبًال 10 تصادف در سه سال 
ــت. با مطالعات تطبيقى كه كرديم ما به تصادف خسارتى ضريب 1، به  بوده اس
ــادف جرحى ضريب 3 و به تصادف فوتى ضريب 5 داديم. نقاطى كه ظرف  تص
سه سال جمع آنها مساوى يا باالى 30 مى شود، 
بايد در برنامه بگذاريم. اگر C=P بشود، 2340 
ــود، 5000 نقطه. فايده  ــه و اگر B=P بش نقط
اين چيست؟ ما نمى توانيم در يك سال 5000 
ــى كه براى  ــه را اصالح كنيم. پس نقاط نقط
مملكت خسارت بيشترى دارد، را در اولويت قرار 
مى دهيم. بنابراين اگر بپرسند كه در كشورتان چند نقطه پرحادثه داريد؟ نه سوال 
حرفه اى و نه جواب حرفه اى است. بايد بگويم معيار شما چيست؟ معيار ما چيست؟ 
5Y+3Z+X=P مساوى يا بزرگتر از C را گفتيم جز نقاط پرحادثه ما است. چون 
امروزه پليس كروكى كه مى دهد دقيق نقطه نيست. البته در حال حاضر 1800 
ــين پليس راه به GPS مجهز شده اند كه اينها نقطه را دقيق برمى دارند. و  ماش
يك تيم از راه، پليس و حمل ونقل در تمام اين نقاط بررسى مى كنند. اول ببينند 

يكى از كارهايى كه وزارت راه انجام داده 
و به عنوان يك راهكار عقيده دارد كه حتماً 
بايد توسعه پيدا كند، احداث يك خط ُكندرو 

در سربااليى هاست. 
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ــت. وقتى داليل را پيدا كردند، بيايند راهكار كوتاه  كه چرا اين نقاط پرحادثه اس
مدت و بلندمدت را در نظر بگيرند. شايد يك راهكارى بايد به صورت تقاطع غير 
همسطح اجرا شود، ولى مى  دانيم سه سال زمان و 3 ميليارد تومان پول مى خواهد. 
بايد ببينيم كه ابتدا در كوتاه مدت چه كارهايى مى توان كرد كه حتى اگر هم شد 
50 درصد تصادف و خسارت را كم كنيم. بنابراين روش شناسايى ما فعًال با اين 
ــتند، بعد در برنامه  روش و فرمولى كه گفتم و تيمى كه براى ارزيابى آماده هس
قرار مى گيرد. ما االن حدود 140 نقطه را اساسى اصالح مى كنيم. راه مشخصات 
هندسى آن  اصالح مى شود و تقاطع غير همسطح اجرا مى شود. 1000 نقطه در 

برنامه داريم كه با استفاده از راهكارهاى زودبازده اجرا مى شوند.
ــابه ممكن است سؤال شود  ــمال و آزادراه هاى مش در مورد آزادراه تهران ش
آيا الزم است يا نه؟ قطعاً اگر الزم و ضرورى نبود اصال شروع نمى كرديم. خود 
ــود. اين چيزى كه ضرورى بوده و  ــروع يعنى اين كه ضرورت دارد، احداث ش ش
موقع كلنگ زنى قرار بوده 6 ساله تمام بشود. چرا 13 سال طول كشيده و هنوز 
خيلى مانده. داليل زيادى دارد كه اگر بخواهيم داليلش را جامع و كامل بدانيم، 

ــاخت  ــئول س فرصت ديگرى را با حضور مس
آزادراه ها مى طلبد.

ــتاندارد مطلبى را  ــا در مورد راه هاى اس ام
ــروز راه هايى كه  ــما عرض كنم. ام خدمت ش
ــق آيين نامه ها و  ــا اين راه ها مطاب ــا داريم آي م
استانداردها هست يا نه؟ اوال استاندارد تعريفى 
است كه ما مى كنيم. امروز مى گوييم عقربه هاى 
ساعت سمت راست مى چرخد و براى خودمان 
استاندارد تعريف كرديم كه از سمت راست بايد 
بچرخد. واقعاً مى شود از فردا تعريف شود كه از 

چپ بچرخد؟
خيلى از دوستان كه مى گويند راه ها استاندارد نيست، اكثر دوستان استاندارد 
را مى شناسند. استاندارد ما آيين نامه طرح هندسى راه ها است. در قالب نشريه كه 

ــازمان مديريت ابالغ شده است. بعضى از دوستان هم كه مى گويند  از طرف س
ــتاندارد راه هاى ايران آشنايى  ــتاندارد نيست، واقعيت اين است كه با اس راه ها اس
ندارند. ممكن است آلمان براى راه اصلى يك شعاع قوس عمودى و افقى تعريف 
كند. ايران متناسب با شرايط خود يك استاندارد ديگرى تعريف مى كند. بنابراين 
ما بايد مالك و معيار ما آيين نامه طرح هندسى راهى كه ابالغ شده است، باشد. 
فقط راه هاى در دست ساخت و راه هاى موجود باقى مى ماند. جاده چالوس امروز 
با اين ترافيك، آيا مطابق استاندارد و آيين نامه ى راه اصلى ساخته شده است يا نه؟ 
زمانى كه جاده چالوس را كه ساختند، شايد در كشور 500 وسيله نقليه نبود و حدود 
ــتگاه وسيله نقليه از آنجا رد مى شد. اين جاده رويه ى شنى داشت. خوب  50 دس
ــنى يك مشخصات هندسى تعريف مى كنند.  با اين حجم ترافيك و رويه ى ش
اگر ترافيك شد 20 يا 30 هزار و سرعت وسايل نقليه باال رفت، طبيعتًا  استاندارد 
ديگرى مى خواهد. بنابراين به نظر من راه ها مطابق استاندارد و آيين نامه هندسى 
ــاور، ناظر، پيمانكار و كارفرما دارد. اما راه هاى  ــاخته مى شود و به هر حال مش س
موجود ما آيا مطابق استاندارد امروز است يا نه؟ مطابق استانداردهاى روز خودش 
ساخته شده است خيلى از اين محورها بهسازى 
ــده اند و ارتقاى كيفيت پيدا كرده اند. همين  ش
جاده چالوس چند سالى مجرى بهسازى داشت 
و تونل هاى زيادى ساخته شد و بسيارى از موانع 
اصالح شد. ولى بايد توجه داشته باشيم كه اگر 
ــى روى  بخواهيم امروزه تغييرات عمده و اساس
ــم، بايد جاده چالوس  ــاده چالوس انجام دهي ج
ــال بعد ببنيم تا بتوانيم عمليات  را براى چند س
وسيعى انجام دهيم. اگر نه نمى توانيم آن محور 
را با آن ترافيك تبديل به بزرگراه كنيم. بهترين 
ــود كه شروع شده است. باز  ــاخته ش ــت كه در كنار آن راه ديگرى س راه اين اس
ــتاندارد نداريم، اين كم لطفى است. از لحاظ مشخصات  ــور اس اين كه ما در كش
هندسى هيچ كسى نمى تواند بگويد آزادراه هايى كه در كشور ساخته شده  است، 

زمانى كه جاده چالوس را كه ساختند، شايد 
در كشور 500 وسيله نقليه نبود و حدود 

50 دستگاه وسيله نقليه از آنجا رد مى شد. 
اين جاده رويه ى شنى داشت. خوب با اين 

حجم ترافيك و رويه ى شنى يك مشخصات 
هندسى تعريف مى كنند. اگر ترافيك شد 20 
يا 30 هزار و سرعت وسايل نقليه باال رفت، 

طبيعتاً  استاندارد ديگرى مى خواهد.
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از اولين آزادراه تا آخرين آزاد راه كه مشخصات هندسى در آن رعايت نشده است 
ــتاندارد نيست. در كشور تمام راه هايى كه االن ساخته مى شود بالجبار بايد  و اس

ساخته شود، استاندارد است. كه به اين صورت هم ساخته مى شود. 
اما عالئم انتظامى و عالئم بازدارنده و حكم كننده چون جزو الزامات است، 
ــده است. در راه هاى شريانى به عنوان يك سياست، مشاورين  در راه ها نصب ش
ذى صالح سازمان مديريت آن را جانمايى مى كنند و براساس آن جانمايى عالئم 

تكميل مى شود.
ما براى منابع مالى در چندين مرحله به سازمان مديريت و كميسيون عمران 
پيشنهاد داديم. كه پيشنهادات ما عبارتند از: 70 درصد جرائم رانندگى بابت ارتقاى 
ايمنى به وزارت راه داده شود و 30 درصد به پليس راه كه خوشبختانه در كميسيون 
قضايى مجلس اين موارد تصويب شده است. منتظر هستيم كه در صحن مطرح 

شود. عوارض وسايل نقليه كه در جاده ها تردد 
مى كنند، همه جاى دنيا يك عوارضى را به راه 
ــنهاد بعدى ما اين است  مى دهند. بنابراين پيش
ــوند، و يا در  ــه خودروهايى كه پالك مى ش ك
حال تردد هستند بايد عوارض بدهند. بايد يك 
عوارض بابت ارتقاى راه ها در اختيار وزارت راه 

بدهند. بارها پيشنهاد داديم كه پول سوخت براى ارتقاى كيفيت راه ها در اختيار 
وزارت راه گذاشته بشود. يعنى پيشنهاد هم داديم. وقتى مى گويم ايمنى پايدار، ابزار 
ــود. راه خوب، راه بخشنده، قوانين و مقررات، آموزش،  مى خواهد با گفتن نمى ش

امداد و نجات خوبى مى خواهد.
ــد، اعتبارات هم بايد  ــراى اين كه اينها تحقق پيدا كند و ايمنى پايدار باش ب
اعتبارات پايدارى باشد. اگر بگويد درصد جرايم رانندگى براى ارتقاى راه ها، بعد از 
آن ما مى دانيم كه هر سال روى اين رقم مى توانيم برنامه ريزى كنيم. ولى وقتى 
به درآمدهاى عمومى متصل هستيم، يكدفعه مى بينيم امسال درآمدهاى عمومى 
بنا به داليلى به يك سمت سال ديگر به سمت ديگرى مى رود. بنابراين برنامه ها 
را معطل و تعطيل مى كند. در بخش عالئم و خط كشى وسط راه ها، ادارات كل 

ــيله ممكن، با توجه به اين كه اعتقاد داريم كه اگر راه  راه و وزارت راه با هر وس
خط وسط نداشته باشد، راننده اصال حد خود را نمى داند چيست و ممكن است به 
سمت ديگرى منحرف شود و منجر به برخورد شود، على رغم تمام تنگ ناهايى 
ــى وسط هم داريم. اما  ــود و خط كش مالى عالئم ضرورى در راه ها نصب مى ش
طبيعى است كه تعهدى بيشتر از اعتبار نمى شود انجام داد. با اين اوضاع ما با وضع 
مطلوب فاصله داريم و براى اين كه به وضع مطلوب برسيم، بايد توجه ويژه به 
ايمنى، تردد و حمل ونقل و جاده اى بشود. به هر حال مطالعات، تدوين برنامه ها و 
تعيين راهكار الزم است و بايد هم انجام شود. ولى همه بايد كمك كنند تا ابزار 
الزم در اختيار همه قرار گيرد. خوشبختانه در كميسيون ايمنى راه ها اينها اولويت 

بندى و تعيين تكليف مى شود.
ــردم (خود مردم به تنهايى  ــئوالن و با توجه م اميدواريم با همت همه مس
مى توانند به اندازه همه تالش هايى كه ما انجام 
مى دهيم، نقش داشته باشند)، صداوسيما به نظر 
ــتر از همه ما نقش ايفا بكند،  من مى تواند بيش
ــردم آموزش داده  اگر واقعاً موضوع خوب به م
شود و منتقل بشود بسيار موثر است. مردم سفر 
مى كنند كه استراحت كنند و تفريحى انجام داده 
باشند، آسايش و آرامشى داشته باشند. و نمى خواهد يك حادثه اى بر ايشان پيش 
بيايد و يك عمر پشيمانى داشته باشند. در زمان اجبارى كردن كمربند ايمنى دوتا 
كار كنار هم انجام شد، هم آموزش، هم توصيه و اعمال قانون. چون در كنار هم 

بودند، االن فرهنگ شده است.
بنابراين اگر مردم بحث سرعت، انحراف به چپ، سبقت غيرمجاز و رفتارهاى 
ــه در پس رانندگى همراه با  ــر را به طور جدى آموزش بگيرند و  بدانند ك پرخط
خستگى و خواب آلودگى حادثه است، ديگر نيازى به تدابير بيشتر پليس راه و ما و 
غيره نيست. به طور مثال خود خانواده موارد خطرناك را به راننده تذكر مى دهند. 
مسـئله آموزش يك بحث مهـم و ضرورى اسـت. اگر 
آمـوزش را اختصاصى تـر كنيـم مثالً عزيـزان مـا در راهدارى ها 

 در زمان اجبارى كردن كمربند ايمنى دوتا 
كار كنار هم انجام شد، هم آموزش، هم 

توصيه و اعمال قانون. چون در كنار هم 
بودند، االن فرهنگ شده است.
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اختصاصـاً در مـورد ايمنى خودشـان 
چه آموزش هايـى دارنـد؟ نكته ديگر 
ما تعداد زيادى راهدارخانه در كشـور 
است كه در چهار فصل سال جزو اولين 
كسانى هستند كه در صحنه حادثه قرار 
مى گيرند. بنابراين در صورت در اختيار 
داشـتن وسـيله و آمـوزش مى توانند 
در كنترل حادثه نقش داشـته باشند. 
خودرويى كه دچار حريق شده است تا 
نيروهاى آتش نشانى برسند، اينها در 

نزديكى هستند و قطعاً مى توانند فورى عمل كنند. 
ــت يعنى در درجه اول  ــت اس ــما كامًال درس � در بخش اول، صحبت ش
كاروران ما هم بايد آموزش ديده و كامًال حرفه اى باشند. امسال سازمان با كمك 
ــانى كه  ــف برنامه دارد كه 100 هزار راننده حرفه اى و راننده عمومى و كس صن
دست اندركار حمل ونقل هستند را آموزش دهد. مثالً  تمام راننده ها آموزش حمل 

مواد خطرناك را ديده اند. سال گذشته هم 24 هزار نفر آموزش ديده بودند.
در بخش دوم با هالل احمر هماهنگ كرديم كه رانندگان حرفه اى، و راهداران 
آموزش امداد نجات و كمك هاى اوليه را با هم ببينند. تا زمانى كه پليس زودتر از 
همه در صحنه حاضر مى شود و يا راهدار سر زودتر صحنه قرار مى گيرد، بتوانند 

اقدامات اوليه را انجام دهند. 
يكى از كارهاى خوبى كه در زمينه ايمنى را ه ها انجام شد، تعريف مديريت سر 
صحنه تصادف بود. يعنى اين كه با تصادفى كه اتفاق مى افتد، پليس، اورژانس، 
ــى  هالل احمر و راهدار به آنجا مراجعه مى كنند، ولى اين كه مديريت با چه كس
باشد، تصويب شده كه مديريت صحنه تصادف با پليس باشد، آن هم به داليلى 

كه منطقى است. 
پيمانكار يا عوامل راهدارى كه مشغول كار هستند هم براى ايمنى خودشان و 
هم براى ايمنى تردد كنندگان، حتماً بايد برنامه داشته باشند. بنابراين دستورالعمل 

ايمنى در حين عمليات، ابتدا با امضاى وزير وقت 
راه و ترابرى تصويب شد و بعد هم در قالب يك 
نشريه منتشر شد. و به تمام پيمانكاران و كسانى 
كه كار مى كنند، به عنوان پيوست قرارداد ابالغ 

مى شود.
چون ايمنى موضوع مهمى است و حوادث 
تلخ در اين زمينه بسيار داشتيم. سال گذشته به 
پليس راه اين اختيار را داديم كه اگر پيمانكاران 
وزارت راه يا خود وزارت راه اگر هنگام كار ايمنى 
ــما اين  ــن عمليات را رعايت نكردند، ش در حي
اختيار را داريد كه كار را تعطيل كنيد. بنابراين اگر از سال گذشته در جاده ها دقت 
ــانى كه كار انجام مى دهند، حتمًا  لباس ايمنى  كنيد، مى بينيد كه راهداران و كس

پوشيده اند. 
در آخر اگر مطالبى باقى مانده بفرماييد.

ــكر از شما كه اين فرصت را به من داديد. من اعتقاد دارم كه كار  � با تش
شما و صداوسيما مى تواند مؤثرتر از كار ما باشد، تا موضوع جا بيفتد و تبديل به 
يك دغدغه ملى در كشور بشود. و براى حساس كردن مردم كه قوانين و مقررات 
را رعايت كنند. از نظر كارشناسى اعتقاد داريم در بدترين جاده اگر بهترين رانندگى 
انجام بشود، جاده بى حادثه يا كم حادثه مى شود. و در بهترين راه ها اگر رانندگى 
ــود، پرخطرترين جاده ها مى شود. جالب اين است كه بدانيد در  صحيح انجام نش
استان تهران كمترين فوتى را ما در جاده چالوس داريم، فقط به خاطر اين است 
كه هر كسى كه از جاده چالوس مى رود، اطرافيان توصيه مى كنند مراقب باشيد. 
اصفهان بهترين راه ها را از نظر آزادراه و بزرگراه در كشور دارد ولى متأسفانه يكى از 
استان هايى است كه فوتى هاى ما باال است. بنابراين هر قدر مى توانيم بايد مردم را 
هشدار داده و توجه بيشترى بدهيم و خواهش كنيم براى حفظ جان خود و خانواده 

خود با احتياط و طبق مقررات و قوانين، رانندگى كنند.
از اين كه وقت خود را در اخيتار ما گذاشتيد، متشكريم.

يكى از كارهاى خوبى كه در زمينه 
ايمنى را ه ها انجام شد، تعريف مديريت 
سر صحنه تصادف بود. يعنى اين كه 
با تصادفى كه اتفاق مى افتد، پليس، 

اورژانس، هالل احمر و راهدار به آنجا 
مراجعه مى كنند، ولى اين كه مديريت با 

چه كسى باشد، تصويب شده كه مديريت 
صحنه تصادف با پليس باشد
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چكيده:
يكي از مسايل مهم و اساسي در برنامه ريزي حمل و نقل، مديريت ترافيك 
مي باشد كه نظريه پردازان بسياري مانند هاچينسون، دبر و كرايتون به اين مسئله 

پرداخته اند و راه حل هاي مختلفي براي حل اين مشكل ارائه داده اند. وظيفه شناسى در 
زمينه ى مقررات رانندگى از جمله مسايلى است كه اگر مردم آن را مد نظر قرار دهند، 
مشكالت وگرفتارى هاى ناشى از ترافيك خود بخود حل خواهد شد. اگر افراد جامعه 

دكتر محسن نيازي
استاديار گروه جامعه شناسى دانشكده علوم انسانى دانشگاه كاشان

محمد كاركنان نصرآبادي 
كارشناس ارشد جامعه شناسى و پژوهشگر دانشگاه كاشان

آسيب شناسي فرهنگ ترافيك
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به موازات پيشرفت هاى علمى و فرهنگى به مسايل اخالقى ومعنوى نيز توجه 
كرده وكودكان را از سنين پايين با اين مسايل آشنا كنند، و احترام قلبى و معنوى 
به قانون و مقررات اجتماعى را سر لوحه ى اعمال و افكار خود قرار دهند (به 
عبارت ديگر آن را در خود نهادينه كنند) مى توان به حل مسايل اجتماعي از جمله 
ترافيك در جامعه اميدوار بود. در اين نوشتار به آسيب شناسي فرهنگ ترافيك 
پرداخته شده است، يعنى اين كه مسايلي از قبيل عدم نهادينه كردن فرهنگ 
ترافيك، كمبود آموزش اجتماعي و عدم انجام تحقيقات در زمينه ى ترافيك و 
فرهنگ آن وجود دارد و راهكارهايي در سطوح خرد، مياني و كالن در زمينه ى 
فرهنگ پذيري و جامعه پذيري ترافيك از طريق آموزش و پرورش، صدا و سيما، 

رسانه هاي گروهي و سازمان هاي مربوطه ارائه شده است.

مقدمه:
همراه هر مقوله اي  كه  انسان  به  ذهن  مي آورد و جز و قضاياي  ذهني  است  و 
يا در عالم  خارج  مصداق  پيدا مي كند، فرهنگ  آن  به  ذهن  مي آيد. فرهنگ  الزمه ى  
جدانشدنى  هر پديده  و مقوله اي  است. مثالً  وقتي  تجارت  و اقتصاد را به  ذهن  مي آوريم  
و يا در خارج  بدان  اشتغال  داريم،  قطعًا  يا بايد فرهنگ  تجارت  و اقتصاد را بدانيم  و يا 
دست كم  فرهنگ  متداول  و رايج  آن  مقوله  (و به  عبارت  ديگر، فرهنگ  عمومي  آن ) را،  
تا در ميان  تجار و اقتصاددانان  داراي  ارزش  باشيم ، وگرنه  از مقوله ى  اقتصاد و تجارت  
بيرونيم  و يا دست كم  اقتصاددان  و يا تاجر موفقي  نيستيم. بنابراين فرهنگ  در تمام  
مقوله ها و پديده هاي  عبادي  و معاملي  وجود دارد. مثل  فرهنگ  نماز، فرهنگ  عبادت، 

فرهنگ  تجارت، فرهنگ  ورزش  و فرهنگ ترافيك.
از فرهنگ، تعاريف متعدد و مختلفي ارائه شده است كه بيشتر آنها از طرف 
ديگران مورد انتقاد قرار گرفته است (آبراهامز،1363: 101). از ديدگاه آنتوني گيدنز 
فرهنگ عبارت است از ارزش هايي كه يك گروه معين دارد، هنجارهايي كه از آنها 

پيروي مي كند و كاالهاي مادي كه توليد مي كند (گيدنز،1374: 63).
از نظر بروس كوئن فرهنگ مجموع ويژگي هاي رفتاري و عقيدتي اكتسابي 

اعضاي يك جامعه خاص مي باشد (كوئن،1371: 37 و نيازي، 1385: 154).

ترافيك پديده اى است ناشى از جابه جايى انسان، حيوان، كاال و وسايل نقليه از 
نقطه اى به نقطه ديگر. سه اصل ترافيك موسوم به مثلث اصول سه گانه ى ترافيك 

مشتمل بر مهندسى، آموزش و اجراى قوانين ترافيكى است.
مهندسى ترافيك شاخه اى از مهندسى است كه با برنامه ريزى، طراحى 
مهندسى، مديريت و كنترل ترافيك در ارتباط بوده و روابط بين وسايل نقليه و 
شبكه ارتباطى را در رسيدن به ترددهاى راحت و كارآمد، توأم با ايمنى كافى 

براى افراد و كاال مورد مطالعه قرار مى دهد.
مهندسى ترافيك به صورت هاى ديگر نيز تعريف شده است. به عنوان مثال 
مى توان گفت كه مهندسى ترافيك علم اندازه گيرى سفر، شامل مطالعه قوانين اساسى 
توليد و جريان ترافيك و به كارگيرى اين دانش در موارد حرفه اى برنامه ريزى، طراحى 

و كاركرد سيستم هاى ترافيكى، براى تامين حركت ايمن و مفيد افراد و كاالهاست.
مهندسى ترافيك بر خالف بسيارى از شاخه هاى مهندسى با مسايلى درگير 
است كه نه فقط به عوامل فيزيكى بلكه بيشتر با عوامل و رفتارهاى انسانى، راننده 
و عابر و ارتباط آنها با پيچيدگى هاى محيطى نيز بستگى دارد. بنابراين شناخت اين 

عوامل و رفتارها از اهميت خاصى برخوردار است.
بسيارى از مردم به خصوص شهروندان شهرهاي بزرگ از جمله تهران 
كه معضل اصلى و نخست شهرشان ترافيك است، بارها از خود پرسيده اند، چرا 
مشكل ترافيك تبديل به گره كورى شده كه هرچه مديران و مسئوالن سعى 
مى كنند، اين گره حتى ذره اى هم باز نمى شود و همچنان به عنوان يك معضل 

و مشكل اجتماعي وجود دارد.
مي توان گفت عواملى مانند محدوديت معابر و اشكاالت فنى آنها يا افزايش 
بى رويه ى تعداد خودروها در ايجاد ترافيك بسيار مهم و تأثير گذار بوده، اما نبايد 
از ياد برد كه بسيارى از كالنشهرهاى دنيا، ويژگى هايى همسان ما دارند، ولى 
شهروندانشان هرگز رنگ مشكالت اساسى ترافيك را نديده اند و در واقع اگر در 
مقايسه خودمان با آن كالنشهرها خوب دقت كنيم، متوجه مى شويم مشكل ما 
طبق معمول از آنجاست كه با ورود يك فناورى جديد، فرهنگ آن را نمى آموزيم. 

اين امر نيازمند جامعه پذيري و فرهنگ پذيري در زمينه ى ترافيك مي باشد.



33

فرهنگ پذيري عبارت است از تأثير اعمال شده يك فرهنگ بر فرهنگ 
ديگر يا تأثير متقابل فرهنگ ها بر يكديگر به طوري كه دگرگوني و تحول ايجاد 

شود (الور،1373: 208).
جامعه پذيري نيز عبارت است از فرايندي كه فرد از طريق آن با اكتساب رفتاِر 
گروهي كه فرد در آن عضويت دارد و مي پسندد، ياد مي گيرد تا با آن رفتار سازگاري 
داشته باشد (ساروخاني،1370: 743). بر اين اساس جامعه پذيري داراي سه مرحله 
مي باشد كه مرحله اول آن دوران كودكي فرد مي باشد، مرحله دوم در دوران مدرسه 
و مرحله سوم دوران بلوغ فرد و به عبارتي دوران ورود فرد به جامعه ى اجتماعي 
است. در مرحله اول و دوم است كه فرد مى آموزد تا نقش هاي مختلف و متنوع را ياد 
گرفته و بر اساس آن خود را براي رويارويي با پديده هاي مختلف اجتماعي آماده كند 
(كرامبي،1370: 360). اين امر با نظريه ى خود تنظيمي مطابقت دارد كه منطبق بر 

ميزان نظارت فرد بر خود مي باشد (چلبي،1381: 144).
تا زمانى كه در شهرهاى ما فرهنگ ترافيك خاصى وجود داشته باشد كه در آن 
حتى تعاريف معمول ترافيكى معناهايى ديگر دارد و در واقع تا زمانى كه تاكسى به 
جاى وانت بار، موتور به جاى تاكسى، حاشيه بزرگراه به جاى ميوه فروشى، سواره رو 
به جاى پياده رو و پياده رو به جاى پاركينگ و... مورد استفاده قرار مى گيرد، نمى توان 
اميدى به حل مشكل ترافيك داشت. به عبارت ديگر مهندسي فرهنگي در زمينه ى 

ترافيك در جامعه ما با چالش ها و مشكالتي روبه رو مي باشد. 
مهندسي فرهنگي عبارت است از علم، فن و توانايي ارائه ى پاسخ هاي 
مناسب از نظر كيفيت، هزينه و مدت به درخواست هايي كه از سوي كارشناسان 
امور فرهنگي و پژوهشي براى تحقق اهداف فرهنگي، اجراي برنامه ها، تأمين 
سرمايه براي برنامه ها و تحقق فني برنامه ها صورت مي گيرد (محسني،1384: 
107). بنابراين مهندسي فرهنگي داراي چهار بخش خالقان فرهنگي، تصميم 

گيران، مخاطبان و واسطه ها مي باشد.
پژوهش ها و بررسي هاي انجام شده نشان مي دهند، مشكالت حمل و نقل شهر 
يك معلول چند علتى است كه يكى از مهمترين عوامل آن، عدم رعايت و بى توجهى 
شهروندان نسبت به قوانين ترافيك است. اولين راهى كه براى برخورد با اين گروه به 

نظر مى رسد، جريمه كردن متخلف است. جريمه يكى از مهمترين ابزارهاى مبارزه با 
تخلفات رانندگى است كه استفاده از آن در كنترل بى نظمى ترافيكى مؤثر است. اكثر 
رانندگان از جريمه شدن مى هراسند و در مكان هايى كه مأموران راهنمايى و رانندگى 
حضور دارند، از ارتكاب كوچكترين خالفى نيز خوددارى مى كنند اما همين افراد به 
محض فرصت يابى و به محض اين كه چشم مأموران را دور ببينند، به كلى قانون و 
حرمت آن را فراموش مى كنند. اما جريمه و مجازات صرفاً درمان موقت است و فاقد 
تأثير فرهنگى در جريان سامان بخشى به ترافيك و كنترل آن مى باشد. بنابراين اين 

روش نمى تواند به عنوان يك راه حل اصولى معرفى شود.
يكى ديگر از راه حل هاى ارائه شده در اين زمينه، آموزش قوانين و ارتقاى 
فرهنگ ترافيك شهروندان بوده كه در ادامه سعى شده با ارائه ى برنامه هاى 
كوتاه مدت و دراز مدت، مردم را در حل مشكالت ترافيك سهيم كرده تا از اين 

طريق بتوان اثرات منفى ناشى از ترافيك را به حداقل رساند.

فرهنگ، جامعه و ترافيك:
براى اين كه يك طرح ترافيكى به مرحله اجرا رسيده و بتواند اهداف از پيش 
تعيين شده را برآورده سازد، الزم است سه مرحله ى اصلى را طى كند. كه اين سه 

مرحله عبارتند از: طراحى و برنامه ريزى، آموزش عمومى و اجراى قانون. 
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الف: طراحى و برنامه ريزى: گام نخست در طرح يك برنامه، بررسى 
مهندس طرح، در نظر گرفتن جوانب امر و ارائه ى طرح مقتضى مى باشد. به عنوان 
مثال، در طرح خطوط ويژه اتوبوس يك مهندس ترافيك بايد ابتدا خيابان هاى اولويت 

دار را شناسايى و سپس يك سيستم خط ويژه ى منسجم و كارا طراحى كند.
ب: آموزش عمومى: گام بعدى، اجراى برنامه ى آموزش همگاني است 

كه مراحل مختلف آن به شرح زير است.
ـ معرفى طرح يا برنامه به شهروندان: در اين مرحله بايد طرح را به مردم 

معرفى و ذهنيت آنها را به طرح آشنا كرد.
ـ بيان اهداف اجراى طرح: يكى از مهمترين مراحل و شايد كليدى در 
موفقيت يك طرح، بيان اهداف منطقى از اجراى طرح و توجيه پذيرى طرح براى 
شهروندان مى باشد. به طورى كه در حال حاضر بسيارى از طرح هاى ترافيكى 
به دليل عدم توجيه پذيرى آن براى مردم با شكست رو به رو شده و عمر چندانى 

نداشته اند كه اصالح فرهنگ ترافيك از جمله ى اين موارد است.
ـ نظرخواهى از شهروندان: آخرين مرحله در اين گام از برنامه، نظرخواهى از افراد 
جامعه در مورد طرح ياد شده مى باشد تا مشخص شود كه آيا اكثريت جامعه پذيرش 
طرح مورد نظر را دارند يا خير؟ اگر پذيرش عمومى وجود نداشت، طرح بايد حذف يا 

اصالح شود، ولى اگر پذيرش همگانى وجود داشت، بايد وارد گام بعدى شد.
ج: اجراى برنامه يا قانون مصوب: در آخرين گام از اجراى برنامه، 
بايد طرح مورد نظر به صورت برنامه با قوانين مقتضى تصويب شده و ضمن 
اعالم آن به شهروندان يا ابالغ به ارگان هاى ذى ربط، كنترل و نظارت بر اجراى 

آن انجام گيرد تا به پشتوانه ى نيروى انتظامى طرح با موفقيت اجرا شود.
موفقيت يك پروژه در شرايطى تضمين مى شود كه بين سه عامل ياد شده، 
ارتباط مستحكم و منسجمى برقرار باشد. در شهرهايى كه از فرهنگ ترافيك 
بااليى برخوردارند، روابط موفق اين سه عامل كامًال محسوس است. به بيان 
ديگر، ايجاد خدشه در هر يك از سه عامل فوق، به فروپاشى و نهايتاً شكست 

طرح يا پروژه خواهد انجاميد.
براى مثال سيستم كنترل هوشمند ترافيك مى تواند به عنوان يك طرح 

سه مرحله اى معرفى شود. به طورى كه، ابتدا مسئوالن شهردارى به فكر چاره 
انديشى مى افتند و كنترل هوشمند تحقق مى يابد. سپس مهندس نقش خود 
را ايفا مى كند. مرحله ى بعد، آشنا كردن مردم با اين طرح كه همان آموزش 
است، مى باشد، كه مستلزم طى مراحل متعددى است تا تأثير مطلوب را در ذهن 
شهروندان بر جاى نهد ـ كه قبًال به آنها اشاره شد. نهايتاً اجراى مقررات تردد 
خودروها و عابران پياده از تقاطع چراغدار مى باشد. شايان ذكر است كنترل سه 
عامل فوق در اجراى يك طرح، به تدريج مى تواند به تصحيح عادت راننده و عابر 

پياده سبب شود و به رشد كيفى فرهنگ ترافيك جامعه كمك كند.

راهكارهاي ارتقاى فرهنگ ترافيك شهروندان:
نياز به  ارتقاى فرهنگ ترافيك شهروندان به عنوان يك هدف،  براى 
تهيه ى يك برنامه جامع مى باشد تا از طريق آن بتوان به اهداف كوتاه مدت، 
ميان مدت و دراز مدت مورد نظر دست يافت. به همين منظور در ادامه سعى 

شده با ارائه ى يك برنامه مناسب به اين مهم، جامه ى عمل پوشاند.
تهيه و تنظيم برنامه آموزشى:

اولين گام از طرح مورد نظر، تهيه برنامه اى براى ارتقاى فرهنگ ترافيك مى باشد. 
البته بدين منظور بايد ارگان هاى درگيرو مرتبط با مسئله تعيين شوند تا مسئوليت و 
شرح خدمات هر كدام براى تهيه برنامه هاى مناسب مشخص شود. برخى از ارگان هاى 

ذى ربط عبارتند از: شهردارى، استاندارى، سازمان ترافيك و آموزش و پرورش.
با توجه به اين كه روزانه تعداد قابل توجهى از سفرهاى درون شهرى با انواع 
وسايل نقليه انجام مى شود، بنابراين نقش بسزايى در ترافيك و حمل و نقل شهر 
خواهند داشت. به همين دليل ارتقاى فرهنگ رانندگان تا حد زيادى باعث بهبود 
ترافيك حمل و نقل مى شود. اقداماتى كه به اين منظور مى توان انجام داد، عبارتند از:

ـ برگزارى كالس هاى آموزشى.
ـ برگزارى كارگاه هاى آموزشى.

ـ برگزارى امتحانات مرتبط با طرح و در صورت قبولى، دادن مجوز خاص كه 
معرف صالحيت راننده مى باشد.
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آموزش طرح هاى تهيه شده: پس از تهيه طرح هاى تهيه شده 
ترافيك، الزم است  و  نقل  و  ريزان حمل  برنامه  و  به وسيله ى مهندسان 
روشى مناسب و كارا براى معرفى و آموزش طرح هاى مصوب به گروه هاى 
مختلف ارائه شود. در اين زمينه ارگان ها و سازمان هاى مختلفى از جمله 
آموزش و پرورش، صدا و سيما، شهرداري ها، جرايد و رسانه هاي گروهي 

مى توانند همكارى كنند.

الف: آموزش و پرورش:
يكى از ارگان هايى كه مى تواند نقش مهمى در اين زمينه ايفا كند، وزارت 
آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش به لحاظ نقش مهم آموزشى و تربيتى 
خود در قبال آينده سازان اين مرز و بوم، داراى سهم عظيمى در تحوالت فرهنگى 
و اجتماعى مى باشد و از آنجا كه برنامه هاى گوناگون آموزشى و تربيتى آن سراسر 
كشور را تحت پوشش قرار داده و كودكان، نوجوانان و جوانان مخاطبان اصلى آن 
مى باشند، طبعاً نفوذ تعاليم و آموزش هاى آن به درون خانواده ها نيز انكار ناپذير 
است. همچنين طبق بررسى هاى به عمل آمده مشخص مى شود با افزايش ميزان 
تحصيالت در افراد، تعداد تصادفات كاهش مى يابد. بنابراين جا دارد با استفاده از 
امكانات وسيع آموزش و پرورش و همه صاحب نظران امر ترافيك اعم از معاونت 
راهنمايى و رانندگى و امور حمل و نقل نيروى انتظامى، معاونت حمل و نقل 
شهردارى، سازمان ترافيك و... برنامه هايى براى آموزش دانش آموزان در ساعات 
درسى آنها گنجانده شود. همچنين جزوه ها يا كتاب هايى نيز در رابطه با اين موضوع 

تدوين شود تا بتواند اهداف زير را دنبال كند:
ـ آشنايى دانش آموزان در گروه هاى مختلف سنى با پيام تابلوها، چراغ ها و 
عالئم راهنمايى و رانندگى كه روزانه در خيابان ها و معابر مختلف آنها را مشاهده 

مى كنند و براى آنها حاوى پيام خاص مى باشند (به عنوان هدف كوتاه مدت).
ـ تربيت نسلى كه از كودكى با قوانين تردد شهرى آشنايى يافته و تمكين 
از اين قوانين به صورت يك خصيصه ذاتى در رفتار اجتماعى او جلوه گر باشد 

(به عنوان هدف دراز مدت).
راهيابى دروس زندگى عملى به موضوعات درسى مدارس و توجه هرچه 
بيشتر وزارت آموزش و پرورش نسبت به آموزش هاى زندگى عملى در كنار 
نظريه هاى علمى (به عنوان هدف آموزشى و تربيتى). عالوه بر دانش آموزان 
براى ساير شهروندان نيز مى توان برنامه ى آموزشى تهيه كرد. در اين زمينه 
مى توان استفاده كننده ها از معابر را به گروه هاى مختلف تقسيم كرد. به عنوان 
مثال مى توان آنها را به رانندگان، دوچرخه سواران و عابران پياده تقسيم بندى و 
براى هر يك از اين دسته ها برنامه هاى آموزشى خاصى را تدوين كرد. همچنين 
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در يك دسته بندى ديگر مى توان استفاده كننده ها را بر مبناى رده سنى تقسيم 
بندى كرد تا از اين راه بتوان راهكارهاى متناسب با هر رده سنى را ارائه داد. 

ـ تهيه برنامه هاى آموزشى براى عموم به تفكيك رانندگان، دوچرخه سواران 
و عابران پياده و معرفى قوانين ترافيكى جديد براى بهبود وضع ترافيك مى تواند 
مدنظر قرار گيرد. نكته ى ديگرى كه بايد به آن توجه شود، تهيه برنامه هاى 
موردنياز براى معرفى طرح موردنظر به مسئوالن و دست اندركاران مسايل 
ترافيكى شهرى است تا كامال با اهداف مورد نظر پروژه آشنا شده و خود نيز 
متولى آموزش و ارتقاى فرهنگ ترافيك باشند. برنامه هايى كه در اين زمينه 

مى توان ارائه كرد، عبارتند از:
ـ طراحى و تدوين دوره هاى آموزشى كوتاه مدت (عمومى، فنى، تخصصى 
و خدماتىـ  ادارى) براى پرسنل حوزه ى معاونت حمل و نقل و سازمان ترافيك، 
راهنمايى و رانندگى و كارشناسان شهردارى هاى مناطق و سازمان هاى زير 

مجموعه شهردارى (همچون تاكسيرانى و اتوبوسرانى).
ـ دريافت مجوز راه اندازى و تاسيس دوره هاى آموزشى (كاردانى، كارشناسى، 
كارشناسى ارشد) براى پرسنل حوزه ى معاونت حمل و نقل، سازمان ترافيك، 
راهنمايى و رانندگى و كارشناسان شهردارى هاى مناطق و سازمان هاى زير 

مجموعه شهردارى).
ـ برنامه ريزى براى برگزارى سمينارها و گردهمايى هاى آموزشى مرتبط 

با حمل و نقل و ترافيك.
ـ طراحى بولتن هاى آموزشى مرتبط با حمل و نقل و ترافيك.

ـ طراحى بانك اطالعاتى جامع آموزشى براى حوزه ى معاونت حمل و 
نقل و سازمان ترافيك.

نهايتاً آخرين گروهى كه به نظر مى رسد مى توان براى آنها برنامه ريزى 
كرد، آموزش گروه هاى ويژه همچون رانندگان حمل و نقل عمومى از جمله 

اتوبوس، مينى بوس و تاكسى مى باشد. 
از آنجا كه آموزش و پرورش به عنوان نهادى فرهنگ ساز در جامعه مطرح 
مي باشد و با قشري از جامعه سروكار دارد كه مي توان زمينه هاي توسعه جامعه را از آنها 

شروع كرد، براى تحقق و نهادينه شدن فرهنگ ترافيك مي تواند تأثير گذار باشد. 
در راستاى آموزش فرهنگ ترافيك از طريق آموزش و پرورش مى توان از 

شيوه هاى زير بهره جست:
ـ استفاده از كتب و جزوه هاى آموزشى متناسب با سن دانش آموزان.

ـ بهره گيرى از فيلم هاى آموزشى در اين زمينه.
ـ استفاده از ساعات پرورشى و فراغت دانش آموزان براى تعليم مورد نظر.

ـ استفاده از كارشناسان مجرب راهنمايى و رانندگى براى تدريس و آموزش 
موضوع مورد نظر.

ـ تشكيل دوره هاى آموزشى كوتاه مدت با همكارى كارشناسان راهنمايى و 
رانندگى براى آماده سازى مربيان پرورشى و ساير معلمان داوطلب و عالقه مند 

براى تدريس آموزش هاى ترافيكى به دانش آموزان.
ـ انجام برخى آموزش هاى علمى در حد ممكن مانند آموزش علمى چگونگى 
عبور از عرض خيابان با دقت به خط كشى عابر پياده، توجه به توقف عابر پياده هنگام 
چراغ قرمز عابر پياده (چراغ سبز فرماندهى) و عبور به موقع هنگام چراغ سبز عابر 
پياده (قرمز فرماندهى) و ساير نكات و موارد ايمنى به دانش آموزان. در اين مورد نيز 

هماهنگى با نيروهاى راهنمايى و رانندگى باعث اجراى هرچه بهتر كار خواهد شد.
ـ حداقل مى توان از هر مقطع تحصيلى يك پايه آن را براى اين آموزش ها 

در نظر گرفت.
ـ پيشنهاد مى شود بخش هاى عمده اى از آيين نامه رانندگى با توجه به سن 
دانش آموزان در دروس آخرين سال تحصيلى مقطع متوسطه به عنوان مطالعه 

آزاد جا داده شود.
ـ احداث پارك هاى آموزشى ترافيك در برخى پارك هاى عمومى شهر.

ب: صدا و سيما:
صدا و سيما از محبوبترين و پربيننده ترين و تأثيرگذارترين رسانه هاى گروهى 
در بين مردم مى باشد كه مى تواند نقش بسيار مهمى در ارتقاى فرهنگ ترافيك 
شهروندان از خود ايفا كند. تاكنون در كشور ما در اين زمينه اقدامات زيادى صورت 
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گرفته و نقش صدا و سيما در آموزش عمومى ترافيك از طريق ارائه ى برنامه هاي 
آموزشي نمايان شده است. بنابراين ساخت برنامه هاى مناسب آموزشى مى تواند گام 
مؤثرى در آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيك مردم باشد. برنامه هايى كه در اين زمينه 

مى توان تهيه كرد، عبارتند از:
ـ از طريق صدا و سيما: طراحى سوژه براى برنامه هاى تلويزيونى، فيلم آموزشى، 
پيام هاى تبليغاتى، پيام هاى هشداردهنده، دوربين مخفى، ميان پرده ها و ميزگردها

ـ از طريق صدا: طراحى سوژه براى برنامه هاى راديويى، گزارش، مصاحبه، 
پيام هاى آموزشى و...

ج: جرايد:
يكى ديگر از راه هاى گسترش آموزش فرهنگ ترافيك، استفاده از روزنامه ها، 
مجله ها و بولتن هاى تبليغاتى، نشريه ها، كتاب هاى آموزشى، چاپ بروشورها و 

پوسترها مي باشد.

د: شهردارى:
يكى از ارگان هايى كه مى تواند نقش اساسى در آموزش فرهنگ ترافيك 
داشته باشد، شهردارى است. شهردارى مى تواند از طريق بيلبوردهاى تبليغاتى، 
احداث پارك هايى براى آموزش قوانين ترافيكى، خط كشى معابر شهر، نصب 

تابلوهاى اطالع رسانى و... در ارتقاى فرهنگ ترافيك مؤثر باشد.

ر: راهنمايى و رانندگى:
همانطور كه مطرح شد، نيروهاى متخصص راهنمايى و رانندگى مى توانند 
نقش مثبتى در ارتقاي فرهنگ ترافيك داشته باشند. اين نيروها مى توانند از طريق 
برگزارى كالس هاى آموزشى، تهيه برنامه هاى تلويزيونى، برگزارى سمينارها و 

چاپ نشريه ها به آموزش قوانين ترافيك بپردازند.
و در آخر پس از آموزش برنامه هاى مورد نظر، الزم است با نظر خواهى از اقشار 
مختلف، تأثير و كارآيى طرح را بررسى نمود تا بتوان از اين طريق نقاط ضعف طرح را 

جبران و در مسير بهينه كردن طرح حركت كرد.
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه حل مشكل ترافيك و كاهش آن در جامعه 
نيازمند اقدامات اصولي در سه سطح خرد، مياني و كالن مي باشد كه در وهله اول 
و در سطح خرد بايد نوعي تغيير باور و نگرش در افراد جامعه ايجاد شود تا از طريق 
آن به وجود مشكلي به نام ترافيك از منظر جامعه شناختي و اجتماعي آگاهي بيابند 

و قدم اوليه را براى كاهش آن بر دارند.
در مرحله ى دوم و در سطح مياني، ادارات و سازمان ها و گروه هاي اجتماعي 
بايد با نهادينه كردن رعايت اصول ترافيك از طريق آموزش در كاهش آن اقدام 
كنند و در مرحله ى آخر و در سطح كالن بايد جامعه اقدامي اجتماعي داشته باشد تا 

جامعه پذيري و فرهنگ پذيري حل مشكل ترافيك شكل بگيرد.
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ه چكيد
ــى در ارايه  ــاى مختلف ــاخص ها و محدوديت ه ش
ــل بهينه و تعيين تركيب انواع  الگوى انتخاب مح
ــرعت تاثيرگذار  ــمند كنترل س ــامانه هاى هوش س
ــاخص هاى مذكور شامل مشخصه هاى  هستند. ش
ــى و  ــى و فيزيك ــرح هندس ــك، ط ــى ترافي ايمن
نيروى  ــه،  بودج محدوديت  ــامل  ش ــا  محدويت ه
ــانى و تجهيزات مى شوند. در اين مقاله براى  انس
ــمند  ــامانه اى هوش ــن انتخاب محل بهينه س تعيي
ــرعت از يك الگوى هندسى براى لحاظ  كنترل س
ــى استفاده شده  ــاخص طرح هندس كردن تاثير ش
ــوس در زمان  ــى انتخاب درجه ق ــت. چگونگ اس
ــوع تصادفات آينده تاثيرگذار  طراحى بر كثرت وق

تأثير درجه قوس به 
عنوان پارامتر مهم در 

به كارگيرى سامانه هاى 
كنترل سرعت هوشمند 

ITS در جاده ها

جعفر ستايش ولى پور
عضو هيئت علمى دانشگاه علوم انتظامى

نادر احمدزاده بهروز
 كارشناس ارشد راه و ترابرى
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ــات، انتخاب درجه قوس  ــن منظور براى كاهش تصادف ــوده و به همي ب
ــتم  ــرعت در محل قوس ها با سيس ــت و كنترل س مطمئن، ضرورى اس
ــمند ITS بر كاهش تصادفات نقش به سزايى دارد. در اين مقاله  هوش
ــتفاده از  ــت تا تاثير انتخاب درجه قوس مطمئن و اس ــده اس ــعى ش س
ــان  ــمند در محل قوس ها در كاهش حوادث رانندگى نش ــتم هوش سيس

ــود . داده ش

شاخص   سرعت،  كنترل  ايمنى،  هوشمند،  سيستم  كليدى:  واژه هاى 
قوس درجه  هندسى، 

مقدمه 1ـ 
طرح هندسى و شرايط فيزيكى مسير يكى از علل وقوع تصادفات 
توان  افزايش  موجب  مناسب  سرعت  رعايت  موارد  از  بعضى  در  است. 
ناشى  تصادفات  وقوع  مانع  آن  تبع  به  و  نقليه  وسيله  كنترل  در  راننده 
نظر  به  مى شود.  مسير  نامناسب  هندسى  طرح  و  فيزيكى  شرايط  از 
شرايط  يا  و  بوده  نامناسب  آنها  هندسى  طرح  كه  مقاطعى  مى رسد، 
مى باشد،  مقاطع  آن  در  متعدد  تصادفات  وقوع  عامل  مسير  فيزيكى 
كنترل سرعت راه حلى كوتاه مدت براى كاهش تعداد تصادفات است، 
پيدا  كافى  واكنش  زمان  راننده  نقاط  اين  در  سرعت  كاهش  با  زيرا 
مسير  هندسى  طرح  و  فيزيكى  نامناسب  شرايط  در  مى تواند  و  كرده 
نظر  در  بنابراين  نمايد.  كنترل  ايمن  و  مناسب  نحو  به  را  نقليه  وسيله 
كنترل  محل  انتخاب  در  مسير  فيزيكى  شرايط  و  هندسى  طرح  گرفتن 
به طرح  از طرف ديگر كارايى دوربين ها  دارد.  به سزايى  تاثير  سرعت 
و  هندسى  طرح  اثر  شده  ارايه  مدل  در  است.  وابسته  مسير  هندسى 
(انتخاب  تاثير درجه قوس در تابع هدف  شرايط فيزيكى در قوس ها و 
است.  شده  ديده  هوشمند)  سيستم  از  استفاده  براى  مناسب  محل 
تصادفات  كاهش  در  قوس  درجه  تاثير  ميزان  تعيين  با  كه  معنى  بدين 

دست  به  مطلوب  هدف  مناسب،  محل هاى  در  هوشمند  استفاده  و 
انتخاب  ابتدا  در  بندى شده  زير دسته  در سه بخش  مقاله  اين  مى آيد. 
كنترل  وسايل  از  استفاده  در  سرعت  مناسب  سامانه  محل  و  هندسى 
بحث  پايان  در  و  قوس  درجه  انتخاب  و  ايمنى  و سپس    ITS سرعت 

است. نتيجه گيرى  و 

در  سرعت  مناسب  سامانه  محل  و  هندسى  انتخاب  2ـ 
كنترل سرعت وسايل  از  استفاده 

تصادفات  عمده  علل  از  يكى  كه  داده  نشان  مختلف  مطالعات 
منجر به جرح يا مرگ، سرعت غير مجاز است. اين در حالى است كه 
افزايش  با  نمى كنند.  درك  را  زياد  سرعت  خطرات  معموًال  رانندگان 
رو  اين  از  و  بوده  مشكل تر  راننده  براى  نقليه  وسيله  كنترل  سرعت، 
اندك  كم،  سرعت  در  آنها  وقوع  احتمال  كه  تصادفات  انواع  از  بعضى 
بنابراين لزوم  است در سرعت زياد احتمال وقوع آنها افزايش مى يابد. 
كاربران  ايمنى  حفظ  براى  سرعت  كنترل  مناسب  الگوهاى  از  استفاده 

است. الزامى  جاده 
مختلف  كشورهاى  در  كه  ايمنى  شاخص هاى  عمده ترين  از  يكى 
استفاده  تركيبى سيستم هاى كنترل هوشمند  الگوى  تعيين  براى  آن  از 
نرخ  و  تعداد  واقع  در  است.  جاده ها  در  تصادفات  نرخ  و  تعداد  مى شود 
مقاطع  ايمنى  سنجش  براى  كه  هستند  كمى  شاخص هايى  تصادفات 

كار مى روند. به  در يك محور  مختلف 
با در  ــرعت  ــزان س مي ــاب  نتخ ا ــراى  ب ــى اى كه  رياض ــدل  م
ــخصات  ــرعت، متغيرهاى مش ــت عمومى س ــن محدودي ــر گرفت نظ
ــرى  رب ــاختارهاى كا ــى و س ــرح هندس ــخصات ط ــى و مش فيك ترا
ــى را در تعيين  ــر طرح هندس مت را ثير پا قع تا ــده در وا ــتفاده ش س ا
نه هاى  ما ــا ــرعت با س ــه تبع آن كنترل س ــنهادى و ب ــرعت پيش س

ــان مى دهد. ــمند نش هوش
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مدل رياضى حاصل ضربى جهت تعيين سرعت مجاز

(1)
محدوديت   :MSSL پينشهادى،  سرعت  محدوديت   :SL آن  در  كه 
متغيرهاى  از  آمده  دست  به  ضرايب   fadj (traffic) و  سرعت  عمومى 
از  آمده  دست  به  ضرايب   :fadj (geometric) ترافيك  مشخصات 
متغيرهاى مشخصات طرح هندسى، fadj(roadside): ضرايب به دست 
راه  حريم  در  مستقر  فعاليت هاى  و  كاربرى ها  ساختار  متغيرهاى  از  آمده 

است.
هندسى  طرح  ترافيك،  خصوصيات  به  مربوط  عوامل  از  دسته  هر 
تا  باشند  اصالحى  تعدادى ضريب  شامل  مى توانند  راه  حريم  كاربرى  و 
مقاله سعى  اين  قرار گيرند. در  استفاده  اثرات آن عامل مورد  تعيين  در 
پارامتر درجه  دقيقتر  به صورت  و  پارامتر طرح هندسى  تاثير  است  شده 
قوس در ميزان وقوع تصادفات و استفاده از سيستم هاى هوشمند نشان 
كه  است  صورت  بدين  فوق  اصالحى  ضرايب  خصوصيات  شود.  داده 
و يك  بين صفر  مقدارى  ثانيًا  و  مقياس هستند  بدون  اين ضرايب  اوًال 
از  صفر  مقدار  و  ايده آل  شرايط  معناى  به  يك  مقدار  مى كنند.  اختيار 
لحاظ تئورى به معناى وضعيتى است كه سرعت ترافيك در آن شرايط 
صفر باشد. متغيرهاى اصالحى مى بايست با ضرايب وزنى كه به كمك 
آمارگيرى از مقاطع مناسب و برازش آنها صورت مى گيرد مطابق رابطه 
قوس  درجه  تاثير  اصالحى  متغيرهاى  اين  از  يكى  شوند  تصحيح   2

باشد. مى تواند 

 (2)

در محدويت سرعت    i متغير اصالحى،  تاثير  توان   : wiدر آن كه 
تاثير درجه قوس  نيز متغير اصالحى  را   1

1
wf به عنوان مثال   است و 

سيستم  تركيب  تعيين  الگوى  كلى  طور  به  گرفت.  نظر  در  مى توان 
تعيين  و  سرعت  كنترل  مقاطع  تعيين  بخش  دو  شامل  سرعت  كنترل 
اول  بخش  خصوص  در  مقاله  اين  در  كه  است  سرعت  كنترل  روش 
به  در  سيستم  اين  از  استفاده  تاثير  و  سرعت  كنترل  مقطع  يعنى 
باال  روابط  در  مى شود.  بحث  مختلف  درجات  با  قوس هايى  كارگيرى 
شاخص  تعيين  در  هندسى  طرح  تاثير  ميزان  دادن  نشان  بر  سعى 
سرعت و سيستم سامانه كنترل سرعت شده است. در بخش دوم تاثير 
وقوع  ميزان  در  هندسى  طرح  در  مهم  پارامتر  عنوان  به  قوس  درجه 

خواهد شد. داده  نشان  تصادفات 

انتخاب درجه قوس ايمنى و  3ـ 
تعداد  است.  قوس  درجه  تصادفات  وقوع  در  موثر  عوامل  از  يك 
  (D) قوس  درجه  را  فوت   100 طول  به  قوس  روبه روى  درجات 

مى ناميم.
در طراحى قوس هاى افقى انتخاب درجه قوس يكى از تصميمات 
همسانى  توانايى  مى بايست  نيز  نقليه  وسايل  است.  طراحى  در  اصلى 
تصادفات  داراى  افقى  قوس هاى  لذا  باشند،  داشته  را  طراحى  قوس  با 
ميزان  و  شرايط  همان  با  ولى  قائم  قوس هاى  به  نسبت  بيشترى 
درجه  انتخاب  چگونه  كه  اينجاست  سوال  هستند  ترافيكى  جابه جايى 

مى گذارد. تاثير  تصادفات  ميزان  بر  موقع طراحى،  در  قوس 
و  ايمنى  كه  مى دهند  نشان  آمده  دست  به  مطالعات  و  تحليل ها 
درجه  انتخاب  تاثير  تحت  به شدت  بزرگتر  انحراف  زاويه  با  قوس هاى 
پليس  نيروى  و  راهنما  (خطوط  طراحى  استانداردهاى  است.  قوس 
بنابراين  باشند  داشته  توجه  موضوع  اين  به  كه  نمى رسد  نظر  به  و...) 
آنچه  گردد.  مجدد  بازنگرى  مى بايست  نيز  اثر  اين  قوس  طراحى  در 
تغييرات  با  متناسب  تصادفات  در  تغيير  كه  است  اين  است  آشكار 
كه  هنگامى  مى دهند  نشان  تحليل ها  است  قوسى  شعاع  اندازه  در 

)()()(( roadsidefadjgeometricfadjtrafficfadjMSSLSL ×××=SL

)...( 2
2

1
1

Wi
i

WW FFFMSSLSL ××××=SL
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نمائيم  جاسازى  مشخص  انحراف  زاويه  يك  در  را  قوس  مى خواهيم 
به عبارت ديگر داراى شعاع قوس  (يا  قوسى كه درجه قوس كوچكتر 
داد.  خواهند  رخ  آنها  در  كمترى  تصادفات  تعدا  باشد،  داشته  بزرگتر) 
ميزان افزايش كثرت وقوع تصادفات در ارتباط با انتخاب درجه قوس 
112 در رابطه (3) نشان داده شده  )( DDD 〉 D2 به جاى درجه قوس  

در  داده  بين تصادفات رخ  متقابل  اثر  به  توجه  از  روابط  اين  در  است. 
است. در طول مماس هاى قوس ها صرفنظر شده  و  افقى  قوس هاى 

(3)

 A1, درجه قوس در حالت دوم :D2 ،درجه قوس در حالت اول :D1
D1 ميزان وقوع تصادفات در حالت مربوطه به :(D2>D1)

A2: ميزان وقوع تصادفات در حالت مربوط به I,D2: زاويه انحراف كه 
براى حالت D1 و D2  يكسان در نظر گرفته شده است.

v: تعداد وسايط نقليه در هر دو مسير ترافيكى به ازاى ميليون وسيله، 
ازاى هر واحد طول قطعه مستقيم مسير  به  تعداد تصادفات رخ داده   ry

مربوط به v  وسيله نقليه عبورى.
مطالعات انگليسى ها (پژوهش در ترافيك راه ها 1965)  نشان مى دهد 
كه نرخ تصادفات در قوس هاى با شعاع كوچك وقتى كه ميانگين انحناى 

كل مسير كوچك باشد، بسيار زياد خواهد بود.
مطالعات فرانسوى ها به سال 1993 كه توسط Brenac  تشريح شده 
است نشان مى دهد كه نرخ تصادفات در قوس ها وقتى افزايش مى يابد كه 
بزرگتر  به قوس  منتهى  و طول مسير مستقيم  شعاع قوس كوچكتر شده 

شود.
درجه  و  تصادفات  نرخ  بين  ارتباط  وجود  كنونى  نتايج  از  بسيارى 
اكثر  مى دهد  نشان  آمده اند  دست  به  گوناگون  منابع  از  كه  را  قوس 

قوس  درجه  افزايش  با  تصادفات  نرخ  افزايش  دهنده  نشان  مطالعات 
گروهى  و  خطى  صورت  به  را  نرخ  اين  افزايش  بعضى  هستند    (D)
تمامى  مى گيرند  نظر  در  معقر  يا  محدب  منحنى  صورت  به  ديگر 
طول  به  كه  قوس  كه  مى كنند.  فرض  ضمنى  طور  به  يافته ها  اين 
داراى  باشد  روزانه)  ترافيك  (متوسط   ADT=y داراى  و  كيلومتر   x
با  كيلومتر    2x آن  طول  كه  است  قوسى  با  يكسان  تصادفات  تعداد 
برابر  هم  با  حالت  دو  هر  قوس  درجه  كه  چرا  باشد   

2
yADT =

درجه  با  متناسب  تصادفات،  دادن  رخ  احتمال  ديگر  عبارت  به  است. 
مى شود. گرفته  نظر  در  قوس 

و  تصادفات شده  نرخ  افزايش  به  منجر  قوس  درجه  افزايش  بنابراين 
  D دقيقًا با كاهش طول مسير مسافت در قوس تيزتر (با درجه قوس بزرگتر

و زاويه انحراف مشترك I) همراه است.

4ـ تحليل و تركيب روابط 2 و 3
تاثير طرح  در خصوص   1 مبحث  از  آمده  به دست  نتايج  به  توجه  با 
تعداد  كاهش  درباره   2 بخش  نتايج  و  مجاز  سرعت  تعيين  در  هندسى 
مى توان  قوس)  درجه  (كاهش  قوس  شعاع  افزايش  صورت  در  تصادفات 
گرفت: نظر  در  زير  حاصلضربى  مدل  صورت  به  را  روابط  از  تركيبى 

)(014.0])2/tan(2)[11( 12
21

12 DDvII
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(4)
با ميزان  ارتباط تنگاتنگ درجه قوس  به طورى كه مدل باال گوياى 

تعيين سرعت مجاز دارد.

5ـ نتيجه گيرى و بحث
ــرعت  ــمند كنترل س ــامانه هاى هوش ــراى انتخاب محل بهينه س ب
ــى و درجه  ــاخص ها و محدوديت ها على الخصوص طرح هندس تاثير ش
ــرعت  ــهود بوده و از آنجا كه يكى از علل عمده تصادفات س قوس مش
ــرعت در طرح قوس ها ضرورى  ــت. لذا راه حل كاهش س غير مجاز اس
ــبب كنترل  ــن و مطمئن س ــى قوس هايى ايم ــد. طراح ــه نظر مى رس ب
ــامانه هوشمند مزيد  ــيله نقليه توسط راننده شده و ايجاد س سرعت وس
ــه به اين كه تاثير  ــود. با توج ــر كاهش تصادفات در آن منطقه مى ش ب
ــان داده شد  درجه قوس به هنگام طراحى در ميزان وقوع تصادفات نش
ــر كليدى در انتخاب  ــى به عنوان پارامت ــاخص طرح هندس و اهميت ش
ــرورت ايجاب مى كند  ــد، ض ــمند ITS  نيز بيان ش ــتم هوش محل سيس
ــمند ITS  در قوس هايى  ــتم هوش ــه يكى از محل هاى انتخاب سيس ك
ــد تا وقوع تصادفات به نسبت  ــعاع كمتر) باش ــتر (ش با درجه قوس بيش
ــيرهايى كه  ــود. بنابراين در مس ــوس كمتر ش ــش درجه ق ــزان كاه مي
ــرعت راه حلى براى  ــش درجه قوس وجود ندارد كنترل س امكان كاه
ــتم كنترل  ــل وجود سيس ــرا به دلي ــت زي ــداد تصادفات اس ــش تع كاه
ــط راننده در اين نقاط، راننده مى تواند  ــرعت توس ــرعت با كاهش س س
ــير وسيله نقليه را به  ــرايط نامناسب فيزيكى و طرح هندسى، مس در ش
ــى و  ــد لذا در نظر گرفتن طرح هندس ــب و ايمن كنترل كن ــو مناس نح
ــرعت تاثير بسزايى  ــير در انتخاب محل كنترل س ــرايط فيزيكى مس ش

ــات دارد  . ــش تصادف در كاه

)(,...),,/()(( roadsidefadjLIDgeometricfadjtrafficfadjMSSLSL ×××=SL
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امير كرباليي حسني

بررسي تطبيقي تصادفات جاده اي ايران در مقايسه با برخي كشورها

مقدمه:
ــي  ب ــانهاي  انس ــان  ج ــان  جه در  ــاده اي  ج ــات  تصادف ــروزه  ام
ــاني موجب  ــات انس ــالوه بر تلف ــه ع ــد ك ــد مي نماي ــماري را تهدي ش
ــات در تصادفات  ــش تلف ــي مي گردد.كاه ــارات مالي فراوان ــروز خس ب
ــن جهت  ــد در اي ــراد جامعه باي ــه اف ــت و هم ــى اس ــه مل ــك وظيف ي
ــارات  ــال خس ــك س ــول ي ــى در ط ــات رانندگ ــد. تصادف ــالش كنن ت

ــن مبالغ  ــي نمايد كه اي ــور تحميل م ــادى را بر كش ــاى زي و هزينه  ه
ــور هزينه نمود.  ــد و توسعه كش ــده را مى  توان در جهت رش  تحميل ش
ــه و افزايش تردد در  ــايل نقلي ــود با توجه به افزايش وس ــا آيا مي ش ام
ــي از آن را كاهش  جاده ها، تعداد تصادفات و تلفات  و هزينه هاي ناش
ــل بوجود آورنده  ــت كه عوام ــتلزم آن اس ــي اين مقوله مس داد ؟ بررس

ــايي نمود. تصادفات را شناس
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عوامل بوجود آورنده تصادفات:
ــترين  ــه در بروز تصادفات 3 عامل راننده ، راه و خودرو بيش از آنجائيك
ــابه منجر به تصادفات  نقش را دارند و هر يك از اين 3 عامل در موارد مش
ــوند، در مباحث جداگانه اي به شرح ذيل بررسي  دلخراشي در جاده ها مي ش

مي گردد.
مهمترين عامل در بروز تصادفات، نقش عامل انساني است كه معموًال 

بر اثر موارد زير انجام مي شود: 
- تخطي از سرعت مطمئنه 

- انحراف به چپ
- ناتواني در كنترل وسيله نقليه

- خواب آلودگي
- عدم رعايت حق تقدم

-  تك راننده بودن خودروها در جاده ها و خستگي مفرط آنها به علت 
طوالني بودن مسير

و...
موارد ناشي از عامل راه نيز عبارتند از :

ــور ــل و نقل جاده اي كش ــود در حم ــايي هاي موج ــا و نارس  - ضعفه
- استاندارد نبودن عالئم رانندگي

ــم عرض بودن  ــايل نقليه وك ــا به اندازه ظرفيت وس ــود بزرگراه ه - نب
جاده ها

- وجود نقاط حادثه خيز  و ...
ــتي هاي موجود در  ــودگي  و كاس و در مورد خودرو نيز مي توان به فرس

ايمني خودروها مانند نداشتن ترمز ABS اشاره كرد.
ــاهد  ــوند باز هم ش ــتي اصالح نش ــي كه موارد مذكور به درس ــا زمان ت

تصادفات در جاده هاي كشور هستيم.
ــي از  ــم راننده در ايجاد تصادفات و موارد ناش ــا توجه به نقش مه ب
ــتر موارد  ــد خواب آلودگي كه در بيش ــاره ش آن كه در باال نيز به آن اش

ــتگي مي باشد، يكي از شايع ترين عوامل در بين رانندگان  ــي از خس ناش
ــتفاده از  ــتگي  اس ــد. عالوه بر خس جاده ها جهت بروز تصادفات مي باش
ــراي خواب آلودگي  ــش و خواب آور نيز زمينه را ب ــاي آرامش بخ داروه

ــد. ــا مي كن مهي

ميانگين تلفات و تصادفات جاده اي در ايران
ــورهايي  ــاظ تصادفات جاده اي يكي از كش ــور ما، ايران نيز به لح كش
است كه داراي بيشترين موارد تصادف مي باشد. تصادفات جاده اي عالوه بر 
ــي از آن باعث بروز خسارتهاي مالي سنگيني  مرگ و مير و جراحتهاي ناش
ــود كه عالوه بر  ــد هزينه هاي درماني، مراقبت از معلولين حادثه مي ش مانن
ــت مانند ايجاد  ــتقيم به دنبال خواهد داش آن عواقب بعدي را بطور غير مس

مشكالت  روحي و رواني، افسردگي و از دست دادن نيروي كار.
براساس اعالم سازمان بهداشت جهانى، ساليانه در جهان يك ميليون 
ــته مى شوند و حدود 50  ــت هزار نفر براثر تصادفات رانندگى كش و دويس
ــوند. ايران با جمعيت حدود  ميليون نفر در اين گونه حوادث مجروح مي ش
ــدم جمعيت جهان را در خود جاى داده  ــون نفر كه تقريبًا يك ص 70 ميلي
ــا را به خود اختصاص  ــى از تصادف ه ــت، يك چهلم مرگ و مير ناش اس
ــاده اي در ايران  ــه ميانگين تصادفات ج ــت ك ــد. اين در حالي اس مىده
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تعداد مجروحانتعداد تلفاتتعداد تصادفاتجمعيت (هزارنفر)مساحت (كيلومتر مربع)كشوررديف
103363264248 287483آلباني1

294 0252521 2121 8003 29ارمنستان2

881 42693156 14043 8588 83استراليا3

691 3117242 2662 6008 86آذربايجان4

361 7647 1941 8497 6009 207بالروس5

844218462275989 1972 51بوسني و هرزگوين6

488 9979608 8016 9947 110بلغارستان7

260 778222 7212 630156 61031 970 9كانادا8

153 59270126 44118 5424 56كراوات9

411 358973 2517302 9قبرس10

438 44735 3201 21127 86610 78چك11

412 7494328 3986 0945 43دانمارك12

539 9311642 3511 2271 45استوني13

088 9073799 2206 1455 338فنالند14

929 731115 2205 90090 50059 551فرانسه15

585 1135722 3152 7004 69گرجستان16

170 613462 5346 532354 02282 357آلمان17

737 60520 7511 01815 95711 131يونان18

627 32626 9761 11719 03010 93مجارستان19

221 000291807231 103ايسلند20

262 9853358 0285 2734 70ايرلند21

951 75416 0132 95114 90014 724 2قزاقستان22

تعداد تصادفت و تلفات و مجروحان در برخي از كشورهاي اروپايي در سال 2003 ميالدي
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تعداد مجروحانتعداد تلفاتتعداد تصادفاتجمعيت (هزارنفر)مساحت (كيلومتر مربع)كشوررديف
091 3808974 0373 9005 199قرقيزستان23

639 3794936 3195 5892 64التويا24

160345655147ليختن اشتاين25

266 9657097 4465 3003 65ليتواني26

052 586452720531 2لوگزامبورگ27

171 979171 31640013مالتا28

976 08837 6351 25831 52616 41هلند29

851 26628011 5778 7584 323نروژ30

900 64063 0785 19151 68538 312لهستان31

258 35655 4951 99241 9829 91پرتغال32

216 6724253 6162 8513 33مولداوي33

538 2355 6542 7116 39121 238روماني34

919 602243 26735 168204 400144 075 17روسيه35

321 55164511 3808 0365 49اسلواكي36

703 67624216 99611 2731 20اسلووني37

635 399150 9875 87499 99241 505اسپانيا38

103 36552927 97618 9648 449سوئد39

098 84054630 36423 2857 41سوئيس40

214 946118 0313 25167 81571 774تركيه41

4965331748 2851 2005 491تركمنستان42

458 14947 4097 44242 70047 603اكراين43

000 6432889 25242 8101963 520290 363 9ايالت متحده44

242900578512140303508287099انگلستان45



47

ــال بود. با اتخاذ تدابير،  ــوند حدود 27000 نفر در س كه منجر به مرگ مي ش
راهكارها، برنامه ريزى و مديريت يكپارچه در بخش ايمنى، اقداماتي را  درجهت 
كاهش تصادفات انجام گرديد. عالوه بر همكارى دستگاه هايى همچون پليس 
راهنمايى و رانندگى، پليس راه، اورژانس، راه و ترابري، همكارى رانندگان به 

ويژه رانندگان  بخش عمومى نيز مي توانند به اين امر كمك نمايند . 
ــورهاي  با نگاهي اجمالي به تعداد تصادفات، تلفات و مجروحان در كش
ــالهاي 1980 تا 2003  را با  فوق،  وضعيت تلفات جاده اي ايران را  طي س

كشورهاي انگلستان، فرانسه و آلمان مقايسه مي نماييم.
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مقايسه  تلفات جاده اى ايران  با كشورهاي انگلستان، آلمان و 
فرانسه طي 23 سال اخير

198020022003كشور
100002315027000ايران

618235813508انگلستان
1505068426613آلمان
1349976555731فرانسه

ــود كه با توجه به  ــورهاي فوق مشاهده مي ش ــه ايران با كش در مقايس
ــت كه با گذشت زمان افزايش تلفات  ــايل نقليه ، تنها ايران اس افزايش وس
ــان داده اند كشورهاي نامبرده با استفاده از تدابير  داشته است. بررسي ها نش
خاصي كه در بحث حمل و نقل جاده اي انديشيده اند، تا حد مطلوبي از رشد 
ــتلزم رعايت قوانين از سوي رانندگان  تلفات جلوگيري نمو.ده اند كه اين مس
ــد. به عنوان نمونه  ــاخت هاي حمل و نقل مي باش و همچنين اصالح زير س
مي توان به ايجاد بزرگراهها و استاندارد نمودن جاده ها و همچنين حضور و 

كنترل پليس در سطح جاده ها اشار نمود.

ــور فرانسه حدود يك سوم ايران است ولي  با وجود اينكه مساحت كش
ــبت به ايران  ــتاندارد نس دارا ي تقريبا 6 برابر جاده و بزرگراه و راههاي اس
ــه با توجه به گذشت زمان و  ــد كه جدول فوق نشان مي دهد فرانس مي باش
افزايش  تعداد وسايل نقليه، آمار تصادفات آن در سال 1980 نسبت به سال 
ــت و اين به آن علت است  ــمگيري برخوردار بوده اس 2003 از كاهش چش
ــترده اي را انجام  ــاختهاي جاده اي اقدامات گس كه در بحث اصالح زير س
ــال تقريبا تعداد تلفات 2/7 برابر  داده اند. در صورتي كه در ايران طي 23 س
ــت كه در مقايسه با كشورهاي انگلستان و آلمان فرانسه رقم قابل  شده اس

مالحظه اي است.
ــي  ــالوه بر تصادفات جاده اي كه منجر به تلفات و جراحات ناش اما ع
ــهر رخ مي دهد نيز سبب كشته  ــود، تصادفاتي كه در داخل ش از آن مي ش
ــود. جداول زير تعداد تصادفات  ــدن و مجروحيت سرنشينان خودرو مي ش ش
درون شهري و برون شهري وسايل نقليه را كه منجر به فوت و جرح و بروز 

خسارت مالي شده اند  را نشان مي دهد:
ــده ها را در لحظه وقوع تصادف   از آنجائيكه جداول فوق تعداد فوت ش
نشان مي دهد و در آماري كه بطور ميانگين از تعداد كشته ها موجود مي باشد، 
ــيار زياد است و اين نشانگر آن  ــاهده مي شود كه رقم اختالف تلفات بس مش
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است كه در صد قابل توجهي از مجروحين پس از تصادف فوت مي كنند.

1-تصادفات درون شهري وسايل نقليه  منجر به فوت، جرح و خسارت

كل تصادفات (فقره)سال
منجر به جرحمنجر به فوت

منجر به خسارت تعداد مجروحتعداد تصادفاتتعداد فوت شدهتعداد تصادفات

137013556090010022244925389112211

13751723254535192280027057149072

13802633547428373873147154223881

138135185590210915494867954296005

1382445826101511687002189157374790

138350935998711157247391033435899

13846421631318147889413111525551432

13856468511307142793789115378551755

2-تصادفات برون شهري وسايل نقليه  منجر به فوت، جرح و خسارت

كل تصادفات (فقره)سال
منجر به جرحمنجر به فوت

منجر به خسارت تعداد مجروحتعداد تصادفاتتعداد فوت شدهتعداد تصادفات

13702985717712555133382385714748

13755793019633012163172941339650

13808349923313544263044320154864

13819644923373497296954464164417

138210902325223826312854658675216

138311597925523840276834054085744

1384138351312344222839439842106834

1385165130481968303294550823127366
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مثال با نگاهي به مجموع تعداد فوت شدگان تصادفات برون شهري و درون 
شهري در سال 85 كه حدود 8257 نفر مي باشد و در مقايسه با ميانگين ساالنه 
ــور،كه در سال 85 نيز رقمي معادل 27567نفر  حدود 27000 نفر تلفات در كش
ــر دارد كه با توجه به مجموع تعداد مجروحين  ــوده اختالفي حدود 19310 نف ب
ــتنباط  ــهري حدود   166201، اينگونه اس ــهري و درون ش تصادفات برون ش

مي شود كه حدود 11/6 درصد از اين مجروحين پس از تصادف فوت نمود اند.
ــال 58 و68 در ايران و طي  ــات در س ــه تعداد تلفات تصادف ــا در مقايس ام
بررسي هاي انجام شده در آمار سازمان پزشكي قانوني كشور، تصادفات رانندگي 
در كشور طي سال 86 كاهش قابل مالحظه اي داشته است ، اين بررسي نشان 
مي دهد  در سال گذشته 22918 نفر بر اثر تصادف رانندگي كشته شده اند كه 
در مقايسه با سال پيش از آن، حدود 4649 نفر يعني معادل 16/9 درصدكاهش 
ــت. اين كاهش، به جز همكاري رانندگان  و ارتقاى سطح فرهنگ  ــته اس داش
ــوران راهنمايى و رانندگى و پليس  ــش مام ترافيك جامعه و نيز تالش و كوش
ــتگاههاى ذيربط و فرهنگ سازى در  ــور و هماهنگي و همكاري  دس راه كش

مطبوعات و صدا و سيما ميسر نبود.
ــوان در موارد  ــي تصادفات، مي ت ــناخت عوامل اصل ــا توجه به ش ــال ب ح
ــر را جهت كاهش تصادفات ارائه نمود: راهكارهاي  جداگانه اي راهكارهاي زي

كاهش تصادفات جاده اي:
راننده 

- اصالح و ارتقاء رفتار رانندگان
ــي رانندگان ــطح آكاه ــررات الزم و باالبردن س ــن و مق ــراي قواني   - اج

- استفاده از كمربند ايمني
- رعايت سرعت مجاز

راه 
- افزايش ايمني راه هاي كشور

 - نصب تابلوها و عالئم رانندگي درجاده ها
 - خط كشي بزرگراهها و مشخص نمودن شانه هاي خاكي

 - استفاده از گاردريل هاي استاندارد در كنار جاده ها 
خودرو

- افزايش ضريب ايمني وسايل نقليه
ــتم حمل و نقل  ــوده به خصوص در سيس - خارج كردن خودروهاي فرس

عمومي 
همچنين در بررسي هاي به عمل آمده در برخي از جاده هاي كشور  حاكي 
از آن است كه برخورد جدي با متخلفان ، حضور دائم پليس ، وجود دوربين هاى 
ــمگير  ــاده ها كمك كرده  و باعث كاهش چش ــى مي تواند به امنيت ج نظارت

تصادفات شود.
ــالمت جامعه نيازمند      تامين امنيت جاده اي به عنوان جزئي مهم از س
ــي در بخش هاي مختلف مانند ،  ــزم ملي، برنامه ريزي جامع و هماهنگ ع

وزارت راه و ترابري، ، نيروهاي انتظامي است.

منابع و ماخذ:
1- مركز  آمار ايران

2- پليس راهنمايي و رانندگي ناجا
3- سازمان پزشكي قانوني

4- كتاب آمار حوادث ترافيكي اتحاديه اروپا سال 2005
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حسن تنها
فرشيد قاسملو 

ايمنى خودروى شخصى

اين مقاله در سه بخش تنظيم شده است.در بخش اول كوشش شده تا 
ــهروندان با تدابير ايمنى و قسمتهاى مهم لحاظ شده  در خودرو شخصى  ش
ــوند. البته برخوردارى از اين تدابير ايمنى نبايد  ــنا ش ــتفاده خود آش مورد اس
ــاير سرنشينان خودروهاى شخصى را خام كرده در نتيجه خداى   راننده و س
ــاير نكات ايمنى همچنين مقررات راهنمايى و رانندگى مثل  ــته س نا خواس
رعايت حد اكثر سرعت مجاز، رعايت حق تقدم و عبور و غيره به فراموشى 
ــايرين با مخاطرات ناشى از تصادف روبرو  ــپرده شده ، بنابراين خود و س س
ــوند. بر اين اساس بخش دوم تنظيم گرديده كه بعضى خطرات پنهان در  ش

ــوم و پايانى مقاله روش رويارويى  ــان مى دهد. در بخش س خودروها را نش
ــتفاده از خودرو يعنى  ــن موقعيت هاى اضطرارى اس ــا يكى از خطرناكتري ب
ــى قرار گرفته روش مقابله با آن شرح داده  ــوزى خودرو مورد بررس آتش س

مى شود.   

1ـ خودروي ايمن
ــاده اي"، خودرو يا  ــي "ايمني ترافيك و ترابري ج ــي از عوامل اصل يك
ــازنده ى خودرو با طراحي و توليد خودروهاي  ــين است. كارخانه هاي س ماش
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ــينان آن دارند. تا سال هاي متمادي  ايمن، نقش مهمي در حفظ جان سرنش
خودروسازان بزرگ جهان، عامل اصلي تأمين ايمني سرنشينان خودروها را 
تنها وابسته به مقاومت بدنه خودرو مي دانستند، در نتيجه تمام كوشش آنها 
ــاخت خودروهايي با بدنه هرچه مقاومتر خالصه مي شد. اما رفته رفته  در س
عوامل ديگري، از طراحي و شكل ظاهري خودرو گرفته تا كاربرد فنآوري ها 
ــي خودروها به كار  ــف براى افزايش ايمن ــاي متعدد و مختل ــاز و كاره و س
گرفته شد. اكنون پس از چندين دهه با بهبود طراحي و ساخت، خودروهاي 

ايمن تري در اختيار همگان است.
ــتفاده  ــت، به چگونگي اس ــا اين نكته كه خودروي ما چقدر ايمن اس ام
ــتفاده، نحوه ى  ــتگي دارد. البته در اينجا منظور از چگونگي اس از آن نيز بس
ــتـ  نمي باشد،  ــيار مهم اس رانندگي صحيح و ايمنـ  كه به نوبه ى خود بس

بلكه منظور آشنايي، استفاده و مراقبت از قسمت هاي مهم خودرو است.
ــن و ايمن ترين خودروهاي  ــن تر، اگر از جديدترين، بهتري به بيان روش
موجود در جهان استفاده كنيم، اما به قدر كافي از كاركردهاي ايمني آن آگاه 
نبوده و نسبت به نگهداري دقيق آنها حساس نباشيم و اجازه دهيم به مرور 
ــودگي و مستهلك شوند، و يا اساسًا استفاده از وسايل  دچار نقص فني، فرس
ــاير اعضا و خانواده  و تجهيزات ايمني، مثل كمربند ايمني را براي خود و س
به عنوان يك فرهنگ نهادينه نكنيم، بر حسب مورد تجهيزات ايمني مورد 
ــتفاده قرار ندهيم،  نياز مثل صندلي ايمني كودكان را تهيه نكرده و مورد اس

جان خود، خانواده و ساير سرنشينان را با خطر روبه رو ساخته ايم.
ــودرو مي گويد: خودروهاي  ــورد يكي از متخصصان ايمني خ در اين م
ــكيل و بي دردسر هستند كه بسياري از  مدل باالي امروزي، آنقدر راحت، ش
مردم فراموش مي كنند هنگام استفاده از آنها بايد به نكات فني و همچنين 
ــه كنند. اين نوع  ــايل ايمني مربوطه توج ــاز و كارها، تجهيزات و وس به س
ــايل و تجهيزات نيز به مراقبت، تعمير و نگهداري احتياج دارند. از عدم  وس
ــر مثل عدم تعمير يا  ــتيك ها گرفته تا بي توجهي هاي مهم ت كنترل باد الس
ــوده يا آسيب ديده، ممكن است عواقب ناگواري  تعويض كمربند ايمني فرس

ــد. در اين مقاله سعى شده است،  ــينان خودرو داشته باش براي ايمني سرنش
ــده  ــمت هاي اصلي خودرو كه نقش مهمي در "ايمني" دارند، معرفي ش قس
ــود. البته با اين تذكر كه به  و بعضي مراقبت هاي مخصوص به آنها بيان ش
ــي هر "پيچ" و يا "مهره" به كار رفته در خودرو به اندازه ى خود  طور اساس
ــت، پس بايد خودرو با شرايطى كه سازنده ى  براي تأمين ايمني "مهم" اس
آن توصيه كرده، استفاده شده و تحت مراقبت، تعمير و نگهداري قرار گيرد. 
ــز، كمربند ايمني و غيره نيازمند  ــتيك ها، چراغ ها، ترم اما مواردي مثل الس
ــتري هستند  تا ضمن استفاده راحت و بي دردسر از خودرو،  مراقبت هاي بيش

"ايمني" نيز تأمين شود.

الستيك ها

ــت آن كه  ــه ى اصلي را به عهده دارد. نخس ــتيك يا تاير دو وظيف الس
ــتك هايي از هوا قرار گيرد، در نتيجه  ــود تا خودرو بر روي بالش باعث مي ش
بيشتر ضربه هاي ناشي از ناهمواري هاي راه جذب شود. نكته ى بعدي ايجاد 
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ــد حركت  ــت تا خودرو قادر باش ــبندگي يا اصطكاك كافي با جاده اس چس
كرده، شتاب گرفته، بپيچد و يا ترمز كند، بدون آن كه خطر سر خوردن (ليز 

خوردن) وجود داشته باشد.
ــتيك هاي معمولي  ــوند. الس ــتيك ها در دو نوع عمده توليد مي ش الس
 . (Tubeless) ــس ــد تيوب يا تيوب ل ــتيك هاي فاق ــوب و الس داراي تي
ــتيك هاي داراي تيوب در بيشتر خودروهاي سواري  ــتفاده از الس امروزه اس
منسوخ شده است، اما هنوز در كاميون ها و غيره مصرف دارند. شيوه ى توليد 
ــتيك  ــتيك مورب اليه و الس ــتيك ها نيز به دو نوع مختلف يعنى الس الس
ــود. الستيك  راديال نسبت به الستيك معمولي، سطح  راديال تقسيم مي ش
ــتري داشته و  ــتري ايجاد مي  كند در نتيجه قابليت انعطاف بيش تماس بيش
ــدن از  ــت، تمايل كمتري به جدا ش هنگام دور زدن، گردش به چپ يا راس

سطح جاده دارد و همين عامل سبب مى شد تا خودرو كمتر سر بخورد.
ــتگي هاي الستيك و يا در واقع بخشي از الستيك كه به  بخش برجس
روي جاده قرار مي         گيرد، "آج يا گل الستيك" ناميده مي شود. آج الستيك ها 
در طرح هاي مختلف ساخته مي شوند. الستيك هاي مخصوص زمستان كه 
به آنها "الستيك برفي" گفته مي شود، آج هاي بزرگتري دارند تا با شكافته 
ــود. بعضى از  ــيله ى اين آج ها اصطكاك كافي ايجاد ش ــدن برف به وس ش
ــتيك ها،  ــتند. اين نوع الس ــتيك ها به ميخ هاي مخصوصى مجهز هس الس
ــرد سال و  ــتفاده در فصول س ــكن" نام دارند و براى اس ــتيك يخ ش "الس
ــب اند. زيرا در شرايط بارش برف  حركت در راه هاي برف گير و يخ زده مناس
ــا راه را تا 40  ــبندگي ب ــتيك هاي معمولي چس ــبت به الس و يخ زدگي، نس
ــند. اما وجود همين ميخ ها سبب مي شود تا در راه هاي  درصد بهبود مي بخش
ــبندگي كمتري ايجاد شود، بنابراين نبايد در ساير  خشك، اصطكاك و چس
ــتيك ها استفاده كرد. از بين رفتن آج يا گل الستيك،  مواقع از اين نوع الس
ــتيك صاف" الستيك خطرناكي  ــايي" ناميده مي شود. "الس "الستيك س

است كه آج آن ساييده شده است.
اگر سازنده ى خودرو نوع به خصوصي از الستيك را توصيه كرده است، 

فقط بايد از آن نوع استفاده شود. نكته ى بعدي، استفاده از يك نوع الستيك 
ــد. به بيان روشن تر، استفاده توأم الستيك معمولي مورب  در خودرو مي باش
ــر خوردن، چرخيدن و  ــتيك راديال باعث مي شود تا احتمال س اليه و الس
ــرايط اضطراري،  ــت راننده به ويژه در ش ــدن كنترل فرمان از دس خارج ش
ــتر شود. اين نكته براي آج يا گل الستيك  جاده هاي خيس و جز اينها بيش
ــان  ــتيك هاي خودرو نيز بايد يكس نيز صدق مي كند، بنابراين، نوع آج الس
ــن نكته داراى اهميت  ــتيك برفي" رعايت اي ــد. به ويژه در مورد "الس باش
بيشتري است زيرا استفاده همزمان از الستيك برفي و ساير الستيك ها به 
ويژه در شرايط خيس يا يخ زدگي راه ها مي تواند باعث سر خوردن، چرخيدن 

و خطرهاى احتمالى شود.
هنگام رانندگي با سرعت مجاز در آزادراه ها، اگر صداي ضربه ناهنجارى 
ــد، به احتمال زياد الستيك ها صاف يا پنچر شده و  از الستيك ها شنيده ش

نياز به رسيدگي هرچه سريعتر دارد.
ــتيك ها را بايد حداقل هر شش ماه يكبار كنترل كرد.  وضعيت آج الس
ــكه به  ــتفاده كرد. با فرو كردن يك س ــكه" اس بدين منظور مي توان از "س
داخل شيار آج الستيك، اگر مشاهده شد كه بيش از 1/3  سكه بيرون مانده 
ــتيك نو عوض كرد. به هرحال حداقل عمق  ــت، الستيك را بايد با الس اس

شيار آج الستيك، سه ميليمتر است.
ــته به نوع و كيفيت آنها به طور معمول بين  ــتيك    ها بس عمر مفيد الس
ــت. البته مسايلي مثل ميزان نبودن فرمان نيز  40 هزار تا 80 هزار مايل اس

مي تواند باعث ساييدگي زود رس الستيك ها شود.
ــديد،  ــنگين و ش ــاي ناگهاني، ترمزهاي س ــت ناگهاني، توقف ه حرك
ــرعت هاي باال، گردش هاي تند، ضربه زدن به جدول هاي كنار خيابان و  س
يا سايش الستيك ها به جدول هاي كنار خيابان، حمل بارهاي سنگين و كم 
فشار بودن باد الستيك نيز از ديگر عوامل ساييدگي زود رس الستيك هاي 

خودرو مي باشد.
"ظرفيت يا rang Load" شاخصي است براي تعيين مقدار باري كه 
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 ،  B ــتيك ها مي توانند با ايمني تحمل كنند. اين موضوع با درج حرف الس
ــت. به طور معمول براي  ــتيك مشخص شده اس C يا D به ديواره ى الس
ــب است، البته در هنگام  ــواري، الستيك با درجه ى B مناس خودروهاي س
ــر مجاز) و يا بار  ــبت باال (حداكث ــرعت به نس رانندگي به مدت طوالني، س

سنگين بايد از الستيك هاي با درجه باالتر استفاده كرد.
كم بودن فشار باد الستيك نيز سبب الستيك سايي مي شود، همچنين 
ــدن  ــته ش ــبب كش ــتيك كم باد مي تواند س ــت كه الس بايد به خاطر داش
سرنشينان خودرو شود. الستيك هاي كم باد با ايجاد گرماي بيش از حد در 
محل تماس آج با سطح جاده، ممكن است به تركيدگي الستيك و عواقب 
 psi ــار باد،  تنها به اندازه ى يك يا دو ــود. كم بودن فش ــبب ش وخيم آن س
ــت. بنابراين، با چنين مرز باريكي براي ايمني، كنترل هر ماهه  خطرناك اس

فشار باد الستيك اهميت فراواني دارد.
كارشناسان ايمني خودرو معتقدند كه براي تنظيم فشار باد الستيك ها، 
ــتيك بايد به توصيه كارخانه  به جاي توجه به راهنمايي توليد كنندگان الس
ــودرو در كتابچه راهنماي  ــه با توجه به نوع خ ــازنده خودرو توجه كرد ك س
ــتون در سمت راننده، داخل داشبورد و غيره  كاربري خودرو، روي پالك س
ــاهده شده است كه درجه ى تنظيم  ــده است. در بعضي از موارد مش ثبت ش
ــت. بنابراين بهتر است يكي از انواع نه  باد موجود در تعميرگاه ها دقيق نيس
ــودرو تهيه و در جعبه ى ابزار  ــگاه هاي لوازم خ چندان گران آنها را از فروش
خودرو نگهداري كرده و در فواصل معين فشار باد الستيك ها را اندازه گيري 
ــت بعد از  كرد. در اين مواقع چنانچه افزايش يا كاهش باد نياز بود، بهتر اس
ــود. همان طور كه كم بودن  ــتيك كنترل ش انجام كار، دوباره ميزان باد الس
ــت، زياد بودن آن نيز مي تواند مسئله ساز  ــتيك خطرناك اس ــار باد الس فش
باشد. در الستيك هاي پر باد سطح تماس با جاده محدود به بخش مركزي 
ــده و فقط اين قسمت ساييده مي شود، اما از اين مهمتر، به  ــتيك ش آج الس
ــدت محدود، احتمال سرخوردگي، چرخيدن، خارج  ــطح تماس به ش علت س

شدن كنترل فرمان از دست راننده و عواقب وخيم آن وجود دارد.

آيينه      ها
ــت: "كليه  ــن نامه راهنمايي و رانندگي چنين آمده اس ــاده 61 آيي  در م
ــد به نحوي كه  ــوري بايد داراي آيينه هايي در داخل باش ــايل نقليه موت وس
راننده بتواند به وسيله آنها الاقل تا فاصله 70 متري پشت سر خود را ببيند. 
ــت". بر اين اساس به  ــيله نقليه مجاز اس نصب آيينه در دو طرف خارج وس
ــاره شده  يكي از تجهيزات مهم ايجاد ايمني در خودروها، يعني آيينه ها، اش
ــت. به طور معمول در هر خودروي سواري سه آيينه وجود دارد، يكي در  اس
داخل خودرو، معروف به "آيينه سقفي" و دو عدد در دو طرف بيرون خودرو 
ــرم آيينه هاي بيروني  ــت و چپ. در خودروهاي امروزي ف ــمت راس يعنى س
ــب و يكنواخت با فرم كلي خودرو طراحي و ساخته شده است،  خودرو متناس
به نحوي كه عالوه بر زيبايي بيشتر "ضريب آيرو ديناميكي" را نيز كاهش 
ــاده يعني:  ــيار س  مى دهد (كاهش ضريب آيرو ديناميكي به يك تعريف بس
ــيار  ــوخت بس مقاومت كمتر در مقابل هوا كه به ويژه در كاهش مصرف س

مؤثر است). 

كارخانه هاي مشهور سازنده ى خودرو تمام تالش خود را به كار برده اند تا 
نصب آيينه ها در محل مناسب، همچنين با استفاده از فنآوري هاي جديد، ضمن 
ايجاد بيشترين ميدان ديد، امكان تنظيم آسان آيينه هاي بيروني به وسيله ى 
راننده از داخل خودرو،  جلوگيري از انعكاس نور به ساير خودروهاي عبوري، 
ــود. ــدت نور براي جلوگيري از خيرگي راننده و غيره نيز تأمين ش كاهش ش



55

راننده بايد به محض استقرار در خودرو و قبل از شروع حركت، آيينه هاي 
ــد  ــتي تنظيم كند. اين تنظيم بايد به گونه اي باش داخلي و بيروني را به درس
ــمت چپ و  ــن، كاهش يابد. محدوده اي از س ــاط كور" تا حد ممك ــه "نق ك
راست خودرو كه خارج از ميدان ديد آيينه ها باشد، نقطه كور ناميده مي شود. 
ــد در خودروهاي امروزي كوشش شده است، با  ــاره ش همانطور كه قبالً  اش
ــب، اين نقطه كور به حداقل ممكن كاهش يابد. در  ــه آيينه مناس نصب س
ــودگي و يا ساير نقايص بايد  ــاهده هر گونه آسيب ديدگي، فرس صورت مش

فوري آيينه را با انواع مرغوب و مناسب تعويض كرد.
قبل از شروع حركت،  براي تغيير مسير، كاهش سرعت، توقف، گردش 
ــگاه كردن در  ــن، اولين اقدام ن ــبقت گرفت ــت و س به چپ، گردش به راس

آيينه هاست، تا بدين ترتيب از خطر تصادف هاي احتمالي جلوگيري شود.
ــن  ــياى مختلف، مثل كوس يك نكته مهم آن كه، نبايد با قرار دادن اش
ــب هاي مختلف و غيره به روي شيشه عقب،  و يا نصب پرده كركره، برچس

باعث كاهش ديد شد.
به هر ترتيب، يكي از عادات خوب رانندگي، نگاه در آيينه هاست تا بدين 
ــر تأمين شود. گفته شده است،  ــت س ترتيب، در طي مدت رانندگي ديد پش
ــقفي خودرو  ــت كم هر 15 ثانيه يكبار در آيينه س ــده بايد با احتياط دس رانن
نگاه كند. البته بايد به ياد داشت،" اجسام از آنچه در آيينه مي بينيد، به شما 

نزديكتر است".

چراغ ها
ــتم روشنايي و چراغ هاي خودرو عبارتند از: دو عدد   بخش اصلي سيس
چراغ بزرگ با نور سفيد و دو عدد چراغ كوچك با نور سفيد در جلوي خودرو، 
ــو و دو عدد عقب خودرو، دو عدد  ــراغ راهنما به رنگ زرد در جل ــدد چ دو ع
ــت (قرمز) به  ــراغ خطر به رنگ قرمز در عقب خودرو، دو عدد چراغ ايس چ
ــتپ باال و پايين  رنگ قرمز در عقب خودرو، چراغ دنده عقب، همچنين اس
براي چراغ هاي بزرگ جلو و انعكاس دهنده ها (رفلكتورها) در عقب خودرو، 

كه بر اساس قانون نصب آنها در خودروها الزامي و اجباري است. مجموعه 
ــه وظيفه عمده به عهده دارند. 1ـ ديدن، 2ـ ديده شدن  چراغ هاي خودرو  س
ــبقت گرفتن، گردش به  و 3ـ اخطار يا اطالع دادن، براي حركت، توقف، س
چپ يا راست و غيره. بديهي است هر يك از اين وظايف به تنهايي و البته 
ــيار مهمي به ويژه در تأمين ايمني خودرو دارند. براي  در مجموع، نقش بس
ــيون اروپا براي  بيان اهميت چراغ ها در ايمني خودرو همين بس كه كميس
كاهش تلفات ناشي از تصادفات جاده اي طرحي را تصويب كرد كه بر اساس 
آن در اروپا، روشن كردن چراغ هاي خودرو نه تنها در شب، بلكه در روز نيز 

اجباري شده است.
ــتفاده به موقع و بهينه از چراغ هاي خودرو يكي از رفتارهاي الزامي  اس
ــيار پسنديد ه    ترافيكي است كه عالوه بر ايجاد و تقويت نظم و انظباط  و بس
ترافيكي، و در نتيجه تسهيل آمد و شد، دركاهش حوادث و سوانح ترافيكي 

نيز بسيار مؤثر است.
ــردن چراغ هاي خودرو،  ــن ك ــر ترتيب، از جمله مواقع مهم روش ــه ه ب
هنگام غروب آفتاب (هنگام اذان مغرب)، سرشب يا گرگ و ميش هواست. 
ــن كردن  ــدگان به ويژه هنگام غروب آفتاب، روش ــفانه بعضي از رانن متأس
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ــند با  ــودرو را با تأخير انجام مي دهند، بدون آن كه متوجه باش ــاي خ چراغ ه
ــاده، خود و ساير خودروهاي عبوري را به چه ميزان زيادي با  اين اهمال س
خطر تصادف روبه رو مي كنند. از ديگر مواقع بسيار مهم حركت با چراغ هاي 
ــن تر هنگام نزديك شدن به  ــحر يا بامدادان و يا به عبارت روش ــن، س روش
ــت. در اين مورد نيز متأسفانه تأخير رانندگان مي تواند سبب  طلوع آفتاب اس

عواقب وخيمي شود.
ــيله نقليه  ــت، راننده وس ــه به عنوان يك اصل كلي بايد توجه داش البت
ــاير مواقعي كه به علت كمي روشنايي  ــب و يا س در حال حركت هنگام ش
ــخيص دهد،  ــخاص را از فاصله 150 متري به خوبي تش ــيا و اش نتواند اش
ــدن"  ــن كند. از نظر "ديده ش بايد چراغ هاي خودرو را به ترتيب مقرر روش
ــيار نيكو است كه حتي  ــد، بس نيز همانطور كه در ابتداي اين مطلب بيان ش
هنگام حركت در روز نيز چراغ هاي خودرو روشن باشد. كليه وسايل نقليه ى 
ــتفاده كنند تا بتوانند كليه اشيا  موتورى موظفند كه در جاده ها از نور باال اس

را در فاصله دور ببينند، مگر در اين موارد:
هنگام روبه رو شدن با وسيله نقليه اي كه از جهت مخالف حرك مي كند  
ــتفاده كرد تا از ايجاد خيره گي  كه بايد از فاصله 150 متري از نور پايين اس

در چشم هاي راننده مقابل جلوگيري شود.
ــايل در حال  ــاير وس ــدن از فاصله 150 متري به س  هنگام نزديك ش
ــتي از نور پايين استفاده شود، مگر هنگامي كه وسيله نقليه در  حركت بايس

حال سبقت گرفتن باشد.
ــورداري از نور كافي،  ــرط برخ ــهر به ش ــا و معابر داخل ش در خيابان ه
ــتفاده  ــتي از چراغ هاي كوچك اس ــن در جاده هاي با نور كافي بايس همچني
ــك، از نور پايين  ــا خرابي ناگهاني چراغ هاي كوچ ــرد. در صورت نقص ي ك

چراغ هاي بزرگ استفاده شود.
ــي از خطرناكترين موارد  ــاال يك ــت و بي مورد از نور ب ــتفاده نادرس اس
ــم ساير رانندگان،  ــت كه عالوه بر ناراحتي و آزار چش ــب اس رانندگي در ش
ــم آن ها شده، در نتيجه مي تواند  ــدن و از بين رفتن ديد چش موجب خيره ش

ــود. بنابراين  تمام رانندگان بايد نحوه ى استفاده ى  ــبب حوادث وخيمي ش س
صحيح از نور باال و پايين را به خوبي ياد گرفته و هنگام رانندگي در تاريكي 
ــت،  هوا آنها را به كار برند. اگر نور باالي خودروي مقابل مزاحم ديد شماس
با تعويض استپ باال و پايين به وي عالمت دهيد. نور پايين (استپ پايين)، 
ــود كه به وسيله ى آن اشخاص و اشيا از فاصله 35  بايد به نحوي ميزان ش

متري مشخص باشند.
الزامات، قوانين و مقررات مربوط به چراغ خودروها مثل ساير موضوعات 
مرتبط، به طور مفصل در آيين نامه راهنمايي و رانندگي شرح داده شده است 
ــتي به آن مراجعه كرد. بديهي  ــب اطالعات بيشتر حتمًا بايس كه براي كس
است، هدف از نگارش اين مقاله نيز آموزش آيين نامه راهنمايي و رانندگي 
ــد، آشنايي با قسمت هايي  ــت بلكه همانطور كه در ابتدا توضيح داده ش نيس
ــئله ى ايمني نقش مهم و اصلي دارند، همچنين  ــت كه در مس از خودرو اس
ــه بعضي توضيحات در نحوه ى كاربري، مراقبت، تعمير و نگهداري آنها  ارائ

است.
از جمله مراقبت هاي مهم و در عين حال ساده مربوط به چراغ خودرو، 
نظافت حباب يا شيشه آنها است. گرد و غبار، دود و ساير آاليندها، مثل گل 
و الي از جمله عادي ترين عوامل كثيفي حباب چراغ خودروهاست. بنابراين 
ــاي خودرو خويش  ــواره از تميز بودن حباب چراغ ه ــده خودرو بايد هم رانن
ــيب ديدگي حباب كاسه چراغ، سوختن فيوز  ــد. نكته ديگر، آس مطمئن باش
ــد. در اين صورت بايستي فوري  ــوختن المپ چراغ هاي خودرو مي باش يا س
نسبت به تعويض قسمت هاي آسيب ديده اقدام كرد. اما اصل مهم آن است 
كه براي تعويض هر يك از قسمت هاي ياد شده مثل ساير موارد، بايستي از 
يدكي هاي مرغوب، استاندارد و توصيه شده از طرف كارخانه سازنده خودرو 
ــه چراغ خودرو در واقع يك نوع  ــت حباب يا شيش ــتفاده كرد. گفتنى اس اس
ــه چراغ، "رفلكتور يا انعكاس دهنده  ــي يا لنز مي باشد، همچنين كاس عدس
ــاخت آنها بايد، در نوع جنس و روش ساخت، نكات  ــد كه در س نور" مي باش
ــتانداردهاي ويژه رعايت شود. همچنين المپ خودرو نيز بايستي  فني و اس
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از شرايط فني و استانداردهاي الزم برخوردار باشد. بنابراين توليد اين اقالم 
ــده  ــت، پس هنگام تهيه اقالم ياد ش از عهده كارگاه هاي متفرقه، خارج اس
بايد مطمئن شد كه از انواع مرغوب و استاندارد باشند. همچنين براي انجام 
ــز حتمًا با توجه به نوع خودرو به تعميركاران با تجربه و مجاز مراجعه  كار ني
ــود. نظر به اهميت موضوع، يكبار ديگر توجه رانندگان محترم را به اين  ش
ــه چراغ، فيوز و المپ  ــتفاده از انواع حباب، كاس نكته جلب مي نمايد كه اس
ــتاندارد"، همچنين سپردن  ــب و نامرغوب و به عبارت ديگر "غير اس نامناس
كار به افراد ناوارد عالوه بر هدر دادن وقت و پول، مي تواند عواقب وخيمي 
ــه يا حباب نامرغوب، كاسه چراغ يا المپ  ــته باشد، زيرا شيش به دنبال داش
ــت با انحراف نور خودرو باعث مشكالت و حتي  ــتاندارد، ممكن اس غير اس

تصادفات غير قابل جبرانى شود.
ــه راهنماي كاربري  ــول در "كتابچ ــواردي كه به طور معم ــه م از جمل
ــود، نحوه ى تعويض فيوزها و نحوه ى تعويض و  خودرو" توضيح داده مي ش
تنظيم المپ مربوط به چراغ هاي خودرو است. بسيار مفيد خواهد بود كه با 
مراجعه به اين كتابچه، سؤال از تعمير كار مربوطه و... در اين مورد اطالعات 

الزم كسب شود.
رانندگان مكلفند هنگامي كه قصد گردش به راست، چپ، توقف، سبقت 
ــن نامه راهنمايي و  ــارك را دارند به ترتيبي كه در آيي ــن و خروج از پ گرفت
رانندگي ذكر شده است، از چراغ راهنما استفاده كنند تا از قبل ساير رانندگان 
ــوند. در نتيجه خطر تصادف منتفي شود. متأسفانه  ــان مطلع ش از قصد ايش
ــود، عده اي از رانندگان در انجام اين امر كوتاهي كرده، بنابراين  ديده مي ش

خود و ساير خودروهاي عبوري را با خطر تصادف روبه رو مي سازند.
ــب، مواقع كمبود  ــف ناگهاني و اضطراري به ويژه در ش ــع توق در مواق
روشنايي و يا هنگام بارش برف و باران بايد "فالشر" را روشن كرد. فالشر 

عبارت است از: روشن و خاموش شدن همزمان چهار چراغ راهنما.
ــتباهي است كه  ــر هنگام حركت خودرو، عمل اش ــن كردن فالش روش

متأسفانه بعضي از رانندگان انجام مي دهند.

ــي خودرو، در صورت  ــت چراغ هاي راهنما در تأمين ايمن ــر به اهمي نظ
مشاهده كمترين آسيب يا نقص، بايستي آنها را با انواع مرغوب و استاندارد 

تعويض كرد.
چراغ ترمز نقش مهمي در اعالم هشدار به خودروي عقبي دارد، بنابراين 

بايد همواره از سالم بودن و كاركردن (روشن شدن) آن بايد مطمئن بود.
ــتم  ــي از نكات مهم ايمني خودرو، برخورداري از سيس ــان، يك و در پاي
ــتاندارد و سالم مي باشد كه پس از مطالعات فراوان از نظر نوع  چراغ هاي اس
ــب الزامات مربوطه به روي خودرو نصب مي شوند. بنابراين  و تعداد، بر حس
همانطور كه حذف هر يك از آنها، بر اثر نقص فني، استهالك و ... خطرناك 
و خالف قانون است، نصب چراغ هاي اضافي نيز خالف مقررات و در بيشتر 
ــفيد يا  ــد. به عنوان نمونه نصب نورافكن با چراغ س مواقع خطرناك مي باش
رنگي در عقب خودرو، به صورت دائم روشن و چشمك زن بسيار خطرناك 

و باعث گمراهي ساير خودروهاي در حال عبور از پشت سر مي شود.

فرمان

ــتم  ــير حركت خودرو به عهده ى سيس  وظيفه مهم هدايت و تغيير مس
ــتم، عالوه بر آن كه  ــمت هاي مختلف اين سيس ــت. بنابراين، قس فرمان اس
نقش مهمي در تأمين راحتي و كاهش خستگي راننده دارند، ازنظر "ايمني" 
نيز مهم هستند. بر همين اساس از بدو اختراع خودرو تاكنون پيشرفت هاي 
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ــت. در حال حاضر چهار نوع  ــمگيري در اين قسمت ها حاصل شده اس چش
ــب  ــتم فرمان وجود دارد كه كارخانه هاي توليد خودرو بر حس مختلف سيس
مورد يكي از آنها را مورد استفاده قرار مي دهند. بديهي است شرح هر يك از 
ــتم ها از حوصله مقاله حاضر خارج است، ولى مى توان براي كسب  اين سيس
ــت) به "كتابچه راهنماي  ــالع در اين مورد، (كه به نوبه ي خود مهم اس اط
كاربري خودرو" مراجعه كرد. اما توصيه هاي عمومي اى در اين جا ارائه شده 

است كه از نظر "ايمني" داراى اهميت است.
اولين نكته وضعيت صحيح دست گرفتن فرمان است. در اصطالح رايج 
به قسمت دايره شكل فرمان، "غربيلك فرمان" نيز گفته مي شود. فرمان، يا 
ــت گرفت. اما محل قرار گرفتن دست ها يا  غربيلك فرمان، را بايد با دو دس
به عبارت ديگر وضعيت به دست گرفتن فرمان نيز مهم است. براي آشنايي 
ــمت را مانند  ــت گرفتن غربيلك فرمان، بايد اين قس با وضعيت صحيح دس
صفحه ساعت در نظر گرفت. بهترين وضعيت گرفتن فرمان به طور ايمني، 

وضعيت 10 و 10 دقيقه مي باشد.
ــت ها در مقابل يكديگر  ــت دس ــد فرمان را در حالي كه پش ــز نباي هرگ
باشند، گرفت. بايد به ياد داشت، رانندگي و گرفتن فرمان با يكدست عادت 
خطرناكي است كه بايد از آن دورى كرد. هنگام گرفتن و گرداندن غربيلك 
فرمان، بايد بازوها به طور طبيعي 
ــند، بعضي  ــا آويزان باش از كتف ه
ــه  ــود ك ــاهده مي ش ــع مش مواق
رانندگان خودرو با بازوهاي صاف 
ــغول هدايت خودرو  و كشيده مش
هستند، اين نوع رانندگي، خستگي 
ــا را به دنبال دارد،  زودرس آرنج ه
ــي از عوامل كاهش  ــتگي يك خس
تسلط در رانندگي و در نتيجه بروز 

سانحه است.

ــود كه فرمان خودرو به اصطالح گيج است، به  ــاس مي ش چنانچه احس
ــت. در اين حالت ضروري است كه با  ــده اس احتمال زياد از تنظيم خارج ش
ــازنده خودرو،  مراجعه به تعمير كار مجرب، جلوبندي خودرو، طبق توصيه س

كنترل و تنظيم شود.
ــي آن و  ــورد خالصي فرمان و نحوه ى بررس ــودرو بايد در م ــده خ رانن
حداكثر ميزان خالصي قابل قبول فرمان اطالعاتي داشته باشد. در اين مورد 
ــه "كتابچه راهنماي كاربري  ــؤال از تعمير كاران مجرب ويا مراجعه ب با س

خودرو"، مى توان اطالعات خود را افزايش داد.

ترمز
 در خودروهاي قديمي، به طور معمول هر زمان ترمزها سوت مي كشيد، 
لنت ها را عوض مي كردند. اما امروزه در خودروهاي جديد، ديگر موضوع به 
 (ABS) اين سادگي نيست. خودروهاي جديد به سيستم ترمزهاي ضد قفل
ــند. اين نوع ترمزها از قفل شدن ترمزها به ويژه هنگام توقف  مجهز مي باش
ــاز و كارهاي مهم ايمني  ــري مي كند و يكي از س ــريع و ناگهاني جلوگي س
ــدرن و مجهز به  ــال در خودروهاي م ــود. به هر ح ــوب مى ش خودرو محس
ــن كردن خودرو، با روش هاي تشخيص  ــتم ترمز، به محض روش اين سيس
رايانه اي ترمزها كنترل مي شوند. به همين دليل بسيار مهم است كه هميشه 
به چراغ اخطار ترمز موجود در صفحه كيلومتر توجه شود. اگر چراغ ياد شده 
ــت كار مي كند. اگر چراغ ترمز  ــتم درس ــود، سيس بعد از دو ثانيه خاموش ش

روشن باقي بماند بايد فوري به تعمير كار مراجعه شود.
در خودروهاي فاقد سيستم (ABS) كه سالمت ترمزها بايد به وسيله ى 

راننده خودرو كنترل شود، توجه به نكات زير ضرورى است:
اگر ترمز پايي به قدركافي حساس نيست و به اصطالح دو پا شده است، 

بايد هر چه زودتر به تعمير كار مجرب و مجاز مراجعه شود.
نظر به اهميت اطمينان از سالمت ترمزها، خوب است رانندگان محترم 
ــروع رانندگي، حساسيت ترمزها را چند  ــتقرار در خودرو قبل از ش هنگام اس
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بار امتحان كنند.
ــود، حتي اگر پس از ترمز،  ــنيده مي ش اگر هنگام ترمز صداي صوت ش
ــريع متوقف شود، بدان معني است كه دست كم لنت هاي ترمز را  خودرو س

بايد عوض كرد.
ــيده مي شود، اين نيز نشانه  ــمت كش اگر هنگام ترمز، خودرو به يك س

مشكل يا نقص فني است، بنابراين بايد به تعمير كار مراجعه شود.
ــود. الزم است پس  ــاهده نش حتي اگر به ظاهر هيچ عيب و نقصي مش
ــتم ترمز و لنت هاي مربوطه بازديد شود، البته با  از طي 30 هزار مايل سيس
توجه به شرايط رانندگي و با توصيه هاي كارخانه سازنده خودرو ممكن است 

الزم باشد كه اين بازديدها زودتر انجام شود.
ــد رانندگي كرد. براي  ــي كه ترمز آن نقص دارد، نباي ــز با خودروي هرگ
ــمت هاي فني خودرو، عدم آسيب الستيك ها،  افزايش عمر مفيد بيشتر قس
ــتي تا جايى كه ممكن است از ترمزهاي  كاهش خطر تصادف و غيره بايس

ناگهاني خودداري شود.

كمربند ايمني
ــدو اختراع خودرو تاكنون هيچ يك از تدابير، راهكارها و مداخالت   از ب
ــتفاده از كمربند ايمني مؤثر نبوده است. به  براي ارتقاي ايمني، به اندازه اس
نحوي كه در بعضي جوامع سبب كاهش حدود 61 درصد مرگ و مير ناشي 
از حوادث ترافيك شده است. اما هنوز هم استفاده نكردن از كمربند ايمني، 
نامناسب بودن يا معيوب بودن آن، همچنين عدم وجود وسايل ايمني جانبي 
مثل "محافظ پشت سر"، "صندلي ويژه اطفال" و يا "نيم صندلي كودكان" 
از علل مهم مرگ و مير و يا صدمات شديد ناشي از سوانح ترافيكي است.

ــورهاي  ــتفاده از كمربند ايمني در كش ــاوت ميزان اس ــئله ديگر تف مس
ــورهاي اتحاديه اروپايي، ميانگين استفاده از كمربند  ــت. در كش مختلف اس
ايمني صندلي جلوي خودرو 53 تا 93 درصد و كمربند ايمني صندلي عقب 
ــعه و يا  ــورهاي در حال توس ــت، اما در كش خودرو 80 تا 90 درصد بوده اس

ــيار پايين است. در كشور  ــتفاده از كمربند ايمني بس ــعه نيافته، ميزان اس توس
آرژانتين ميزان استفاده از كمربند ايمني صندلي جلوي خودرو فقط 26 درصد 
است. بر اساس مطالعه اي كه در كشور كنيا صورت گرفته است، فقط 1 درصد 

مجروحان تصادف هاي رانندگي از كمربند ايمني استفاده مي كردند.
ــتفاده صحيح از كمربند ايمني  ــد، با اس ــاره ش همان طور كه در باال اش
مي توان خطر تلفات ناشي از تصادفات رانندگي را به نسبت قابل مالحظه اى 

حدود 61 درصد كاهش داد.
ــتفاده از كمربند ايمني، استقبال  ــور ما پس از اجباري شدن اس در كش
خوبي از آن به عمل آمد. اميد است در مورد ترغيب استفاده از كمربند ايمني 

صندلي عقب نيز اقداماتي صورت گيرد.
يكي از علل عدم استفاده از كمربند ايمني، عادت نداشتن است. بسياري 
از افراد كه تا سال هاى متمادي از كمربند ايمني استفاده نمي كرده اند آن را 
ناراحت كننده و محدود كننده حركت مي دانند، اما همين افراد چنانچه فقط 
يك هفته به طور مستمر از كمربند ايمني استفاده كنند، غيرممكن است كه 

بعد از آن، بدون استفاده از كمر بند ايمني سوار خودرو شوند.
در ساخت كمربند ايمني ـ از ابداع آن تا كنون ـ تغييرات مهمي صورت 

صندلي و نيم صندلي مخصوص نوزادان و كو دكان
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ــود كه از باالي  ــل كمربند هاي ايمني، كمربندي ب ــت. اولين نس گرفته اس
ــر تاج خاصره اي (برآمدگي  ــور مي كرد و در منطقه اي از بدن كه زي ران عب
ــد. اگر اين نوع  ــكم) مي باشد، محكم مي ش ــتخوان واقع در پهلوهاي ش اس
ــكم محكم مي شد، احتمال داشت  كمربندها در باالي محل فوق و روي ش
كه در اثر ترمز شديد و ناگهاني باعث آسيب اعضاى  داخلي شكم شود. نوع 
ــرار مي گرفت، اين  ــانه ق ــر كمربند ايمني به صورت مورب روي ش ديگ
ــتفاده كرد. اكنون  ــر اس ــت س ــوع كمربندها را بايد حتمًا با محافظ پش ن
ــرفته معروف به "خودكار" در خودروها نصب مي شوند.  كمربندهاي پيش
ــيله اي  ــد، براي تكميل كارايي كمربند ايمني، وس ــاره ش همانطور كه اش
ــده است. همانطور كه  ــت سر" ناميده مي شود، ابداع ش كه "محافظ پش
ــر و  ــديد و ناگهاني س ــت، هنگام تصادف يا ترمزهاي ش از نام آن پيداس

ــد. ــت مي كن ــب، محافظ ــه عق ــاي رو ب ــر نيروه ــردن را در براب گ
ــيار آسيب پذير هستند، بنابراين بايد  بچه ها در تصادفات ترافيكي بس
ــد ايمني در مورد  ــفانه كمربن ــاس بود. متأس ــتر حس ــبت به آنها بيش نس
ــديد و  ــدارد. در نتيجه، هنگام تصادف يا ترمزهاي ش ــودكان كارايي ن ك
ــه جلو، از خودرو به بيرون پرتاب  ــي، طفل پس از برخورد با شيش ناگهان
ــد، خطر  ــوش پدر و مادر باش ــن مواقع طفل در آغ ــر در اي ــود. اگ مي ش
ــود دارد و هم، در صورتي  ــت، زيرا هم خطر پرتاب وي وج مضاعف اس
كه به بيرون پرتاب نشود، به شيشه يا داشبورد برخورد خواهد كرد. وزن 
ــال كه كودك را در آغوش گرفته است نيز به روي  ــنگين فرد بزرگس س
ــيب هاي زيادي به وي خواهد  ــد، در نتيجه صدمات و آس ــودك مي افت ك
ــيد. با توجه به اين مشكالت، صندلي ويژه اي براي استفاده كودكان  رس
ــت. اين صندلي ها با توجه به وزن كودك، در انواع و  ــده اس ــاخته ش س
ــت. به عنوان مثال "صندلي مخصوص  ــده اس ــام مختلف ساخته ش اقس
ــودكان 9 تا 18  ــرم"، "صندلي مخصوص ك ــودكان كمتر از 5 كيلوگ ك
ــي مخصوص كودكان با وزن بيش از 18 كيلوگرم" و  كيلوگرم"، "صندل
ــتر". به هر ترتيب با توجه به  "صندلي يا نيم صندلي كودكان با وزن بيش

ــتي يكي از انواع اين صندلي ها كه به وسيله ى  ــن كودك بايس وزن و س
ــد براي نصب و  ــود. البته باي ــده، تهيه ش ــاخته ش كارخانه هاي معتبر س
ــازنده آن توجه كرد.  ــتفاده از اين صندلي ها حتمًا به راهنمايي هاي س اس
ــط از صندلي هيچ  ــتفاده غل ــتباهي و يا اس ــت نصب اش ــد توجه داش باي
ــه طور معمول اين صندلي ها  ــي براي كودك ايجاد نخواهد كرد. ب حفاظ
ــازنده ى آن  را بايد روي صندلي عقب خودرو قرار داد و به ترتيبي كه س

ــرد. ــم ك ــي را محك ــد ايمن ــرده، كمربن ــه ك توصي
ــور معمول با وزن  ــنين باالتر (به ط ــي"، كودكان در س ــم صندل "ني
ــازد تا به راحتي و در كمال ايمني در  بيش از 18 كيلوگرم) را قادر مي س
ــه خودرو به بيرون ديد داشته  صندلي عقب خودرو قرار گرفته، و از شيش

ــوند. و با كمربند ايمني خودرو، محافظت ش
ــت كه عالوه بر  ــده اس ــي از الياف مخصوص تهيه ش ــد ايمن كمربن
ــش و فشار، انعطاف خوبي نيز دارد، اما بعضي عوامل مي تواند  تحمل كش
ــيب آن شود. بنابراين بايد به وسيله ى نگاه كردن به سر تا سر  باعث آس
ــيدگي يا پاره گي مورد بررسي قرار گيرد. بعد از هر  كمربند، هر گونه پوس
ــمت هاي مختلف كمربند بايستي مورد بازديد قرار گيرد. در  تصادف، قس
ــاي مجهز به جمع كننده خودكار، بايد جمع كننده از نظر وجود  كمربنده
ــتگي مورد بازديد قرار گيرد. در اينگونه  هر گونه ترك خوردگي يا شكس
ــيده  ــي با جمع كننده خودكار، هنگامي كه كمربند كش كمربندهاي ايمن
ــده و به آرامي روي بدن شخص  ــود، بايد به نرمي و راحتي باز ش مي ش
ــود، قسمت جمع كننده  ــتي انجام نمي ش قرار گيرد. اگر اين عمل به درس
كه به طور معمول در نزديكي كف اتاق خودرو نصب شده،  بايستي مورد 
ــد كه  ــتم قفل كمربند ايمني مي باش ــد قرار گيرد. نكته بعدي سيس بازدي
ــته شود. هر گونه نقص در اين قسمت نيز بايد به  بايد به راحتي باز و بس
ــيله ى تعميركاران مجرب برطرف شود تا بعد از باز كردن  سرعت به وس

ــود. قفل و رها كردن كمربند، بايد دوباره  به خوبي جمع ش
همان طور كه در ابتداي اين مطلب ذكر شد، كمربند ايمني وسيله ى 
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ــد.  ــي از تصادفات رانندگي مي باش فوق العاده مؤثر در كاهش تلفات ناش
ــك بزرگراه هاي آمريكا  ــر دولتي ايمني ترافي ــي انجمن غي آخرين بررس
ــان مي دهد كه كمربند ايمني هر ساله فقط در آمريكا  (NHTSA) نش

ــد. ــات مي ده ــي نج ــرگ حتم ــر را از م ــزار نف ــان 13ه ج
ــاس گزارشي كه به وسيله ى "شوراي ايمني ترابري اروپا" منتشر  بر اس
شده است، اكثر شهروندان اروپايي، هنگام استفاده از خودرو، حتمًا از كمربند 
ايمني استفاده مي كنند. در اين مورد كشور بلژيك با 93 درصد، كشور سوئد 
با 70 درصد و در مرحله بعدي اتريش، لوكزامبورگ و آلمان بيشترين درصد 
ــتفاده از كمربند ايمني را به خود اختصاص داده اند. در كشورهاي كانادا،  اس
ــتراليا بيش از 90 درصد رانندگان از كمربند ايمني استفاده  ــتان و اس انگلس
مي كنند كه نشانه اهميت اين وسيله ايمني مي باشد. بنابراين ضروري است 
همگان هنگام استقرار در خودرو حتمًا اين وسيله ايمني را مورد استفاده قرار 
ــتفاده، و قبل از عادت به آن، كمي  ــت اس دهند، حتي اگر در روزهاي نخس
ــد. نكته بعدي ممنوعيت نشاندن  ناراحت كننده يا محدود كننده به نظر برس

ــال) در صندلي جلوي خودرو  ــال (و چه بهتر زير 14 س كودكان زير 12 س
ــودرو و هم با توجه به  ــودكان بايد هم در صندلي عقب خ ــد. اين ك مي باش
ــان به كمك "صندلي مخصوص" به شكل كامًال ايمن در جاي خود  وزنش

مستقر شوند.

(Air Bag) كيسه هوا
ــاطي كه هنگام تصادف چون حائلي  ــيله قابل انبس مطالعه در مورد وس
ــي از تصادف  ــين رديف جلو خودرو را از مخاطرات ناش راننده و ديگر سرنش
محافظت كند، به سال هاي دور بر مي گردد. در اين مورد اولين ثبت اختراع 
ــي دوم و در مورد هواپيما صورت گرفت، بدين ترتيب اولين  در جنگ جهان
ــيله اي كه كيسه هوا نام گرفت برداشته شد.  گام هاي جدي براي اختراع وس
ــه هواي مخصوص خودرو طي سال هاي طوالني تكميل شد تا آن كه  كيس
ــب آن در توليدات خود  ــروع به نص ــودرو از دهه ي 1980 ش ــازندگان خ س

كردند.
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ــام خودروهاي  ــيله را در تم ــازندگان خودروهاي آمريكايي اين وس س
ــزارش انجمن غير دولتي  ــاس گ ــدي 1998 به باال تعبيه كردند. بر اس تولي
ــال  ــه ها از آن تاريخ تا س ايمني ترافيك بزرگراه ها (NHTSA) اين كيس
ــا 2005 فقط در امريكا جان پنج هزار نفر را نجات دادند. اما همين  2004 ي
كيسه ها در اين فاصله زماني، با مرگ بيش از 170 نفر نيز ارتباط داشته اند. 
ــده بايستي به خوبي  ــيله ايمني ياد ش ــت كه وس اين واقعيت بدان معني اس
ــين  ــود. نكته مهم ديگر اين كه راننده و ديگر سرنش ــر و نگهداري ش تعمي
ــرار گيرند تا  ــورت صحيح در صندلي هاي خود ق ــف جلو خودرو، به ص ردي

كيسه هوا درست عمل كند.
چگونگي محافظت راننده توسط كيسه هوا: به طور معمول در 
ــه هواي مربوط به راننده كه در داخل غربيلك فرمان  30 هزارم ثانيه، كيس
ــه هوا كامًال منبسط  ــت، فعال و در 54 هزارم ثانيه كيس ــازي شده اس جاس
مي شود. در 84 هزارم ثانيه راننده با ماليمت تحت محافظت قرار مي گيرد. 

در 150 هزارم ثانيه كيسه هوا تخليه شده است.
چگونگـي محافظـت ديگر سرنشـين صندلي جلـو: به طور 
ــين صندلي جلو  ــه هواي مربوط به سرنش ــول در 40 هزارم ثانيه كيس معم
ــود. در 66 هزارم ثانيه  ــده است، فعال مي ش ــبرد جاسازي ش كه داخل داش
ــه هوا به طور كامل منبسط و در 98 هزارم ثانيه سرنشين صندلي جلو  كيس
ــه هوا تخليه شده  ــود. در 150 هزارم ثانيه كيس با ماليمت محافظت مي ش
است. نظر به كارايي كيسه هوا در ارتقاي ايمني خودرو، عالوه بر دو كيسه 
ــازي  ــبرد جاس هوا كه به طور معمول در داخل غربيلك فرمان و داخل داش
ــده اند، كيسه هاي جانبي هوا نيز طراحي و ساخته شده است. متخصصان  ش
ــيله در  ــي خودرو پيش بيني مى كنند كه در آينده نزديك تعداد اين وس ايمن
ــان داده است كه  ــيد. آمار نش ــش تا هفت عدد، خواهد رس هر خودرو، به ش
ــه هوا در تصادف هاي روبه رو (معروف به شاخ به شاخ)، خطر مرگ را  كيس

تا حدود 30درصد كاهش مي دهد.
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ــتم  ــود، سيس ــن مي ش تعميـر و نگهـداري: هر بار كه خودرو روش
ــه هاي هواي نصب شده را كنترل مي كند. اگر چراغ مربوط  عيب ياب، كيس
به كيسه هاي هوا در صفحه كيلومتر، روشن بماند، بايد فوري كيسه هاي هوا 
ــود.  ــازنده خودرو مذكور، آزمايش ش در تعميرگاه مجاز نمايندگي كارخانه س
ــاخت خودروي مجهز به كيسه  هوا مي گذرد و تا  ــال از س اگر بيش از ده س
ــه  هوا استفاده نشده است، توصيه مي شود، خودرو براي بازديد  كنون از كيس

كيسه هاي هواي آن به تعميرگاه مجاز برده شود.
ــتم آن ضروري باشد، حتمًا  ــه هوا و اجزاي سيس چنانچه تعويض كيس
ــه هاي  ــود. جالب آن كه تجارت كيس ــتفاده ش ــتي از يدكي هاي نو اس بايس
ــوده و سيستم هاي دست دوم آن، حتي در كشورهاي صنعتي به شدت  فرس

رواج دارد.
اصول ايمني از خطرات ناشـي از فعال شـدن كيسـه هوا: 
همانطور كه در ابتداي اين مبحث اشاره شد، اگر چه كيسه  هوا تا كنون جان 
هزاران نفر از سرنشينان خودروها 
را نجات داده است، اما با مرگ 
ــدودي از افراد نيز در  تعداد مح
ارتباط بوده است. براي در امان 
ــي از فعال  بودن از خطرات ناش
شدن كيسه هوا، توجه به نكات 

زير ضروري است:
ــه  هوا شرايط  در مورد كيس
ــه كاربري  ــي آن در كتابچ ايمن
خودرو مطالبي آمده است، حتمًا 
ــت مطالعه و  ــن مطالب با دق اي
اجرا شود. اما به هر ترتيب يك 
ــه نحوه ى  ــل مهم ايمني ب عام
راننده  ــن  گرفت ــرار  ق ــح  صحي

ــت. طبق  ــين صندلي جلو، در صندلي هاي خودرو مربوط اس و ديگر سرنش
ــت كم  توصيه NHTSA اين افراد هنگام قرار گرفتن در خودرو بايد دس
25 سانتي متر از كيسه هوا فاصله داشته باشند. هنگام عمل كردن و انبساط 
كيسه هوا، فاصله ي كمتر موجب آسيب ديدن اين افراد مي شود. راننده براي 
ــتقرار بايستي فرمان خودرو را تا آنجا كه احساس  انتخاب بهترين محل اس
ــوا هنگام عمل كردن به  ــه ه راحتي مي كند، پايين ببرد، بدين ترتيب كيس

جاي سر، متوجه سينه راننده خواهد شد.
مسئله ى ديگر رابطه كودكان و افراد كوچك جثه و كيسه هواست، كه 
ــت باعث آسيب يا مرگ آنها شود. در اين  ــه هوا ممكن اس قدرت زياد كيس
ــت، همانطور كه در بخش كمربند ايمني  مورد در درجه اول بايد توجه داش
ــوي خودرو قرار  ــي نبايد كودكان را در صندلي جل ــد، به طور اساس ذكر ش
ــازان اجازه يافتند از كيسه  هواي  ــال 1997 خودروس داد. عالوه بر اين از س
ضعيف تر استفاده كنند. همچنين از سال 1998 اين اجازه  صادر شد تا كيسه 
ــته باشد تا در صورت صالحديد كاربر، به وسيله آن  هوا كليد غير فعال داش

بتوان كيسه هوا را از مدار خارج كرد.

ساير تجهيزات ايمني
الـف: مثلث احتيـاط: اين 
ــام مختلف  ــيله در انواع و اقس وس
ــام  ــاً  در تم ــده و تقريب ــاخته ش س
فروشگاه هاي وسايل خودرو عرضه 
مي شود. به طور معمول ساخت آن 
به شكلي است كه اضالع مثلث به 
روي يكديگر جمع شده و در بسته 

ــت آن  ــتفاده كافي اس ــدي يا جعبه جمع و جوري قرار مي گيرد. براي اس بن
ــث احتياط با  ــاني آماده كرد. مثل ــدي مربوطه خارج و به آس ــته بن را از بس
ــاي نور، يكي  ــر) و به كمك بازتابنده ه ــري ويژه (عالمت خط ــكل ظاه ش
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ــاي در حال عبور  ــدار به ديگر خودروه ــايل اعالم هش از مؤثرترين وس
ــد. نظر  ــراري ـ مثل نقص فني خودرو ـ  مي باش ــرايط توقف اضط در ش
ــه عدد  ــت س ــده اس ــيله حتي توصيه ش ــتفاده از اين وس به اهميت اس
ــي، تصادف و  ــرورت، مانند نقص فن ــد تا در صورت ض ــراه باش آن هم
ــت و پهلوي خودرو قرار داد. ــا را در فاصله معين در جلو، پش ــره آنه غي

ــت از جليقه ساده و به  ــيله عبارت اس ب: جليقه فسـفري: اين وس
ــرادي كه در كنار خودرو  ــدن اف ــبت ارزان قيمتي كه براي بهتر ديده ش نس
ــغول كار هستند، ساخته شده است. رنگ ويژه و همچنين بازتابنده هاي  مش
ــخصي كه  ــوع جليقه ها، كمك مي كند تا ش ــده بر روي اين ن نور نصب ش
ــخص با  ــود. در نتيجه خطر تصادف اين ش آن را به تن كرده بهتر ديده ش
خودروهاي در حال عبور به شكل چشمگيري كاهش يابد. از مدت ها پيش 
ــتفاده از اين جليقه ها در برخي از كشورهاي اروپايي مثل ايتاليا و اسپانيا  اس
اجباري شد. استفاده از اين وسيله ى ايمني از ژانويه 2007 در كشور بلژيك 
نيز اجباري شده است. در نتيجه رانندگان خودروها در صورت پنچري خودرو 
ــدار دهنده را به تن  ــا هر نوع نقص فني ديگر، ابتدا بايد اين جليقه ى هش ي
كنند، سپس به چاره جويي و تعمير خودرو مشغول شوند. پوشيدن اين جليقه 
ــت. در كشورهاي ياد شده، پليس  ــدار دهنده،  در شب و روز اجباري اس هش
ــتفاده از اين جليقه مشغول كار  افرادي را كه هنگام خرابي خودرو، بدون اس

بوده يا كنار خودرو باشند، جريمه مى كند.
ــودن، نظر به كارايي مهم اين  ــا صرف نظر از اجباري بودن يا نب ام
ــاده در ارتقاي ايمني رانندگان خودرو، ضروري است يكي  ــيله ى س وس
ــود تا بر حسب ضرورت مورد استفاده  از انواع آن در خودرو نگهداري ش

ــرد  . ــرار گي ق

ج: جعبه كمك هاي اوليه پزشكي: حتي در جوامع برخوردار 
ــكي، هنگام وقوع  ــن خدمات فوريت هاي پزش ــن و مجهزتري از بهتري

ــاني به مجروحان و مصدومان تصادفات  تصادفات رانندگي، امداد رس
ــود. در مناطقي كه  ــر خواهد ب ــت انجام پذي ــس از مدتي صرف وق پ
ــت. از  ــتند، اين زمان 10 دقيقه اس داراي امكانات عالي امدادي هس
ــديد  ــل خفگي و يا خونريزي هاي ش ــي صدمات مث ــوي ديگر بعض س
ــود.  ــديد  ش ــي باعث مرگ  يا عوارض ش ــدت كوتاه ــد به م مي توان
ــكي ارزش و اهميت  ــاي اوليه پزش ــت كه كمك ه ــن مواقع اس در اي
ــودرو "جعبه  ــت در هر خ ــدا مي كند. بنابراين ضروري اس ــي پي فراوان
ــن مورد نيز در  ــد. در اي ــته باش ــكي" وجود داش كمك هاي اوليه پزش
ــود دارد، كه رانندگان را ملزم  ــورها مقررات اجباري وج بعضي از كش
ــته باشند.  ــازد تا در خودروي خود "جعبه كمك هاي اوليه" داش مي س
ــاير موارد، عالوه  ــا در مورد قربانيان تصادفات رانندگي نيز مثل س ام
ــخص كامًال آموزش ديده هم  ــي به ش ــايل مورد نياز، دسترس بر وس
ــيار مفيد است تا  ــود. بنابراين بس ــوب مي ش ــي محس يك عامل اساس
رانندگان خودروها با صرف كمي وقت در كالس هاي ويژه ى آموزش 
ــتاندارد آن  ــركت كرده و مهارت هاي اس ــكي ش كمك هاي اوليه پزش

ــد. ــرا گيرن ــي ف ــه خوب را ب
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هـ كپسـول آتش نشـاني: 
ــت  ــوزي از جمله حوادثي اس آتش س
ــران قيمتي  ــد هر خودروي گ ــه مي توان ك
ــاره تبديل  ــه به آهن پ ــي چند دقيق را ط
ــت تا  ــيار مفيد اس ــن نظر بس ــد. از اي كن
ــاني ويژه،  ــول آتش نش در خودروها، كپس
ــودرو طرز  ــود، و راننده خ ــي ش پيش بين
ــتفاده از آن را فرا  گرفته باشد.  صحيح اس
ــمت پاياني  ــئله، در قس نظر به اهميت مس
ــوزي  ــه، مطلبي با عنوان "آتش س اين مقال

خودرو" آمده است.

نتيجه گيرى:
ــياري ازمردم  ــرت تصادفات اتومبيل، بس ــا توجه به كث امروزه ب
ــرعت خودرو  ــه زيبايي و يا س ــواده خود را ب ــي خان ــت و ايمن حفاظ

ــا موجب ظهور  ــه اين تقاض ــازان ب ــخ خودروس ترجيح مي دهند. پاس
ــه در نتيجه ى آن  ــت ك ــده اس ــا ش ــر خودروه ــآوري برت دوران فن
ــبيه به زره پوش"  ــات ايمني ، "ش ــترين امكان ــا بيش ــي ب خودروهاي
ــه خودروها به  ــي از امكانات اينگون ــوند. بعض ــه بازار عرضه مي ش ب

ــت: قرار زير اس
ــه جلو قرار دارند و سپرهاي  ــه هوا كه در محدوده شيش A)كيس

ــاده. ــران پي ــت از عاب ــراي محافظ ــر ب ضربه گي
ــخيص  ــمند كه خودروهاي جلويي را تش ــتم ردياب هوش B)سيس
ــده  ــد تا از برخورد با خودروي ياد ش ــز را فعال مي كن ــد، ترم مي ده

ــد. ــري كن جلوگي
ــت برخورد  ــرعت و جه ــژه تصادف، كه س ــاي وي ــس گرم C)ح
ــه هاي هوا و  ــاد هماهنگي كار كيس ــث ايج ــخيص داده و باع را تش

ــوند. ــي مي ش ــاي ايمن كمربنده
ــرخ ديد شب كه قدرت ديد راننده را پنج  D)حس گرماي فرو س

ــتفاده از چراغ هاي جلو، افزايش مي دهد. ــتر از زمان اس برابر بيش
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ــورد (تصادف)  ــه هنگام برخ ــمند ك ــاي ايمني هوش E)كمربنده
ــه كاهش  ــدت ضرب ــوند تا ش ــل مي ش ــده و پس از آن ش محكم ش

ــد . ياب
ــير  F)حس گرماي كنترل پايداري، كه چرخش و انحراف از مس
ــا افزايش نيروي حركت  ــخيص داده، با ترمز كردن و ي اصلي را تش

ــد. ــاز مي گردانن ــير اصلي ب ــر چرخش به تنهايي، خودرو را به مس ه
ــتم موقعيت ياب جهاني، كه هنگام  ــيم و سيس G)تلفن هاي بي س

ــال مي كنند. ــه هاي هوايي، تقاضاي كمك ارس كاركرد كيس
ــياء و  ــخيص اش ــت خودرو، كه هنگام تش ــس گرماي پش H)ح

ــخاص اعالم خطر مي كنند.  اش
ــمك مي زند و  ــاي ترمزي كه هنگام ترمز ناگهاني چش I)چراغ ه

ــدار مي دهد. ــر هش ــت س ــين هاي پش به ماش
ــودرو براي  ــرف جلوي خ ــن در دو ط ــو افك ــاي پرت  J)چراغ ه

ــخص كردن جهت گردش خودرو. مش
ــير خودرو  ــاي روبه جلو كه راننده را از انحراف مس K)دوربين ه

ــازد. آگاه مي س
ــر ضربان قلب كه بعد از تصادف، افراد گير كرده در خودرو يا  L)حس گ

پنهان از ديد را رديابي مي كند. و مواردى از اين دست.
ــورت برخورداري  ــه آيا در ص ــت ك ــي اين اس ــؤال اساس اما، س
ــر ايمن بوده و  ــزات، خودرو از هر نظ ــايل و تجهي ــام اين وس از تم
ــي، همچنين رعايت قوانين  ــاير موارد ايمن ــر نيازي به رعايت س ديگ
ــود اينگونه  ــا با وج ــت؟ و آي ــي و رانندگي نيس ــررات راهنماي و مق
ــينان خودروها  ــي از آن سرنش خودروها خطر تصادف و عوارض ناش

ــرد؟ ــد ك ــد نخواه را تهدي
ــتر و  ــب اطالعات بيش ــت! براي كس ــفانه منفي اس ــخ متأس پاس
ــده، لطفًا  ادامه مقاله،  ــورد از خطرات باقي مان ــالع از فقط يك م اط

ــود. ــه ش ــودرو" مطالع ــان در خ ــاي پنه "خطره
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(هنگامى كه اشياى عادى به اشياى مرگبار تبديل مى شوند).
خانواده اى براى مسافرت آماده شده اند. پدر و مادر كمك مى كنند 
تا فرزندانشان سوار خودرو شوند. خودروى آنها از انواع بسيار جديد، 
ــت. پدر  ــن ويژگى هاى ايمنى اس ــران و مجهز به آخري ــبت گ به نس
ــافرت همچون مسافرت هاى قبلى، رانندگى را  خانواده كه در اين مس
ــت. تاكنون مرتكب تخلف  به عهده دارد، راننده خوب و محتاطى اس
ــابقه ى كمترين  ــت و به قول معروف حتى س ــده اس در رانندگى نش
جريمه رانندگى را ندارد. محلى كه براى مسافرت در نظر گرفته شده 
است يكى از نقاط خوش آب و هوا است كه خانواده ياد شده هر ساله 
ــده و خودرو حركت  ــوار ش ــفر مى كنند، هنگامى كه همه س به آن س
ــتى، چمدان، بطرى هاى آب، دوربين عكاسى  مى كند، كيف هاى دس
ــايلى از اين قبيل، كه همگى ما هنگام مسافرت هاى خانوادگى  و وس
ــت.  همراه خود به داخل خودرو مى بريم، دور تا دور آنها را گرفته اس
ــاير  ــند چه خطرى آ نها و س بدون آن كه والدين خانواده متوجه باش
اعضاى خانواده را تهديد مى كند. آيا اصًال چنين خطرى وجود دارد؟ 

پاسخ متأسفانه "مثبت" است.
ــروزه ده ها ميليون خودرو همانند خودرويى كه در ابتداى اين  ام
ــد، در جاده هاى سراسر جهان در حال حركت  ــاره ش مقاله به آن اش
ــيله ى كارخانه هاى معتبر خودروسازى  هستند. اين خودروها به وس
ــده اند، آزمايش هاى تصادف را پشت سرگذاشته، به كيسه  ساخته ش

ــاير تمهيدات و تجهيزات  ــوا (Air Bag )، ترمزهاى ضد قفل و س ه
ايمنى مجهز بوده و به طور كلى هنگام مسافرت هاى خانوادگى باعث 
ــند. اما، مشكل از اينجا شروع مى شود  "امنيت خاطر خانواده" مى باش
ــودرو را به اتاق  ــافرت، خ ــتر مردم عادت كرده اند براى مس كه بيش
ــان از يك رايانه ى  ــد. بدين ترتيب خطرات پنه ــيمن تبديل كنن نش
ــبد غذا، كه براى مصرف در طى راه تدارك ديده  ــتى گرفته تا س دس
ــتر فضاى كف خودرو، جلوى داشبورد، فضاى پشت  شده است، بيش
ــت. و اين نسخه اى براى  ــه و صندلى عقب و... را فرا گرفته اس شيش
ــر  ــت. زيرا، هنگام تصادف، كه امروزه احتمال آن در سراس فاجعه اس
ــيا مى توانند به  ــت، هر يك از اين اش ــيار زياد اس جاده هاى دنيا بس

موشك با جسم پرتابى مرگبارى تبديل شوند.
ــرو  ــگام تصادف يك بطرى آب معدنى و يا يك قوطى كنس "هن
ــازى  ــود." صنعت خودروس ــلحه مرگبارى تبديل مى ش ــا، به اس لوبي

ـ خطرهاى پنهان در خودرو 2
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ــال 1986 مهندسان  ــت. در س ــت كه از اين خطر آگاه اس سال هاس
ــازى هشدار دادند، سرنشينان و  يكى از كارخانه هاى معتبر خودروس
ــت به علت بار نامطمئن و "مهار نشده"  رانندگان خودروها ممكن اس
ــوند. يكى از متخصصان ايمنى مى گويد: اين  دچار صدمات جدى ش
ــى ون" و به طور كلى  ــتر در خودروهاى "هاچ بك"، "مين خطر بيش
خودروهاى بدون صندوق عقب كه در قسمت عقب داخل آنها فضاى 

بازى براى بار در نظر گرفته شده است، مشاهده مى شود.
ــراه دختر 16  ــدر خانواده هم ــال قبل، عصر يك روز، پ ــه س س
ــت، سوار  ماهه اش كه در صندلى ايمنى مخصوص كودكان قرار داش
بر خودروى خود در حال بازگشت به خانه بود. در حالى كه بيشتر از 
ــيدن به خانه نمانده بود، پدر كنترل خودرو را از  پانزده دقيقه تا رس
ــد. در اين تصادف پدر  ــت داد، خودرو از جاده خارج و واژگون ش دس
ــد، نيروى امداد دختر بچه را زنده و در حالى كه هنوز در  ــته ش كش
صندلى اش قرار داشت، پيدا كرد. اما، جعبه ابزار فلزى كه در قسمت 

عقب خودرو روى كف ماشين بود، هنگام واژگون شدن خودرو پرتاب 
ــت راست اين  ــته بود. اكنون دس ــده و جمجمه دخترك را شكس ش
ــت.  ــت و پاهاى او نيز، نيازمند پا بند طبى اس كودك تقريباً فلج اس
مادر اين طفل درباره حادثه مى گويد: ما هرگز به خطر اشيايى كه در 

عقب خودرو قرار مى دهيم، فكر نمى كنيم.
يكى از متخصصان ايمنى شاغل در مركز تحقيقات ايمنى خودرو 
ــده اهميت چندانى  ــتر مردم به بارهاى مهار نش اظهار مى دارد: بيش
ــا از صدها تصادف كه هر  ــى هاى م نمى دهند. با وجود اين، در بررس
ــناخته و دور از توجه، همچنان  ــكل ناش ــال رخ مى دهد، اين مش س

خطرهاى جدى را باعث مى شود.
در سال 2001 فقط در آمريكا به تخمين 13 هزار نفر به همين 
ــت، اجسام بى جان  ــدند. بايد توجه داش ــختى مجروح ش دليل به س
ــينان بدون كمربند  ــتند، بلكه، سرنش تنها عامل ايجاد اين خطر نيس
ــند. بررسى هاى به  ايمنى نيز مى توانند به همين اندازه خطرناك باش

چند نمونه جدا كننده بار
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ــان مى دهد كه سرنشينان  ــوئد، انگليس و ژاپن نش عمل آمده در س
ــيب  ديدن و مرگ  ــدون كمربند در صندلى عقب خودرو، خطر آس ب
ديگر سرنشينان را افزايش مى دهند. آقاى "ماسائو ايشى كاوا" محقق 
ــى عقب خودرو  ــينى كه در صندل ــو مى گويد: سرنش ــگاه توكي دانش
نشسته و كمربند ايمنى خود را نبسته است، هنگام تصادف به نيروى 

مرگبارى تبديل مى شود.
ــال پيش گروه ايشى كاوا 74 هزار تصادف كه در آنها دو  چند س
خودرو به هم برخورد كرده بودند را بررسى كردند. اين تحقيقات نشان 
ــد، خطر  ــته باش داد زمانى كه فرد عقبى خودرو كمربند ايمنى نداش
مرگ براي سرنشينان كمربند بسته صندلي جلو 400 درصد افزايش 
ــينان صندلى عقب خودروهاى ياد  مي يابد. نتيجه اين كه، اگر سرنش
ــده كمربند ايمنى خود را بسته بودند، ممكن بود از بيش از 740  ش
مرگ و جراحت شديد جلوگيرى شود. در اين مورد مهندس سازمان 
ملى ايمنى ترافيك بزرگراه ها (آمريكا) به بررسى تصادف ها پرداخت، 
ــاخ يا سر به  ــاخ به ش وى 36 هزار تصادف از روبه رو (به اصطالح، ش
ــر)، را كه راننده كمربند ايمنى خود را بسته و سرنشين پشت سر  س
ــته بود، بررسى كرد. او همچنين 244 هزار تصادف از جلو  آن را نبس
ــين عقبى و راننده كمربندهاى ايمنى خود را بسته  كه در آن سرنش
بودند، مورد بررسى قرار داد. نتيجه آن كه از هر 68 نفر راننده اى كه 
ــر آنها كمربند ايمنى خود را نبسته بودند، يكى  ــت س ــين پش سرنش
ــت سر  ــده بود، در حالى كه در بين رانندگانى كه نفر پش ــته ش كش
ــان كمربند ايمنى خود را بسته بودند، از هر 330 نفر يكى جان  ايش

خود را از دست داده بود.
ــما كمربند  ــر ش ــت س اين مهندس ايمنى مى گويد: اگر فرد پش
ــاخ به شاخ)، احتمال  ايمنى خود را باز كند، در تصادف روبه رو (يا ش

مرگ شما، چهار برابر افزايش مى يابد.
طبق گزارش سازمان ايمنى ترافيك بزرگراه ها (آمريكا)، در سال 

2001 بيش از 36 هزار راننده و سرنشين جان خود را از دست دادند 
و 2/9 ميليون نفر نيز مصدوم شدند.

ــت.  ــى از تصادف نيس ــيارى از مرگ  و ميرها و صدمات، ناش بس
ــده"، حيوانات خانگى و يا سرنشينان  بلكه به خاطر "بارهاى مهار نش
ــت. مدير ارشد بخش تحقيقات در مركز حاميان ايمنى بزرگرا ه ها  اس
ــنگتن مى گويد: بار محكم نشده و مسافران  و خودروها، واقع در واش
ــتند كه رانندگان  ــايل ايمنى هس ــدون كمربند ايمنى از جمله مس ب
ــا آن را ناديده مى گيرند. وى مى گويد: ما از اين ناحيه، بيش  خودروه

از حد تصور، متحمل تلفات جانى و آسيب هاى جسمانى مى شويم.
ــهر فيالدلفيا اعالم  ــتان كودكان ش ــركت بيمه و بيمارس يك ش
ــد، از  179 هزار كودك گرفتار در حادثه تصادف، 12513 نفر  كردن
ــده اند و بيش از سه   ــيله ى چيزى در داخل خودرو مجروح ش به وس
هزار نفر نيز با اجسام بسته نشده، سرنشينان ديگر و يا هر دو برخورد 
كرده اند. يكى از كارشناسان مربوطه اظهار مى دارد، اين آمار در مورد 
ــناس ادامه مى دهد، مزيت  ــيار بدتر است. اين كارش ــاالن بس بزرگس
ــتر از كمربند  ــودمندى صندلى كودكاِن مخصوص خودرو، بيش و س
ــاالن به خاطر قرار گرفتن در  ــاالن است. بزرگس ايمنى براى بزرگس
صندلى جلوى خودرو، به احتمال، بيشتر در معرض خطر قرار دارند. 
ــى از اقالمى است كه همگى ما در داخل خودرو حمل  اين خطر ناش
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مى كنيم. فهرست اين اقالم بى پايان است.
ــنگتن تصادفي را كه يك  ــته ايالت واش يك مأمور پليس بازنشس
ــود و اين پليس  ــده ب ــار با خودروي "هاچ بك" خود دچار آن ش نج
مأمور رسيدگى به آن حادثه بود را به خاطر مى آورد: هنگامى كه اين 
ــده در كنار خيابان برخورد  خودرو با يك كاميون 18 چرخ پارك ش
كرد، تبر نجار از عقب خودرو به سمت جلو پرتاب شد و با برخورد با 

سر نجار وى را كشت.
ــال 2000 يكى از افسران پليس كاليفرنيا، در حالى  در ژوئيه س
ــبت  ــوار بر خودروى جديد به نس ــرش س ــر و پس كه به همراه همس
ــودروى عبورى تصادف كرد. او و  ــران خود بود، از روبه رو با يك خ گ
ــرش به شدت مجروح شدند، پسر يكساله ايشان در اثر برخورد  همس

تلفن همراه دچار شكستگى جمجمه شد.
ــت، تلفن همراه، چتر،  ــياى پرتاب شونده طوالنى اس فهرست اش
ــان بازسازى  ــكه بچه و حتى حيوانات خانگى. يكى از كارشناس كالس

ــايل جراحت هاى  تصادف در يورجين اورگان مى گويد: همه اين وس
ــديدى ايجاد مى كنند، به عنوان مثال در حالى كه شما با سرعت  ش

ــاعت در حال حركت هستيد، در يك تصادف شاخ به  35 مايل در س
شاخ احتمالى، يك قوطى لوبيا به وزن يك پوند كه در صندلى عقب 
خودرو است، با همان سرعت به حركت در مى آيد، تا اين كه با نيروى 
ــى يا چيزى اصابت كند، و اين بيش از نيروى الزم  100 پوند به كس

براى شكستن جمجمه هر كسى است.
محبوبيت روز افزون خودروهاى استيشن واگن، مينى ون، SUV ها 
و... كه همگى فاقد صندوق عقب و جايگاه استاندارد بار هستند، ممكن 
ــى از مشكل باشد، ولى مشكل عمده، بى توجهى صاحبان  است بخش
ــت.  ــوع خودروها در مهار بارهايى كه در آن قرار مى دهند، اس اين ن
ــراى ميليون ها راننده، همه چيز يك خودروى ايده آل، در يك اتاق  ب

بزرگ و باز، با طراحى يك تكه خالصه مى شود.
ــالش را در صندلى  ــادرى دو كودك خردس ــه 1996 م در ژوئي
رديف دوم مينى ون دوج مدل 1994 خود سوار كرد، در كف قسمت 
عقب خودرو چند كارتن كتاب با وزن تقريبى 300 پوند قرار داشت، 
ــت داد، مينى ون از  ــيله نقليه را از دس ــى كه مادر كنترل وس هنگام
ــده اى سقوط كرد، كتاب ها با  ــمت جلو به داخل آبگير خشك ش قس
نيرويى معادل 1000پوند به سمت پايه هاى فلزى صندلى رديف دوم 
ــى را منهدم كردند، در نتيجه يكى از  ــدند و پايه هاى صندل پرتاب ش

بچه ها با سر به پشت صندلى جلو برخورد كرد و كشته شد.
پژوهشگر ارشد موسسه بيمه براى ايمنى بزرگراه مى گويد: بيشتر 
ــتند. در  ــت در تصادف رخ دهد، بى خبر هس مردم از آنچه ممكن اس
ــده بى نهايت قوى هستند، بعد از  اين گونه مواقع، نيروهاى ايجاد ش
تصادف خارجى، همواره برخوردهاى داخلى نيز وجود دارد، هر دوى 

اينها مى توانند ويرانگر و مرگبار باشند.
ــت 1998  اهميت بسـتن كمربند ايمنى: در غروب 22 آگوس
ــمت خانه هاى  ــار نفر از اعضاى دو خانواده از يك ميهمانى به س چه
ــاله و  ــد. در جلوى خودرو راننده 51 س ــال حركت بودن ــود در ح خ

جدا كننده بار
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همسر 50 ساله وى با كمربندهاى بسته، مستقر بودند، دو سرنشين 
ــته بودند. هنگامى كه راننده به علت  عقب خودرو كمربند ايمنى نبس
ــودرو از جاده  ــت داد و خ ــين را از دس ــى جاده، كنترل ماش لغزندگ
ــينان عقبى  ــقوط كرد، هر دو سرنش ــد و به داخل گودال س خارج ش
خودرو همچون گلوله شليك شده از توپ، ابتدا به قسمت باالى بدن 
ــين جلويى مستقر در كنار راننده، برخورد كرده، بعد از اصابت  سرنش
به شيشه جلوى خودرو به بيرون پرتاب شدند. هر سه نفر آنها در دم 
جان سپرده بودند. در گزارش افسر پليس مامور به رسيدگى تصادف، 
ذكر شده بود كه ستون فقرات سرنشين صندلى جلو به خاطر برخورد 

سرنشينان مستقر در صندلى عقب با او، شكسته است.
افسر مزبور مى گويد: اگر زوج مستقر در صندلى عقب كمربندهاى 
ايمنى خود را بسته بودند، به احتمال زياد هم آنها و هم شخص مقتول، 
ــينى كه  ــالم به در مى بردند. هنگام تصادف، سرنش از تصادف جان س
ــينان ديگر برخورد مى كند، دچار جراحت هاى شديد سر و  با سرنش
ــود. برخورد سرنشين عقب  ــتگى گردن يا ستون فقرات مى ش شكس
ــدن و خفگى  ــدن آن و در نتيجه له ش به صندلى جلو باعث كنده ش
ــود. هنگام تصادف سرنشين جلويى براى سر  سرنشين جلويى مى ش
ــفت و  ــه هوا (Air Bag) س ــينان عقب خودرو، حكم يك كيس نش

زمخت را پيدا مى كند.
ــى را ناديده مى گيرند؟ به گفته  ــرا بعضى از افراد كمربند ايمن چ
ــينان صندلى عقب  ــتفاده سرنش ــان يكى از عوامل عدم اس كارشناس
ــخت گيرى نكردن اجراى  خودرو از كمربند ايمنى، ناكافى بودن و س

قانون است.
ــينان صندلى  به عنوان مثال در آمريكا، فقط در 15 ايالت سرنش

ــتن كمربند ايمنى هستند و مجازات عدم رعايت  عقب مجبور به بس
اين قانون، جريمه به نسبت اندك است.

نكته ديگر، عادت نكردن است. كسانى كه براى سال هاى طوالنى 
ــدود كننده و باعث  ــتفاده نكرده اند، آن را مح ــد ايمنى اس از كمربن
ــى مى دانند، ولى همين افراد چنانچه يك هفته به طور مداوم  ناراحت
ــتفاده كنند، ديگر بدون آن در خودرو نخواهند  از كمربند ايمنى اس

نشست.

توصيه هاى ايمنى
ــده، حتى اشيا به ظاهر بى اهميت چون ليوان و  بارهاى مهار نش
ــرده و... همچنين،  ــك هاى فش بطرى آب، تلفن همراه، لپ تاب، ديس
سرنشينان فاقد كمربند ايمنى يكى از عوامل مهم تشديد صدمات و 

تلفات ناشى از تصادفات رانندگى مى باشند.
براى در امان بودن از اين مخاطرات، كليه سرنشينان خودرو، اعم 
ــتى به محض استقرار در  ــينان صندلى جلو و يا عقب، بايس از سرنش

خودرو، كمربند ايمنى خود را ببندند.

نمونه ديگري از جدا كننده بار
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ــود،  ــتفاده مى ش ــه از خودروهاى داراى صندوق عقب اس چنانچ
ــش كرد تا هر گونه بار حتى اقالمى مثل كيف دستى،  بايستى كوش
ــل صندوق عقب قرار گيرند. در مورد اقالمى  چتر، كتاب و... در داخ
ــد، بايستى نهايت  ــافران باش كه به طور معمول حتماً بايد همراه مس
دقت را اعمال كرد تا بدون مهار در گوشه و كنار خودرو مثل جلوى 
داشبورد، فضاى پنجره عقب و... رها نشوند، بلكه آنها را در فضاى در 
ــده در ها، تورى پشت صندلى ها و... قرار داد، به طورى  نظر گرفته ش
ــند. همچنان كه در طى مقاله توضيح داده  ــده باش كه كامًال مهار ش
ــد، حتى يك تلفن همراه، چنانچه در گوشه اى از خودرو رها شده  ش
ــده و باعث  ــد، در تصادفات احتمالى مى تواند به اطراف پرتاپ ش باش

آسيب هاى جدى شود.
ــدوق عقب، مثل خودروهاى "هاچ  در مورد خودروهاى فاقد صن
بك"، "مينى ون"، "SUV" و ... بايستى به مراتب محتاط تر بود، البته 
ــينان، خواه سرنشينان صندلى جلو  در اين خودروها نيز كليه سرنش
و يا عقب خودروها بايستى به محض استقرار در خودرو كمربندهاى 
ــواس  ــتى دقت و وس ــورد "بار" بايس ــا، در م ــد. ام ــى را ببندن ايمن
 Cargo) ــترى اعمال كرد. اولين قدم تهيه يك "جدا كننده بار بيش
ــور مطمئنى از  ــيله فضاى باز به ط ــت، تا بدين وس Divider)" اس

قسمت سرنشين ها جدا شود.

ــاله اى در كالس آموزشى ايمنى  ــال 2001 پدر 33 س در بهار س
ــايل مربوط به استقرار كودكان  ــنايى خانواده با مس كه به منظور آش
ــركت كرد. اين پدر هميشه هنگام سوار شدن افراد  در خودرو بود، ش
خانواده در خودرو، نگران كودك 16 ماهه اش بود. در كالس آموزشى 
مزبور، متخصص ايمنى پس از ارائه توضيحات در مورد لزوم استفاده 
ــتقرار و تنظيم  از صندلى مخصوص خودرو براى كودكان، نحوه ى اس
اين صندلى ها، نحوه ى قرار دادن لوازم نوزاد در قسمت بار و... توضيح 
ــتى  ــه خودروهاى فاقد صندوق عقب، حتماً بايس ــه در اين گون داد ك
ــود، زيرا، هنگام تصادف ممكن است  ــتفاده ش از "جدا كننده بار" اس
ــمت جلوى خودرو پرتاب شده و به  ــمت عقب به قس ــام از قس اجس
ــينان خودرو، به ويژه كودكان، آسيب برسانند. اين توضيحات،  سرنش
ــده را وادار كرد تا يكى از اين جداكننده ها را خريده و در  پدر ياد ش
ــوار بر خودرو در حال  خودروى خود نصب كند، چند ماه بعد خانه س
ــك وانت پيكاب به  ــواده بودند كه در بزرگراه ي ــمت خان رفتن به س
ــرعت عرض بزرگراه را طى كرد و از عقب به خودروى آنها برخورد  س
ــط  ــرد، خودروى آنها به دور خود چرخيد و با بلوك هاى بتونى وس ك
ــراه برخورد كرد، پدر (راننده) و مادر هر دو كمربند ايمنى خود  بزرگ
را بسته بودند، بنابراين هيچ گونه آسيبى نديدند، اما هر دو آنها نگران 
كودك خود، هراسان به عقب نگاه كردند. تا ببينند آيا كودكشان نيز 
ــالم است يا نه؟ موجى از آرامش صورت هر دو را فرا گرفت، نوزاد  س

حتى خراش هم بر نداشته بود.
ــرو، جعبه  ــكه بچه، مقدارى كنس در حالى كه جعبه ابزار، كالس
ــا، امكان بروز  ــمت بار بودند، ام ــاى اوليه و... همگى در قس كمك ه
ــيب از ناحيه آنها منتفى بود. پدر خانواده در اين مورد مى گويد:  آس
بدون شك جدا كننده بار، جان كودك مرا نجات داد. قبل از آن كه در 
ــى ايمنى شركت كنم، هرگز هيچ مطلبى درباره اشياى  برنامه آموزش
ــنيده و نه خوانده بودم، اما حاال هر مطلبى كه  پرتابى خطرناك نه ش
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درباره ايمنى به دستم برسد، مطالعه مى كنم. 
ــژه خودروهايى كه از  ــه وي ــاى امروزى، ب خودروه
ــن و مينى ون ساخته شده  تركيب وانت پيكاب، استيش
ــمين روى چرخ هاى  ــن ترتيب اتاق نش ــع بدي و در واق
ــه احتمال  ــت، اما، ب ــت، راح ــكل گرفته اس خودرو ش
ــيار بود، به خطرات  ــت. بنابراين بايد هوش خطرناك اس

بالقوه متوجه و ايمن سفر كرد.
ــدا كننده بار"  ــه و نصب يك "ج ــن اقدام تهي اولي
ــه توصيه هاى  ــتى ب ــت. در اين مورد بايس ــب اس مناس
ــازنده خودرو توجه كرد. نكته بعدى رعايت چيدمان  س
ــتى اشيا طورى  ــت. به عنوان مثال، بايس صحيح بار اس
ــى عقب، باالتر  ــوند كه از صندل ــاى بار چيده ش در فض
قرار نگيرند، با استفاده از وسايلى مثل گيره مخصوص، 
قالب، طناب، نوارهاى مخصوص و... اشيا در محل خود 

محكم شوند.
تا حد امكان از آوردن اشياى سخت به داخل خودرو 
دورى شود. به عنوان نمونه، اسباب بازى ساخته شده از 
فوم به جاى اسباب بازى پالستيكى و يا فلزى، كتاب يا 
جلد معمولى به جاى كتاب با جلد گالينكور و... استفاده 
ــود. از كليه فضاهاى مطمئن مثل محفظه موجود در  ش
درها، محفظه تكيه گاه دست، كنسول مركزى و... براى 

قرار دادن اشياى كوچك و سبك استفاده شود.
اما نكته بسيار مهم، بستن كمربند ايمنى است، كه 
ــينان صندلى جلو و خواه صندلى  ــواه در مورد سرنش خ

عقب خودرو بايستى همواره انجام شود.
منابع:

1- Reader‘s Digest ,March2003 
2- www.R.D.com
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آتش سوزى خودرو از حوادث فوق العاده خطرناك و زيان بار است كه در 
ــاى مختلف اعم از تعميرگاه خودرو، داخل پاركينگ خانه و يا ضمن  محل ه
ــوع دارد. در تعميرگاه خودرو به طور  ــور از خيابان ها و جاده ها امكان وق عب
معمول در اثر عدم رعايت نكات ايمنى، مثل زمان جوشكارِى باك بنزين يا 
ــكارى اتاق خودرو، بى احتياطى ضمن استفاده از مايعات قابل اشتعال،  جوش

استعمال دخانيات و غيره امكان وقوع دارد.
در داخل پاركينگ خانه به طور معمول زمان تعمير ناشيانه و دستكارى 
ــيب به خودرو، خانه  ــا عالوه بر آس موتور خودرو، روى مى دهد، كه چه بس
ــور از خيابان ها و جاده ها، به  ــد. در ضمن عب ــى را نيز به آتش بكش و زندگ
ــق خودرو، هم به  ــتر مواقع حري ــهر در بيش خصوص در جاده هاى خارج ش
ــم بدتر از آن، مرگ دلخراش و  ــد و ه قيمت نابودى خودرو تمام خواهد ش
ــديد سرنشينان خودرو را به دنبال دارد. آتش سوزى خودرو در  يا جراحات ش

تمام كشورهاى جهان شايع مى باشد.
ــوزى، يك آتش سوزى،  ــور آمريكا از هر پنج آتش س براى مثال در كش
ــوزى  ــى از آتش س ــوزى يك مرگ ناش ــت مرگ بر اثر آتش س و از هر هش
ــور، به تقريب هر ساله 500 نفر جان خود را در اثر  ــت. در آن كش خودرو اس
آتش سوزى خودرو از دست مى دهند، 1800 نفر در اثر اين حادثه به سختى 
ــان نيز هنگام مبارزه با آتش سوزى  ــده، همچنين 1200 آتش نش مجروح ش

خودرو مجروح و مصدوم مى شوند.

آسيب پذيرى خودرو در مقابل آتش سوزى
خودرو، به خودى خود و به علل مختلف در مقابل آتش بسيار آسيب پذير 
مى باشد. براى مثال، صرف نظر از آن كه موتور خودرو بنزينى يا ديزل باشد، 
ــتعال كه به  ــه در باك (مخزن) آن مقدار قابل توجهى مايع قابل اش هميش

ـ آتش سوزى خودرو 3
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عنوان سوخت خودرو مصرف مى شود، قرار دارد.
ــوخت، بر حسب نوع گاز  ــوز بايستى به اين س در خودروهاى دوگانه س
مصرفى، CNG يا LPG را نيز اضافه كرد، كه در مخزن ديگرى به طور 
معمول در صندوق عقب خودرو جا گرفته است. براى تامين الكتريسته مورد 
ــود را دارد. در داخل اتاق خودرو  ــتم برق مخصوص به خ نياز، خودرو سيس
ــتيك، پارچه و ساير مواد كه  ــفنج (فوم)، الس ــتيك، اس مقدار زيادى پالس
ــند، به عنوان تشك، تودوزى و تزئينات به كار رفته  همگى آتشگير مى باش
ــت. چنانچه به اين مجموعه، "نقص فنى" مثل نقص سيستم انژكتور و  اس
ــل حمل مواد آتش زا،  ــپ بنزين (اويل پمپ)، "بى احتياطى" مث يا نقص پم
"اهمال" مثل رها كردن سيگار روى تشك خودرو "عدم نگهدارى صحيح" 
ــود، ميزان  ــور خودرو به روغن و گريس نيز اضافه ش ــل آلوده بودن موت مث

ــل حريق به خوبى  ــيب پذيرى خودرو در مقاب آس
ــود. و صد البته، نكته  ــخص مى  ش مش

مهمى كه نبايد فراموش شود، 
"تصادفات و سوانح 

 " ــى گ نند ا ر
است كه به 

ــت به آتش سوزى خودرو نيز  نوبه خود عالوه بر صدمات مختلف، ممكن اس
سبب شوند.

بى دفاع بودن افراد
ــراد حاضر در محل حادثه، اعم از  ــتر موارد، اف به طور معمول و در بيش
حادثه ديده و يا ديگران، در مقابل حادثه آتش سوزى خودرو بى دفاع هستند. 
زيرا، بيشتر آنها از اصول مقابله با حادثه بى اطالع مى باشند و بيشتر خودروها 
ــول آتش نشانى بوده، در نتيجه اغلب  ــايل الزم، به ويژه، فاقد كپس فاقد وس
حوادث آتش سوزى خودرو با خسارت هاى شديد مالى و جانى همراه است.

علل حادثه
ــوزى خودرو شود. اما نكته مهم  علل متعددى مى تواند باعث آتش س
ــگيرى  ــادگى قابل پيش ــه همگى اين علل و عوامل، به س آن ك
ــودرو را مى توان به  ــوزى خ ــند. علل آتش س مى باش
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صورت زير دسته بندى كرد:
1ـ نقص فنى: نزديك به 90 درصد آتش سوزى هاى خودرو به علت 
ــامل؛ پمپ بنزين معيوب و يا در موتورهاى انژكتورى،  ــت. ش نقص فنى اس
ــلنگ بنزين،  ــودگى يا نامرغوب بودن ش ــتم انژكتور، فرس نقص فنى سيس
ــتم برق فيوزها، نقص فنى و گيرپاژ پنكه،  نقايص باك بنزين، نقايص سيس
ــتم آب و  بخارى يا كولر خودرو، گرم كردن لنت هاى ترمز، نقص فنى سيس

رادياتور و...
2ـ تصادف خودرو: در بعضى از تصادفات رانندگى، به علل مختلف 
مثل واژگون شدن خودرو، آسيب ديدن باك، پاره شدن شلنگ بنزين، وجود 
ــوخت خودرو به بيرون  گالن محتوى بنزين در صندوق عقب و... مقدارى س

نشت كرده و مشتعل شده، در نتيجه باعث آتش سوزى خودرو مى شود.
ــت، چنانچه بالفاصله يا مدت كوتاهى بعد از تصادف،  الزم به تذكر اس
ــر بى توجهى و  ــع، حريق بعدى در اث ــد، در اكثر مواق ــوزى رخ نده آتش س
سهل انگارى افراد حاضر در محل حادثه، از جمله سرنشينان خودروها، افراد 
ــن  رهگذر و... رخ مى دهد. بدين ترتيب كه به طور معمول، اين افراد با روش
كردن آتش، براى مشخص كردن محل حادثه، استعمال دخانيات و... باعث 
مى شوند كه سوخت خودروها كه در نتيجه تصادف در سطح جاده يا خيابان 
جارى شده است، مشتعل شده و در نتيجه خودروهاى حادثه ديده نيز آتش 

بگيرند.
  3ـ ذخيره و حمل بنزين در گالن و سـاير ظروف متفرقه: 
ــاير ظروف متفرقه و قرار دادن ظرف مزبور  ذخيره بنزين در انواع گالن و س
ــى در مواردى قرار دادن آن در داخل اتاق  ــدوق عقب خودرو و يا حت در صن
ــوزى خودروها به شمار مى رود، كه متأسفانه  خودرو، يك عامل مهم آتش س
ــده است. گفتنى است،  تاكنون به دفعات، باعث وقوع حريق در خودروها ش
حتى اگر "گالن" مورد استفاده براى ذخيره و حمل بنزين از انواع مرغوب و 
مخصوص باشد، به نحوى كه هيچ گونه بنزين يا بخار بنزين از آن به خارج 
ــت نكند نيز تضمينى براى ايمنى نخواهد بود. زيرا همين گالن به ظاهر  نش

ــا به خصوص زمانى كه صندوق  ــر، در مواردى مثل تصادف خودروه بى خط
عقب آسيب ببيند، باعث آتش سوزى و حتى انفجار خواهد شد.

ــيلندر گاز، مربوط به اجاق گاز  4ـ حمل كپسـول گاز: كپسول يا س
آشپزخانه است و به هيچ وجه نبايد در صندوق عقب خودرو نگهدارى شود. 
ــول گاز در صندوق عقب يا در داخل اتاق خودرو  ــفانه قرار دادن كپس متأس
ــيلندر گاز پيك نيكى در داخل خودرو براى گرم  ــتفاده از س و بدتر از آن، اس

شدن، تاكنون بارها باعث انفجار آتش سوزى خودروها شده است.
5ـ اسـتعمال دخانيات: ريختن آتش سيگار به روى تشك خودرو 
نيز يكى از مخاطرات منجر به آتش سوزى است. اين حادثه به طور معمول 
ــتفاده از خودرو، مدتى از آن  ــاعت اس زمانى اتفاق مى افتد كه بعد از چند س
استفاده نشده و خودرو در گوشه اى متوقف شود (به عنوان مثال در شب ها). 
ــيگار" باقى  ــت كه "ته س ــتر به اين صورت اس نحوه ى وقوع حادثه نيز بيش
ــتعمال دخانيات، كه روى تشك خودرو افتاده است، ابتدا تشك  مانده از اس
مزبور را سوزانده، سپس با توسعه حريق باعث به آتش كشيده شدن خودرو 

مى  شود.
6ـ عدم رعايت نظافت، نظم و ترتيب: قرار دادن انواع و اقسام 
ــگير در صندوق عقب خودرو، به عنوان مثال قرار دادن  ــايل آتش مواد و وس
ــپرى (حشره كش، خوشبوكننده هوا و...)، قوطى رنگ، ظرف  انواع قوطى اس
ــكازين و روغن موتور و... در صندوق عقب خودرو يكى ديگر از عوامل  واس
ــوزى خودرو است. همچنين آلوده بودن موتور خودرو و فضاى داخى  آتش س
محل موتور به روغن، قرار دادن دستمال و تكه پارچه هاى آغشته به روغن 
ــعه  ــاى داخلى موتور و... نيز به نوبه خود مى تواند باعث وقوع و توس در فض

حريق در خودرو شود.

گسترش آتش در خودرو
ــه اين كه حريق خودرو چگونه و يا در اثر چه عاملى، رخ داده  با توجه ب
باشد و يا از كدام نقطه شروع شود، سرعت گسترش آن متفاوت است. ولى 
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ــت به طور  ــه طور معمول در طى چهار دقيقه فضايى كه موتور در آن اس ب
ــد تا آتش به تمام  ــود و حدود 11 دقيقه طول مى كش ــتعل مى ش كامل مش
ــت چنانچه قبل  ــرده، آن را به كلى در برگيرد. بديهى اس ــرايت ك خودرو س
ــود، به طور معمول اقدامات  ــبت به اطفاى آتش اقدامى نش از اين مدت نس
بعدى براى جلوگيرى يا كاهش زيان هاى جانى و مالى و به خصوص نجات 

سرنشينان آن بى فايده است.
ــديد خودرو، كه باك بنزين  ــيار ش به ندرت و به ويژه در تصادفات بس
ــا در صورتى كه در صندوق عقب گالن و ظرف محتوى  ــه مى بيند و ي صدم
ــته باشد، ممكن است آتش سوزى چنان سريع اتفاق افتد كه  بنزين قرار داش

به "انفجار" شبيه باشد.

حفاظت و ايمنى
ــوزى خودرو و پيامدهاى زيان بار آن اقدامات  در مورد اجتناب از آتش س
ــكات ايمنى و  ــت: 1ـ رعايت ن ــور اصلى اس ــه مح ــى مبتنى بر س حفاظت
ــول آتش نشانى و 3ـ آشنايى با  ــگيرى كننده، 2ـ تجهيز خودرو به كپس پيش
ــوزى خودرو. درباره ى هر يك از اين موارد در زير  نحوه ى مقابله با آتش س

توضيحاتى داده مى شود:
ــى مى توان به ميزان  ــاده ايمن 1ـ نـكات ايمنى: با رعايت نكات س
ــودرو در امان بود. در اينجا نيز  ــوزى خ زيادى از مخاطرات منجر به آتش س

اهم موارد ايمنى از خطر آتش سوزى خودرو، فهرست وار ذكر مى شود.
اطمينان از سالم بودن باك بنزين، اطمينان از سر نرفتن بنزين، هنگام 

سوخت گيرى، چكه نكردن بنزين به روى اگزوز و ساير سطوح داغ.
ــلنگ بنزين و محكم بودن اتصاالت مربوط  ــالم بودن ش مرغوب و س

به آن.
بى عيب و نقص بودن پمپ بنزين (اويل پمپ) و محكم بودن اتصاالت 
ــت بنزين از آن و در موتورهاى انژكتورى، اطمينان  آن، اطمينان از عدم نش

از سالم و مرغوب بودن قسمت هاى مختلف سيستم انژكتور.

ــالم و مرتب، خوددارى از دستكارى  ــالم بودن باطرى، سيم كشى س  س
آنها، استفاده از فيوزهاى مناسب و جعبه فيوز منظم.

ــاى الكتريكى مثل موتور  ــالم و بى نقص بودن موتوره ــان از س  اطمين
پنكه كولر يا بخارى.

ــرار دادن گالن بنزين در  ــره بنزين در گالن و خوددارى از ق ــدم ذخي  ع
ــيلندر گاز  ــول گاز، اعم از س ــودرو. همچنين خوددارى از قرار دادن كپس خ

پيك نيكى و يا سيلندر اجاق گاز، در صندوق عقب خودرو.
ــته نبودن موتور خودرو به روغن، همچنين خوددارى از قرار دادن   آغش

تكه پارچه هاى آغشته به روغن در فضاى داخلى خودرو.
ــن و مقررات راهنمايى و رانندگى، به ويژه براى دورى از   رعايت قواني

سوانح رانندگى. 
2ـ تجهيـز خودرو به كپسـول آتش نشـانى: تجهيز خودرو به 
ــت كه در بسيارى از  ــانى از آنچنان اهميتى برخوردار اس ــول آتش نش كپس
ــور بلژيك، در اين باره مقررات "اجبارى" وجود  ــورهاى جهان مثل كش كش
ــاز در هر  ــهور خودروس ــيارى از كارخانه هاى مهم و مش دارد. همچنين بس
ــانى در محل مخصوصى  ــول آتش نش ــك از توليدات خود يك عدد كپس ي
ــور ما تعداد خودروهايى كه در  ــرار مى دهند. اما با تمام اين احوال، در كش ق
آنها كپسول آتش نشانى نصب شده باشد، بسيار اندك است. اما در آن تعداد 
ــول نامناسب  ــيله وجود دارد، يا محل نصب كپس از خودروهايى كه اين وس
ــال ها، آن را بازديد و مجدداً  ــت، يا بعد از نصب و حتى بعد از گذشت س اس
ــارژ نكرده اند و يا افراد، به ويژه رانندگان خودرو طرز صحيح كار با آن را  ش

نمى دانند.
1ـ 2ـ آشنايى با كپسول آتش نشانى مخصوص خودرو

ــول هاى آتش نشانى  ــده كپس ــول ها در واقع نمونه كوچك ش اين كپس
ــوخت  ــند. به خاطر وجود س ــيله نفر) مى باش پرتابل (قابل حمل ونقل به وس
ــك و ساير مبلمان خودرو، مواد داخل آنها يا "پودر چند  خودرو همچنين تش
حالته" و يا "مواد تميز (جانشين هالون)" مى باشد. با توجه به محدوديت فضا 
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ــب ترين ظرفيت، مقدار دو كيلوگرم پودر و يا دو كيلوگرم  در خودروها مناس
ــانى  ــول هاى آتش نش ــد. به طور معمول كپس ــين هالون مى باش مواد جانش
ــند، كه در  ــازوكار عمل كنند "اهرمى" مى باش ــوص خودرو داراى س مخص
ــردن اهرم، به سادگى  مواقع لزوم مى توان پس از خارج كردن ضامن، با فش

كپسول مربوطه را به كار انداخت.

2ـ 2ـ راهنمايى براى محل نصب
ــب براى نصب كپسول آتش نشانى در داخل خودرو  انتخاب محل مناس
ــت. در اين مورد بايد به دو نكته اساسى توجه داشت، يكى  ــيار مهم اس بس
ــول طورى باشد كه دسترسى به آن سريع و آسان  اين كه محل نصب كپس
باشد. نكته ديگر آن كه در محلى نصب شود كه هنگام ترمزهاى شديد و يا 

تصادف احتمالى عاملى براى ايجاد آسيب نباشد.
ــول ها را در  ــده است كه اين كپس ــتر موارد ديده ش ــفانه در بيش متأس
ــتون  چپ و يا راست اتاق نصب كرده اند، غافل از آن كه با اين كار  باالى س
ــينان خودرو با چه خطر مهمى روبرو هستند. زيرا همان طور كه قبًال  سرنش
ــديد و ناگهانى و يا تصادفات رانندگى،  ــد، در صورت ترمزهاى ش ــاره ش اش
ــينان خودرو در معرض برخورد با اين وسيله و خداى  ــاير سرنش راننده و س

نخواسته آسيب هاى شديد ناشى از آن خواهند بود.
ــر صندلى راننده  ــانى، زي ــول آتش نش ــن محل براى نصب كپس بهتري
ــى مزاحمتى فراهم نكند  ــرطى كه براى تنظيم صندل ــد. البته به ش مى باش
ــانى مخصوص خودرو از نظر اندازه و حجم به  (بيشتر كپسول هاى آتش نش
ــده اند كه مى توان آنها را به راحتى در زير صندلى راننده  ــاخته ش صورتى س
ــود ـ به هر  نصب كرد، بدون آن كه براى تنظيم صندلى، مزاحمتى فراهم ش

حال قبل از نصب، بايد در اين مورد مطمئن شد).

3ـ 2ـ بازديد و شارژ مجدد
ــاير كپسول هاى آتش نشانى، كپسولى كه در خودرو نصب شده  مانند س
ــرد. در اين مورد به  ــورد بازديد قرار گي ــد در فواصل معين م ــت نيز باي اس
ــور كامل مراعات كرد.  ــتگاه را به ط ــازنده دس خصوص بايد توصيه هاى س
ــتر كپسول هاى آتش نشانى مخصوص خودرو فشار سنج دارند، بنابراين  بيش
با مشاهده "فشارسنج" مربوطه مى توان مطمئن شد كه آماده به كار است و 
ــارژ مجدد نياز دارد. براى شارژ حتمًا بايد به موسسات معتبر مراجعه  يا به ش

كرد.
3ـ آشنايى با نحوه ى مقابله با آتش سوزى خودرو: آتش سوزى 
ــريع شروع  ــتى مقابله با آن خيلى س ــت كه بايس خودرو از جمله حوادثى اس
شود. اما اين سرعت عمل بايد با دقت عمل نيز همراه باشد. مثل تمام موارد 
ــماره تلفن 125 از سازمان آتش نشانى  ــوى بايد در اسرع وقت با ش آتش س
ــود. همچنين برحسب مورد و به ويژه  ــت كمك ش و خدمات ايمنى درخواس
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چنانچه عالوه بر آتش سوزى، حادثه تصادف خودروها نيز رخ داده و عده اى 
ــماره تلفن 110 نيروى انتظامى و يا تلفن  ــده اند، با ش مجروح و مصدوم ش

115 مركز فوريت هاى پزشكى تماس گرفته و از آنها نيز استمداد شود. 
ــورى از ارگان هاى  ــريع و ف ــتمداد س ــاده، يعنى اس ــا همين اقدام س ب
ــى مجروحان  ــراى مقابله با حادثه و نجات اساس ــط، مهمترين قدم ب ذى رب
سانحه رانندگى برداشته شده است. اما از آن جايى كه بيشتر آتش سوزى ها در 
لحظات اوليه وقوع چندان شديد نيستند، در صورت در اختيار داشتن كپسول 
آتش نشانى و آشنايى با طرز صحيح كار با آن، مى توان با اقدام فورى آتش 

را در نطفه خفه كرد. بنابراين:
ــر دليل موتور خودرو  1ـ3ـ اشـتعال موتور خودرو: چنانچه به ه

آتش گرفته و در موتور (كاپوت) نيز بسته است، به شرح زير عمل شود:
 چنانچه موتور خودرو روشن و در حال كار است؛ با برگرداندن 

سوييچ موتور را خاموش كنيد.
 برداشـتن كپسـول آتش نشـانى و آماده كردن آن؛ كپسول 
ــمت حريق برويد. "پلمپ" آن  ــانى را از محل نصب برداشته، به س آتش نش
ــيد، خروج مواد  ــته باش را برداريد، ولى هنوز آن را به كار نيندازيد. توجه داش
ــين هالون"  ــول دو كيلويى محتوى "مواد جانش خاموش كننده از يك كپس
ــول دو كيلويى محتوى "پودر" حدود 26 ثانيه  ــش ثانيه و از كپس حدود ش
ــول بى موقع و قبل از قرار گرفتن در  ــد. بنابراين چنانچه كپس طول مى كش
ــب تا كانون حريق به كار انداخته شود، چه بسا مواد داخل آن،  فاصله مناس
ــده و  ــتگاه خارج ش قبل از آن كه در مبارزه با آتش به كار رود، بيهوده از دس

كپسول مزبور خالى شود.
 قرار گرفتن در فاصله مناسب؛ بايستى در يك فاصله مناسب از 
ــوختگى ناشى از  ــتعل قرار گرفت، نه آنقدر نزديك كه خطر س خودروى مش
تماس شعله هاى آتش وجود داشته باشد و نه آنقدر دور كه مواد اطفاعى به 

كانون اصلى آتش نرسد.
 هدف گرفتن كانون اصلى آتش؛ با توجه به آن كه چه قسمت از 

ــت، كانون اصلى آتش و نه شعله هاى آن  ــوزى شده اس خودرو دچار آتش س
هدف گرفته شود. در اينجا فرض بر آن است كه موتور خودرو مشتعل شده 
ــه علت ريزش بنزين و...  ــا، چنانچه در زير موتور، در كف زمين ب ــت، ام اس

آتش وجود دارد، ابتدا بايد اين آتش را هدف گرفت.
ــول را خارج كرده،  بـه كار انداختـن خاموش كننده؛ ضامن كپس
ــازوكار عمل كننده دستگاه به كار انداخته شود. همان طور كه قبًال اشاره  س
ــتر كپسول هاى آتش نشانى ويژه خودرو از  شد، سازوكار عمل كننده ى بيش
ــتگاه به كار مى افتد و  ــردن اهرم، دس ــت، بنابراين با فش نوع "اهرمى" اس
ــار، خروج مواد اطفاعى متوقف مى شود. چنانچه از كپسول  ــتن فش با برداش
پودرى استفاده مى شود، با حركت دادن دست، مواد خروجى به صورت جارو 
كردن به كانون حريق، به طور مثال بنزين مشتعل شده در زير موتور خودرو 
ــپس از زير و پايين موتور، همچنين از جلوى خودرو كه در  ــيد شود. س پاش
اصطالح "جلو پنجره" نام دارد، مواد خاموش كننده به سمت موتور مشتعل 
ــروع مقابله با حريق و تا اين  ــتاده شود. بايد توجه داشت، از ابتداى ش فرس

مرحله نبايد در موتور (كاپوت) را باز كرد.
ــاهده شد، اقداماتى كه  در موتور كمى باز شـود؛ پس از آن كه مش
تاكنون انجام گرفته مفيد بوده و آتش فرو نشسته است، بايد كاپوت خودرو 
ــى از داغ  ــوختگى ناش ــت در مقابل س ــى باز كرد. براى حفاظت دس را كم
ــيدن دستكش مخصوص، دست گرفتن  بودن احتمالى در موتور، بايد با پوش

دستمال و... دست ها را به خوبى محافظت كرد.
هنگام باز كردن در موتور بايد كامًال مراقب بود و از بلند كردن ناگهانى 
ــت با باز كردن ناگهانى و  ــل در موتور خوددارى كرد، زيرا ممكن اس و كام
ــه داخل فضاى موتور، آتش دوباره و به  ــل در موتور در اثر هجوم هوا ب كام
ــدت شعله ور شود. بنابراين با احتياط كامل فقط كمى در موتور باز شود و  ش
از همان فاصله كم بين در موتور و اتاق خودرو، بقيه مواد خاموش كننده به 

داخل محفظه موتور پاشيده شود.
در صورت لزوم عمليات اطفاعى تكميل شود: در بيشتر موارد، 
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ــود. اما،  ــد، آتش موتور خودرو خاموش مى ش با اقداماتى كه توضيح داده ش
ــدت آتش، پس از به كار بردن  چنانچه به هر علت، به طور مثال به علت ش
ــدن آن، هنوز آتش به طور كامل خاموش  ــانى و خالى ش ــول آتش نش كپس
ــول ديگرى تهيه شود. به طور مثال با  ــده است، بايستى به سرعت كپس نش
گرفتن كپسول از خودروهاى در حال عبور و پس از آماده كردن آن مى توان 
ــه داخل محفظه محل موتور  ــا كمى باز كردن در موتور مواد اطفاعى را ب ب
ــه با باز كردن كامل در  ــود. در ادام ــت كرد تا آتش به كلى خاموش ش هداي
موتور بايد بقيه مواد اطفاعى را به سطح موتور فرستاد تا هر گونه آتش باقى 

مانده اطفا شود.
ــه خودرويى دچار  2ـ3ـ آتـش در داخـل اتـاق اتومبيل؛ چنانچ

آتش سوزى شده است و افرادى در آن هستند؛
برداشتن كپسول آتش نشـانى و آماده كردن آن: مانند مورد 
ــمت خودروى  ــته به س ــانى را از محل نصب برداش ــول آتش نش قبل، كپس

مشتعل حركت كنيد، در اين فصله پلمپ آن را برداريد.
باز كردن در خودرو؛ در نهايت احتياط و با رعايت مراقبت هاى الزم 
ــود. در صورت قفل  ــعله هاى آتش، در خودرو باز ش براى در امان بودن از ش
ــه  پايين كپسول به يكى  ــيله ى وارد آوردن ضربه با گوش بودن در ها، به وس
ــه هاى در خودرو، شيشه مزبور را شكسته، قفل در را آزاد كرده و در  از شيش

را باز كنيد.
آتش  خاموش كن را به كار اندازيد: پس از هدف گرفتن كانون 
اصلى آتش، كپسول آتش نشانى را به كار بيندازيد تا كمى از شعله هاى آتش 
ــيدن مواد اطفاعى به سرنشينان خودرو،  ــود. تا حد ممكن از پاش ــته ش كاس
ــوئيچ،  ــت، با برگرداندن س ــن اس خوددارى كنيد. چنانچه موتور خودرو روش

موتور را خاموش كنيد.
ــينان  سرنشـينان خودرو را نجـات دهيد؛ كمك كنيد تا سرنش
خودرو از آن پياده شوند. سپس با پاشيدن مواد اطفاعى به تمام قسمت هاى 

مشتعل، آتش را اطفا كنيد.
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چنانچه خودرو واژگون شده است؛ چنانچه به هر علت خودروى 
مشتعل واژگون شده و افرادى در آن هستند، (كه حادثه فوق العاده هولناكى 
ــتى به فوريت و از چند جهت به آتش حمله كرد. بنابراين، با  ــت،) بايس اس
ــاير خودروهاى عبورى و انجام عمليات اطفاعى به اتفاق  كمك گرفتن از س
ــد، اقدام كنيد، تا آتش خاموش و  ــرحى كه در باال ذكر ش و هم آهنگ، به ش
ــينان آن نجات يابند و يا در اين فاصله، نيروهاى امدادى كه قبًال از  سرنش
ــتمداد شده بود، به محل حادثه رسيده و هدايت عمليات را به عهده  آنها اس

گيرند.
3ـ3ـ حريق الستيك هاى خودرو؛ چنانچه به هر علت الستيك 
ــاير موارد قبل كپسول  ــت. مانند س ــتيك هاى خودرو آتش گرفته اس با الس
آتش نشانى را از محل نصب برداشته، پلمپ آن را برداشته و به سمت كانون 

حريق برويد، در فاصله مناسب قرار گرفته و:
تك تك الستيك هاى مشتعل را خاموش كنيد: با هدف گرفتن 
ــتيك مشتعل، كپسول آتش نشانى را به كار اندازيد. چنانچه چند عدد از  الس

آنها مشتعل شده اند، تك تك الستيك ها را خاموش كنيد.
ــول «پودرى»  عمليـات اطفاعـى را تكميل نمايـد: اگر از كپس
ــعله آتش كمى آب به الستيك  ــدن ش ــتفاده مى كنيد، بعد از خاموش ش اس

مزبور بپاشيد تا هر گونه خطر برگشت شعله منتفى شود.
از السـتيك زاپاس مراقبت كنيد؛ از همان لحظه نخسِت مبارزه 
ــرعت، الستيك زاپاس  ــخص ديگرى با احتياط كامل ولى به س با آتش، ش

خودرو را از آن خارج كند.
ــروع حادثه چنانچه موتور  مراقب ريزش بنزين باشـيد؛ از بدو ش
ــن است با برگرداندن سوييچ آن، موتور را خاموش كنيد. در هر  خودرو روش
ــال مراقب ريزش احتمالى بنزين بوده، براى مبارزه با آتش احتمالى آماده  ح

باشيد.
ــتى به  ــردن آتش در فضاهاى باز، بايس ــگام خاموش ك تذكـر 1: هن

صورتى قرار گرفت كه وزش باد از سمت پشت سر باشد.

ــوزى  ــاهده خودرويى كه دچار آتش س تذكر 2: هنگام رانندگى و مش
ــت، ولى، توقف ناگهانى،  ــيار مهم اس ــت، اگرچه سرعت عمل بس شده اس
ــتعل، به سرعت و بى توجه به اطراف، از  توقف بالفاصله جنب خودروى مش
ــدن و ... از جمله عكس العمل هاى اشتباه است كه با  خودروى خود خارج ش
ــخص عمل   ــرايت آتش و برخورد خودروهاى عبورى با ش بروز تصادف، س
كننده، نه تنها كمكى به مقابله با حادثه اصلى نمى كند، بلكه با وقوع حوادث 

جديد، بر وخامت اوضاع مى افزايد.
ــخاصى كه قصد كمك دارند، بايستى با  بنابراين در اين گونه مواقع، اش
ــرعت اتومبيل خود كاسته، راهنما را روشن كرده،  احتياط كامل كم كم از س
ــب و امنى خودروى خود را با روشن گذاشتن فالشرها پارك  در محل مناس
ــانى داخل خودرو را برداشته، با احتياط كامل  كنند، سپس، كپسول آتش نش

به سمت خودروى حادثه ديده حركت كنند.
ــخص كمك كننده بر هر چيز  تذكر 3: در كليه حوادث حفظ ايمنى ش
ــت و يا  ــترده اس ــديد و گس ــت. بنابراين، چنانچه آتش ش ديگرى مقدم اس
ــتى از انجام اعمال خطرناك كه  ــاير مخاطرات وجود دارد، بايس چنانچه س
ــه طور معمول فقط با وقوع حوادث جديد بر وخامت اوضاع مى افزايد، جداً  ب

خوددارى كرد.
ــراف صحنه حادثه  ــد از تجمع در اط ــاير موارد، باي ــن مانند س همچني
ــه ويژه اگر خودروهاى درگير  ــوزى، ب خوددارى كرد. در مورد حادثه آتش س
حادثه از انواع «دو گانه سوز» باشند، ممكن است حتى بعد از خاموش شدن 
ــتى حتمًا از تجمع در اطراف آنها  ــند. بنابراين بايس آتش هنوز خطرناك باش

خوددارى كرد.

منابع:

1ـ راهنماى فوريت ها و موارد اضطرارى پيشگيرى و مقابله با آن، مترجمان؛ 

دكتر فخرالدين محالتى، دكتر عباس آذرين، محمدباقر ترشيزى، شركت 

كتاب براى همه، تهران، بى تا.

2 -Erste Hilfe Handboch ,fink-kűmmerly + Frey
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همانطور كه مي دانيم تصادفات رانندگي و تلفات ناشي از آن، خسارات 
ــاليانه بيش از  ــور وارد مي نمايد بطوريكه س جاني و مالي فراواني را به كش
ــور را  ــدود 7% توليد ناخالص داخلي كش ــته و هزينه اي در ح 27000 كش
ــب اجتماعي جبران ناپذيري  ــه پيكره اقتصاد جامعه تحميل نموده و عواق ب
ــائل و  ــردد، لذا توجه به آن به عنوان يكي از مهمترين مس ــب مي گ را موج
مشكالت كشور ضروري مي باشد كه در اين راستا و در طول ساليان گذشته 
ــا حداكثر توان اجرايي و با همكاري  ــي، برنامه ريزي، مديريت و ب و با بررس

ــئول و مرتبط در جهت جلوگيري و كاهش حوادث  ــاير دستگاههاي مس س
ــور تصميمات و اقدامات متعددي به مورد اجرا گذارده شده  رانندگي در كش
ــتيابي به نتايج فابل قبولي در كنترل حوادث رانندگي و  كه ما حصل آن دس

افزايش و ارتقاء ايمني در راههاي مواصالتي كشور مي باشد. 
ــور  در گزارش پيش رو ابتدا مروري بر وضعيت ايمني جاده اي در كش
ــاخصهاي مطرح در زمينه ايمني بازگو و در قسمت دوم  ــاس آمار و ش بر اس
راهبردها و رويكردهاي ضروري براي ارتقاء ايمني بر اساس تجارب جهاني 

حسن عبدوس
كارشناس اداره كل ايمني و ترافيك

محمدپگاه رشيدبيگي
كارشناس اداره كل ايمني و ترافيك

مروري بر وضعيت ايمني حمل و نقل در كشور
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ــور بيان گرديده و در قسمت آخر اهم  ــيهاي صورت پذيرفته در كش و بررس
ــط سازمان راهداري و حمل و نقل  اقدامات و فعاليتهاي صورت گرفته توس
ــازمان در خصوص بهبود سطح  جاده اي و اداره كل ايمني و ترافيك اين س

ايمني راهها ارايه مي گردد.

الف) وضعيت ايمني راهها در ايران
در كشور ايران بيش از 90% جابجايي كاال و مسافر از طريق حمل ونقل 
ــهم حمل ونقل ريلي، دريايي و هوايي مجموعا  جاده اي صورت پذيرفته و س
ــد. سهم باالي جاده در حمل و نقل به داليل مختلف  كمتر از 10% مي باش
ــان از هر نقطه به جاده، پايين بودن هزينه هاي  ــي آس نظير امكان دسترس
ــتفاده از جاده، مالكيت وسيله نقليه و امكان مديريت سفر و آزادي عمل  اس
ــفر، باعث ايجاد تقاضاي باالي سفر، افزايش ترافيك و  ــتر در طول س بيش
ــت. بر طبق آمار پزشكي قانوني و پليس  ــتر گرديده اس نهايتًا تصادفات بيش
راه ناجا به طور متوسط از مجموع تصادفات به وقوع پيوسته در سال، حدود 
ــهري به وقوع  ــهرها و 25% فقرات در جاده هاي برون ش ــا در ش 75% آنه
ــور معكوس بوده بطوريكه  ــي از اين تصادفات بط مي پيوندد؛ اما تلفات ناش
ــهرها و 70% آن در جاده ها اتفاق مي افتد  بيش از 30% تلفات در داخل ش
ــهري دارد كه از اين  ــدت باالي تصادفات در راههاي برون ش كه بيانگر ش
ميان نيز حدود 35% در نزديكي مراكز شهري و بطور مشخص در نوار 20 

كيلومتري شهرها صورت مي پذيرد.

الـف-1-  تعـداد تصادفـات، تلفات و مصدوميـن حوادث 
رانندگي

تصادفات:
تعداد تصادفات در محدوده راههاي برون شهري و در دهه گذشته بطور 
ــاالنه حدود 13,7% افزايش داشته است كه با توجه به اقدامات  ــط س متوس
ــال  ــد تصادفات در س صورت گرفته در زمينه ايمني عبور و مرور، ميزان رش

85 به  9,8% كاهش پيدا كرده است.
تلفات :

ــال 82 بطور متوسط ساليانه 11/4% رشد  تعداد تلفات جاني تا پايان س
ــال هاي 83 ، 84 و 85 از كاهش نسبي قابل قبولي  ــت. اين آمار در س داش
ــروع سال 1386 و در طي 8  ــت كه اوج اين كاهش با ش برخوردار بوده اس
ــال با 15/2% كاهش در تعداد كل كشته ها و 19% در  ــت امس ماهه نخس

فوتيهاي برون شهري به وقوع پيوسته است. 
مصدومين :

در دهه گذشته تعداد مصدومين بطور متوسط ساالنه 17% رشد داشته 
و در سال 85 رشد آمار مصدومين تقريبًا متوقف و به ميزان 0/9% رسيد. در 
ــال جاري و همانند تعداد تلفات، كاهش قابل توجهي در تعداد مصدومين  س
حوادث رانندگي به ميزان 10/5% طي 8 ماهه نخست از سال گزارش شده 

است. 

الف-2- شاخصهاي ايمني حمل و نقل
      سنجش وضعيت ايمني حمل ونقل در كشور با منظور نمودن رشد 
جمعيت و افزايش تقاضاي سفر و نيز توليد روز افزون وسايل نقليه در قالب 
ــاخصهاي بين المللي "كشـته به 10 هزار وسيله نقليه" و "كشته به 100  ش
هـزار نفر جمعيـت" صورت مي پذيرد كه به روند تغييرات آنها در يك دهه 

گذشته اشاره مي گردد.
شاخص كشته به 10 هزار وسيله نقليه 

ــش يافته كه با  ــاخص افزاي ــال 73 لغايت 80 بطور كلي اين ش از س
ــته،  ــال گذش ــده در زمينه ايمني عبور و مرور در پنج س اقدامات انجام ش
ــال 1380 به عدد 17/3 در سال 85  يعني  ــاخص از عدد 34 در س اين ش
ــبي وضعيت ايمني  نزديك به 50 درصد كاهش يافته كه بيانگر بهبود نس
ــالهاي  ــايل نقليه طي س ــه با نرخ رو به تزايد وس راهها در ايران در مقايس

ــد    .   ــته باش گذش
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شاخص كشته به 100 هزار نفر جمعيت
ــته بيش از 5 برابر نرخ رشد جمعيت  ــدن در دهه گذش نرخ موتوريزه ش
ــت، از اينرو اين شاخص در طول دهه گذشته همواره روند صعودي  بوده اس
ــال 1375 به عدد 39/1 در  ــاخص از عدد 20/5 در س ــته است. اين ش داش
ــال 85 افزايش يافته، اما نرخ رشد آن در 4 سال اخير تقريبًا متوقف و در  س
ــال 1385 اين شاخص روند كاهشي يافته و از عدد 40/5 به عدد 39/12  س
رسيده كه انتظار مي رود با اراده و عزم ملي بوجود آمده براي كاهش سوانح 
ــور، شاهد كاهش بيشتر اين شاخص و احراز جايگاه مناسب  رانندگي در كش

در ايمني حمل ونقل بين كشورهاي دنيا باشيم.

ب) راهبردهـا و رويكردهاي مطرح در زمينه بهبود وضعيت 
ايمني راهها 

ــورت پذيرفته در  ــله اقدامات ص ــي و سلس ــاس تجارب جهان ــر اس  ب
ــيهاي انجام  ــي و همچنين بررس ــق در زمينه ارتقاء ايمن ــورهاي موف كش
گرفته در كشور اهم هدف گذاري و سياستها و استراتژي كلي كه بايستي 
ــده  در زمينه ارتقاء ايمني مد نظر قرار گيرد در  قالب 10 بند زير آورده ش

ــت   . اس
ــبت به  ــاس نمودن افكار عمومي نس ــر نگرش ها در جامعه و حس تغيي

كاهش تصادفات. 
ــتاي  ــازمانها و ارگانهاي مرتبط با حمل و نقل در راس 2- هماهنگي س

برنامه ريزي و اجراي فعاليتهاي كاهش تصادفات و تلفات. 
ــه  ــازي در س ــت و فراگير بودن برنامه ها و اقدامات ايمن س 3- جامعي

بخش قبل، بعد و حين تصادف. 
4- مستمر بودن اقدامات. 

5- سازگار كردن سيستمهاي ترافيك با رفتار انساني.
ــي حمل و نقل با  ــراي فعاليتهاي ايمن ــاي قانوني بر اج ــاد مبن 6- ايج

رويكرد سختگيرانه.

ــتفاده از روشها، فناوري و تجهيزات نوين و هوشمند (ITS) در  7- اس
حمل و نقل (در بخشهاي راه، وسيله نقليه و كنترل و نظارت).

ــاركت و  ــي از بودجه عمومي و مش ــص منابع مال ــن و تخصي 8- تعيي
ــي و بهره گيري از  ــروژه هاي ايمن ــذاري بخش خصوصي در پ ــرمايه گ س

منابع خارجي. 
9- تالش در جهت بهنگام و كارآمد نمودن قوانين و مقررات مطابق با 

وضعيت عمومي حمل و نقل جاده اي.
10- رويكرد عدالت اجتماعي همگام با توسعه ايمني در حمل و نقل. 

ج) اقدامات انجام شـده و برنامه هاي پيش رو در خصوص 
ارتقاي سطح ايمني راهها 

    بر اساس بند ب گزارش حاضر و تقسيم بندي علل وقوع تصادفات به 
سه عامل انساني، راه و وسيله نقليه، اقدامات و فعاليتهاي سازمان راهداري 
ــك به عنوان  ــژه اداره كل ايمني و ترافي ــاده اي و به وي ــل و نقل ج و حم
متولي بخش ايمني سازمان در سر فصلهاي مديريت و هماهنگي- كنترل و 
ــازي- اقدامات  نظارت- تامين منابع مالي و اعتبارات- آموزش و فرهنگ س
ــده كه در  ــي راه و... تفكيك و در هر بخش به مورد اجرا گزارده ش مهندس

ذيل به اهم موارد آن اشاره مي گردد.

هماهنگي و مديريت ايمني حمل و نقل در سطح ملي
ــيون ايمني راههاي كشور با عضويت تمامي دستگاهها  تشكيل كميس
ــه منظور ايجاد  ــال 1382 ب ــط با ايمني در س ــئول و مرتب ــاي مس و ارگانه
ــخيص وظايف  ــطح ملي و تعريف و تش مديريت يكپارچه و هماهنگ در س
ــتگاها در زمينه ايمني راههاي درون و برون  ــئوليتهاي هر يك از دس و مس

شهري كشور.
ــب و مصوبات متعدد در طي چهار سال  اتخاذ تصميمات و تدابير مناس

فعاليت كميسيون كه دستاوردهاي ارزشمندي را به دنبال داشته است. 
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آموزش، تبليغات، فرهنگ سـازي و ارتقاي آگاهي عمومي 
ــت ارايه آموزش هاي تخصصي و  ــترده اي جه برنامه ها و اقدامات گس
ــودكان و نوجوانان، رانندگان  ــردم اعم از ك ــار مختلف م عمومي براي اقش
ــت كه نمونه هايي از  ــافر و عموم مردم انجام پذيرفته اس حرفه اي بار و مس

آن عبارتند از:
اجراي طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راهها در كل كشور با پوشش 
ــه و بيش از 200 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف ابتدايي و  800 مدرس
ــي. اين طرح در دو بخش آموزش هاي تئوري و نظري ترافيك و  راهنماي

ــازي فيزيكي محوطه مقابل مدارس اجرا مي گردد. ايمن س
ــاخت و يا بهره برداري بودن 29 پارك ترافيك در 20 استان  در حال س

كشور با هدف تأمين آموزش هاي عملي براي كودكان. 
ــري  ــبكه سراس راه اندازي برنامه راديويي صداي راهبران از راديوي ش
ــه و برنامه ريزي در  ــتاني و پخش آن در دو نوبت در هفت ــبكه هاي اس و ش

خصوص راه اندازي سيماي راهبران.
ــل“ همزمان با  ــينمايي ”ايمني حمل ونق ــم س ــنواره فيل برگزاري جش

جشنواره فيلم فجر.
ــدگان حرفه اي در  ــاي آموزش تخصصي براي رانن برگزاري دوره ه
ــواد خطرناك، آموزش  ــل آموزش حمل ونقل م ــش حمل ونقل از قبي بخ

ــره   . ــار و غي ــار ب مه
 آموزش عمومي و تبليغات ايمني از طريق رسانه هاي جمعي و نمايش 

فيلم ها و تيزرهاي تلويزيوني آموزش ايمني.
ــع آنها در ميان  ــترهاي آموزش ايمني و توزي ــورها و پوس  چاپ بروش

استفاده كنندگان از راهها.
ــامل 4888 نفر  ــهاي تخصصي به مجموع 18536 نفر ش  ارايه آموزش
ــاغلين بخش حمل ونقل، 5377 نفر از رانندگان حرفه اي، 4271 نفر از  از ش
ــركتها و متصديان حمل ونقل و 4000 نفر از پرسنل پليس راهها  پرسنل ش

در سال 1385.

تأمين منابع مالي براي اقدامات ايمني
 تخصيص و جذب اعتبارات در پروژه هاي مبنايي ارتقاي ايمني

ــازمان  ــاي ايمني از محل منابع س ــه و اعتبار پروژه ه ــش بودج  افزاي
راهداري و حمل و نقل جاده اي

ــوراي  ــأت محترم دولت و مجلس محترم ش ــري اخذ مصوبه هي پيگي
ــي بيمه به وزارت راه و ترابري و  ــالمي در خصوص ارايه كمك هاي مال اس

پليس راهور ناجا در ازاي كاهش تصادفات و تلفات.

اعتبارات سال 1386 (ميليارد ريال)

كل اعتباراعتبارات سازماناعتبارات مليشرح موضوعرديف
1
2
3
4

ايمني
نقاط پرحادثه

روكش و بهسازي
ساير فعاليتهاي ايمني

100
720
760

-

510
630
500
210

610
1350
1260
210

158018203430مجموع اعتبارات
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اقدامـات راهـداري، ايمن سـازي محـوري و رفـع نقـاط 
پرحادثه 

ــبكه راههاي كشور مطابق با استانداردهاي  عمليات راهداري در كل ش
مهندسي و با استفاده از توان عملياتي و پشتيباني شامل 13946 نفر راهدار 
ــطح جاده هاي كشور و مجهز به  10500  ــتقر در 418 راهدارخانه در س مس

دستگاه انواع ماشين آالت راهداري. 
ــتفاده از 793 اكيپ و 7160 نفر و  ــتاني با اس انجام راهداري ويژه زمس

تعداد 5500 دستگاه ماشين آالت مخصوص راهداري زمستاني.
انجام عمليات نگهداري، روكش آسفالت و لكه گيري 6580 كيلومتر از 
ــرياني خاص به صورت محوري و ساماندهي در قالب 6 كريدور  راههاي ش

اصلي كشور. 
احداث خطوط مخصوص عبور وسايل نقليه كندرو در مناطق كوهستاني.

ــكل و بهسازي آنها بر اساس آيين  ساماندهي تقاطع هاي آنتني(T) ش
نامه طرح هندسي.

ــگاههاي پليس راه و  ــه مقابل پاس ــازي محوط ــراى طرح ايمن س  اج
ــاماندهي گلوگاههاي ايست و بازرسي (در حال حاضر تعداد 37 پاسگاه با  س

پيشرفت فيزيكي 35% در دست انجام مي باشد).
ساماندهي تاسيسات جانبي و صيانت از حريم راهها و تمركز تاسيسات 

خدماتي و رفاهي در قالب مجتمع هاي خدماتي در اين نواحي.
ــت در محدوده 30  ــازي باندهاي رفت و برگش برنامه ريزي براي جداس

كيلومتري شهرها.
ــرل و كاهش خروج  ــتـورالعمل طرح كنت ــن و اجرايي نمودن دس تدوي

وسايل نقليه از راه با ايجاد شيارهاي هشـدار دهنده و لرزاننده
ــال  ــاي داده هاي آماري تصادفات 3 س ــايي نقاط پرحادثه برمبن شناس
ــته در پايان سال 1385 و اولويت بندي مقاطع براساس شاخص ميزان  گذش

خطرپذيري.
ــتفاده از  تهيه و تخصيص اعتبار براي رفع نقاط و مقاطع پرحادثه با اس

راهكارهاي كم هزينه و زودبازده ويژه هر نقطه.
ــال اجرا بودن كار اصالح و رفع 140 نقطه پرحادثه و 676 مقطع   در ح
ــود با اجراي اين طرح سهم  ــال جاري كه پيش بيني مي ش اولويت دار در س

بااليي از تصادفات ناشي از نواقص جاده اي كاهش يابد. 
ــايي مشكالت موجود در  ــي و مميزي ايمني راه به منظور شناس بازرس
ــمت هاي مختلف مربوط به طراحي، ساخت و نگهداري راهها  راهها در قس

و ابنيه فني. 
ــي در شبكه راهها كه براساس عملكرد  عمليات نصب تابلوها و خط كش
ــال جاري در مجموع به ميزان 36200 مترمربع تابلوي تبليغاتي  6 ماهه س
ــي) و نيز تعداد 287663 عدد از انواع تابلوهاي اخطاري و انتظامي  (اطالعات
ــتايي نصب و اجرا گرديده  ــرياني، غير شرياني و روس ــطح راههاي ش در س
ــت. همچنين عمليات خط كشي با فناوري سرد و گرم در 6 ماهه امسال  اس

در طولي نزديك به 53000 كيلومتر اجرا گرديده است. 
ــگيري از تصادفات خروج  نصب تجهيزات ايمني در راهها با هدف پيش
از جاده و برخورد وسايل نقليه با موانع و اشياء ثابت در حاشيه راهها، حدوداً 
ــرياني، غير  ــبكه راههاي ش ــر از انواع حفاظهاي طولي در ش 1100 كيلومت
ــده است. همچنين به  ــتايي در 6 ماهه سال جاري اجرا ش ــرياني و روس ش
منظور باال بردن سطح ديد در جاده ها و هشدار به استفاده كنندگان جاده اي، 
نزديك به 1/550/000 عدد چشم گربه اي (بازتاب) در رويه راههاي شرياني، 

غير شرياني و روستايي نصب گرديده است.
ــال 85 حدود 1920  ــنايي در راهها تا پايان س ــراي طرح هاي روش  اج
ــيده و در  ــور به بهره برداري رس ــنايي در طول جاده هاي كش ــر روش كيلومت
ــنايي در قالب 200 پروژه  ــالجاري نيز 750 كيلومتر احداث سيستم روش س

تعريف شده و 122 پروژه فعال مي باشد. 
ــمند تونلها شامل ايمن سازي تونل اميركبير  عمليات ايمن سازي هوش
ــيرين سو (در حال بهره برداري) و پروژه ايمن سازي تونل وانا (با  و تونل ش

پيشرفت فيزيكي بيش از %60)
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نظارت و كنترل ترافيك
مديريت سرعت: 

ــرعت (تجهيزات  ــرفته كنترل س ــز جاده  ها و پليس به ابزار پيش تجهي
ــر تجهيز كريدور  ــي). در حال حاض ــيار و خودروي ــرعت ثابت، س كنترل س
ــتم  ــران- قم- اصفهان) به تعداد 114 سيس ــمالي- جنوبي (قزوين- ته ش
كنترل سرعت ثابت در برنامه هوشمند سازي جاده  ها قرار دارد كه در آينده 
اي نزديك مديريت ترافيك، سرعت و تردد اين كريدور در مركز اطالعات 

راهها به صورت زنده صورت خواهد پذيرفت.
تا كنون تعداد 900 دستگاه (373 دستگاه توسط سازمان راهداري و بالغ 
ــرعت سنج دستي سيار جهت كنترل  ــتگاه توسط پليس ناجا) س بر 500 دس
ــت هاي پليس راه ناجا قرار گرفته و عمليات مديريت  ــرعت در اختيار گش س

سرعت و تعمير و نگهداري تجهيزات ياد شده در دست انجام است.
برنامه ريزي و مكانيابي براي بهره برداري از تعداد 800 دستگاه دوربين 

كنترل سرعت ثابت در شبكه راههاي شرياني كشور.
ــرعت و اقدام براي  ــي و تجديد نظر در ميزان جرايم تخلفات س  بررس

اصالح قوانين و مقررات مربوطه.
ساماندهي وضعيت عاليم و تابلو هاي محدوديت سرعت و ناحيه بندي 

سرعت در جاده  ها.
ــه عمومي بار و  ــايل نقلي ــازي به تجهيز وس الزام كارخانجات خودروس

مسافر به تجهيزات ثبت سرعت از قبيل دستگاههاي تاخوگراف.
ــازده و كم هزينه در مقاطعي از جاده كه  ــي زودب انجام اقدامات مهندس

مستعد سرعت غيرمجاز هستند نظير تكنيك هاي آرام سازي ترافيك.
ــازي ترافيك در نواحي مسكوني، مدارس و ساير مراكز جمعيتي  آرام س

در حاشيه راههاي كشور.
مديريت توزين: 

ــن، اجراي  ــزات توزي ــايل و تجهي ــس راه به وس ــودن پلي ــز نم تجهي
ــتم هاي توزين در حال حركت (WIM)، مكانيزه كردن سيستم ثبت  سيس

ــيدگي به تخلفات مربوط به حمل بار  ــبه خسارت وارده به راه، رس و محاس
اضافه بر ظرفيت، برخورد قانوني با شركت هاي متخلف از طريق كميسيون 
هاي نظارتي و افزايش نظارت و كنترل بر حمل ونقل كاال توسط واحدهاي 

پليس راه در محورهاي مواصالتي كشور.
افزايش نظارت بر حمل ونقل و اجراي مقررات: 

ــت مديريت و كنترل و نظارت بر  ــدازي مركز اطالعات راهها جه راه ان
ترافيك راهها و خدمات رساني به استفاده كنندگان از راهها.

 تأمين و تخصيص اعتبار مورد نياز و اجراي كنترل نامحسوس وسايل 
نقليه در محورهاي پرتصادف كشور.

 كمك به افزايش بهره وري و توان پليس راه. 
ــدرن كنترل ترافيك جهت نظارت  ــايل م تقويت و تجهيز پليس به وس

در راههاي كشور. 
ــتفاده از شيوه هاي كارآمد نظارت  ــهاي كنترل ترافيك و اس تغيير روش

در حمل و نقل جاده اي.
احداث و نگهداري از پاسگاهها و قرارگاههاي پليس راه (در حال حاضر 
ــگاه و قرارگاه پليس راه در وضعيت بهره برداري و عمليات ساخت  227 پاس

14 پاسگاه و قرارگاه پليس راه در حال انجام مي باشد). 
ــايل نقليه از قبيل وانت  اعمال محدوديت تردد براي نوع خاصي از وس

بارها، محموله هاي ترافيكي و ... در ايامي خاص و در مسير هاي ويژه.
 تشكيل و برگزاري مستمر كميسيون هاي بررسي تخلفات و تصادفات 

شركتهاي حمل ونقل عمومي كاال و مسافر.
ــتورالعمل هاي   بازنگري در قوانين و مقررات و تدوين آيين نامه ها و دس
مرتبط با ايمني نظير حمل ونقل محموالت خطرناك و ويژه، نحوه بارگيري 

و حمل و مهار ايمن بار.

اقدامات و برنامه هاي مرتبط با عامل وسيله نقليه 
ــافر براي 97500  ــازي ناوگان حمل ونقل عمومي بار و مس برنامه نوس
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دستگاه از انواع وسايل حمل و نقل عمومي تا پايان برنامه چهارم توسعه.
ــتگاه وسيله نقليه فرسوده شامل  تا كنون در مجموع تعداد 29700 دس
ــواري، 12000 دستگاه كاميون  ــتگاه اتوبوس، 9600 دستگاه س 6700 دس
ــتاي برنامه نوسازي ناوگان نوسازي و  ــتگاه ميني بوس، در راس و 1400 دس

جايگزين شده اند.
ــه فني خودرو،  ــرفته و مكانيزه معاين ــز پيش ــترش 9 مرك ايجاد و گس
ــتاني در  ــرمايه گذاري بخش خصوصي و جذب اعتبارات اس ــويق س با تش
ــر كيفيت ارائه  ــتماتيك ب ــن خصوص و نظارت و مديريت منظم و سيس اي
خدمات در اينگونه مراكز (مشهد، زاهدان، شيراز، جهرم، سيرجان، شهركرد، 

كرمانشاه، بروجرد و يزد). 
تقويت بخش خصوصي باألخص بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده 
ــهيالت و راه اندازي 1872 طرح كه  از طريق اعطاي 2804 ميليارد ريال تس

باعث ايجاد اشتغال براي 4051 نفر در اين بخش شده است.
جلوگيري از فعاليت وسايل نقليه فاقد معاينه فني در حمل ونقل عمومي 

و نيز جلوگيري از تغيير وضعيت غير استاندارد در وسايل نقليه عمومي.
ــه به تجهيزات  ــايل نقلي ــازي به تجهيز وس الزام كارخانجات خودروس
ــول  ــدار دهنده، كپس ايمني از قبيل جعبه كمك هاي اوليه، چراغ هاي هش

آتش نشاني، مثلث احتياط و ...

امداد رساني به حادثه ديدگان تصادفات
ــكي و پايگاه هاي امداد و نجات در  ــاني پزش ــعه و تقويت امدادرس توس

طول شبكه راهها.
ــازمان هالل احمر به  ــدازي امداد و نجات جاده اي با مديريت س راه ان
ــازي صحنه تصادفات و ارائه خدمات  منظور حمل قربانيان تصادفات، پاكس

امداد و نجات به حادثه ديدگان سوانح.
اجراي تلفن هاي اضطراري SOS در حاشيه بعضي از راههاي كشور

راه اندازي امداد 110 در طول برخي از راههاي كشور

ــاس ميزان تصادفات و تردد، تجهيز  ــب پايگاهها بر اس مكانيابي مناس
پايگاهها به امكانات، لوازم و تجهيزات پزشكي و مخابراتي. 

طرحهـا و برنامه هاي ارائه شـده براي ارتقاي ايمني راهها
ــاله ايمني راهها كه در قالب مصوبه كميسيون مذكور  ارايه برنامه 5 س
ــت، با ذكر اهداف كوتاه و بلند مدت  تقديم هيات محترم وزيران گرديده اس
ــه  گانه پيش  ــيم بندي عمليات مديريت ايمني راهها در فازهاي س و با تقس
ــوع حادثه، حين وقوع و پس از حادثه، و اعالم نياز به بيش از 13000  از وق
ــن براي  ــال 1383) اعتبار و تعيين تكاليف روش ــان (برآورد س ــارد توم ميلي

دستگاههاي ذي مدخل. 
ــل و نقل راههاي  ــوراي ملي ايمني حم ــكيل ش ارايه اليحه قانون تش
ــور با رياست معاون اول رياست محترم جمهور و با وظايف مشخص به  كش

مجلس شوراي اسالمي.
ــي و تقديم به هيات  ــيون ايمن ــوي كميس تهيه طرح جامع ايمني از س
ــتگاهها و برنامه هاي  ــت جهت تصويب (در اين طرح وظايف كليه دس دول
ــت كه ظرف مدت 2 سال  ــده اس اجرايي آنها تدوين گرديده و پيش بيني ش

ميزان شاخصهاي تصادفات و تلفات آن حداقل 15% كاهش يابد.) 
ــي راهها در مقاطع زماني  ــاليانه بهبود اضطراري ايمن اجراي برنامه س
ــخص با مشاركت وزارت راه و ترابري، پليس راه ناجا، مركز اورژانس و  مش
ــاي كوتاه مدت جهت ارتقاي ايمني  ــت هالل احمر متضمن راهكاره جمعي

عبور و مرور.
ــدازي نظام يكپارچه ثبت و پردازش اطالعات تصادفات جاده اي  راه ان
به منظور ارايه تحليل مناسب از وضعيت تصادفات جاده اي و تعيين ميزان 

اثر بخشي اقدامات به كار رفته در جهت ارتقاي ايمني راهها.
ــات جاده اي و تهيه و  ــام طرحهاي مطالعاتي و تحليل آمار تصادف انج
ــي و نظارت بر اجرا و مطالعات تطبيقي  ــتورالعمل هاي الزم ايمن تدوين دس

مورد نياز.
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د) نتيجه  گيري
ــوادث جاده اي و  ــات، تلفات و مصدومين ح ــه به آمار تصادف ــا توج    ب
شاخصهاي ايمني ارائه شده در قسمت اول گزارش كه بيانگر افزايش مداوم 
و رو به رشد در تعداد تصادفات، تلفات و مصدومين حوادث جاده اي در طول 
ــور بوده و تغييرات مهم بوجود آمده در متوقف گشتن  ــته در كش دهه گذش
اين رشد در يكي دو سال گذشته و كاهش چشمگير و قابل مالحظه تلفات 
ــر پارامترهاي موثر در  ــال جاري و بهبود اكث ــروع  س حوادث ترافيكي با ش
ــاالي اقدامات انجام گرفته در كنترل حوادث  ــاء ايمني، حاكي از تاثير ب ارتق
جاده اي و دستيابي به يك ايمني پايدار نسبي در كشور دارد. اين امر سندي 
ــتگذاريهاي صورت پذيرفته در حوزه  بر صحت رويكردها، راهبردها و سياس
ــناخت كافي از مسائل و مشكالت  ــي و ش ايمني تردد بوده كه جزء با بررس
ــي و همكاري تمامي  ــري حداكثر توان اجراي ــن حوزه و بكارگي مبتالبه اي
ــتگاههاي مسئول و همچنين استفاده از تجارب جهاني و بويژه برنامه ها  دس
و اقدامات كشورهايي كه موفق به عبور از بحران ايمني گرديده اند، به دست 

نيامده است.
ــق و نتيجه بخش  ــترش اقدامات موف ــتمرار و گس گام بعدي حفظ، اس
ــدن  ــازي و نهادينه ش انجام گرفته در حوزه ايمني راهها به منظور پايدار س
ــالح برخي از رويكردها و  ــرفتهاي صورت گرفته در ارتقاء ايمني و اص پيش
ــت آمده و اولويت بندي  ــاس تجارب اين دوره بدس هدف گذاريها كه بر اس
اقداماتي كه تاثير بيشتري در بهبود داشته اند مي باشد. در اين رهگذر ارزيابي 
مداوم برنامه ها و سنجش ميزان اثردهي آنها قطعًا بر سرعت و دقت پيمايش 

اين راه دشوار خواهد  افزود.  
اميد است با اتكال به خداوند و تداوم توجه ويژه مقامات مسئول به امر 
ايمني حمل و نقل و با همكاري و هماهنگي موثر در سطح كشور بتوان در 
جهت استمرار در كاهش تصادفات و تلفات حوادث رانندگي حركت نموده و 
شاهد ارتقاي هر چه بيشتر سطح ايمني راهها و كاهش نرخ حوادث و سوانح 

رانندگي در كشور عزيزمان باشيم.
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ارزيابى مشكالت شهر تبريز در مقابله با زلزله از ديدگاه 
برنامه ريزى و طراحى شهرى و ارائه راهكارهايى 

براى حل آنها
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چكيده 
ــارات  ــد كه خس ــه يكى از مخربترين نيروهاى طبيعت مى باش زلزل
جانى، مالى، تاثيرات منفى اجتماعى و اقتصادى زيادى به جا مى گذارد. 
ــديد  ــور ايران و وقوع زلزله هاى ش بنابراين با توجه به زلزله خيزى كش
ــده ي اجتناب  ــراى مقابله با اين پدي ــرورت برنامه ريزى ب ــدد، ض و متع
ــكالت تبريز از ديدگاه  ــت. در اين مقاله مش ــهود اس ناپذير، كامال مش
ــه نحوه ى مقابله  ــكالتى ك ــهرى، به ويژه مش برنامه ريزى و طراحى ش
ــرار مى دهند، معرفى  ــدت تحت تاثير ق ــا زلزله احتمالى آينده را به ش ب
ــده است. از  ــريح و نهايتا راهكارهاى الزم براى رفع آنها ارائه ش و تش
ــت، مى توان مسايل جمعيتى،  ــده اس اهم مطالب كه به آنها پرداخته ش
ــهرى و  ــهر، توزيع ناهمگون مراكز خدمات ش ــب ش ــعه ى نامناس توس
ــاختگاهى را نام  ــرايط بافت س ــاختمان ها با ش ــت س ــب باف عدم تناس
ــاى اصالح وضع موجود و  ــده، هم جنبه ه ــرد. در راهكارهاى ارائه ش ب
ــت.  ــى قرار گرفته اس ــهر تبريز مورد بررس هم بازنگرى طرح جامع ش
ــهر را براى  ــن راهكارها مى تواند آمادگى ش ــى ترديد به كارگيرى اي ب
ــد و پيامدهاى ناگوار آن  ــتر نماي ــى با زلزله احتمالى آينده بيش روياروي

ــد  .  ــش ده را كاه

بيان مسـئله 
ــت كه سالى چند بار گوشه  ــور ايران از نقاط زلزله خيز جهان اس كش
ــردد. خطرهاى لرزه اى  ــديد زمين مى گ ــتخوش لرزش ش و كنار آن دس
ــال بيش  ــور را تحت تاثير قرار داده و در مجموع هر س بيش از 35 كش
ــارات جانى و مالى را به بار مى آورد. وجود  از هر خطر طبيعى، ديگر خس
ــتان و  كمربند چين خورده فعال زاگرس در محل برخورد دو صفحه عربس
ايران و مناطق لرزه خيز ايران مركزى، لوت، مكران كپه داغ و سنندج ـ 
ــبى صفحه هاى تكتونيكى، علت اصلى زلزله هاى  سيرجان و حركات نس
ــى 2003) از طرف  ــت. (ميرزائ ــى در پى كه در ايران رخ مى دهد، اس پ
ــديد و بزرگتر از  ــر تاريخچه لرزه خيزى ايران زمين با 130 زلزله ش ديگ
7 در 24 سده ى گذشته و به خصوص وقوع 20 زلزله شديد و مخرب در 
قرن بيستم با 120 هزار كشته و روند روبه افزايش آن در 25 سال اخير، 
ــور ما در برابر زلزله است  ــيب پذيرى باالى كش بيانگر لرزه خيزى و آس
ــترش  ــد روز افزون جمعيت و گس ــينى و همكاران 84:121). با رش (حس
ــت، تداوم وقوع اجتناب  ــى، آنچه جامعه با آن روبه رو اس ــع اجتماع جوام
ــد.  ــى از آن مى باش ناپذير پديده طبيعى زلزله و تلفات جانى و مالى ناش
ــد. زمين لرزه يك  ــزى از ضروريات مقابله با هر بحرانى مى باش برنامه ري

صالح اصغرى سراسكانرود
كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزى شهرى مدرس دانشگاه پيام نور 

صياد اصغرى سراسكانرود
دانشجوى كارشناسى ارشد جغرافياى طبيعى دانشگاه تربيت مدرس تهران
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ــاير پديده هاى طبيعى كه  ــت همچون باد، باران و س پديده ى طبيعى اس
ــته، ولى در جوامعى  ــه خودى خود قابليت ايجاد هيچگونه بحرانى نداش ب
ــايل  ــده و مس كه آمادگى مقابله با اثرات آن را ندارند به بحران تبديل ش

ــى نيا،84: 375) . عديده اى به همراه دارد (عباس
ــرورى  ــاى ض ــى از فعاليت ه ــك يك ــدون ش ــاه ب ــر پن ــن س تامي
ــخگويى فوق را ارضا  ــيارى از موارد پاس ــد كه بس ــانى مى باش امدادرس
ــريع بخشيده و رضايت عمومى را در بر دارد.  ــانى را تس كرده، امدادرس
ــاه، اين كه مصدومين  ــر پن ــك بحران ميزان نياز بازماندگان به س در ي
ــا كمك ها و اقالم  ــوند و ي ــترى ش ــتان و درمانگاه بس در كدام بيمارس
ــتى واصله از مراكز ديگر، در كجا انبار و توزيع شوند، سؤال هاى  معيش
ــت. بنابراين عدم توجه به اين قضيه،  ــتند كه قابل تامل اس مهمى هس
ــديدى را در پى  در صورت وقوع پس لرزه هاى احتمالى، تلفات جانى ش

ــت (ناطقى ،1378) . خواهد داش
ــوانح  ــهرى1 با در نظر گرفتن س در زمينه ى برنامه ريزى و طراحى ش
ــى، تحقيقات فراوانى در  ــوانح طبيع ــى از جمله زلزله و نيز تاثير س طبيع

ــت: ــامل موارد زير اس ــطح جهان صورت گرفته كه ش س
ــال 1971 انجام  ــن زمينه، در س ــده در اي ــن مطالعات انجام ش اولي
ــازى پس از زلزله از اوايل  پذيرفته كه به موضوع برنامه ريزى براى بازس
ــت جونز (1982). اين تحقيق طراحى و  دهه 80 ميالدى توجه كرده اس
ــهرى را به صورت توام در كاهش سوانح زلزله در شهرها  برنامه ريزى ش
ــيله ى امريكا  ــتركى نيز به وس ــت. مطالعات مش مورد توجه قرار داده اس
ــه معمارى ژاپن  ــكا و موسس ــگاه امري ــن از طريق همكارى دانش و ژاپ
ــن مطالعات موضوع كاربرى زمين و  ــت. در اي (1979) صورت گرفته اس
ــش مولفه هاى گوناگون  ــاط آن با كاهش مخاطرات زلزله و اندر كن ارتب
ــط  ــهرى مورد توجه قرار گرفته اند. در اواس ــامانه ش ــهرى در رفتار س ش
ــده  ــتر ش ــهرى و زلزله توجه بيش دهه 80 ميالدى به موضوع طراحى ش
ــهرى  ــهرى و طراحى ش ــيب پذيرى مولفه هاى ش و موضوعاتى چون آس

ــر زلزله مورد بحث قرار  ــه اى با در نظر گرفتن خط ــزى منطق و برنامه ري
ــت  .   گرفته اس

خسـارت هاى ناشـى از وقوع زلزله
ــان مى دهد،  ــطح جهان صورت گرفته، نش مطالعات اخيرى كه در س
ــى از وقوع زلزله و ديگر  ــارت ها، ابعاد و عمق فاجعه هاى ناش ميزان خس
ــعه يافتگى جامعه هايى كه در  ــاى طبيعى معموال متاثر از درجه توس بالي
ــد. از يك سو هرچه ساخت و ساز به گونه هاى  آن اتفاق مى افتد، مى باش
ــر اثر وقوع  ــارت هاى مالى و جانى ب ــد، خس ــم صورت گرفته باش متراك
ــورهاى در حال توسعه، به  ــتر است. در كشورهاى فقير و كش زلزله بيش
ــاختمان  ــورها، تراكم جمعيت و س ويژه در مراكز جمعيتى بزرگ اين كش
ــورهاى فقير  ــت. از سوى ديگر در كش ــب مواد مساحت زياد اس بر حس
ــاختن  ــوان مالى مردم و دولت براى س ــعه ت ــورهاى در حال توس و كش
ــتفاده از مصالح مقاومتر  ــاختمان هاى مقاوم در برابر زلزله از طريق اس س
ــتفاده از نيروى  ــاز علمى تر و اس ــاخت و س و به كارگيرى روش هاى س
ــوع زلزله هاى با  ــت. بنابراين در هنگام وق ــص كمتر اس ــانى متخص انس
ــعه و فقير نسبت  ــاختمان ها در كشورهاى در حال توس ــدت معين، س ش
ــترده تر فرور مى ريزد.  ــعه يافته زودتر و به طور گس ــورهاى توس به كش

ــكرى ،1989 ) (ماس
 2 ــه حالت عادى ــت ب ــئله ى بعدى مربوط به دوره ى بازگش مس
ــورهاى توسعه يافته  ــت. مطالعات اخير نشان داده است كه كش اس
ــرايطى كه  ــانى و كل ش نس ــى، فنى، نيروى ا ــه توان مال تكا ب ــا ا ب
ز  ــى ا ــرايط بحرانى ناش ند ش ــته ا ــترى توانس ــرعت بيش رند، با س دا
ــورهاى  نند. در مقابل در كش وقوع زلزله را به حالت عادى بر گردا
ــم عظيمى  ــش مى آيد، حج ــر زلزله اى كه پي ــعه با ه ــال توس در ح
ز بين مى رود  ــه زلزله زده ا ــدود و ضعيف جامع ــرمايه هاى مح از س

ــى،1984). (روس
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برنامه ريزى شـهرى و مشـكالت تبريز 
با توجه به اين كه هدف در برنامه ريزى شهرى تصميم گيرى درباره 
ــهرى، كاربرى زمين و  ــت و چگونگى توزيع جمعيت و مولفه هاى ش كمي
ــازى شهرى است، در مورد شهرهاى موجود، اين هدف  هدايت و يا نوس
ــهر و نيز رفع كمبودها در  ــطح ش به صورت اصالح توزيع مولفه ها در س
ــكل  مى آيد. مواردى كه به طور خاص در تبريز نيازمند اصالح و رفع مش

ــند عبارتند از: ــعه مى باش و يا تكميل و توس
الف ـ جمعيت و ميزان رشد بسيار زياد آن به علت مهاجرت بى رويه

ــدت بحران زلزله به صورت تصاعدى با تعداد جمعيت ارتباط دارد  ش
ــد جمعيت كمك  ــن رو، هرگونه كاهش و حتى متوقف كردن رش و از اي
ــئله ى ديگر توزيع  ــران زلزله مى كند. مس ــى به مديريت بح ــل توجه قاب
ــب جمعيت در بخش هاى گوناگون شهر مى باشد. توزيع نامناسب  نامناس
ــكل مى سازد. در  ــانى پس از زلزله را دچار مش ــئله امدادرس جمعيت مس
ــه تنهايى مى تواند  ــق پس از زلزله ب ــش مردم در اولين دقاي ــع واكن واق
ــكل در  ــل كند و مطمئنا اين مش ــايل نقليه امدادى را مخت ــت وس حرك
ــتر دارد، جدى تر خواهد  ــانى بيش ــق پرتراكم كه نياز به كمك رس مناط

ــود   .   ب
ــهر با تراكم  ــودن ميزان ارائه خدمات زير بنايى ش ــب نب ب ـ متناس
ــهر و كمبود خدمات زير بنايى شهرى  جمعيت در بخش هاى گوناگون ش
ــق نيز مى تواند موضوع كمبود انرژى  ــه برق و گاز در برخى مناط از جمل
ــرايط پس از زلزله را جدى تر و وخيم تر كند. همچنين عدم كفايت  در ش
ــهرى به وضوح مى تواند امداد  ــامانه ترابرى درون ش ــانى س خدمت رس
ــيار جدى روبه رو و حتى آن را  ــكالت بس ــانى پس از زلزله را با مش رس

ــد   . ــف كن متوق
ــه انواع و  ــهرى بدون توجه ب ــى فضاهاى ش ــترش فيزيك پ ـ گس
ــوع از جنبه هاى  ــى از زلزله كه اين موض ــطوح مختلف خطرهاى ناش س
گوناگون قابل بررسى است، اوًال باعث شده است بسيارى از ساختمان ها 

ــلش گسل هاى بزرگ و كوچك  ــات فعلى شهر در محدوده گس و تاسيس
ــيختگى آبرفت ها به سطح زمين،  ــيدن گس قرار گيرند كه در صورت رس
ــازه ها و تاسيسات به وجود مى آورد. ثانيا  ــكالت بسيار جدى براى س مش
ــه ريز پهنه بندى خطرهاى  ــهرى بدون توجه به نقش ــعه ى ش چون توس
ــتاب در برخى  ــينه ش ــه به اين كه بيش ــه و با توج ــورت گرفت ــه ص زلزل
ــز در بخش هاى  ــت و پريود غالب خاك ني ــتر اس ــهر بيش بخش هاى ش
ــاختمان ها و  ــد. مى توان احتمال داد كه بافت س گوناگون متفاوت مى باش
ــتاب و پريود غالب خاك نباشد كه اين  ــطح ش ــب با س تراكم آنها متناس
ــيب پذيرى آنها مى شود. (وليزاده  موضوع خود به خود باعث افزايش آس

ــران  ،1380) كام
ت ـ عدم كفايت مراكز حياتى 

تعداد كم مراكز ارائه خدمات بهداشتى و درمانى از جمله بيمارستان ها، 
ــرايط عادى باعث تراكم مراجعان به آن مراكز و اتالف وقت فراوان  در ش
ــرايط بحرانى پس از زلزله حتى با فرض سالم  ــود. اين مسئله در ش مى ش
ــاختمان هاى آن مراكز و قابليت ارائه خدمات به مراجعان، اوضاع  ماندن س
ــانى در حالت عادى باعث  ــداد كم مراكز آتش نش ــر مى كند. تع را وخيم ت
ــهر را زير  ــتاندارد، كليه نقاط ش ــطح اس ــود، اين خدمت نتواند در س مى ش
ــرايط بحرانى، با فرض اين كه ساختمان هاى اين  ــش قرار دهد. در ش پوش
ــند، يقينًا گسترش آتش  ــانى باش ــالم بمانند و قادر به خدمات رس مراكز س
ــهرى گذشته روى  ــوزى هاى پس از زلزله ـ كه در اغلب زلزله هاى ش س
داده است ـ را در پى خواهد داشت. مشكالت تردد ناشى از آسيب ديدگى 
ــديد مى كند. (ميرزا  ــهرى نيز اين موضوع را تش ــامانه ترابرى درون ش س
ــت عادى نا امنى هاى  ــابى،1377) كمبود مراكز پليس نيز كه در حال حس
ــرايط بحرانى پس از زلزله، به طور قطع  ــود، در ش موردى را باعث مى ش
ــت. در عين حال بايد  ــاى متعدد اجتماعى را به دنبال خواهد داش ناامنى ه
ــتحكام و  ــز انتظامى از لحاظ اس ــداد كثيرى از مراك ــت كه تع توجه داش

ــيار نامطلوبى دارند.  پايدارى در برابر زلزله احتمالى، وضع بس
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ــبكه آب شهر نيز حتى با فرض  ــطح خدمت رسانى ش عدم كفايت س
ــترش آتش  ــان باقى بماند، گس ــبكه در زلزله خدمات رس ــه اين ش اين ك
ــت كه  ــت. اين در حالى اس ــوزى پس از زلزله را به دنبال خواهد داش س
ــا عدم طراحى  ــودگى ي ــبكه به علت فرس ــيارى از بخش هاى اين ش بس

ــند  .  ــيب پذير مى باش ــدت آس لرزه اى به ش

طراحى شـهرى و مشـكالت تبريز 
ــرى در مورد ويژگى هاى كيفى  ــهرى، تصميم گي هدف در طراحى ش
ــاختمان ها، فضاى باز و ساير عناصر  ــهر، اعم از س مولفه هاى كالبدى ش
ــاى كالبدى  ــد. از ويژگى ه ــهرى مى باش ــكيل دهنده ى فضاهاى ش تش
ــكل ظاهرى  ــتقرار، اندازه و ش ــوان به حجم توده، نحوه و محل اس مى ت
ــاره كرد كه مى توانند  ــهرى يا مجموعه آنها اش هر يك از مولفه هاى ش
ــيب پذيرى لرزه اى آن مولفه ها نيز تاثير قابل توجهى داشته باشند.  در آس
ــهر در  ــتره ش ــوى ديگر، موقعيت قرار گيرى برخى مولفه ها در گس از س
تشديد وخامت اوضاع پس از زلزله موثر است (حسينى،2003) و با كمى 
ــهرى چه مشكالتى  دقت مى توان تصور كرد كه تبريز از نظر طراحى ش

ــد از  :  ــه عبارتن دارد. ك
الفـ  تركيب نامتناسب و ناهمگن بافت هاى مسكونى و غير مسكونى 
ــهر تبريز به چشم مى خورد، تركيب  ــكلى كه در طراحى ش اولين مش
نامناسب بافت هاى مسكونى و غير مسكونى آن مى باشد. وجود برخى از 
مراكز پر مراجعه كننده دولتى در ميان بافت هاى مسكونى ، نمونه اى بارز 
ــود كارگاه هاى فنى در مجاورت  ــد. نمونه ديگر، وج در اين مورد مى باش
ــت كه طبقات فوقانى  ــاختمان هايى اس منازل و حتى در طبقات پايين س
ــب بافت ها عالوه بر اين كه  ــد. عدم تركيب مناس ــكونى مى باش آنها مس
ــيب پذيرى و  ــطح آس ــلب مى كند، از نظر برآورد س ــايش مردم را س آس
ــيب ديدگان احتمالى ناشى از زلزله در ساعات گوناگون شبانه  ميزان آس
ــيب ديدگان در سطح شهر كه دانستن آن براى عمليات  روز و توزيع آس

ــد.  ــاز مى باش ــكل س ــت، مش ــانى ضرورى اس امداد رس

بـ  عدم تناسـب بافت سـاختمان ها با شـرايط سـاختگاهى 
ــداد طبقات مختلف  ــاخت با تع ــى از صدور مجوز س اين امر كه ناش
ــم اندازها  ــت، باعث ناهمگونى چش ــون تبريز بوده اس ــق گوناگ در مناط
ــده است. عالوه بر آن، موجب  ــتره شهر و كاهش زيبايى آنها ش در گس
ــاختمان ها از لحاظ پريود اصلى ارتعاش با خاك  ــيارى از س ــده كه بس ش
ــند كه اين نيز به نوبه خود به معناى آسيب  ــان هماهنگ باش ساختگاهش
ــه بدون توجه به ظرفيت  ــد. فروش تراكم نيز ك پذيرى زياد آنها مى باش
ــكل نامتناسب  پذيرش جمعيت، به ويژه ظرفيت معابر صورت گرفته، مش
ــديد كرده و وخامت  ــهرى را تش بودن ميزان جمعيت با ميزان خدمات ش
ــه احتمالى  ــرارى پس از زلزل ــانى اضط ــاظ خدمات رس ــاع را از لح اوض

ــد.  مى افزاي
پ ـ عدم تناسـب عرض معابر با تراكم سـاختمان ها در بخش هاى 

مختلف  شـهر 
ــاختمان ها و يا به  ــم و بافت س ــا تراك ــب عرض معابر ب ــدم تناس ع
ــهرى از ديگر  ــب در معابر و فضاهاى ش عبارت ديگر محصوريت نامناس
مواردى است كه به مشكل شدن و يا عدم موفقيت عمليات امدادرسانى 
ــد. واقع بودن بسيارى از  ــبب خواهد ش ــيارى از مراكز جمعيتى س به بس
ــهود در اين  ــدارس در انتهاى كوچه ها با عرض كم، يكى از موارد مش م
ــيارى از بخش هاى مسكونى نيز قسمت هاى مركزى  زمينه است. در بس
ــت كه با  ــى اس ــط از طريق كوچه هاى باريك قابل دسترس ــالت فق مح
ــى را غير ممكن خواهد كرد.  ــاختمان ها، عمًال دسترس ــيب ديدن س آس

ــور، 1375) (عزيزپ
ت ـ از ميان رفتن فضاى سبز و باغ ها و تبديل آنها به مجموعه هاى 

پـر    تراكـم 
ــتى و نابودى  ــبب افت كيفيت زيس ــن موضوع عالوه بر اين كه س اي
ــت محيطى مى گردد، توزيع نامناسب فضاهاى باز را نيز باعث  منابع زيس
ــود كه براى استقرار آسيب ديدگان زلزله به صورت  شده و موجب مى ش
ــكان موقت، در برخى مناطق كمبودهاى جدى به وجود آيد و انتقال  اس
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ــد. اين امر  ــان الزم باش ــيار دور از منزلش ــه فواصل بس ــه زدگان ب زلزل
ــل به حضور در  ــه طور طبيعى ماي ــرى زلزله زدگان را كه ب ــش فك آرام
ــتند، سلب  ــيب ديده خود و مراجعات مكرر به آنها هس نزديكى منازل آس
ــفرهاى درون شهرى بسيارى، در شرايطى  مى كند. عالوه بر آن، لزوم س
ــه همراه خواهد  ــهرى وضع بحرانى دارد، ب ــبكه ترابرى درون ش كه ش
داشت. عدم توزيع مناسب فضاهاى باز شهرى از قبيل پارك ها،  ميادين 

ــت.  ــتا قابل توجه اس ــى و مراكز تفريحى روباز نيز در اين راس ورزش
ث ـ نبود دسترسـى مناسب به بسيارى از مراكز حياتى مانند برخى 

از  بيمارسـتان ها 
موضوع عدم دسترسى مناسب به مراكز حياتى، از قبيل بيمارستان ها 
يكى از مشكالتى است كه از عدم توجه به لزوم دسترسى سريع و آسان 
ــهر و يا حتى  ــطح ش به چنين مراكزى در هنگام جايابى اين مراكز در س
ــكل قبلى، زمان  ــكل همانند مش ــده است. اين مش ــى ش پس از آن ناش
ــد. در برخى موارد ممكن  ــيدن خودروهاى امدادى را طوالنى مى كن رس
ــير و حضور عناصر ساختمانى و يا غير  ــت به علت نامناسب بودن مس اس
ــيب پذير، برخى از مسيرها كامال مسدود شده و باز كردن  ساختمانى آس

ــد . ــول   بينجام ــه  ط ــا ب ــدت  ه ــد  م ــى  توان ــا  م ــى  از   آنه برخ
ج ـ واقع بودن بسـيارى از مراكز حياتى و مسـكونى در پهنه هاى با 

خطر زياد و بسـيار زياد بر اسـاس نقشـه ريز پهنه بندى خطر لرزه اى 
ــكونتگاهى به ويژه منطقه وليعصر نكته ديگرى  واقع بودن مراكز س
ــبب مى شود. واضح  ــيب ديدگى آنها س ــت كه به افزايش احتمال آس اس
ــتاب  ــى طبق ضوابط آيين نامه با ش ــاختمان مهم ــت كه حتى اگر س اس
ــد، واقع بودن آن  ــده باش ــت هم اجرا ش ــاى g36/0 طراحى و درس مبن
ــيب پذير  ــينهg 0/60 يقينًا آن را آس ــتر از بيش ــتاب بيش در پهنه اى با ش
ــاخت. واقع بودن بر روى شيب هاى مستعد لغزش و يا نزديكى  خواهد س
ــد (آيين نامه  ــورد مزيد بر علت مى باش ــلش نيز در اين م ــاى گس پهنه ه

ــاختمان در برابر زلزله). طراحى س
چ ـ واقـع بودن بسـيارى از سـازه هاى كليدى شـريان هاى حياتى، 

ــلش، احتمال قطع آب پس  ــازن آب، در مجاورت يا روى پهنه هاى گس ــد مخ مانن

ــش مى دهد. عالوه بر  ــدت افزاي ــه را بر اثر تخريب مخازن به ش از زلزل
ــازد. برخى پل ها و  ــيل را نيز مطرح مى س آن، احتمال به وجود آمدن س
ــتند كه احتمال  ــلش واقع هس ــا نيز در مجاورت پهنه هاى گس بزرگراه ه

ــيار افزايش مى دهد. ــيب پذيرى آنها را بس آس

راهكارهايى براى حل مشـكالت 
احـداث  و  حياتـى  مراكـز  و  بيمارسـتان ها  لـرزه اى  بهسـازى  1ـ 

بيمارسـتان هاى جديد در مناطق داراى كمبود 
ــازه اى و غير سازه اى مورد  ــه ديدگاه معمارى، س در اين امر بايد س
ــد. پيش بينى امكان وسيع كردن بخش اورژانس بيمارستان در  توجه باش
ــتان به طبقات پايين  ــرايط اضطرارى و انتقال اتاق هاى عمل بيمارس ش
ــازى لرزه اى مى باشد.  ــى از ديدگاه معمارى فرايند بهس دو موضوع اساس
ــتان  ــتفاده از آن به عنوان بيمارس ــتان براى اس ــرى حياط بيمارس بازنگ
ــتا بايد به آن توجه  ــت كه در اين راس ــى نيز موضوع ديگرى اس صحراي
ــطح كاركرد  ــتان بايد براساس س ــازه بيمارس ــازى لرزه اى س كرد. بهس
خدمت رسانى بى وقفه و يا حداقل اشغال، بى درنگ پس از زلزله صورت 
ــانى  ــطح كاركرد خدمات رس ــرد. در هر حال، اتاق عمل بايد براى س گي
ــازه اى نيز در اين مورد  ــود. بهسازى عناصر غير س ــازى ش بى وقفه بهس
ــت. تجهيزات بيمارستانى بايد به صورت  از اهميت ويژه اى برخوردار اس

ــوند .  كامال قابل بهره بردارى حفظ ش
ــا ويژگى هاى  ــد نيز بايد ب ــانى جدي ــتان ها و مراكز آتش نش بيمارس
ــاى عمل و فضاى  ــاى  اورژانس، اتاق ه ــاص از لحاظ فض ــارى خ معم
ــده و از لحاظ طراحى سازه اى و غير سازه اى نيز بايد از  حياط طراحى ش

ــند (الرجيو،1984) . ــطح كاركرد برخوردار باش باالترين س

2ـ ممنوعيت سـاخت و سـاز در پهنه هاى گسلش و ناپايدارى خاك
ــدى صورت  ــه هاى ريز پهنه بن ــاس نقش ــه بايد براس ــن اقدام ك اي
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ــديد در  ــى از جابه جايى ش ــيب هاى ناش ــرد، به وضوح مى تواند از آس گي
ــاخت در  ــاخت ها جلوگيرى كند. در صورتى كه عوامل ديگرى س زير س
ــر به كارگيرى  ــد/. حتما بايد عالوه ب ــى را الزامى نماين ــن پهنه هاي چني
ــاختگاه ها، تمهيدات ويژه در پى ساخت ها نيز  راهكارهاى پايدار كننده س
ــه ريز پهنه بندى خطر در  ــود. در بخش هايى كه با توجه به نقش اعمال ش
ــود.  پهنه هاى خطر زياد قرار مى گيرند، نبايد اجازه افزايش تراكم داده ش
ــاخته  ــاختمان هاى مهم و حياتى نيز نبايد س ــه ويژه در اين بخش ها س ب
ــداد طبقات خاصى كه  ــاختمان ها با تع ــوند. همچنين براى احداث س ش
ــود، نبايد مجوز  ــه ريز پهنه بندى پريود غالب تعيين مى ش ــاس نقش براس

ــر، 1996) ــرد.  ( كارم ــادر  ك ص

3ـ بهسـازى شـريان هاى حياتى آب، فاضالب، برق، گاز و ترابرى 
درون   شـهرى 

ــريان هاى  ــامانه هاى ش ــيبى س به منظور كاهش اندركنش هاى آس
ــهرى، ضرورى است  ــامانه ترابرى درون ش حياتى با يكديگر به ويژه س
كه سامانه هاى آب، فاضالب، برق و گاز بهسازى شده و در آنها امكانات 

ــينى،2003) ــود. (حس ــريع نيز پيش بينى ش ــدار س رفتار نگرى و هش

4ـ ارتقاى سـطح آمادگى جامعه براى واكنش اضطرارى
آموزش در سطوح مختلف از كودكان تا مديران در شرايط اضطرارى، 
ــده از جمله رانندگان  ــاى منتخب از مردم به صورت رده بندى ش گروه ه
ــكونى، يكى از اقدامات  ــاكنان بزرگ مجتمع هاى مس ــى و حتى س تاكس
ــرايط اضطرارى  ــطح آمادگى جامعه براى ش ــى براى باال بردن س اساس
ــانحه  ــكار ديگر، تهيه طرح هاى مديريت س ــد. راه پس از زلزله مى باش

ــت. ــهر از جمله مدارس اس براى فضاهاى گوناگون ش

5ـ  ارتقـاى توان انجام عمليات واكنش اضطـرارى پـس از زلزلـه 
ــخص كردن  ــايى و مش ــى در اين خصوص شناس ــك اقدام اساس ي
ــس از زلزله  ــانى پ ــتر براى امداد رس ــا احتمال ايمنى بيش ــيرهاى ب مس

مى باشد. اين اقدام براساس مطالعات ترافيكى و با استفاده از سناريوهاى 
ــز در اين مورد  ــات اوليه ني ــت و مطالع ــه قابل انجام اس ــون زلزل گوناگ
ــرارى با توجه به  ــكان اضط ــت. اقدام ديگر طراحى اس ــام گرفته اس انج
ــى ها مى باشد و همچنين طرح  ــهر از جمله دسترس ويژگى هاى خاص ش
ــازى پس از زلزله نيز كه براساس مسايل اساسى برنامه ريزى  جامع بازس
ــهر و جابه جايى مواد زائد و اسكان موقت تهيه  مى شود، بايد  و طراحى ش

ــرد    .  ــرار گي ــه   ق ــورد   توج م

نتيجه گيرى
ــه در مقابله با يك زلزله  ــايلى ك ــن مقاله برنامه ريزى و مس در اي
ــت. با توجه به زلزله خيزى  ــى قرار گرفته اس ــت، مورد بررس الزم اس
ــديد و متعدد، ضرورت برنامه ريزى  ــور ايران و وقوع زلزله هاى ش كش
ــت. در اين  ــهود اس براى مقابله با اين پديده اجتناب ناپذير كامال مش
ــهرى، به  ــدگاه برنامه ريزى و طراحى ش ــكالت تبريز از دي مقاله مش
ــدت  ــكالتى كه نحوه ى مقابله با زلزله احتمالى آينده را به ش ويژه مش
ــرار گرفت. بنابراين با توجه  ــى ق تحت تاثير قرار مى دهند، مورد بررس
ــهر تبريز از ديدگاه  ــه مطالب باال مى توان گفت كه وضعيت فعلى ش ب
ــد،  ــه هيچ وجه با آنچه كه بايد باش ــهرى ب ــزى و طراحى ش برنامه ري
ــهروندان تبريز از  ــظ جان ها و دارايى هاى ش ــق ندارد. براى حف تطاب
ــانحه يا حداقل  ــتن آينده بى س ــوى ديگر براى داش ــو و از س يك س
ــت، بايد به برنامه ريزى  ــرط توسعه پايدار كشور اس ــانحه كه ش كم س
ــتيز روى آورد كه  ــانحه س ــانحه گريز و حتى س ــهر س ــى ش و طراح
ــده در اين مقاله  ــا به كارگيرى راهكارهاى ارائه ش ــتيابى به آن ب دس

ــت. امكان پذير اس

پانوشت:
1 -Urban planning and design
2 -Disaster Recovery
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آتش در نتيجه واكنش هاى پيوسته "فيزيكىـ  شيميايى" به وجود مى آيد. 
ــى مى شود. احتراق عبارت است  ــن تر آتش از "احتراق مواد" ناش به بيان روش
ــد،  ــريع باش ــيژن با مواد مختلف. اگر اين تركيب فوق العاده س از تركيب اكس
ــدن سريع انرژى را به دنبال دارد كه "انفجار" ناميده مى شود. چنانچه  آزاد ش
احتراق تدريجى و با سرعت كم صورت گيرد، (بدون نور و گرما) با مقدار جزئى 

گرما همراه خواهد بود كه در اين صورت "احتراق كند" ناميده مى شود. مانند 
ــاز مواد غذايى در بدن انسان. تركيب سريع  ــوخت و س زنگ زدگى فلزات و س
يا به نسبت سريع اكسيژن با مواد، احتراق حقيقى نام دارد كه در نتيجه ى آن 
نور و گرما آزاد مى شود و چنانچه به طور اتفاقى، ناخواسته و يا خارج از كنترل 

صورت گيرد، "آتش سوزى" را به دنبال دارد.

فرزان قاسملو
دانشجوي كارشناسي شيمي صنعتي

فرشيد قاسملو

Fire Behavior رفتارشناسي آتش
مثلث آتش، هرم آتش
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سه عامل اصلى ايجاد آتش عبارتند از: "سوخت"، "اكسيژن" و "حرارت". 
ــبت  ــتى در اين جمله از كلمه هاى "نس ــراى ارائه جمله دقيق تر بايس البته ب
ــه، جمله را مى توان به اين  ــتفاده كرد. در نتيج ــح"  و يا "كافى" نيز اس صحي
ترتيب اصالح كرد: براى ايجاد آتش، بايستى نسبت كافى سوخت، اكسيژن و 
حرارت در اختيار باشد. در علم آتش نشانى اين سه عامل را به صورت سه ضلع 

يك مثلث كه به "مثلث آتش معروف"1 است، نشان مى دهند.
ــل احتراق و  ــراى توضيح عم ــانان ب ــال هاى متمادى آتش نش براى س
نحوه ى خاموش كردن آتش از مثلث آتش استفاده مى كردند. اين مثلث كليد 
پيشگيرى و مبارزه با آتش سوزى مى باشد. به عنوان مثال براى پيشگيرى از 
ــه عامل به نسبت كافى و مورد نياز آتش  ــتى مراقب بود تا اين س حريق بايس
ــاندن آتش نيز كافى است كه  در مجاورت يكديگر قرار نگيرند. براى فرو نش
ــود، به عبارت ديگر يكى از سه ضلع مثلث آتش شكسته  يك عامل حذف ش
ــرنگون و آتش از بين خواهد رفت. اما، نظريه  ــود. در اين صورت مثلث س ش
"مثلث آتش" نقايصى نيز دارد، به عنوان مثال نحوه ى كاركرد بعضى از مواد 
آتش نشانى، مثل "مواد شيميايى خشك" و "مايعات تجهيز شونده يا هالون ها" 
را به خوبى توضيح نمى دهد. با توجه به اين نقايص، دانشمندان علم محافظت 
در برابر آتش سوزى پس از سال ها پژوهش، نظريه  هاى تكميلى را ارائه كردند. 
يكى از اين دانشمندان به نام "هسلر" 2، نظريه ى جديدى به نام "هرم آتش"3 
ــكل هرم  ــرد. در اين نظريه مثلث آتش به يك چهار وجهى به ش ــه ك را ارائ
تغيير يافته است. سه وجه ايستاده هرم را حرارت، سوخت و اكسيژن تشكيل 

مى دهند و قاعده هرم را "واكنش هاى زنجيره اى شيميايى" مى سازد.

روش هاى آتش نشانى
ــاختار آن را منهدم كرده، در  ــك از چهار وجه هرم آتش، س ــذف هر ي ح
ــاس چهار روش اصلى آتش نشانى  ــود. بر اين اس نتيجه آتش خاموش مى ش

ابداع شده است، كه عبارتند از:
1ـ سرد كردن

2ـ  خفه كردن
3ـ قطع سوخت

4ـ شكستن واكنش هاى شيميايى
ــرح انواع روش هاى آتش نشانى، ابتدا الزم است راجع به اجزاى  قبل از ش

تشكيل دهنده ى هرم آتش توضيحات بيشترى ارائه شود:

سوخت
ــش وجود دارد.  ــه مثلث آتش و هرم آت ــوخت در هر دو نظري ــل س  عام
سوخت ها به سه صورت جامد، مايع و گاز دسته بندى مى شوند. قابليت اشتعال 
اجسام به عناصر تشكيل دهنده ى آن و حالت فيزيكى آنها بستگى دارد. نسبت 

سطح به جرم عامل تعيين كننده اى در سرعت اشتعال محسوب مى شود.
هنگامى كه اجسام قابل اشتعال تحت حرارت قرار مى گيرند، ابتدا از حالت 
جامد به مايع و در ادامه از مايع به گاز يا بخار تبديل مى شوند. بنابراين، مواد به 
شكل گاز بسيار سريع مشتعل مى شوند، بعد از آنها مايعات قابل اشتعال است 
كه نسبت به مواد جامد قابل اشتعال سريع تر آتش مى گيرند. بيشتر سوخت ها 
ــوخت هاى آتش  درصد بزرگى از كربن و هيدروژن دارند. در زير رايج ترين س

مالحظه مى شود:
كربن

 منواكسيد كربن
 تركيبات غنى از كربن و هيدروژن مانند بنزين و پروپان

 موادى مانند چوب و منسوجات
 فلزاتى مثل منگنز، آلومينيوم و سديم

همچنان كه مالحظه مى شود، در اقالم باال، هر سه نوع سوخت به شكل 
جامد، مايع و گاز وجود دارد.

جامدات قابل اشتعال
ــتر سوخت هايى كه در آتش سوزى ها  مواد جامد، شكل معين دارند. بيش
ــويم به صورت جامد هستند. در آتش سوزى بناها، بيشتر  با آنها روبه رو مى ش
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ــكيل دهنده ى بنا و محتويات آن جامد مى باشند. بعضى  ــاختمانى تش مواد س
ــوزى مهم  از خصوصيات مواد جامد كه از نظر علم محافظت در برابر آتش س

هستند، عبارتند از:
مواد جامد در شرايط عادى توانايى مقاومت در برابر نيروها و حفظ 

اندازه و شكل معين خود را دارند.
ــوند كمى منبسط شده و  ــتر مواد جامد هنگامى كه گرم مى ش بيش

هنگامى كه سرد مى شوند كمى منقبض مى گردند.
هنگامى كه سوخت جامد مشتعل مى شود واكنش حقيقى اشتعال در خود 
ــوخت جامد افزايش  ــاده جامد اتفاق نمى افتد، بلكه همچنان كه حرارت س م
ــده و  ــكافت" يا "گرماكافت" 4 تجزيه ش ــد، طى فرايندى به نام "آتش مى ياب
ــفر آزاد مى كند. احتراق هنگامى اتفاق  ملكول هاى مخصوص خود را در اتمس
ــيژن هوا و ملكول هاى مخصوص مواد جامد در  مى افتد كه ملكول هاى اكس

سطح يا كمى باالتر از سطح ماده جامد، تركيب مى شوند. (شكل) 
ــطح جرم، عامل مهمى  ــبت س ــوخت هاى جامد، نس ــى س هنگام بررس
محسوب مى شود. چوب و هيزم از سوخت هاى بسيار رايج مى باشند، يك تكه 

بزرگ هيزم، به عنوان مثال يك ُكنده بزرگ درخت مشتعل مى شود، اما نه به 
ــانى. زيرا سطح ُكنده كه با هوا در تماس است، نسبت به جرم سنگين آن  آس
بسيار كم است، بنابراين، مقدار زيادى انرژى الزم است تا قبل از روشن شدن 
ــتعال از ُكنده آزاد شود. اما اگر همين ُكنده  آتش، مقدار كافى ملكول قابل اش
به صورت الوارهاى نازك و بلند بريده شود، هر تكه الوار آن با مصرف انرژى 
بسيار كمترى مشتعل مى شود. از اين آسان تر، زمانى است كه كنده به پوشال 
تبديل شود. در اين حالت حجم به نسبت زياد پوشال هاى حاصله، به سادگى و 
حتى با انرژى حاصل از روشن كردن يك چوب كبريت، مشتعل مى شود. زيرا 

نسبت سطح هر يك از رشته هاى پوشال بسيار بيشتر از جرم آن مى باشد.

مايعات قابل اشتعال
ــتعال شكل به خصوصى ندارد و شكل ظرفى كه در آن جا  مايع قابل اش
ــرد مى شوند، منقبض  ــتر مايعات زمانى كه س گرفته را به خود مى گيرد. بيش
شده و هنگامى كه گرم مى شوند، منبسط مى گردند. بيشتر مايعات هنگامى كه 
ــوند، به گاز تبديل مى شوند. سوخت هاى مايع، نسبت به  به قدر كافى گرم ش
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ــوخت هاى جامد، يك مرحله زودتر به حد "مطلوب احتراق" وارد مى شوند.  س
هنگامى كه سوخت مايع افزايش حرارت پيدا مى كند، تبخير صورت مى گيرد، 
و در حالى كه گرماى سوخت زيادتر مى شود، ملكول هاى سوخت از سطح آن 
آزاد مى شود. سپس، سوخت هاى تبخير شده با اكسيژن تركيب شده و احتراق 
ــوزى ناشى از سوخت هاى مايع در سطح مايع مزبور  صورت مى گيرد. آتش س
ــطح به جرم در سوخت هاى جامد  ــبت س صورت مى گيرد. همان طور كه نس
اهميت دارد، در سوخت هاى مايع "نسبت سطح به حجم" مهم است. هنگامى 
كه محدوده سطح مايع افزايش پيدا مى كند، به عنوان مثال، هنگامى كه ظرف 
محتوى مايع قابل اشتعال واژگون شود و يا مايع مزبور از آن به بيرون تراوش 
كند، ملكول هاى بيشترى از آن تبخير شده، در نتيجه احتراق آسان تر صورت 

گرفته و سوخت با سرعت و شدت بيشترى مى سوزد.
مايعات قابل اشتعال را به صورت زير دسته بندى كرده  اند:

1ـ به شدت قابل اشتعال 5: شامل مايعات كه نقطه اشتعال پايين تر از صفر 
درجه سانتى گراد دارند.

ــامل مايعاتى كه نقطه اشتعال پايين تر از 21  ــيار قابل اشتعال6: ش 2ـ بس
درجه سانتيگراد دارند. اما، "به شدت قابل اشتعال" نيستند. 

ــتعال 7: شامل مايعاتى كه نقطه اشتعال پايين تر از 55 درجه  3ـ قابل اش
سانتيگراد دارند، اما، "بسيار قابل اشتعال" نيستند.

گازهاى قابل اشتعال
ــل دارد تا  ــدارد، به همين دليل تماي ــم به خصوصى ن ــكل و حج گاز ش
ــد. از آنجايى كه ملكول هاى  ــار پيدا كن به صورت نامحدودى در محيط انتش
ــانى با  ــند، و قادرند به آس ــكل گاز مى باش ــوخت در حالت عادى به ش اين س
ــوند،  ــادگى تركيب ش ــيژن در تماس بوده و با اين گاز به س ملكول هاى اكس
بنابراين براى احتراق به انرژى اندكى نيازمندند. عامل مهم سوخت هاى گازى 
شكل نسبت مخلوط هوا و سوخت مى باشد. مخلوط گاز و هوا بايستى در يك 
ــر اين مخلوط خيلى ضعيف  ــد تا احتراق صورت گيرد. اگ محدوده معين باش

ــوخت)، مشتعل نخواهد شد و اگر  ــد (مقدار زيادى هوا و مقدار ناكافى س باش
ــوخت با مقدار ناكافى هوا) نيز  ــد (مقدار زيادى س اين مخلوط خيلى قوى باش

مشتعل نخواهد شد.
ــيم  ــتعال را از نظر وزن مخصوص به دو گروه زير تقس گازهاى قابل اش

كرده  اند:
1ـ  گازهاى سبكتر از هوا، مثل متان و هيدروژن

2ـ گازهاى سنگين تر از هوا، مثل پروپان و بوتان

اكسيژن و عوامل اكسيد كننده
اكسيژن گازى است كه بدون آن زندگى وجود نخواهد داشت. حدود 21 
ــيژن تشكيل مى دهد، همراه اين گاز در هوا در  درصد هواى اطراف ما را اكس
حدود 78 درصد گاز ازت (نيتروژن) و در حدود يك درصد باقى مانده را ساير 
گازها مثل دى اكسيد كربن و غيره تشكيل مى دهد. اكسيژن خالص بى رنگ، 
ــت ولى باعث سوختن  ــت. با آن كه خود قابل احتراق نيس بى بو و بى طعم اس
ــار باشد، مانند  ــود. در صورتى كه به شكل خالص و تحت فش ــام مى ش اجس
ــديد و حتى خواه انفجار ناشى از آن به  ــيلندرهاى اكسيژن، خطر احتراق ش س

مراتب بيشتر خواهد بود.
البته براى اولين بار به وسيله ى "هسلر" در نظريه ى هرم آتش، بعد مثلث 
ــت با عامل جديدى به نام "عامل اكسيد كننده"  ــيژن نام داش آتش كه اكس
تعويض شد. در بسيارى از موارد، عامل اكسيد كننده همان اكسيژن موجود در 
هواى اطراف است، ولى اين عبارت جديد، توضيح خوبى براى پاره اى از موارد 
است كه مواد در هنگام احتراق، اكسيژن درون خود را آزاد كرده و مى سوزانند. 
ــديم يا كلرات پتاسيم كه مى توانند در اتمسفر خالى از  مانند احتراق نيترات س

اكسيژن نيز بسوزند.
همچنان كه در بخش انواع سوخت توضيح داده شد، براى ايجاد احتراق 
ــتى ابتدا مواد قابل اشتعال اعم از جامد يا مايع، آن قدر تحت حرارت قرار  بايس
ــوخت به صورت گاز يا بخار از سطح آنها جدا شده و  گيرند، تا ملكول هاى س
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به يك نسبت معين با اكسيژن تركيب شوند. اين نسبت معين از مخلوط گاز 
ــتعال" 8 مى نامند. به بيان ساده تر،  ــوخت و هوا را "مخلوط قابل اش يا بخار س
نسبت بين هواى موجود و گاز توليدى كه بتواند مشتعل شود را مخلوط قابل 
اشتعال مى نامند. براى نمونه، در بخارات نفت، مخلوط قابل اشتعال تركيبى از 
بيش از 90 درصد هوا و بسته به نوع بخار نفتى مورد استفاده، 1 تا 10 درصد 

بخارات نفتى است.

حرارت
ــود، به انرژى حرارتى نياز است. احتراق به  ــعله ور ش براى آن كه آتش ش
سطحى از انرژى احتياج دارد كه باعث فعاليت درون ملكولى ساختمان شيميايى 
ماده مى شود. دما عبارت از ميزان فعاليت ملكولى درون ماده است. همان طور 
ــوخت هاى به شكل گاز براى احتراق به دماى كمترى  ــاره شد، س كه قبالً  اش
ــند، اما  ــاز دارند، زيرا در حالت طبيعى (دماى طبيعى) به صورت گاز مى باش ني
سوخت هاى به شكل جامد و يا مايع قبل از احتراق بايستى با دريافت حرارت 
كافى از سطح خود ملكول هاى به شكل گاز (يا بخار) آزاد كنند. به هر ترتيب 
ــت در صورت حضور عامل اكسيد  ــوختى كه دماى آن بسيار باال رفته اس س
ــعله ور مى شود. اين گاز  مشتعل همان "شعله"  كننده، بالفاصله محترق و ش
ــروع احتراق انرژى حرارتى اضافى كه توليد شده است، باعث  ــد. با ش مى باش
افزايش يافتن دما شده و كل فرايند اشتعال را سرعت مى بخشد و تا زمانى كه 

انرژى كافى و يا همان حرارت وجود دارد، ادامه پيدا مى كند.
حرارت يكى از انواع انرژى مى باشد. منابع مختلفى براى تامين انرژى مورد 
نياز احتراق وجود دارد. اين منابع انواع ديگرى از انرژى را شامل مى شوند، به 
عنوان مثال انرژى مكانيكى، انرژى الكتريكى و انرژى شيميايى كه به آسانى 

به حرارت تبديل مى شوند.
"انرژى مكانيكى"، زمانى به انرژى حرارتى تبديل مى شود كه دو ماده با 

يكديگر سايش پيدا كرده و باعث ايجاد اصطكاك شوند.
ــود. بعضى  ــيميايى توليد مى ش ــر واكنش ش ــيميايى"، بر اث ــرژى ش "ان

ــا گرما ده9 مى گويند و  ــيميايى گرما توليد مى كنند كه به آنه واكنش هاى ش
بعضى ديگر گرما را جذب مى كنند كه گرماگير10 ناميده مى شوند.

ــده و  ــاى گوناگون به حرارت تبديل ش ــرژى الكتريكى"، به روش ه "ان
هنگامى كه از داخل سيم يا ساير مواد رسانا عبور مى كند، باعث توليد حرارت 
ــتر مواد باعث توليد  ــتر الكتريسته و مقاومت بيش ــود. عبور جريان بيش مى ش

حرارت بيشترى مى شود.
در ارتباط با حرارت توضيح چند اصطالح ضرورى است، از جمله:

ــعله زنى (يا نقطه اشتعال)11، كمترين يا پايين ترين درجه حرارتى  نقطه ش
است كه باعث مى شود سوخت به ميزانى گاز توليد كند كه با به كار بردن يك 
ــتعال آنى و موقتى، فاقد انرژى الزم  ــعله، يك اش آتش زنه، اعم از جرقه يا ش

براى ادامه اشتعال، ايجاد شود.
نقطه آتش 12 كمترين يا پايين ترين درجه حرارتى كه سوخت آن قدر گاز 
توليد كند تا با به كار بردن يك آتش زنه، شعله ور شده و به سوختن ادامه دهد.
درجه آتشگيرى 13 كمترين يا پايين ترين درجه حرارتى كه گاز يا بخارات 
ــم، خودبه خود و بدون به كار بردن هر نوع منبع آتش زنه  ــده از جس توليد ش
ــتعل شود، درجه آتشگيرى ناميده مى شود. نمونه هايى از درجه آتشگيرى  مش

مواد مختلف در زير ارائه شده است:
ــال" 400 تا 250 درجه  ــانتيگراد، "زغ ــا" 400 تا 250 درجه س "روغن ه
سانتيگراد، "چوب و كاغذ" 270 تا 230 درجه سانتيگراد و "پشم" 200 درجه 

سانتيگراد.

واكنش هاى زنجيره اى شيميايى 14 
مثلث آتش راجع به چگونگى اثر آتش نشانى عواملى مثل مواد شيميايى 
خشك و هالون توضيح ناكافى و بسيار ابتدايى بيان مى كرد. اما بعدها محققين 
دريافتند كه اين عوامل فاقد مولفه ها يا خصوصياتى هستند كه هنگام مبارزه 
با آتش دما را به نحو مؤثرى كاهش دهند، سطح اكسيژن را به نحو مطلوب 
ــوخت را متوقف كنند. با اين وجود عوامل ياد  تقليل داده، يا از بين ببرند يا س
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ــك و يا هالون ها) هنگام مبارزه با آتش به خوبى از  ــده (مواد شيميايى خش ش
عهده ى اطفاى حريق برمى آيند، بنابراين بايستى وجوه ديگرى نيز در احتراق 
ــده هنگام مبارزه با آتش در واقع با اين وجوه  ــند كه عوامل ياد ش دخيل باش

مبارزه كرده با شكست آنها باعث خاموش شدن آتش مى شوند.
در نتيجه ى مطالعات بعدى، محققين، در كنار سوخت، اكسيژن و حرارت، 
ــمندان  ــيميايى را مطرح كردند. البته دانش فرضيه واكنش هاى زنجيره اى ش
ــره اى رخ مى دهد را  ــمتى از آنچه در واكنش هاى زنجي ــن تنها قس و محققي
ــامل  ــيميايى احتراق ش ــتند كه فرآيند حقيقى ش دريافته اند، اما مطمئن هس
ــت. به طور  ــطح ملكول اس ــيار پيچيده اى در س ــاى زنجيره اى بس واكنش ه
ــاى زنجيره اى تا زمانى كه مقدار  ــى، هنگام احتراق مواد، اين واكنش ه طبيع
ــد، ادامه خواهد داشت.  ــوخت، اكسيژن و حرارت وجود داشته باش كافى از س
ــن تر، هنگام احتراق، گرما بخاراتى از سوخت را توليد مى كند كه  به بيان روش
ــيژن تركيب شده و مشتعل شوند.  ــتند كه مى توانند با اكس حاوى ذراتى هس
ــك و يا هالون ها تحت شرايط  ــيميايى خش ــانى مثل مواد ش عوامل آتش نش
ويژه اى مانع تركيب اين ذرات با اكسيژن شده، در نتيجه باعث خاموش شدن 
ــانى ابداع شده است كه  ــوند. در نتيجه چهار روش اصلى آتش نش آتش مى ش

عبارتند از:
 1ـ سرد كردن، 2ـ خفه كردن، 3ـ قطع سوخت و 4ـ شكستن واكنش هاى 

زنجيره اى شيميايى.

پا نوشت :
1-Fire Triangle

از  و  بوده  آتش سوزى  برابر  در  محافظت  علم  دانشمندان  از   (W.H.Haessler) هسلر  اچ.  دبليو.  2ـ 
همكاران NFPA مى باشد، وى تاكنون چندين كتاب و مقاله در مورد موضوعات مختلف محافظت در 

برابر آتش سوزى تاليف كرده است.
3 -Fire Tetraheodron
4 -Pyrolysis
5 -Extremely Flammable
6 -Highly Flammable
7 -Flammable
8-Flammable Mixture
9 -Exothermic
10 -Endothermic
11 -Flash Point
12 -Fire Point
13 -Ignition Temperature
14 -Chemical Chain Reaction

آينده  مقاله، در شماره هاى  ادامه  پايان  در  و  دفتر فصلنامه موجود  در  مقاله حاضر  منابع  توجه: فهرست 
فصلنامه درج خواهد شد.
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از آن جايى كه بيشتر آتش سوزى ها در لحظات اوليه وقوع، چندان شديد 
ــند، در اختيار داشتن وسيله اى كه بتوان به كمك آن در  ــترده نمى باش و گس

بدو شروع، آتش را در نطفه خفه كرد، داراى اهميت است.
ــايل  ــه را مى توان قديمى ترين اين گونه وس ــطل ماس ــطل آب و س س
ــانى محسوب كرد. جالب آن كه در مورد الزام به استفاده از اين گونه  آتش نش
ــده بود. به عنوان مثال، در طى قانونى كه در  ــايل، قوانينى هم وضع ش وس

ــال 1189 م از طرف مقامات شهر لندن وضع شد، مردم ملزم شدند تا در  س
ــكه آب، نردبان آماده و سطل ماسه داشته باشند. رفته  خانه هاى بزرگ، بش
ــايل صورت گرفت و  ــاخت و تكميل اين گونه وس رفته اقدامات مهمى در س
ــال 1860 م ظرف شيشه اى  ــايل بهترى ساخته شد. براى نمونه، در س وس
ــيله پرتاب اين شيشه به كانون  ــيد كربوليك ساخته شد. به وس محتوى اس

آتش، مواد محتوى آن، شعله آتش را خاموش مى كرد.

حبيب روح نواز
فرشيد قاسملو

كپسول آتش نشانى قابل حمل به وسيله نفر
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ــاخت اين گونه وسايل حاصل  ــرفت مهمى در س ــت زمان، پيش با گذش
ــالح قدرتمندى براى  ــق، س ــال ها تحقي ــه امروزه پس از س ــد، تا اين ك ش
ــى  ــات اوليه وقوع آنها در دسترس ــوزى ها در لحظ ــا انواع آتش س ــارزه ب مب
ــول آتش نشانى قابل حمل  ــالح قدرتمند انواع "كپس ــت. اين س همگان اس
ــت. اين وسيله از مشهورترين  ــيله نفر" يا "خاموش كننده دستى" اس به وس
ــتر اماكن مثل ادارات،  ــايل آتش نشانى است. در بيش و پر مصرف ترين وس
ــى و حتى منازل و خودروها، انواع  ــتان ها، اماكن آموزش كارخانه ها، بيمارس

آن ديده مى شود.
ــه صورت چرخدار  ــانى در وزن هاى مختلف و حتى ب ــول آتش نش كپس
ــت. اما منظور از كپسول  ــيله ى خودرو، ساخته شده اس و قابل حمل به وس
ــيله است كه يك  ــيله نفر، انواعى از اين وس ــانى قابل حمل به وس آتش نش
ــه كار اندازد. طرز  ــل كرده و ب ــد آن را به راحتى حم ــخص بالغ مى توان ش
ــاده بوده و افرادى كه حداقل  ــتر كپسول هاى آتش نشانى بسيار س كار بيش
آموزش هاى پايه مربوط را ديده باشند، مى توانند به طور موثر از آن استفاده 

كنند.
ــانان حرفه اى نيز در بسيارى از موارد آتش سوزى، به ويژه  البته آتش نش
ــد و يا به دليل كوچك و كم  ــتفاده از آب خطرناك باش ــرايطى كه اس در ش
بودن حريق، نيازى به استفاده از لوله هاى آب نباشد، براى اطفاى حريق از 

كپسول آتش نشانى استفاده مى  كنند.

ساختمان كلى كپسول آتش نشانى
ــانى قابل حمل و نقل از  ــول هاى آتش نش ــتر كپس به طور معمول بيش

قسمت هاى زير تشكيل شده اند:
1ـ بدنه:  بدنه كپسول آتش نشانى از فلز ساخته شده است به روى بدنه 
با توجه به نوع كپسول و كارخانه سازنده آن، دستگيره سازوكار عمل كننده، 
شلنگ خروج مواد، نازل، پايه (ضربه گير)، و برحسب مورد فشار سنج و غيره 
ــت. جنس فلز بدنه و همچنين روش ساخت آن، با توجه به  ــده اس نصب ش

نوع مواد داخل دستگاه متفاوت است. البته در اين مورد و ساير موارد ساخت 
كپسول آتش نشانى، كارخانه هاى سازنده ملزم به رعايت استانداردهاى ويژه 
ــخصات فنى دستگاه، نام  ــند. به طور معمول روى بدنه، نوع آن، مش مى باش
ــازنده آن، طرز كار دستگاه و ساير اطالعات مورد نياز نوشته مى شود. به  س
ــتر كپسول هاى آتش نشانى را به "رنگ قرمز" رنگ آميزى  طور معمول، بيش
مى كنند. البته، در بعضى از كشورها در مورد رنگ بدنه، با توجه به نوع مواد 

داخل كپسول آتش نشانى، استانداردهايى تدوين شده است.
ــازوكارى كه به وسيله ى آن، هنگام مبارزه  ــازوكار عمل كننده: س 2ـ س
ــول آتش نشانى به كار مى افتد، "سازوكار عمل كننده" ناميده  با حريق، كپس
مى شود. براى اجتناب از به كار افتادن اتفاقى كپسول، سازوكار عمل كننده، 
"ضامن" دارد كه ممكن است با توجه به نوع دستگاه و كارخانه سازنده آن، 

ضامن و پلمپ مكانيزم 
عمل كننده

بدنه

فشارسنج

نازل
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ــتيك و غيره تشكيل  اين ضامن از يك ميله يا پين، حلقه، يك قطعه پالس
ــتگاه، اين ضامن  ــد. براى اطمينان از ُپر و آماده به كار بودن دس ــده باش ش
ــود. فقط بعد از برداشتن پلمپ و خارج كردن ضامن، مى توان  "پلمپ" مى ش
ــانى  ــول آتش نش ــتگاه را به كار انداخت. هر كپس ــازوكار عمل كننده دس س
ــد و محتوى هر نوع ماده  ــاخته شده باش ــيله ى هر كارخانه اى كه س به وس
خاموش كننده باشد، به طور كلى فقط يكى از سه نوع سازوكار، "فلكه اى"، 

"ضربه اى" يا "اهرمى" را دارد.
سازوكار فلكه اى، همان طور كه از نام آن پيداست، به طور كلى شبيه به 
ــير فلكه است. هنگام مبارزه با حريق، با چرخاندن فلكه، شير مربوطه باز  ش

شده و مواد خاموش كننده از دستگاه خارج مى شود.
سازوكار ضربه اى، با ضربه زدن به وسيله مشت يا كف دست، به محل 

مخصوص آن كه "كفه ضربه خوار" ناميده مى شود، دستگاه عمل مى كند.
سازوكار اهرمى، به صورتى ساخته شده است كه با فشردن آن خاموش 

ــار و رها كردن اهرم مربوطه، خروج مواد  كننده به كار مى افتد و با قطع فش
ــتگاه متوقف مى شود. به كار بردن سازوكار اهرمى نسبت به سازوكار  از دس
ــتر كپسول هاى  ــت. از اين نظر امروزه بيش ــان تر اس فلكه اى و ضربه اى آس

آتش نشانى را با اين نوع سازوكار توليد مى كنند.
3ـ نازل: قسمتى كه هنگام به كار انداختن دستگاه، مواد خاموش كننده 
ــود، نازل يا سر لوله ناميده مى شود. نازل ممكن است به  از آنجا خارج مى ش
ــكل از يك قطعه لوله پالستيكى يا فلزى كه به  ــاده و متش صورت خيلى س
طور مستقيم به روى بدنه كپسول نصب شده، ساخته شود، و يا ممكن است 
به يك قطعه شلنگ كه شلنگ يا لوله خروج مواد نام دارد، وصل شده باشد.
ــانى كه به "فشار دائم"  ــنج: گروهى از كپسول هاى آتش نش 4ـ فشارس
مشهور هستند، فشارسنج يا مانومتر دارند. با توجه به اين فشارسنج مى توان 
ــتگاه اطالع پيدا كرد. در صورت كم بودن فشار، در اثر  ــار دس از ميزان فش

وجود نشتى و...، بايستى نسبت به تجديد شارژ اقدام كرد.

نماي داخلي كپسول آتش نشاني گاز كربنيك
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انواع كپسول هاى آتش نشانى
ــانى را با توجه به نوع ماده خاموش كننده داخل  ــول هاى آتش نش كپس
ــيم كرده اند: كپسول آتش نشانى گاز كربنيك، كپسول  آ نها به انواع زير تقس
ــين هالون، مواد پاك  ــول آتش نشانى هالون (جانش ــانى پودر، كپس آتش نش
ــول آتش نشانى آب و  ــول آتش نشانى كف، كپس Agent Clean)، كپس
ــتر در  ــنايى بيش ــيميايى خيس يا (chemicals Wet). براى آش مواد ش
ــول هاى آتش نشانى  ــماره از فصلنامه، به اميد خدا، يكى از انواع كپس هر ش
ــد. در اين شماره درباره "كپسول آتش نشانى گاز كربنيك"  معرفى خواهد ش

مطالبى ارائه شده است.

كپسول آتش نشانى گاز كربنيك
در اين كپسول آتش نشانى، گاز كربنيك ذخيره شده است. گاز كربنيك 
ــيد كربن (CO2) يكى از مواد مشهور آتش نشانى بوده كه، 1/5  يا دى اكس
ــانى به كانون حريق  ــت. زمانى كه براى آتش نش ــنگين تر اس برابر از هوا س
ــق را در برگرفته و  ــى كانون حري ــود، به صورت ابر متراكم ــيده مى ش پاش
جانشين هواى موجود مى گردد، بنابراين با كاهش ميزان هواى در دسترس 
ــدن آن مى شود. در كپسول آتش نشانى قابل حمل،  آتش، باعث خاموش ش

گاز كربنيك تحت فشار به صورت "مايع" ذخيره مى شود. 

ساختمان كپسول آتش نشانى گاز كربنيك:
قسمت هاى اصلى كپسول آتش نشانى محتوى گاز كربنيك عبارتند از:

ــول از فوالد  ــا به طور معم ــوع خاموش كننده ه ــه اين ن ــه: بدن 1ـ بدن
مخصوص و به صورت يكپارچه، بدون درز، ساخته مى شود. تا بدين ترتيب 
ــار داخلى كپسول، ناشى از ذخيره گازكربنيك مايع شده را تحمل  بتواند فش
ــيله ى آزمايش  ــول مزبور را به وس كند. براى اطمينان از اين مقاومت، كپس
ــتاتيك مورد آزمون قرار مى دهند. به طور معمول بدنه خارجى اين  هيدرواس
ــول به رنگ قرمز رنگ آميزى مى شود. اما در بعضى كشورها بر طبق  كپس

ــود از رنگ هاى  ــتاندارد موج اس
ــود. به  ــتفاده مى ش ــرى اس ديگ
ــور انگلستان  عنوان مثال در كش
ــول را به رنگ مشكى  اين كپس
رنگ آميزى مى كنند. در استراليا، 
ــگ قرمز با  ــول مزبور به رن كپس
ــت. به هر  ــكى اس يك نوار مش
ــامل  ــخصات فنى ش ترتيب، مش
كل  وزن  ــول،  كپس ــت  ظرفي
كپسول، وزن گاز كربنيك داخل 
ــار  ــار زمان كاركرد، فش آن، فش
ــه كار انداختن  ــون، روش ب آزم
ــريال، تاريخ  ــتگاه، شماره س دس
ساخت و غيره روى بدنه خارجى 

كپسول درج مى شود.
به طور معمول 2/3 حجم داخل كپسول، گاز كربنيك مايع شده و 1/3 

فضاى باقى مانده، محل انبساط گاز است.
ــير كپسول محسوب  ــمت در واقع ش ــازوكار عمل كننده: اين قس 2ـ س
مى شود و به وسيله ى آن مى توان كپسول را به كار انداخت. در كپسول هاى 
ــازنده آن، يكى از سه نوع  ــانى گاز كربنيك، با توجه به كارخانه س آتش نش
سازوكار ضربه اى، فلكه اى و يا اهرمى به كار مى رود. اما به طور معمول نوع 
فلكه اى و اهرمى كاربرد بيشترى دارد. به هر حال صرف نظر از نوع سازوكار 
ــيرها "سوپاپ ايمنى" نصب مى گردد. تا چنانچه به  عمل كننده روى اين ش
هر دليل فشار داخلى كپسول باال برود، اين سوپاپ عمل كرده، باز شود، در 

نتيجه با خروج گاز كربنيك، خطرات احتمالى برطرف شود.
ــيفون و از طرف ديگر به  ــازوكار عمل كننده، از يك طرف به لوله س س
لوله الستيكى فشار قوى و يا در بعضى از كپسول هاى گاز كربنيك به نازل 
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شيپورى متصل است.
ــير (سازوكار عمل كننده)  ــيفون: اين لوله از انتهاى داخلى ش 3ـ لوله س
ــانتى متر از كف آن ادامه  ــمت پايين و داخل كپسول تا حدود چهار س به س
دارد. بدين ترتيب فقط با قسمت مايع شده گاز كربنيك تماس دارد. به طور 

معمول انتهاى اين لوله به صورت اريب بريده مى شود.

نازل شيپورى
از نكات مشخص كننده كپسول آتش نشانى گاز كربنيك، نوع نازل آن 
ــده است. اين نازل شيپورى كه  ــت كه به شكل شيپور يا قيف ساخته ش اس
ــود، ممكن است از پالستيك سخت،  به آن پخش كننده گاز نيز گفته مى ش
ــيپورى در كپسول  ــه ساخته شود. نازل ش ــتيك نرم، فلز و فيبر شيش پالس
ــز نبايد خاموش  ــيار مهمى دارد و هرگ ــانى گاز كربنيك، نقش بس آتش نش
ــود. زيرا عالوه بر  ــيپورى به كار برده ش ــده گاز كربنيك بدون نازل ش كنن
امكان يخ زدن و مسدود شدگى خروجى آن، خطر پاشيده شدن گاز كربنيك 
مايع به سر و صورت شخص عمل كننده و ديگران كه در آن حول و حوش 
ــتر مواقع اين نازل به وسيله ى يك  ــت. در بيش قرار دارند، وجود خواهد داش
ــول آتش نشانى متصل مى شود.  ــتيكى تقويت شده" به شير كپس "لوله الس
ــبت  ــول هاى گاز كربنيك به نس اما در بعضى موارد و به خصوص در كپس

كوچك، به طور مستقيم به شير كپسول متصل است.

موارد استعمال
ــانى گاز كربنيك براى مبارزه با آتش سوزى ناشى از  ــول آتش نش كپس
ــتعال مايعات قابل اشتعال مثل نفت و بنزين (آتش سوزى نوع B)، مورد  اش
استفاده قرار مى گيرد، اما از آن جايى كه جريان برق را از خود عبور نمى دهد، 
ــايل برقى (آتش سوزى  ــوزى تجهيزات و وس به ويژه براى مبارزه با آتش س
نوع E) فوق العاده مناسب است. به ويژه چنانچه هر يك از آتش سوزى هاى 
ــول آتش نشانى گاز  ــد، به وسيله كپس ــته رخ داده باش فوق در اماكن سربس

كربنيك مى توان آنها را بسيار سريع و تميز خاموش كرد.

محدوديت ها
ــوزى  ــن گاز كربنيك نمى توان با آتش س ــش خاموش ك ــيله آت به وس
ــتيك، پالستيك و غيره  ــتعال مثل چوب، الس ــى از مواد جامد قابل اش ناش
(آتش سوزى نوع A) مبارزه كرد. در حريق ناشى از فلزات قابل اشتعال نظير 
ــيم، سديم، منيزيم (آتش سوزى نوع D) نيز نتنها كارايى ندارد،  ليتيوم، پتاس
بلكه با آزاد شدن اكسيژن آن، در واقع باعث گسترش آتش مى شود. واكنش 

اين نوع مواد در مقابل گاز كربنيك به صورت زير است:
2mgo + C → 2mg + Co2

دو نمونه وسيله آتش نشاني قديمي
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ــلولز كارايى ندارد. زيرا اين  همچنين در مبارزه با موادى مثل نيترات س
مواد براى اشتعال به اندازه كافى اكسيژن دارند.

ــانى گاز كربنيك با توجه به فوالدى بودن بدنه آن،  ــول آتش نش كپس
ــيپورى و غيره نسبت به ديگر انواع خاموش كننده هاى آتش  وجود نازل ش
ــنگين تر است. بُرد عمل آن نيز كمتر است (حداكثر حدود دو متر است)،  س
ــا اپراتور، بايد كمى به كانون آتش  ــه براى اطفاى حريق، كاربر ي در نتيج
ــود، ممكن است  ــود. از اين نظر چنانچه موارد ايمنى رعايت نش نزديك ش

ــود. گاز كربنيك مى تواند مواد غذايى را آلوده كند. ــيب ش باعث بروز آس
ــاره شد، گاز كربنيك به خودى خود، عايق برق  همان طور كه قبًال اش
ــتگاه با رطوبت هوا مخلوط  ــدن از دس ــت، اما، چنانچه پس از خارج ش اس
ــت به صورت هادى برق درآيد. بنابراين، براى مبارزه با  ــود، ممكن اس ش
ــوز اصلى قطع كرد. در ولتاژهاى  ــه حريق ها بايد ابتدا برق را از في اين گون
ــرد. چنانچه در  ــتى برق را قطع ك ــش هزار ولت نيز ابتدا بايس بيش از ش
ــبت زياد اين نوع گاز مصرف  ــته، مقدار به نس مكان هاى كوچك و سربس
ــيژن، مى تواند باعث بيهوشى و حتى مرگ شود. شود، به علت تقليل اكس

ــول 18- درجه  ــور معم ــر، به ط ــر صف ــرماى زي ــك در س گاز كربني
ــه كانون حريق،  ــيدن ب ــى خوبى ندارد، زيرا قبل از رس ــانتيگراد، كارآي س

ــود . پراكنده مى ش
ــود، بايد جهش  ــتفاده مى ش ــن گاز در هواى آزاد اس ــى كه از اي زمان
ــك در مخالف جهت  ــيدن گاز كربني ــت و از پاش وزش باد را در نظر داش
ــيله در مبارزه با  ــت اين وس وزش باد دورى كرد. همچنين بايد به ياد داش
آتش سوزى هاى واقع در فضاى باز، به ويژه چنانچه باد هم بوزد و آتش تا 

ــت. ــد، به طور معمول كارايى چندانى نخواهد داش حدودى بزرگ باش

مقدورات
ــيار خوب تقليل دهنده ى درصد اكسيژن  گاز كربنيك يك عامل بس
ــارزه با گروه  ــد، در مب ــه قبًال ذكر ش ــور ك ــه همانط ــد، در نتيج مى باش

ــيار بااليى دارد. از آنجايى كه عايق  ــوزى ها، كارايى بس بزرگى از آتش س
ــت، بعد از مصرف به خودى خود از بين رفته و هيچ گونه  ــته اس الكتريس
ــايل  ــوزى وس اثر يا باقى مانده، به جا نمى گذارد، براى مبارزه با آتش س
ــد.  ــزات الكتريكى، يكى از بهترين و پرمصرف ترين مواد مى باش و تجهي
ــرماى ناشى از استفاده آن، ممكن است به بعضى قطعات حساس  البته س
ــيب برساند. اما صرف نظر از اين  ــايلى مثل رايانه آس الكترونيكى و يا وس
ــت كه در  ــده اس ــت و به ويژه عدم وجود باقى مانده، باعث ش محدودي
ــيار تميز خاموش  ــرعت و بس ــوزى را به س ــيارى از حريق ها، آتش س بس
ــيله آسيب ديده، بسيار راحت  ــرويس وس نمايد. به طورى كه تعمير يا س

ــد. و كم هزينه باش

محل نصب
ــن در آنجا قرار  ــوش ك ــن نوع آتش خام ــرارت محلى كه اي ــه ح درج
مى گيرد، حداكثر از 42 درجه سانتيگراد بيشتر نباشد. مثل ساير كپسول هاى 
ــك  ــا را نيز بايد در محل هاى خش ــوع خاموش كننده ه ــانى، اين ن آتش نش
ــود.  ــيب ها ش ــاير آس نگهدارى كرد، رطوبت مى تواند باعث زنگ زدگى و س
ــرار دادن آن به روى  ــود و از ق ــه ديوار نصب ش ــتى ب ــده بايس خاموش كنن
ــن صورت كف آن در معرض  ــتى خوددارى كرد، زيرا در غير اي زمين بايس
زنگ زدگى و بدنه آن در معرض آسيب، به علت رفت و آمد، برخورد و غيره 

قرار خواهد گرفت.
ــاير خاموش كننده هاى آتش، كپسول آتش نشانى گاز كربنيك  مانند س
ــب كانون هاى خطر قرار داد، به عنوان مثال، نبايد آن  را نبايد بالفاصله جن
ــى و... قرار داد. زيرا هنگام  ــوئيچ هاى الكتريك را در مجاورت كنتور برق، س
وقوع حريق در هر يك از وسايل مذكور، دسترسى به كپسول آتش نشانى و 

استفاده از آن خطرناك و در بيشتر موارد غير ممكن مى باشد.
هنگام حمل ونقل و يا استفاده از كپسول بايستى كامًال مراقب بود كه به 

قسمت هاى مختلف آن، به ويژه نازل شيپورى آن آسيب نرسد.
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اطمينان از شارژ
ــه ماه يكبار، وزن گاز كربنيك  در فواصل زمانى معين، به طور مثال هر س
ــود، تا از آماده به كار بودن كپسول مزبور  ــول آتش نشانى بررسى ش داخل كپس

اطمينان حاصل گردد. روش كار به ترتيب زير است:
ــول آتش نشانى گاز كربنيك دو نوع وزن  به طور معمول روى بدنه كپس
ــت، يكى وزن خالص گاز كربنيك و ديگرى وزن كل دستگاه،  ــده اس درج ش
ــازنده دستگاه، نازل شيپورى  ــب مورد و طبق توصيه س براى آزمايش، برحس
ــيله ى ترازوى دقيق توزين  ــود، سپس كپسول به وس ــتيكى باز ش و لوله الس
ــاوى وزن كل دستگاه باشد، مقدار گاز  ــت آمده مس گردد. چنانچه وزن به دس
ــت. چنانچه  ــارژ اس كربنيك تغييرى نكرده و خاموش كننده به طور كامل ش
ــاهده شد، وزن به دست آمده به وسيله ى توزين از وزن كل  اختالف وزن مش
دستگاه، كه روى بدنه خاموش كننده درج شده است، كم شود، حاصل تفريق 
ــان دهنده ى مقدار گاز كربنيك موجود در دستگاه است.  ــت آمده، نش به دس
اگر اين وزن تا حداكثر 10 درصد كمتر از وزن گاز كربنيك نوشته شده روى 
ــتگاه باشد، خاموش كننده مزبور هنوز آماده به كار است. اما چنانچه  بدنه دس
ــتى  ــول مزبور بايس ــد، كپس كاهش وزن گاز كربنيك بيش از 10 درصد باش
ــت گاز كربنيك نيز علت يابى و رفع گردد.  ــارژ شود. البته علت نش دوباره ش
نتيجه، اين كه تمام موارد فوق بايستى روى كارت شارژ دستگاه نوشته شود.

آزمايش هيدرو استاتيك
ــى از مراقبت هاى مهم مربوط به خاموش كننده هاى گاز كربنيك كه  يك
ــود، آزمايش هيدرواستاتيك است. به وسيله ى  ــفانه كمتر مراعات مى ش متأس
ــوش كننده مزبور  ــيلندر) خام ــد كه بدنه (س اين آزمايش مى توان مطمئن ش
مقاومت خود را از دست نداده. بنابراين خطرى به ويژه تركيدن سيلندر، وجود 
ندارد. فاصله زمانى اين آزمايش، همچنين فشار آزمون مربوط به هر كپسول 
ــانى گاز كربنيك از طرف كارخانه سازنده آن روى بدنه كپسول درج  آتش نش

شده است.

روش حمل كپسول آتش نشانى گاز كربنيك
1ـ در محل نصب كپسول آتش نشانى آن را از قالب مربوطه آزاد كنيد.

2ـ هميشه هنگام برداشتن كپسول، آن را به وسيله ى نيروى ماهيچه هاى 
پاهاى خود بلند كنيد، نه با نيروى ماهيچه هاى كمر، بدين منظور پاها با فاصله 

از هم، زانوها خميده و پشت راست باشد.
ــول را با دست قوى تر و دستگيره آن را با دست ديگر بگيريد  3ـ پايه كپس

(افراد راست دست، دست راستشان قوى تر است).
4ـ اگر كپسول از انواعى است كه نازل ثابت دارد، آن را با دست قوى تر و در 
امتداد بازوها بگيريد، در كپسول هاى داراى شلنگ رابط، نازل را با دست قوى تر 

و كپسول را با دست ديگر حمل كنيد.

روش استفاده از كپسول آتش نشانى گازكربنيك
1ـ در فاصله حركت به سمت محل آتش، پلمپ دستگاه را برداريد، سپس 

ضامن آن را خارج كنيد.
2ـ در خاموش كننده هاى داراى سازوكار اهرمى، نازل را در سمتى از جلوى 

مسير حركت خود نشانه بگيريد.
3ـ  اهرم سازوكار عمل كننده را فشار داده و سريع فشار را برداريد تا از آماده 

به كار بودن دستگاه و خروج صحيح مواد خاموش كننده مطمئن شويد.
4ـ در فاصله مناسب از كانون آتش قرار بگيريد، مطمئن شويد كه يك راه 
برگشت يا خروج اضطرارى در دسترس باشد. هرگز در موقعيتى قرار نگيريد كه 

آتش بين شما و اين راه فرار را سد كند.
5ـ نازل شيپورى را به سمت پايه يا بُن آتش هدف بگيريد، سپس سازوكار 

عمل كننده دستگاه را به كار اندازيد.
6ـ با حركت دادن نازل شيپورى، مواد خاموش كننده را به صورت جارو كردن 
ــيد. عمليات اطفاعى خود را آن قدر ادامه  به كانون آتش و تمام جوانب آن بپاش
دهيد كه آتش به طور كامل خاموش شود و يا كپسول آتش نشانى خالى گردد.
7ـ از آتش دور شويد، براى اطمينان از اطفاى كامل حريق، مراقب آتش باشيد.
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روش حمل كپسول آتش نشاني گاز كربنيك

1

3

2

4



112

روش استفاده از كپسول آتش نشاني گاز كربنيك
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تذكرات
1ـ انواع كپسول هاى آتش نشانى فقط در شرايطى بهترين بازدهى را خواهند 
داشت كه به طور كامل شارژ بوده و آماده به كار باشند. بنابراين، بايستى به هر 
كپسول آتش نشانى يك "كارت شارژ" الصاق باشد، كه در آن تاريخ شارژ دستگاه 
ــده باشد. براى شارژ بايستى به موسسات  ــارژ بعدى درج ش و تاريخ بازديد يا ش

معتبر و واجد شرايط مراجعه كرد.
2ـ هر كپسول آتش نشانى وسيله مؤثر براى اطفاى فورى آتش سوزى در 
ــت، اما به شرطى كه طرز صحيح كار با آن به طور  لحظات اوليه وقوع آن اس
ــده باشد. طرز كار هر كپسول آتش نشانى روى بدنه آن درج  عملى آموخته ش
ــت كه قبل از وقوع آتش سوزى  ــده است. ولى نكته داراى اهميت اين اس ش
ــور عملى تمرين كرد.  ــب را مطالعه و طرز كار آن را به ط ــتى اين مطال بايس
ــول  ــه، فرصتى براى مطالعه طرز كار كپس ــگام وقوع حادث ــت هن بديهى اس

آتش نشانى وجود ندارد.
ــال در بعضى حريق هاى خارج  ــوزى ها، به عنوان مث 3ـ در بعضى آتش س
ــاختمان كه وزش باد وجود داشته باشد، و يا چنانچه در كانون حريق "فلزات  س
ــد، ممكن است بعد از اطفاى  ــده" وجود داشته باش ــوز ش داغ" و يا "مواد نيم س
ظاهرى حريق، آتش دوباره مشتعل شود. در اين موارد براى پيشگيرى بايستى 
مدتى پس از خاموش شدن آتش نيز همچنان به پاشيدن گاز كربنيك ادامه داد، 

تا خطر برگشت آتش به طور كامل منتفى شود.
4ـ هنگام مبارزه با هر آتش سوزى بايستى به طور كامل مراقب بود تا مبادا 

شخص عمل كننده در معرض خطر قرار گيرد.
بنابراين:

ــد كند. عمليات  هرگز نبايد در موقعيتى قرار گرفت كه آتش راه فرار را س
اطفاى حريق از نزديك در هاى خروجى انجام گيرد.
هرگز نبايد بيش از اندازه به حريق نزديك شد.

همان طور كه در قبل توضيح داده شد، گاز كربنيك چنانچه در فضاهاى 
بسته مصرف شود، ممكن است باعث مسموميت و خفگى شود.
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مقدمه
ــادف خودروها از  ــى از تص حوادث ناش
جمله حوادث شايع در كشور مى باشد. 
در تمام راه ها، از جاده هاى خارج شهر 
گرفته تا بزرگراه ها و خيابان هاى داخل 

شهر، خطر تصادف وجود دارد. 
هر ساله تعداد قابل توجهى از هموطنان 
ــوانح رانندگى كشته  بر اثر حوادث و س
و مجروح مى شوند، يا دچار آسيب هاى 
ــوى  ــدى و معلوليت مى گردند. از س ج
ــبختانه اين حوادث  ديگر چنانچه خوش
منجر به فوت نگردد، هزينه هاى ناشى 
ــل هزينه دارو،  ــوادث، از قبي از اين ح
ــز لوازم و قطعات  درمان، جراحى و ني
ــاير هزينه هاى  ــا و س ــى خودروه يدك
ــكيل  متفرقه، رقم قابل توجهى را تش
ــه زيان هاى  ــورى ك ــه ط ــد. ب مى ده
ــادف خودروها  ــى از تص اقتصادى ناش
ــد ناخالص  ــل توجهى از تولي ــم قاب رق

على بهرامى
فرشيد قاسملو

عمليات نجات و 
امداد در حوادث 
تصادف خودروها
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ــه در اين گونه حوادث بالفاصله  ــدر مى دهد. از جمله نيروهايي ك ملى را ه
براى امدادرسانى فرا خوانده مى شوند، نيروهاى آتش نشانى و خدمات ايمنى 
ــازمان آتش نشانى از جمله  ــت. گروه هاى نجات و امداد س ــهردارى ها اس ش
ــد از وقوع تصادف  ــش صدمات جانى و مالى بع ــل جلوگيرى از افزاي عوام

محسوب مى شوند. در اين زمينه به چهار مورد اشاره مى شود:
ــت حوادث ثانويه ديگرى  الف ـ وقوع حادثه تصادف خودرو، ممكن اس
ــته باشد، كه چه بسا مخاطرات آنها به مراتب بيش از حادثه  را به دنبال داش
ــد. از جمله بديهى ترين حوادث مزبور مى توان به آتش سوزى اشاره  اولى باش
ــديد اقتصادى، مى تواند مرگ  ــرد، كه در صورت وقوع، عالوه بر زيان ش ك

افراد مجروح و محبوس در خودروها را نيز به دنبال داشته باشد.
ــرادى در داخل  ــادف، به طور معمول، اف ــوع حادثه تص ــد از وق بـ  بع
ــوند، كه  ــوس و مجروح مى ش ــن آهن پاره ها محب ــر، بي ــاى درگي خودروه
ــت. اما دسترسى و رهاسازى و انتقال  ــانى فورى به آنها الزامى اس امدادرس
ــات، تجهيزات ويژه و افراد  ــيب ديده، امكان آنها به بيرون از خودروهاى آس
ــد. در غير اين صورت،  ــًال آموزش ديده و با تجربه را مى طلب ــر كام نجات گ
ــديد آسيب ها  افراد بى اطالع و بدون تجهيزات، باعث افزايش صدمات و تش
مى شوند. اتالف وقت و گذشت زمان نيز با از دست رفتن "زمان طاليى" باعث 
ــدن جراحت ها و مصدوميت ها و افزايش خطر مرگ خواهد شد.   وخيم  تر ش
ــتر موارد  ــاى تصادفى متوقف در صحنه تصادف، در بيش ج ـ خودروه
ــوند. بنابراين ضرورى است كه هرچه  باعث وقوع تصادف هاى بعدى مى ش
ــاختن  ــوران نيروى انتظامى و خارج س ــى هاى مام ــريع تر و پس از بررس س
ــار امنى منتقل  ــان، خودروهاى درگير به كن ــح مجروحان و مصدوم صحي
ــارج بوده، در  ــده افراد عادى خ ــح اين عمل نيز از عه ــوند. انجام صحي ش
ــتر موارد به تجهيزات ويژه مثل جرثقيل، كشنده وينچ، دستگاه تيفور و  بيش
ــت، كه همه ى اين وسايل از جمله تجهيزات گروه هاى نجات  غيره نياز اس

آتش نشانى مى باشد.
د ـ باقى مانده شيشه هاى خرد شده، پاره هاى آهن، تراوش موادى مثل 

بنزين و گازوييل يا ساير مواد شيميايى كه به طور معمول در نتيجه تصادف 
ــطح جاده پخش مى شوند، عاملى براى وقوع سوانح و تصادفات بعدى  در س
مى باشند. رفع اين آلودگى ها و عوارض در اسرع وقت و در طول شبانه روز 
ــازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى  تنها از عهده گروه هاى نجات و امداد س

شهردارى ها برمى آيد.
ــدود  ــد، باعث مس در بزرگراه ها تصادف به هر گونه اى كه رخ داده باش
شدن راه در باند مربوطه خواهد شد، در نتيجه، نيروهاى انتظامى، امدادگران 
ــانى و اورژانس با تأخير به محل حادثه خواهند رسيد. بعد از حضور  آتش نش
نيروهاى امدادى، از جمله گروه هاى نجات و آتش نشانى، در محل حادثه نيز 
ــت. چنانچه  به طور معمول تراكم ترافيك تا پايان عمليات ادامه خواهد داش
ــد كه خودروهاى عبورى از همان باند محل  صحنه تصادف به گونه اى باش
ــگيرى از برخورد  ــتى حداكثر تدابير ايمنى براى پيش حادثه عبور كنند، بايس
ــانى، اتخاذ  ــورى با خودروهاى درگير و يا نيروهاى آتش نش خودروهاى عب
ــازمان آتش نشانى و خدمات  ــود. در سال 1372 هنگامى كه نيروهاى س ش
ــهردارى كرج مشغول عمليات امداد و نجات حادثه تصادف در آن  ايمنى ش
شهر بودند، در اثر بى توجهِى اتوبوسى كه در حال عبور از همان سمت جاده 
ــان متأسفانه جان خود را از دست داد. از اين نظر،  بود، يكى از افراد آتش نش
شركت در عمليات امداد و نجات حوادث تصادف خودروها، از جمله مواردى 

است كه به دانش فنى، مهارت و تجهيزات مناسب نياز دارد.

صندوق عقب

ستون عقب

ستون وسط
ستون جلو

موتور
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انواع خودروها
ــا و خيابان ها "خودروهاى  ــال عبور در جاده ه ــتر خودروهاى در ح بيش
ــوز  ــرو از موتورهاى احتراقى درون س ــه براى توليد ني ــتند ك متعارف" هس
استفاده مى كنند. موتورهاى احتراقى درون سوز براى توليد نيرو، "سوخت"، 
ــوز"  ــوزانند. "خودروهاى دوگانه س ــل را مى س ــا گازويي ــن ي ــم از بنزي اع
خودروهايى هستند كه عالوه بر سوخت مزبور، "گاز طبيعى تحت فشار" كه 
به اختصار CNG ناميده مى شود را نيز مى سوزانند. اين گاز در سيلندرهاى 
مخصوصى ذخيره مى شود كه در صندوق عقب و يا برحسب نوع خودرو در 
محل مناسب ديگرى از خودرو نصب مى شود. گروهى از خودروهاى دو گانه 

سوز از "گاز مايع شده نفتى" يا LPG استفاده مى كنند.
 (CNG) بعضى از اتوبوس هاى شهرى فقط از گاز طبيعى تحت فشار
ــيله ى  ــد. در هر حال گاز مصرفى اين گونه خودروها به وس ــتفاده مى كنن اس
ــخص شده است. در  ــب مخصوص در جلو يا عقب خودرو مش نصب بر چس
اين گونه خودروهاى (گاز سوز و دوگانه سوز) ممكن است در اثر آسيب ديدگى 
ــت گاز رخ دهد. به عالوه  ــاى مربوطه، نش ــى و يا لوله ه ــيلندر گاز طبيع س
 BLEVE آتش سوزى خودروهاى دوگانه سوز (و گاز سوز) مى تواند باعث
ــود. BLEVE نوعى انفجار است و امكان دارد زمانى كه ظروف محتوى  ش

مايعات قابل اشتعال، تحت فشار قرار گيرند، رخ دهد.

از اين نظر هر گونه نشانه اى از آتش سوزى در اين گونه خودروها بايستى 
بسيار جدى تلقى شده و نهايت احتياط هاى مربوطه مراعات شود.

ــرات "خودروهاى متعارف" هنگام تصادف، اتصال كوتاه و  از ديگر خط
ــت اسيد باطرى مى باشد.  ــى از نش خطر برق گرفتگى و همچنين خطر ناش
ــتم برق 12 ولت خودروها حداقل تهديد را براى امدادگران ايجاد  البته سيس

مى كند.
ــرو مى گيرد، خطر  ــه موتور آنها از باطرى ني ــاى برقى" ك در "خودروه

عمده از برق ذخيره شده در باطرى ها ناشى مى شود.
 Hybrid ــاى هيبريد ــى ـ بنزينى" كه به خودروه ــاى برق "خودروه
ــته و براى  ــرعت هاى كم، الكترو موتور داش ــوند، براى س ــز ناميده مى ش ني
ــر، اين گونه خودروها هم  ــاد، موتور بنزينى دارند. از اين نظ ــرعت هاى زي س
ــرات خودروهاى برقى را دارند و هم خطرات خودروهاى بنزينى را البته  خط
ــور ما تعداد اين گونه خودروها كم است. براى كسب اطالعات بيشتر  در كش
ــازنده آ نها  ــايت كارخانه س ــورد خودروهاى هيبريد مى توان به وب س در م

مراجعه كرد.

كالبدشناسى خودرو 
ــت. بنابراين،  عمليات امداد و نجات از جمله عمليات گروهى (تيمى) اس

شكل شماره 9
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ــتى از  ــى افراد گروه امداد و نجات، بايس ــرارى ارتباط و هماهنگ ــراى برق ب
اشاره ها و واژه هاى استاندارد استفاده كرد، تا از هر گونه اشتباه يا سوءتفاهم 
ــود. در مورد عمليات امداد و نجات تصادفات رانندگى نيز در  ــگيرى ش پيش
ــتاندارد مربوطه به  ــتى واژه اس ــا هر بخش ويژه از خودرو بايس ــى ب روياروي
ــت كه به طور معمول ابتدا وارد جاده  ــمتى اس كار رود. "جلوى خودرو" قس
مى شود. "كاپوت" يا "در موتور" و "جلو پنجره" كه عالوه بر زيبايى، محل 
عبور هوا به محل جايگاه موتور مى باشد، در جلوى خودرو قرار گرفته است. 
ــت كه به طور معمول "صندوق عقب" در آنجا  ــمتى اس "عقب خودرو" قس
ــى در خودرو نشسته است، سمت چپ او سمت چپ  ــت. هنگامى كه كس اس
ــيارى از كشورهاى جهان  ــوب مى شود. در كشور ما، مثل بس خودرو محس
ــت، بنابراين محل راننده در  ــده اس ــمت چپ نصب ش فرمان خودرو در س
ــمتى است كه صندلى  ــت. "سمت راست خودرو" س ــمت چپ خودرو اس س
ديگر سرنشين خودرو در آنجا نصب شده است. در اصطالح به اين صندلى، 
ــه براى اشاره كردن به سمت هاى  ــاگرد نيز گفته مى شود. هميش صندلى ش
چپ و راست خودرو، از روشى كه در باال اشاره شد، استفاده شود. افراد نبايد 
از جايى كه ايستاده اند و بنابر موقعيت خود، سمت هاى خودرو را مورد اشاره 

قرار دهند.
ــتون" قرار دارد. به سبب  ــه "س ــمت خودرو س به طور معمول در هر س
ــقف قرار دارند. اين نام براى آنها  ــمت ها مانند ستون، زير س آن كه اين قس

انتخاب شده است.

ستون هاى مزبور عبارتند از: ستون جلو، ستون وسط و ستون عقب.
ستون جلو سمت راننده و ستون جلو سمت شاگرد، "كالف شيشه جلو" 
را تشكيل مى دهند. "ستون وسط" در حد فاصل در جلو و در عقب قرار دارد. 
ــقف ادامه ندارد. در خودروهاى چهار  ــتون تا س در بعضى از خودروها اين س
در، "ستون عقب" تا پشت درهاى عقب ادامه داشته و كالف شيشه عقب را 
ــكيل مى دهد. كاپوت يا در موتور، محفظه موتور را مى پوشاند. ساختارى  تش
ــمت محفظه موتو را از "اتاق خودرو" جدا مى كند "سينى شاسى زير  كه قس

موتور" نام دارد. "اتاق خودرو" صندلى هاى جلو و عقب را شامل مى شود.
ــى" به معنى چهارچوب است، و در اصطالح خودروسازى عبارت  "شاس
است از اسكلت اصلى خودرو كه قطعه هاى ديگر به روى آن وصل مى شوند. 
به طور كلى دو نوع شاسى وجود دارد. در نوع اول شاسى با ساختارى جدا از 
اتاق ساخته مى شود سپس، ساير قطعات خودرو مثل اتاق، موتور، گيربكس 
ــود. اين نوع شاسى بيشتر براى خودروهايى  و غيره به روى آن نصب مى ش
ــهور به SUV به كار مى رود و براى استفاده  مثل كاميون، خودروهاى مش

از خودروهاى سوارى كوچك چندان رايج نيست.
در نوع ديگر، شاسى و اتاق يك ساختار واحد دارند، اين نوع شاسى در 

بيشتر خودروهاى جديد استفاده مى شود.

واكنش به حادثه
اولين مرحله فرايند رهاسازى و نجات "واكنش" است. در تمام حوادث 
ــد. رفتارهاى  ــريع و صحيح به صحنه مى باش ــوانح اولين نياز، ورود س و س
ــب مثل انتخاب بهترين مسير و حركت براى صرف حداقل  صحيح و مناس
زمان ممكن، رانندگى صحيح و بى خطر براى دورى از تصادف با خودروها يا 
ــتن كمربند ايمنى، از جمله رفتارهاى  عابران و توجه به ايمنى خود، مثل بس
صحيح مى باشد. فاصله زمانى طى كردن مسير ايستگاه آتش نشانى تا صحنه 
حادثه، فرصت مناسبى براى مرور اطالعات دريافتى درباره ى حادثه و تفكر 
ــد. بر  ــورد چگونگى انجام عمليات، نوع ابزار، تجهيزات و غيره مى باش در م

شكل شماره 11- محل مناسب جك
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ــروه نجات نيز حرف هايى براى گفتن  ــاس احتمال دارد فرمانده گ همين اس
داشته باشد، بايستى به دقت به حرف ها و توصيه هاى او توجه كرد.

ورود و ارزيابى صحنه حادثه
ــيدن به محل تصادف رانندگى مهم ترين نكته، ارزيابى مخاطرات  با رس
ــخص كردن امكانات مورد نياز است. اولين نكته  موجود، دامنه حادثه و مش
ــتقرار صحيح خودروهاى امدادى مى باشد. در اين مورد بايد جلوگيرى از  اس
تصادف با خودروهاى عبورى را مد نظر داشت. نكته بعدى دورى از مسدود 
ــاختن مسير حركت خودروهاى عبورى است كه تا حد امكان بايد رعايت  س

شود.
ــتفاده از وسايل حفاظت فردى، نكته مهمى است كه در امدادرسانى  اس
ــود. در حوادث ترافيكى يكى از مهم ترين  ــتى مراعات ش تمام حوادث بايس
ــت. نكته بعدى  ــت منعكس كننده ى نور اس ــت فردى، اورك ــايل حفاظ وس
ــتى فوراً آن را مشخص  ــت كه بايس ــخص كردن مخاطرات موجود اس مش
ــب مورد تدابير ايمنى مربوطه را به كار بست. به طور معمول  كرده و برحس
ــت كه بايد با جستجوى 360 درجه  اين وظيفه "فرمانده عمليات" (IC) اس
اطراف صحنه  حادثه،  وضعيت را ارزيابى كند. با اين ارزيابى تعداد مجرومان 
و مصدومان ناشى از تصادف و مخاطرات موجود مشخص مى شود. براساس 
ــب" را  ــده، فرمانده عمليات مى تواند "عمليات مناس ــت آم اطالعات به دس
ــازماندهى و اجرا كند. همچنين بر حسب مورد و در صورت نياز،  طراحى، س
ــت كند. در حوادث رانندگى، مهم ترين  تجهيزات و امكانات اضافى درخواس

مخاطرات عبارتند از:
ــوزى، 3ـ مخاطرات  ــرات آتش س ــى، 2ـ مخاط ــرات ترافيك 1ـ مخاط

برق گرفتگى و 4ـ ساير مخاطرات.
ــيله ى فرمانده  ــت، بعد از ارزيابى صحنه حادثه به وس الزم به تذكر اس
عمليات (IC) و مشخص شدن مخاطرات موجود، مانند ساير عمليات امداد 
ــتقيم فرمانده  ــتى ضمن يك كار تيمى و تحت مديريت مس و نجات، بايس

ــوط به هر يك از  ــر ايمنىـ  حفاظتى مرب ــه طور همزمان تدابي ــات، ب عملي
مخاطرات انجام شود.

ــوانح  1ـ مخاطـرات ترافيكـى: نجات افراد صدمه ديده در اثر س
ــت، اما مخاطرات  ــرات متعددى همراه اس ــكالت و مخاط ــى با مش ترافيك
ــرعت زياد  ــه اين مخاطرت س ــرار دارد. از جمل ــدر همه ق ــى در ص ترافيك
ــت  ــه در بزرگراه ها و جاده ها اس ــورى از كنار صحنه حادث ــاى عب خودروه
ــت جان  ــادف با خودروهاى درگير، حتى ممكن اس ــه عالوه به خطر تص ك

نجاتگران را به خطر اندازد.
ــرى رخ دهد،  ــل از آن كه تصادف ديگ ــتى فورى و قب ــن، بايس بنابراي
ــرعت عمل بايستى حتمًا با دقت عمل همراه  ــود. اما س مخاطرات كنترل ش
باشد. بايد توجه داشت از مقاطع زمانى فوق العاده خطرناك همان بدو شروع 
ــد كردن جاده و ايمن نمودن محل حادثه مى باشد. اگر حادثه در  عمليات س
ــاران و يا يخبندان رخ داده  ــواى مه آلود، هنگام بارش برف و ب ــب، در ه ش
ــانان بايد با قوانين راهنمايى و  ــد، مشكل چند برابر خواهد بود. آتش نش باش
ــز ديگر همكارى  ــند، اما مهم تر از هر چي ــنا باش رانندگى به طور كامل آش
ــت. مطلوب آن كه هميشه همراه گروه نجات  نزديك با نيروى انتظامى اس
ــه ماموران نيروى  ــل حادثه حضور يابد. چنانچ ــروى انتظامى نيز در مح ني
ــته باشند،  ــانى در محل حادثه حضور داش انتظامى قبل از نيروهاى آتش نش
ــازى صحنه تصادف در دسترس  كمك بزرگى براى مهار ترافيك و ايمن س

خواهد بود.
در خودروهاى نجات ابزار و تجهيزات متنوعى براى ايمن سازى صحنه 
تصادف پيش بينى شده است. از جمله مخروط ترافيكى (كله قندى)، تابلوى 
احتياط (سه پايه دار)، چراغ هاى گردان و البته خودروى پيشروى نجات و از 
ــانى (به شرحى كه بعداً توضيح داده خواهد  آن بهتر خودروى بزرگ آتش نش
ــپر حفاظتى براى حفظ جان ماموران امداد و مجروحان  ــد). به عنوان س ش
حادثه به كار مى رود. چيدمان اين عالئم بر حسب خطى (الينى) كه حادثه 
اتفاق افتاده است، متنوع و متفاوت مى باشد. اگر حادثه در سمت راست (خط 
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ــت) اتفاق افتاده باشد، خودروى نجات  ــمت راس ــط و اول س اول يا خط وس
ــه كار رود. در اين حالت به طور  ــوان اخطار كننده ب ــرو مى تواند به عن پيش
ــت صحنه تصادف و در همان خط توقف  معمول به فاصله 25 مترى از پش
مى كند. در شكل 1 و 2 روش ايمنى سازى و عالمت گذارى صحنه تصادف 

نشان داده شده است.
ــانى در محل حادثه  ــيدن نيروهاى آتش نش ــه پليس قبل از رس چنانچ
ــد، شايد بتوان از اتومبيل پليس به عنوان خودروى اخطار  حضور داشته باش

كننده، استفاده كرد (بسته به صالحديد ماموران نيروى انتظامى است).
ــانى  به هر حال در اين گونه مواقع، فرمانده گروه نجات و امداد آتش نش
ــروى انتظامى حاضر در محل  ــد ني ــروع عمليات ابتدا با مامور ارش براى ش
ــب  ــاعى نموده، اطالعات مورد نياز خود را از وى كس ــريك مس حادثه تش

خواهد كرد.
ــرو) و يا يكى  ــودروى تجهيزات (پس ــد، خ ــاره ش همچنان كه قبًال اش
ــار كننده و صحنه  ــانى در بين خودروى اخط ــاى بزرگ آتش نش از خودروه
ــبت به جهت حركت، در  ــادف به صورت دفاعى و با زاويه 30 درجه نس تص
جاده قرار داده مى شود. اين عمل به صورت مايل قرار دادن خودروى مزبور 

ــت صحنه حادثه، در واقع ايجاد سد دفاعى است، تا چنانچه خودروهاى  پش
ــم از خواب آلودگى و... به عالئم موجود توجه نكرده  ــورى به هر دليل اع عب
ــور مانعى براى حفظ جان  ــوند، خودروى مزب ــه صحنه  حادثه نزديك ش و ب
امدادگران مشغول عمليات نجات و همچنين مجروحان و مصدومان حادثه 

باشد.

چگونگى عالئم گذارى
ــه پايه  يك يا دو نفر از افراد گروه نجات مامور نصب تابلوى احتياط (س
ــند. محل ايده آل استقرار اين تابلو در فاصله 900 مترى صحنه  دار) مى باش
ــوند،  تصادف، در جهتى كه خودروهاى عبورى به محل مزبور نزديك مى ش
ــد. چنانچه به هر دليل مثل كمبود نفرات استقرار اين تابلو در فاصله  مى باش
ــتى در 400 مترى صحنه تصادف قرار داده  ــد، بايس ــده مقدور نباش گفته ش
ــود كه رانندگان عبورى از دور آن  ــود. تابلو بايستى به گونه اى مستقر ش ش
ــك چراغ گردان يا  ــرعت خود بكاهند. چنانچه ي ــده و در نتيجه از س را دي
ــيار آبى رنگ به روى اين تابلو نصب شود، تأثير بيشترى در  ــمك زن س چش

رويت تابلو خواهد داشت. 

جليقه فسفريمخروط ترافيكيتابلوي احتياط
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در تمام مدت عمليات، چراغ هاى گردان همچنين فالش هاى مربوط به 
خودروهاى نجات و آتش نشانى بايستى روشن باشد. همچنين همان طور كه 
ــاره شد، كليه ماموران امداد بايستى از اوركت داراى منعكس كننده  قبًال اش
استفاده كنند. تصاوير شماره 3 و 4 و 5 و 6 موقعيت خودروهاى آتش نشانى 

نسبت به صحنه تصادف را نشان مى دهند.
ــات (IC) در بدو ورود  2ـ مخاطرات آتش سـوزى: فرمانده عملي
ــتى براى مشاهده هر گونه نشت سوخت يا ساير مواد  به صحنه حادثه بايس
ــتجو بپردازد. تمام خودروهاى موتورى نوعى سوخت  ــتعال به جس قابل اش
اعم از بنزين، گازوييل، گاز و همچنين مايعات روان ساز اعم از روغن موتور، 
ــوزى شوند.  گريس و ... را با خود حمل مى كنند كه مى توانند باعث آتش س
ــلنگ هاى سوخت رسان، همچنين نقص سيستم برق  آسيب ديدگى باك، ش
ــوزى بعد از  ــرى مى تواند عاملى براى آتش س ــيب ديدگى باط خودرو يا آس
ــى از تصادف نيز مى تواند باعث وقوع حريق  ــد. جرقه هاى ناش تصادف باش
ــهل انگار كه به طور معمول در اينگونه مواقع به قصد  ــود. بعضى افراد س ش
ــام مى كنند، با رفتارهاى خطرناك،  ــكاوى در اطراف محل حادثه ازده كنج

ــتعمال دخانيات، ممكن است باعث وقوع آتش سوزى شوند. اينگونه  مثل اس
آتش سوزى ها مى تواند جان سرنشينان خودروهاى درگير تصادف را به خطر 
ــت از بدو شروع عمليات حداقل يك رشته 1/5  اندازد. بنابراين ضرورى اس
اينچ آب آتش نشانى با لوله مناسب به همراه مأمور آتش نشانى كامًال آموزش 
ــانى  ــه تجهيزات كامل، اعم از لباس عمليات آتش نش ــده و مجرب كه ب دي
ــى و غيره مجهز است، در  ــتگاه تنفس (كاله ايمنى، اوركت حريق و ...)، دس

نزديكى صحنه حادثه مستقر شود.
ــاى برق در اثر  ــيب ديدگى تيره 3ـ مخاطـرات برق گرفتگى: آس
ــود. خطر  ــقوط خطوط انتقال نيرو ش ــا مى تواند باعث س ــادف خودروه تص
ــتى  ــيم ها را نبايد فراموش كرد. بنابراين بايس ــى از اين س برق گرفتگى ناش
براى مشاهده هر گونه سيم برق سقوط كرده، صحنه حادثه و جوانب آن را 
بررسى كرد. در صورت مشاهده به وسيله ى «ستاد عمليات» از متخصصان 
ــود. در هر صورت قبل از قطع برق نبايد اقدامى  ــت كمك ش برق درخواس

صورت گيرد.
ــر  ــتن س ــرق خودرو، به طور مثال با برداش ــتم ب ــيله قطع سيس به وس

شكل شماره 10- خارج كردن شيشه خودرو
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باطرى ها، مى توان خطرات ناشى از برق خودرو را از بين برد.
4ـ سـاير مخاطرات: در حادثه تصادفات رانندگى، شرايط محيطى 
مى تواند مخاطراتى را باعث شود. تصادف در شرايط بارندگى، بوران و برف 
ــى را هم براى امدادگران و هم براى مجروحان و  مى تواند مخاطرات اضاف
ــود. تصادف هايى كه در تپه ماهورها رخ مى دهد،  مصدومان حادثه باعث ش
ــخت تر و خطرناك تر از تصادفات در جاده ها باشد. گرماى  ــت س ممكن اس
ــديد و يا سرماى شديد هر كدام مى توانند براى قربانيان حادثه مشكالت  ش
ــوند. بنابراين بايستى بر حسب مورد مراقبت هاى الزم را  اضافى را باعث ش
اعمال كرد. به عنوان مثال در گرماى شديد، سايه بانى در باالى خودروهاى 
ــراد عصبانى و  ــگام تصادف خودروها، اف ــاد كرد و جز اينها. هن ــر ايج درگي
ــن افرادى كه عزيزان آنها در ميان خودروها به دام افتاده اند، ممكن  همچني
است رفتارى پرخاشگرانه يا تهاجمى داشته باشند، امدادگران بايستى در اين 

موارد هوشيارانه رفتار كنند.
چنانچه در خودروهاى درگير تصادف، حيوانات خانگى باشند نيز بايستى 
محتاط بود، زيرا ممكن است اين حيوانات به قصد حفاظت از صاحبان خود 

به امدادگران حمله كنند.
در تمام موارد تصادف خودروها براى مشاهده عالمت «مواد خطرناك» 
ــتجو صورت گيرد. مشاهده نشت هر گونه مايعات و يا استشمام بوهاى  جس
ــت نشانه اى از وجود مواد خطرناك باشد. بنابراين شايد  غيرعادى ممكن اس

الزم باشد كه امكانات «مقابله با مواد خطرناك» فراخوانده شود.
ــان  ــاير مايعات بدن انس چنانچه احتمال تماس امدادگران با خون يا س
ــتى از دستكش محافظ مناسب استفاده  ــته باشد، امدادگران بايس وجود داش

كنند.

روش عمليات نجات:
ــوادث و تصادفات رانندگى با  ــانى به مصدومان و مجروحان ح امدادرس
توجه به نوع حادثه بسيار متفاوت است. در بعضى مواقع اين عمل به راحتى 

و با باز كردن عادى «در خودرو» ميسر است، اما در مواردى ممكن است به 
حداكثر تجهيزات و نفرات نياز باشد. به هر ترتيب به طور معمول امدادرسانى 
و خارج كردن مصدومان و مجروحان تصادف خوردوها را مى توان در شش 

مرحله زير تقسيم بندى كرد: 
ــت خودروهاى  ــيارى از تصادفات رانندگى الزم اس 1ـ تثبيت: در بس
ــته  ــوند، زيرا هر حركت ناخواس ــر در محل حادثه ثابت و بى حركت ش درگي
ممكن است جان قربانيان حادثه را به طور جدى به خطر اندازد. مسئله ديگر 
خطر حوادث ثانويه مانند سقوط به دره، سرخوردگى و واژگون شدن است، از 
اين نظر الزم است برحسب مورد به روش هاى مختلف مثل استفاده از ترمز 
دستى، استفاده از گوه (دنده پنج)، استفاده از وينچ يا تيفور، طناب پيچ كردن 

و... اتومبيل هاى درگير در جاى خود ثابت و محكم شوند.
ــت براى دستيابى به مصدوم  2ـ دسـتيابى به مصدوم: بديهى اس
ــاره شد،  ــد. همان طور كه قبًال اش ــتى ابتدا داخل خودروهاى درگير ش بايس
ــد. اما  ــادگى باز كردن معمولى در خودرو باش ــت اين عمل به س ممكن اس
ــيار متفاوتند. بنابراين شايد شدت تصادف به شكلى به در خودرو  حوادث بس
ــودن آن به "جك هيدروليك" نياز باشد.  ــيب رسانده باشد كه براى گش آس

(شكل 9)
و يا اصوًال به علت شدت تصادف گشودن در هاى خودرو بسيار مشكل 
ــت از طريق ديگرى به طور مثال از راه  ــد، بنابراين الزم اس و وقت گير باش
ــه هاى خودرو به مصدوم دسترسى يافت. در اين صورت بهترين روش  شيش
ــتيك دور  ــه هاى جلو يا عقب خودرو، بريدن الس ــراى بيرون آوردن شيش ب
ــت. به طور معمول بعد از بريدن و بيرون كشيدن  ــه با چاقوى تيز اس شيش
ــتفاده از هيچ وسيله اى خارج  ــه ها را بدون اس ــتيك مى توان شيش اين الس
ــه هاى جلو  ــب هاى مخصوص به ويژه براى نصب شيش كرد. اما اگر از چس
ــاختن شيشه مزبور ابتدا بايستى زه (زوار)  ــتفاده شده باشد، براى خارج س اس
بين الستيك دور شيشه را خارج كرد سپس با قرار دادن "پيچ گوشتى" بين 
شيشه مزبور و لبه درز اتاق و مقدارى اعمال نيرو شيشه به طور كامل خارج 



ــماره 10 طريقه ى خارج كردن شيشه خودرو را نشان  ــد. شكل ش خواهد ش
ــه خودرو ارجحيت دارد. اما،  ــتن شيش مى دهد. اين عمل به مراتب به شكس
ــه خودرو غير قابل اجتناب باشد، ابتدا براى حفاظت  ــتن شيش چنانچه شكس
افراد محبوس در خودرو از خطرات ناشى از پرتاب شيشه شكسته، ايشان را 

به وسيله ى پتو و غيره محافظت نمايند.
ــوار صندلى عقب  ــه (يا روزنه اى) در دي ــيارى از خودروها دريچ در بس
خودرو طراحى شده است، از طريق اين روزنه مى توان به داخل خودرو وارد 
شد. اگر به هر دليل روش هاى ذكر شده در قبل، قابل اجرا نباشد و بايستى 
ــقف خودرو بريده شود تا كف آن.  ــود، ترجيح دارد كه س بدنه خودرو بريد ش
ــيله قيچى هيدروليك ستون هاى اتاق را بريد و  بدين منظور مى توان به وس

سقف را جدا كرد.
چنانچه به هر دليل بايستى از "جك" استفاده كرد، "جك هاى الستيكى 
ــتفاده از هر نوع جك بايد از نقاط  ــب تر مى باشد. البته براى اس بادى" مناس
سفت و سخت خودرو استفاده كرد در شكل شماره 11 نقاطى كه براى جك 

زدن مناسب است، نشان داده شده است.
ــه خودرو و  3ـ انجـام مراقبت هـاى اضطـرارى: پس از ورود ب
ــب مورد و با توجه به نوع مجروحيت و  ــى به مصدوم بايستى برحس دسترس
ــود. البته امدادگران آتش نشانى  مصدوميت  وى، اقدامات اضطرارى انجام ش
بايستى با كمك هاى اوليه پزشكى به طور كامل آشنايى داشته و آموزش هاى 
مربوطه را به خوبى فرا گرفته باشند، ولى در هر صورت بايستى اين قسمت 
ــانى را به امدادگران فوريت هاى پزشكى واگذار كرد كه  از عمليات امداد رس

به نحو بهترى از تخصص، تجربه و وسايل الزم برخوردارند.
ــتى مصدوم  4ـ رفع موانع: بعد از انجام مراقبت هاى اضطرارى بايس
و مجروح را براى خروج از خودرو آماده نمود. بدين منظور بايستى با رعايت 
ــت يا پاى مصدوم  ــب مورد اندام هاى درگير مثل دس نكات احتياطى بر حس
ــان قطعات خود را آزاد كرد. و يا موانع موجود مثل آهن هاى قراضه،  را از مي
ــاخت. به طور معمول  قطعات تيز و برنده و... را از اطراف و جوانب او دور س

اين اقدامات نيز به عهده امدادگران آتش نشانى و با استفاده از قيچى برش، 
جك هيدروليك و... انجام مى گيرد.

ــتى  5 ـ آمادگـى براى حركت: قبل از حركت دادن مصدوم بايس
ــات موجود، وى را آماده كرد. هدف از اين  ــا توجه به نوع صدمات و جراح ب

آمادگى عبارت است از:
الف ـ محافظت مجروح از ايجاد جراحات بيشتر، هنگام حركت 

ب ـ سهولت انتقال تا سر حد امكان.
ــكى، شكستگى ها  ــيله ى امدادگران فوريت هاى پزش از اين نظر به وس
ــكلى كه بر حسب مورد مصدوم به  ــود به ش ــمان مى ش ثابت و زخم ها پانس
ــود تا بتوان وى را از جا بلند كرد و  ــته بندى" مى ش صورت يك واحد "بس

حركت داد.
ــوق و اطمنيان از عدم وجود هر  6ـ حركـت: پس از انجام مراحل ف
گونه احتمال خطر ناشى از جابه جايى مصدوم، وى را از خودروى آسيب ديده 
خارج كرده، با استفاده از آمبوالنس فوريت هاى پزشكى در حالى كه در طى 
مسير تحت مراقبت امدادگران فوريت هاى پزشكى مى باشد، به نزديك ترين 

مركز درمانى منتقل مى نمايند.

منابع:
1ـ مراقبت اوليه در فوريت ها و انتقال بيماران و مصدومان.
2  -Manual  of  fireman  ship  ,Books  ,Printed  in 

theunited  kingdom for  Her  Majesty's  stationery 

office.1984 ,

3 -fundamentals of fire fighter skills – sones and 

bertlett publishers2004 .

4 -first aid and Emergency care work book .Brent 

Q .Hafen ,keith .J .Karren.1984 .
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ــوارى كه چند سال پيش  كتور با خودروى س حادثه تصادف ترا
د و شرح آن در  دا رخ دا نا ــور كا ــهرهاى كش ــتا ش ز روس در يكى ا
ــت.  ــى اس ز چند نظر مهم و قابل بررس ــت، ا له حاضر آمده اس مقا
نندگان  ا ــنايى ر يمنى جاده هاى روستايى و آش ــئله ى ا ــت، مس نخس
نكته  ــد.  در جاده ها مى باش ــردد  ت ــاورزى هنگام  ــين هاى كش ماش
مدادى اعم  نات ا مكا ــهرك ها و روستاها به ا ديگر اهميت تجهيز ش
ــانى  ــز و به خوبى آموزش ديده آتش نش ــاى زبده، مجه ز گروه ه ا

ــر  ــكى و مهمت ــاى پزش ــران فوريت ه دگ مدا ــن ا ــات، همچني و نج
ــانى  ــان پايگاه هاى آتش نش نده ــارت فرما ــنايى و مه ــه آش ز هم ا
ــى و هدايت عمليات در  نده ــتاها با نحوه ى فرما ــهرك ها و روس ش
د  فرا ز تجهيزات ويژه و ا ــد برخوردارى ا ــت، كه نيازمن دثى اس حوا
درخواست  مجاور  ــهرهاى  ز ش ا ــتى  بايس ين،  برا بنا بوده.  متخصص 
ــانى  ين گونه پايگاه هاى آتش نش ــنايى ا ــود. در نتيجه آش ــك ش كم
ــاور و برقرارى  ــتاهاى مج ــهرها و روس ــدادى ش م ــات ا ن مكا ــا ا ب

ترجمه: جواد پروزن

حادثه تصادف تراكتور و خودروى سوارى
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ــت. ــت اس ــز اهمي ــا حائ ــا آنه ــل ب ــتمر و تعام ــاط مس ارتب
در  ــاوپ"  "ه ــهرك  ش ــانى  آتش نش ــگاه  ي پا ــه  ك ــى  هنگام
ــادف دريافت كرد،  ز تص ا تلفنى حاكى  ــاس  ، تم دا نا ــوى كا ري ونتا ا
ــيدن نيروهاى  ــا خوب و خلوت بود. به محض رس ــت جاده ه وضعي
ــروه، برخورد يك  نده گ ــه، فرما ــه محل حادث ب ــان  د آتش نش مدا ا

ــاهده كرد. ــوارى را مش كتور و يك خودروى س ــتگاه ترا دس
احتمال  بنزين،  ــت  به علت نش ما  ا بود،  ده  ندا ــوزى رخ  آتش س
تاق  ــودرو در داخل ا ــده مجروح خ نن ا ــت. ر ــوع آن وجود داش وق
ــت.  نياز نداش قبت خاصى  ــور به مرا كت ننده ترا را ــده بود.  حبس ش
و عالمت گذارى  ــازى  يمن س ا ــن  ــانى ضم آتش نش گروه  ــده  ن فرما
ــانى و  ــازمان آتش نش ــه، بالفاصله با نزديك ترين س ــه حادث صحن
ــورت  "ش ــانى  به محل حادثه، آتش نش با توجه  يمنى، كه  ا خدمات 
نها براى  ز آ ــرده و ا ر ك ــاس برقرا ــود، تم ــور ب لتيم ــد" در با آمبرلن

ــت. ــك خواس ــده كم ــى رانن رهاي
ــتند كودك  نس ــانى توا دگران آتش نش مدا د، ا مدا ــا ورود تيم ا ب

ــى عمليات نه  ــت ط ــم نداش ــت مهمى ه له اى كه جراح ــا ــه س س
ــط  ين كودك توس ــارج كنند. ا ز داخل خودرو خ ــكل ا ــدان مش چن
ــس فوريت ها  آمبوالن ــكى و  د پزش ــدا م ا ــروه  ــه گ ب نان  ــا آتش نش
ــراى نجات مادر  نان ب ــا ــپس، تالش آتش نش ــد. س ده ش تحويل دا

ــد. كودك متمركز ش
ــى  ــكى در حال بررس ــاى پزش ــروه فوريت ه ــه گ ــى ك ل در حا
ــت.  ــه مى ياف م دا ــات ا ــات نج ــود، عملي و ب ــات ا ح ــودك و جرا ك
ــروه نجات  ــيد. گ ــاعت طول كش 1 س /5 به  نزديك  ــن عمليات  ي ا
ــه ويژه بُرش زدن  ر مختلف، ب ــزا ب ر بردن ا ــا به كا ــانى، ب آتش نش
ــى پيدا كرده و  ــودك دسترس ــتند به مادر ك نس ــودرو توا ــقف خ س
ــپس، مجروح  ــودرو خارج كنند. س ز خ ــكل مطلوبى ا ــه ش ا ب وى ر
ــتان  محلى  ــكى به بيمارس ــيله ى آمبوالنس فوريت هاى پزش به وس
نجا  ز آ ــه، ا ولي ــا و درمان هاى ا قبت ه ــام مرا نج ز ا ــد ا م و بع ــزا ع ا
ز ناحيه  ــه ا ــد. كودك نيز ك ــهر تورنتو منتقل ش ــتان ش ــه بيمارس ب
ــتان  ــش ويژه كودكان بيمارس ــته بود، به بخ ــر جراحاتى برداش س

ــد. منتقل ش
ده  ــه هنگامى رخ دا ــئول حادثه، حادث ــر مس فس بر گزارش ا بنا
ــت بود، جلوى  ــرقى در حال حرك ند ش كتور كه در با ــه ترا ــود ك ب
ــد. حادثه در  ــت مى كرد، پيچي ــد غربى حرك ن ــى كه در با خودروي
ونتاريو رخ  ــاوپ در ا ــمال بندر ه يلى ش 15 ما ــتايى در  جاده روس
كتور حدود  ز برخورد با ترا ــودرو قبل ا ــيد كه خ د. به نظر مى رس دا
ــيله ى نقليه  كتور، هر دو وس ــرعت ترا ــوت ليز خورده بود. س 25 ف
ــاده متوقف  ــا و در كنار ج به ج ــد فوت جا ــورد چن ــه برخ ز نقط ا ا ر

ــود  . ــرده ب ك
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1ـ مقدمه
ــوًال آنها را در  ــداري گازها معم ــان و نگه ــه منظور نقل و انتقال آس ب
ــفر تا 200 بار و حتي  ــارهاي حدود چند اتمس ــيلندرهاي فلزي تحت فش س
ــتر نگهداري مي كنند. آلياژ فوالد از جمله فلزاتي است كه در سيلندرها  بيش
بيش تر مورد استفاده قرار گرفته و در سالهاي اخير انواع كامپوزيت جايگزين 

آن شده است.
ــيلندرهاي گاز همواره مخاطراتي براي مصرف  ــتفاده ناصحيح از س اس
كنندگان به همراه دارد كه يكي از آنها انفجار سيلندر مي باشد كه هر از چند 

گاهي در گوشه و كنار شهر و كشورمان شاهد آن هستيم.
ــيلندر هيدروژن در دانشگاه تربيت  يكي از اين موارد، حادثه ى انفجار س

مدرس و فوت يك دانشجوست.

2ـ مخاطرات سيلندر هيدروژن
مخاطرات و حوادثي كه ممكن است در حين كار با گازهاي تحت فشار 

روي دهد، به شرح زير است:
ــه در حين  ــوادث معمولي ك 1ـ ح
حمل اشياي سنگين مي تواند روي دهد.

2ـ حوادث مربوط به فشار يا انرژي 
ذخيره شده در گازها.

ــي از برخي خواص  3ـ حوادث ناش
ــه مي تواند مواردي  اختصاصي گازها ك
نظير آتش زايي،  سمي بودن يا اكسيده 

شدن و غيره باشد.

ــيلندر منفجر شود، ممكن است صدماتي را به همراه داشته باشد  اگر س
ــى از پريدن قطعات بر اثر انفجار يا فشار زياد گاز است. هر قدر گاز  كه ناش
ــده هم بيشتر است. اين  ــده باشد، ميزان انرژي ذخيره ش ــتر متراكم ش بيش
ــار به وجود مي آيد و اگر درجه  مخاطره معموًال با گازهاي متراكم تحت فش
ــيلندر باال رود، بر ميزان صدمات ناشي از انفجار  حرارت بر اثر گرم كردن س

افزوده خواهد شد. 

3ـ سيلندر حادثه ديده 
ــمي 10 ليتر و از جنس سيلندر آلياژ  ــيلندر حادثه ديده با ظرفيت اس س

ناصر رهبر 
كارشناس ارشد شيمى

انفجار سيلندر هيدروژن در دانشگاه 
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فوالد بوده است و جنس سيلندر آلياژ فوالد بوده است.
ــيلندر، هيدروژن بوده كه معموًال با خلوص 99/99 درصد  گاز داخل س
ــت. گاز هيدروژن مصرفي براي آزمايشگاه هاي شيمي و  ــارژ مي شده اس ش
فيزيك به عنوان سوخت در باطري هاي سوختي و به عنوان يك آشكار ساز 
ــتفاده قرار مي گيرد.  ــتگاه گاز كروماتوگرافي (GC) مورد اس در FID  دس

فشار سيلندر هيدروژن 20 بار بوده است.
ــت و  ــبك ترين گاز اس ــدروژن س هي
ــتعال آن باالست. نقطه ى ذوب  سرعت اش
ــه جوش  ــانتيگراد و نقط ــه س 256- درج
253- درجه سانتيگراد است. ميزان اشتعال 
ــت. گاز هيدروژن  ــي 75 درصد اس آن 4 ال
ــتعال است و  ــدت و سرعت قابل اش به ش
ــت. اگر ايمني حمل و نگهداري  ــوختن آن بى رنگ اس ــعله ى ناشى از س ش
اين گاز رعايت شود،  مي تواند در خودروهاى ويژه به عنوان سوخت استفاده 

شود.

4ـ مكان حادثه ديده:
4ـ1ـ ساختمان و ساختار سازه:

ــه دانشگاه علوم پايه،  طبقه سوم،   ــگاه سانحه ديده در بلوك س آزمايش
يال شرقي و دومين آزمايشگاه سمت جنوب راهرو مربوطه واقع شده است. 

ابعاد اتاق محل حادثه 4×4 متر و مساحت آن حدود 16 متر مي باشد.
ــقف ها از بتون آرمه ساخته شده اند  ــاختمان فلزي است،  س سازه ى س
ــده  كه طرح آنها به صورت كامپوزيت با تيرهاي فلزي النه زنبوري اجرا ش

است. 
كف آزمايشگاه،  سنگفرش و ديوارها كاشي شده بوده است. اتاق داراي 
ــفيدكاري است كه در اثر انفجار در  ــقف كاذب از رابيتس،  گچ اندود و س س
ــده است. با  ــوراخ ايجاد ش ــمت باالي محل انفجار يك فرورفتگي و س قس
ــه)ى ديوار در  ــمالى اتاق،  زاويه (گوش ــيلندر در ضلع ش توجه به انفجار س
ــرقى دچار ترك خوردگى شده است. همچنين  ــمت شمالى و شمالي ش قس

ــت. در ورودي به طور  ــته اس ــرقي اتاق نيز ترك هاي بزرگي برداش ديوار ش
كامل كنده شده و با توجه به مسير حركت موج انفجار در راهرو،  شيشه ى 

برخي اتاق ها شكسته و برخي ديوارها دچار ترك جزئي شده است.

4ـ2ـ چيدمان تجهيزات در آزمايشگاه:
ــت،   در قسمت غربي اطاق يك ميز فلزي ممتد و  مطابق كروكي پيوس
ــته است و در قسمت باالي آن كابينت فلزي با در هاي  كمد چوبي قرار داش
فلزي ـ شيشه اي قرار داده شده كه روي ميزها تجهيزات و رايانه چيده شده 
ــگاهي قرار داشته و  ــيميايي و لوازم آزمايش بود. در داخل كابينت نيز مواد ش
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كمد نيز براى نگهداري پوشه ها و چند كتاب و زونكن مورد استفاده قرار مي گرفته 
ــت. در قسمت جنوبي اتاق كه سرتاسر آن از ارتفاع 1/5 متر به باال پنجره ى  اس
ــه اي مشرف به حياط، يك ميز فلزى قرار داشته كه چند دستگاه روي آن  شيش
چيده شده بود. در ضلع جنوب شرقي و جنوب غربي چند سيلندر ايستاده ى 50 
كيلويي قرار داشته كه در اثر موج انفجار هيچ گونه آسيبي نديده بود. در قسمت 
ــتگاه oven و هود و در مجاورت آن، يك ميز سر تا سري فلزي كه  غربي دس
روي آن دو دستگاهSFE  و LJPLC بوده و در زير آن كمپرسور هوا قرار داشته 
است. در ضلع شمالي نيز تابلو برق و يك ميز فلزي كوچك و يخچال، در وسط 
نيز يك ميز فلزي با ارتفاع 1/5 متر كه دستگاه GC و يك عدد رايانه بر روي آن 
قرار داشته است. دانشجوى حادثه ديده، مرحوم خليلي، در حال باز كردن رگالتور 
از سيلندر هيدروژن در قسمت بين ميز وسط و ديوار شمالي بوده است. رو به ايشان 
و در سمت شمالى، خانم كمرئي روي صندلي نشسته بودند كه در اثر انفجار به 
سمت ديوار پرتاب شده بودند. در اين حادثه خانم كمرئى دچار جراحت هاى زيادى 

در ناحيه ى سر و صورت شده بودند و تا چند روز قادر به ديدن نبودند.   

4-3- مشخصات دستگاه ها :
ــتگاه  ماده به مقدار كم در حالل آن حل شده و با  ــتگاه GC: در اين دس دس
سرنگ بسيار نازك در Cell ورودي تزريق مي شود و به وسيله ى گاز حمل كننده 
نيتروژن داخل ستون Pack (كه لوله موئين مسي بوده و چندين متر طول دارد) 

حمل مى شود تا به خروجي برسد. در اين خروجي نيتروژن با هوا در حال سوختن 
ــت و ماده نيز همزمان مي سوزد. در صفحه ى رايانه، دماي محل ورود، ستون اس

ــپس پيك هاي اجزاى  ــده و ابتدا پيك حالل و س ــي تنظيم ش pack  و خروج
ــود و وضعيت خلوص ماده مورد  موجود در نمونه در صفحه ى رايانه ظاهر مي ش
نظر شيميدان را مشخص مي كند. پس از پايان و كار كاهش دادن دماها،  دستگاه 
را خنك كرده و خاموش مى كنيم. با توجه به مصرف بسيار ناچيز هيدروژن،  هوا و 
نيتروژن،  اين سه سيلندر پس از نصب و اتصال با دستگاه GC، گازبندي مى شود 
 تا مدت هاـ  و حتي بيش از يك سالـ  طول مي كشد.  سيستم، گاز بندي شده و 
تغيير وضعيت نمي دهد و با توجه به اتصال سيلندرها به دستگاه از طريق يك لوله 

موئين بلند مسي،  هيچ گونه حادثه اي تاكنون گزارش نشده است.
دستگاه GC حادثه ديده از نوع Packard Hewelet مدل 5890  سري 
دوم بوده است. اين دستگاه ساخت كشور آمريكا بوده و از سال 1371 در دانشگاه 
ــپس در سال 1382 به ساختمان  ــت. س نصب و مورد بهره برداري قرار گرفته اس
جديد دانشكده علوم پايه منتقل و در آزمايشگاه نصب شد. طبق اظهار مسئوالن، 
دستگاه مورد نظر، كيفيت بااليى داشته و هيچ گاه دچار اشكاالت جدي نشده است.
در روز دوشنبه مورخ 85/10/25 به علت اتمام هيدروژن (سيلندر) دستگاه 
GC،  يك كپسول 10 ليتري هيدروژن با فشار 20 بار با هماهنگي، از آزمايشگاه 
 GC ديگر امانت گرفته شده و در روز بعد به وسيله ى مرحوم خليلى به دستگاه
ــود. در روز حادثه يك كپسول 50 ليتري  اتصال مى يابد و كنترل كاركرد مي ش
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هيدروژن خريداري و تحويل آزمايشگاه مي شود. مرحوم خليلى قصد جا به جايي 
سيلندرها و عودت سيلندر امانتي 10 ليتري هيدروژن را داشته اند و مشغول باز 
كردن رگالتور از سيلندر 10 ليتري هيدروژن مى شوند كه سبب انفجار و كشته 
ــدن ايشان مي شود. در اثر انفجار حتي سيلندر50 ليتري هيدروژن نيز آسيب  ش
 GC نديده است. شرايط حادثه نشان مي دهد كه انفجار سيلندر ربطي به دستگاه

نداشته و در زمان حادثه سيلندر كامالً  از دستگاه جدا بوده است.
ــامل SFE ،IJPLC، ژنراتور  ــده ش ــر تخريب ش ــتگاه هاي ديگ دس
ــتگاه رايانه پنتيوم 4،  يك دستگاه ترازو،   ــور هوا،  سه دس هيدروژن،  كمپرس
ــتگاه سيركوالتور يخچال  ــتگاه اُون (Oven)، ميكروويو، يك دس يك دس

دار،  يك دستگاه انتگراتور و تعدادي لوازم شيشه اي بوده است.

4ـ4ـ تردد عادي دانشجويان به آزمايشگاه
ــگاه بدون محدوديت است و  ــجويان رشته شيمي به آزمايش تردد دانش
ــگاه هاي ديگر با هماهنگي اساتيد راهنما اجازه تردد در  دانشجويان آزمايش
ــاعات غير اداري روزهاي تعطيل بنا به تقاضاي  ــگاه را دارند. در س آزمايش
ــت، با تاييد  ــكده و در نهاي ــتاد راهنما و مجوز دانش ــجويان، تاييد اس دانش

حراست، دانشجويان حق استفاده از آزمايشگاه را دارند.

5 ـ گزارش حادثه:
5 ـ1ـ وقوع حادثه:

در ساعت حدود 20:20 روز چهارشنبه مورخه 85/10/27 حادثه روي مى دهد. 
پس از 15 دقيقه به ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني تهران اطالع داده مي شود: 
در دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده ى علوم پايه، طبقه ى چهارم، آزمايشگاه شيمي 
ــده و باعث فوت يك نفر و  ــتگاه GC منفجر ش ــيلندر هيدروژن دس تجزيه، س
ــده است. بال فاصله نيروى ايستگاه 10 آتش نشاني  ــدن يك خانم ش مجروح ش
در ساعت 20:37 اعزام و در ساعت 20:42 به محل مي رسد و به تحويل مجروح 
به اورژانس اقدام مى كند. سپس نيروهاى امدادى جسد را از اتاق خارج كرده و با 

خروج سيلندرها و مواد شيميايي موجود در آزمايشگاه به ايمني سازي اقدام مى كنند. 
ــيمي تجزيه بوده و در حال اتمام پروژه  ــجوي دكتري ش ــاله، دانش مرحوم 28 س
ــتگاه هاي GC بوده و  ــان از افراد متخصص در زمينه ى دس دكتري بوده اند. ايش

اكثر دستگاه هاي GC دانشگاه را تعمير 
و راه اندازي مى كرده اند. در زمان حادثه 
ــردن رگالتور از  ــان در حال باز ك ايش
سيلندر 10 ليتري هيدروژن به وسيله ى 
يك آچار فرانسه بوده اند. خانم 27 ساله 
و فارغ التحصيل كارشناسي ارشد شيمي 
ــراى دريافت يك مقاله با  بوده اند كه ب
هماهنگي استاد راهنماـ  دكتر يمينيـ   
به آزمايشگاه شيمي مراجعه كرده بودند 
و داخل اتاق روي يك صندلي در ضلع 
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شمالي اطاق نشسته و در حال گفتگو با مرحوم بوده اند كه در اثر انفجار به سمت 
ديوار پرتاب شده و بيهوش مي شوند.

                                                                               
5 ـ2ـ افراد حاضر در محل حادثه

ــه محل حادثه مراجعه  ــس از وقوع حادثه، نگهبانان طبقه ى همكف ب پ
ــت مى كنند و پس از 15 دقيقه  ــگاه و اورژانس صحب كرده و با مديران دانش

ماوقع را به آتش نشاني تهران اطالع مى دهند.
ــتگاه 10 و پس از آن  ــازمان آتش نشاني تهران، پرسنل ايس از طرف س
ــدند. از طرف  ــف آباد،  در محل حاضر ش نيروي انتظامي كالنتري 125 يوس
ــگاه،  نيروي حراست دانشكده علوم پايه، مدير حراست دانشگاه،  رياست  دانش
دانشگاه، معاون آموزشي دانشگاه،  معاون پژوهشي،  مدير گروه شيمي،  مسئول 
آزمايشگاه شيمي تجزيه، در محل حاضر شدند و پس از ايمن سازي،  اتاق به 

وسيله ى نيروي انتظامي و قاضي كشيك پلمپ شد.
   

6 ـ اظهارات شاهدان:
6 ـ1ـ اظهارات مصدوم:

ــر و صورت به شدت مجروح شده  ــاهد هنگام حادثه كه از ناحيه س تنها ش
و به بيمارستان انتقال يافتند. ايشان اظهار داشتند پس از پايان كار اداري، براى 
ــتاد راهنماي ايشان كه مسئول آزمايشگاه حادثه  دريافت مقاله با هماهنگي اس
ــاعت  ــگاه در س ــگاه مراجعه مي كنند كه در آزمايش ديده نيز بوده اند،  به آزمايش
ــاعت حدود 20:10  ــت. پس از مدت زمان كوتاهى، در س ــته بوده اس 19:40 بس
ــگاه  ــگاه هر دو به داخل آزمايش ــه مى كنند و بعد از باز كردن در آزمايش مراجع
ــتگاه  ــيلندر از دس ــغول باز كردن س ــته و مش مي روند. خانم روي صندلي نشس
ــوند كه در حين  ــيلندر 10 ليتري هيدروژن مي ش ــپس رگالتور از س GC و س
ــيلندر منفجر مى شود. به شدت آسيب  ــان، ناگهان س باز كردن و صحبت با ايش
ــمت ديوار پرتاب و بيهوش  ــوند؛ خانم نيز به س ــته مى ش ديده و بالفاصله كش
مي شوند. شواهد فيزيكي موجود در اتاق صحت اين اظهارات را تاييد مي نمايد.

2ـ اظهارات مسئول آزمايشگاه 6ـ 
مسئول آزمايشگاه حادثه ديده اظهار داشتند آقاي دانشجوي دكترا بسيار 
منضبط و خالق بودند كه در زمينه ى دستگاه GC تخصص و مهارت بسيار 
خوبي داشتند. چند روز قبل، از آزمايشگاه ديگر سيلندر 10 ليتري هيدروژن 
به امانت گرفته و اقدام به سرويس و نصب بر روي دستگاه GC مي نمايند. 
ــگاه،  ــيلندر 50 ليتري هيدروژن آزمايش ــه با توجه به تحويل س در روز حادث
ــته اند.  ــيلندر 10 ليتري هيدروژن را داش ــيلندر و عودت س قصد تعويض س
ــده ى هيدروژن در  ــش از اين نيز چندين انفجار خفيف گازهاي پخش ش پي

آزمايشگاه ها داشته ايم كه هيچ گونه خسارتي به همراه نداشته است.

7ـ خسارت هاي ايجاد شده
7ـ1ـ خسارت هاي جاني

ــيمي تجزيه  ــجوي خبره ى دكتري ش ــاله،  دانش ــوت مرحوم، 28 س 1ـ ف
2ـ مصدوميت شديد خانم، فارغ التحصيل كارشناسي ارشد شيمي 

7ـ2ـ خسارت هاي مالي
ــه همراه  ــگاه ب ــف آزمايش ــنگفرش ك ــي از س ــب بخش هاي 1ـ تخري
ايزوالسيون كف،  قسمت هايي از كاشي كاري و اندود گچ و سفيدكاري روي 

ديوارها،  بخش عمده اي از سقف كاذب رابيتسي. 
ــفيدكاري روي ديوارهاي  ــتن ديوارها و اندود گچ و س ــرك برداش 2ـ ت
ــو اختي بدنه كه  ــتي و يكن ــن نقطه و از بين رفتن يك دس ــرو در چندي راه

مستلزم نقاشي مجدد كل راهرو است.
ــنگ بدنه راهرو آزمايشگاه در قسمت هايي كه نزديك به  3ـ تخريب س

محل حادثه بوده است.
ــتن در ورودي و 14 لنگه در چوبي آزمايشگاه هاي مجاور در  4ـ شكس

مسير حركت موج انفجار.
ــه هاي باالي در  ــه هاي اطاق و اكثريت شيش ــتن كليه ى شيش 5ـ  شكس
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آزمايشگاه هاي مجاور در مسير حركت موج انفجار.
ــور كامل به همراه  ــگاه به ط ــب پنجره هاي آلومينيومي آزمايش 6ـ  تخري

قسمت هاي ورق كوبي شده در نما و هره چيني آجر نما.
7ـ تخريب چراغ هاي مهتابي نصب شده در سقف و تابلو برق آزمايشگاه.

8ـ  تركيدگي لوله آب موجود در آزمايشگاه و دريچه هاي كانال هاي هواساز.
ــگاه كه  ــتگاه ها و رايانه و لوازم موجود در آزمايش 9ـ تخريب كامل دس

فهرست آن در بخش 4 ـ3 آمده است.
10ـ مواد شيميايي موجود در آزمايشگاه.

7ـ3ـ خسارت هاي غير مستقيم
1ـ تعطيلي آزمايشگاه براي چندين ماه

2ـ اندوه،  تاثر و تالم ايجاد شده در اساتيد،  دانشجويان و خانواده ها
ــي  ــات كارشناس 3ـ هزينه ى حضور نيروهاي امدادي و انتظامي،  جلس

انجام شده و پيگيري هاي اداري الزم
4ـ هزينه هاي درمان خانم

ــيدن او به اين درجه از  ــي (مرحوم) كه براى رس ــود متخصص 5 ـ كمب
تخصص هزينه هاى كالنى پرداخت شده بود.

6 ـ هزينه هاي جنبي 

8 ـ مهمترين نكات تحقيق
ــفانه علت حادثه، عدم  ــخص شد، متاس ــي اين حادثه مش 1ـ در بررس
آشنايي و عدم رعايت اصول ايمني بوده است. در كشور ما عامل بسياري 
ــعه علوم ايمني و عدم توجه  از حوادث كوچك و بزرگ به علت عدم توس
ــعه و كاربرد علوم ايمني در  ــترش،  توس و هزينه گذارى مديران براي گس
ــت كه اميد است اين حوادث  همه ى بخش هاي صنعتى و غير صنعتى اس

ــود.  ــتر همه ى ما ش ــياري بيش باعث هوش
ــازمان  2ـ پس از وقوع حادثه، گزارش آن  با تاخير 15 دقيقه اي به س

ــود.  ــاني تهران اطالع داده مي ش آتش نش
ــور در محل  ــاني پس از حض ــازمان آتش نش ــنل عملياتي س 3ـ پرس
ــيمي و  ــگاه ش ــازي آزمايش حادثه،  با كمبود اطالعات در زمينه ى ايمن س

ــيلندرها روبه رو بودند. س
4ـ متأسفانه به علل مختلف،  اطالعات به طور كامل و همه جانبه در 

ــد.  زمان كوتاه جمع آوري نش
ــل حادثه و حادثه ديدگان در اختيار  ــب از مح 5 ـ عكس و فيلم مناس

ــي علل قرار نگرفت. ــناس بررس كارش
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9 دقيقه روز 11 تيرماه 87 يك دستگاه اتوبوس  ــاعت 15/ در س
ــير  ــمت تهران در مس 12B كه از مبداء بافق به س ــافربرى ولو  مس
ــمال آزادراه قم ـ تهران در حال حركت بود، در كيلومتر  جنوب به ش
ــواب آلودگى راننده 54  ــتگى و خ ــى تهران به علت خس 35 عوارض
ــت منحرف شد و  ــمت راس ــير حركت خارج و به س ــاله آن از مس س
ــمت  ــيه پل به آبراه قس ــس از برخورد با حفاظ ها و نرده هاى حاش پ

ــقوط كرد. ــرقى پل س ش
ــور در محل حادثه  ــافران اتوبوس مزب ــر از مس ــفانه 20 نف متأس

ــتان  ــوت كرده و نه نفر در راه انتقال به مركز درمانى و در بيمارس ف
ــدند. (در نهايت  ــروح و مصدوم ش ــر نيز مج ــش نف ــان باختند. ش ج

ــيد). ــده ها به 32 نفر رس ــته ش تعداد كش
ــال  ــده كه در س ــه عمل آمده، اتوبوس ياد ش ــى هاى ب با بررس
ــى مؤثر در تصادف  ــد عيب و نقض فن ــده بود، فاق ــاخته ش 1383 س
ــرعت مجاز  ــتگاه تاخوگراف و GPS مجهز بوده و با س بوده، به دس
ــوع تصادف در آزادراه  ــت. محل وق در آزاد راه حركت مى كرده اس
ــفالته در هر طرف  ــانه آس ــه خط عبورى با ش قم ـ تهران داراى س

بيژن گيوى
مشاور اداره كل ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى

سقوط اتوبوس از پل
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ــم و داراى عالئم عمودى و  ــدا از ه ــت ج ــيرهاى رفت و برگش مس
ــطح رويى  ــت. س ــزات و حفاظت هاى كنارى بوده اس ــى و تجهي افق
ــى و در نهايت راه در وقوع تصادف فاقد  ــز فاقد نقايص هندس راه ني

ــت. هر گونه نقش موثر بوده اس
ــس راه، علت اصلى  ــان پلي ــى كارشناس ــر ترتيب با بررس ــه ه ب
ــه علت عدم توانايى در كنترل  ــادف بى احتياطى راننده اتوبوس ب تص

ــتگى و خواب آلودگى اعالم شده است.  ــى از خس ــيله نقليه، ناش وس
ــانى،  ــن تر، تصادف مرگبار فوق، صرفًا بر اثر خطاى انس به بيان روش
ــته  ــى راننده اتوبوس به وقوع پيوس ــتگى و خواب آلودگ ــر اثر خس ب

ــت. اس
ــتى پليس راه در محل  بالفاصله بعد از وقوع تصادف، عوامل گش
ــيله  ــى از تصادف به وس ــه، مجروحان و مصدومان ناش ــور يافت حض



ــتان  ــكى و يگان هوايى به بيمارس ــاى فوريت هاى پزش آمبوالنس ه
ــازمان راهدارى و  ــان ادارات كل ايمنى س ــال يافتند. كارشناس انتق
ــران بالفاصله در محل  ــتان ته ــل جاده اى و پايانه هاى اس حمل ونق

ــد.  ــل آوردن ــه عم ــات الزم را ب ــده و اقدام وقوع تصادف حاضر ش
ــيله نقليه و واژگونى آن،  ــاص برخورد وس ــرايط خ با توجه به ش
ــيب قابل توجه وارد  ــان صندلى هاى اتوبوس آس ــه ترتيب و چيدم ب
ــنگين را بر جاى  ــينان به طرفين تلفات س ــده، ليكن پرتاب سرنش نش
ــاى صندلى هاى  ــن چنانچه در تمامى رديف ه ــت. بنابراي گذارده اس
ــدت تلفات تا حدود  ــده بود، از ش ــوس "كمربند ايمنى" نصب ش اتوب

ــد. ــته مى ش زيادى كاس
ــافربرى مربوطه به علت تخلف در ثبت صحيح  ــركت مس البته ش
ــت. اما  ــده اس ــال لغو پروانه فعاليت ش مبداء حركت، به مدت يك س
ــروحه زير  ــابه اقدامات مش ــوادث مش ــگيرى از ح ــوص پيش در خص

ــد: ضرورى به نظر مى رس
ــايل  ــع و معادن براى تجهيز وس ــا وزارت صناي ــى ب 1ـ هماهنگ
ــتفاده از كمربند  ــه نصب و اس ــافربرى عمومى، با الزام ب ــه مس نقلي
ــا به خصوص  ــاى ايمنى خودروه ــام صندلى ها و ارتق ــى در تم ايمن

ــايل نقليه عمومى. وس
ــى حمل ونقل  ــاوگان عموم ــر ن ــارت ب ــرل و نظ ــديد كنت 2ـ تش
ــس راه در طول راه ها  ــاى اجرايى پلي ــيله ى واحده ــاده اى به وس ج
ــل عمومى به  ــات حمل ونق ــركت ها و موسس ــارت بر كاركرد ش و نظ

ــازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى. ــيله ى س وس
ــه منطور افزايش  ــن و مقررات رانندگى ب ــرى در قواني 3ـ بازنگ

ــارت. ــر نظ ــى در ام كاراي
ــل به رانندگان  ــى و مقررات حمل ونق ــوزش اصول رانندگ 4ـ آم
ــاوگان حمل ونقل عمومى جاده اى در هنگام دريافت گواهينامه هاى  ن

ــا. ــى ناج ــه رانندگ ــدور گواهينام ــاى ص ــط واحده ــه توس مربوط
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ــي حريق در كنفرانس روساي آتش نشاني هاي  ــيار آموزش خودروي س
ــال 2007 به نمايش گذارده شد. انجمن ايالتي روساي  ايالت نيويورك در س
ــارزه با حريق با  ــورك دوره عملي دو روزه اي را براي مب ــاني نيوي آتش نش
ــتم  ــاني و سيس ــي اتاق دود و حرارت آتش نش ــتفاده از خودروي آموزش اس

آموزشي حريق ML -1000 برگزار كردند.
اين آموزش كه در محل كنفرانس ساالنه آتش نشانان در درياچه جورجيا 
در نيويورك برگزار شد، براى افزايش مهارت در آتش نشانان ايالت نيويورك 

بر پا گشته و در طول اين دوره ى دو روزه 75 تمرين عملي اجرا شد.
ــديد و دودآلود  ــانان را در فضايي با گرماي ش ــي، آتش نش تريلر آموزش

همانند يك محيط واقعي حريق روبه رو كرده بود. اما برخالف شرايط حريق 
واقعي، در اين حريِق حاصل از پروپان، كه به  وسيله ى رايانه كنترل مي شد، 
ايجاد حريق و اطفاى با فشار يك دكمه اتفاق مي افتاد كه باعث مي شد از 

ايمني شاگردان مطمئن شوند.
ــقف  ــت و اجزايي نظير س ــن تريلرها داراي ظاهري به خصوص اس اي

ــي در طبقه دوم، راه  پيچي، اتاق
پله، در، پنجره، يك در اضطراري 
ــرك  ــي متح ــاي داخل و ديواره
ــاختماني را  دارد و يك حريق س
ــازي مي كند. براي ايجاد  شبيه س
شرايط واقعي تر با سيستم ارتباطي 
ما بين شاگردان و مربيان، مي توانند 
صداهايي شبيه صداي انفجار و يا 
فرياد كمك را شبيه سازي كنند. 
ــاي  تعدادي مربي به انجمن روس
آتش نشاني ايالت نيويورك اعزام 
شده است تا آموزش هاي عملي را 

انجام دهند.

xp¼¶A

پرويز ياراحمدي 

خودروي آموزشي سيار حريق 
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ــى به نام "ژان هانرى  ــال 1859 م يك بازرگان سويس در 24 ژوئن س
ــولفرينوى  ــت، از منطقه س ــوم را داش دونان" كه قصد مالقات با ناپلئون س
ــه و امپراطورى اتريش در اين  ــا عبور كرد. در آن هنگام ارتش فرانس ايتالي
ــولفرينو"  ــرد خونينى بودند. در اين نبرد كه به "جنگ س ــرگرم نب منطقه س
معروف شده است، سپاه فرانسه پيروز شد، اما طبق اسناد تاريخى نزديك به 
38 هزار نفر كشته و زخمى بر جا گذاشت. هانرى دونان با مشاهده وضعيت 

ــيدگى به آنها،  ــفناك مجروحان و به ويژه نبود امكانات امدادى براى رس اس
ــاكنان منطقه به  تصميم گرفت تا خود در اين مورد اقدام نمايد. در نتيجه س
ــتارى و مراقبت از قربانيان جنگ، يارى و  ويژه از زنان و دختران براى پرس

كمك خواست.
ــه در آن تولد و  ــرى دونان را مى توان به محيطى ك ــن روحيه ى هان اي
ــبت داد. وى در هشتم ماه مى 1828 م در خانواده اى  پرورش يافته بود، نس

فريد قاسملو
عضو گروه تاريخ علم بنياد دائره المعارف اسالمى

تاريخچه صليب سرخ و هالل احمر
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ــا آمده بود. خانواده وى در امور خيريه فعال بودند.  ــا گرايش مذهبى به دني ب
ــادى و بازرگانى  ــرده و در امور اقتص ــتان را ناتمام رها ك ــان كه دبيرس دون
شاغل بود، براى پيشبرد امور بازرگانى، خود را به ناپلئون سوم نزديك كرده 
ــرباز زخمى قرار گرفته و ناظر رنج  بود. اكنون، او در منطقه اى با هزاران س
ــكى كافى  ــا بود. منظره اين گروه بزرگ مجروح كه بدون خدمات پزش آنه
ــخت پريشان كرد.  ــده بودند، وى را س در صحنه جنگ به حال خود رها ش
ــكى براى كمك و  ــيله و تجهيزات پزش از آن جا كه در محل، هيچ گونه وس
ــيس بيمارستان سيار در محل،  ــترس نبود، وى با تأس مراقبت از آنها در دس

هزينه ى خريد تجهيزات مورد نياز را نيز تقبل كرد.
ــت به ژنو، بر آن شد تا خاطرات و تجربيات  هانرى دونان پس از بازگش
ــر كند. در نتيجه در سال 1862  ــولفرينو را منتش ــخت خود در منطقه س س
ــخصى چاپ و به تيراژ  ــولفرينو" به هزينه ش ــى با عنوان "خاطرات س كتاب
ــريح صحنه هاى  ــرد. وى در اين كتاب ضمن تش ــر ك ــخه منتش 1600 نس
ــاهده كرده بود، پيشنهاد كرد سازمانى بى طرف در زمان  ــى كه مش دلخراش
ــد تا چنانچه، در آينده جنگى در گرفت، به  ــيس شده و آماده باش صلح تأس

مراقبت از قربانيان زخمى جنگ بپردازد. وى در كتاب خود آورده بود:
"آيا نبايد امكاناتى در زمان صلح و آرامش در كار باشد كه جمعيت هاى 
ــكيل شوند و هدفشان اين باشد كه در زمان جنگ با داوطلبانى  امدادى تش

ايثارگر و كامًال صالح در انجام وظيفه خود. از زخميان مراقبت كنند؟"
ــود، او در آن فقط به ذكر  با مطالعه كتاب  هانرى دونان مالحظه مى ش
مصائب نپرداخته، بلكه راه حل نيز پيشنهاد كرده است. فكر انسان دوستانه 
ــرار گرفت، در نتيجه در 9 فوريه 1863 م،  ــورد توجه افكار عمومى ق وى، م
ــهروندان ژنو، از جمله هانرى دونان، كميته بين المللى امداد به  پنج نفر از ش
ــرخ"  ــپس نام آن به "كميته بين المللى صليب س زخميان را بنياد نهادند. س
ــد. عالمت صليب سرخ بر  ــرخ متولد ش ــد. بدين ترتيب صليب س تبديل ش
ــرى دونان، وارونه ى پرچم  ــفيد، در واقع به قصد قدردانى از هان زمينه ى س

كشور زادگاه او سويس است.

ــال بعد در جلسه اى كه  يك س
به وسيله ى مجلس سويس تشكيل 
ــه ژنو" به  ــده بود، اولين "قطعنام ش
ــيد. با گذشت  امضاى 12 دولت رس
زمان ساير كشورها نيز به اين كميته 

ملحق شدند.
ــا قبول  ــالمى ب ــورهاى اس كش
كردن برنامه هاى اين كميته، عالمت 
ــود برگزيدند، در  "هالل" را براى خ

نتيجه "هالل احمر" به وجود آمد.
و  فدراسيون صليب سرخ  ــر 181 عضو دارد. دبيرخانه اكنون  هالل احم

مركزى آن در ژنو قرار دارد و بيش از 60 نمايندگى در سراسر دنيا، به منظور 
ــه مناطق نيازمند، اعم از مناطق  ــتيبانى و انتقال كمك هاى بين المللى ب پش
گرفتار جنگ و يا مصيبت زده در اثر سوانح و حوادث طبيعى، فعال هستند.
ــورهاى مختلف جهان، در  ــرخ و هالل احمر كش جمعيت هاى صليب س
مجموع با 97 ميليون داوطلب و 300 هزار كارمند، هر ساله به بيش از 230 

ميليون انسان نيازمند، كمك مى كنند.
ــيله ى  ــورهاى عضو به وس ــرخ و هالل احمر كش جمعيت هاى صليب س
ــد. تمامى اعضا هنگام  ــه صورت جهانى عمل مى كنن ــاى داوطلب و ب اعض
ــنافته و به امداد،  ــه كمك يكديگر ش ــوانح و حوادث مصيبت بار ب ــوع س وق

درمان، اسكان و ساير امور مورد نياز انسان هاى گرفتار مى پردازند.

مرورى بر تاريخچه "جمعيت هالل احمر جمهورى اسالمى 
ايران"

جمعيت هالل احمر جمهورى اسالمى ايران كه اكنون بيش از 86 سال 
ــيس آن گذشته و از جمله جمعيت هاى بسيار فعال، شاخص و نمونه  از تأس
ــان هاى نيك نفسى است كه با تأسى به آيه كريمه "و  مى باشد، يادگار انس
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تعاونوا على البرو التقوى" و شعر زيباى سعدى عليه الرحمه؛
كه در آفرينش ز يك گوهـرند بنى آدم اعضـاى يك پيكرند  
دگر عضــوها را نمـانـد قـرار چو عضوى به درد آورد روزگار  

ــيس كرده و با صميميت، عشق و عالقه در راه پيشرفت  جمعيت را تأس
ــش هيچ گونه  ــازمان خدمت كردند. بى آن كه در اين تالش و كوش اين س

نفع مادى داشته باشند.
نخستين كوشش ايرانيان براى پيوستن به كنوانسيون بين المللى صليب 
سرخ به دوران ناصرالدين شاه قاجار باز مى گردد. در شوال 1291 مطابق با 
ــامبر 1874 م حكومت وقت، كنوانسيون مصوب 1864 ژنو را پذيرفت،  دس
ــور ما براى تاسيس  ــال بعد از اين تاريخ، در كش اما به طور عملى تا ده ها س

ــيون هيچ گونه اقدامى صورت نگرفت.  و برقرارى عامل اجرايى اين كنوانس
ــش جدى كشور ايران در اين زمينه، اعزام  ــال ها تنها كوش در جريان اين س
ــرخ در ژنو در سال 1284  ــومين كنفرانس بين المللى صليب س نماينده به س

شمسى (1906 م) بود.
ــار وقت ايران در  ــتمدار و وزير مخت ــلطنه، سياس عبدالصمد ممتاز الس
پاريس، ضمن شركت در اين كنفرانس نقش بسيار مهمى در تبيين نگرش 
ــالمى به نشان بين المللى صليب سرخ داشت. وى موافقت استفاده  جوامع اس
ــمى دولت ايران براى  ــرخ به عنوان نشان رس ــير و خورشيد س ــان ش از نش
ــان در كنفرانس ديپلماتيك  ــال بعد اين نش جمعيت را دريافت كرد. چند س
ــوى دولت  ــورد تأييد قرار گرفت. البته همچنان از س ــرخ در ژنو م صليب س
ــود نيامد. تنها در اثر  ــران هيچ نهادى براى انجام وظايف مربوطه به وج اي
ــى فعاليت هاى مربوط به  ــخصى بعضى از افراد خير، بعض ــش هاى ش كوش
ــته انجام شد. از جمله مى توان به  ــه به صورت موردى و ناپيوس اين موسس
ــهور به امير اعلم، در جريان جنگ هاى  تالش هاى دكتر اميرخان اعلم، مش
داخلى ايران بين مستبدين و مشروطه خواهان در سال هاى پيش از پيروزى 

انقالب مشروطه اشاره كرد.
در سال هاى جنگ جهانى اول و پيامدهاى اين جنگ بر اوضاع داخلى 
ــكيالتى به نام "كميته دفاع ملى" سازمان دهى شد. از سوى چند  ايران، تش
ــور هم، جمعيتى با عنوان  ــى  مهاجرت كرده به غرب كش تن از رجال سياس
ــرخ ايران" براى كمك به وضع مجروحان و بيماران تأسيس  ــيد س "خورش
ــنامه را مى توان نخستين  ــد. اين نهاد، اساسنامه اى نيز داشت. اين اساس ش
ــرخ ايران محسوب كرد از اقدامات  ــنامه تشكيالت شير و خورشيد س اساس
ــيس بيمارستان هاى كوچك براى مداواى  ــكيالت، تأس جالب توجه اين تش
مجروحان ايرانى و تبعه عثمانى در كاظمين و كرمانشاه بود. يكى از فعاالن 
ــهور به اعظام الوزاره، از اين  ــى، مش ــى آن دوران به نام اعظام قدس سياس
ــرخ ياد كرده است. در همين ايام، جمعى  ــير و خورشيد س نهاد به عنوان ش
ــر ايران"، به  ــكيل انجمنى به نام "هالل احم ــم هند با تش ــان مقي از ايراني
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جمع آورى و ارسال كمك هاى نقدى به ايران اقدام كردند.
ــال  ــه خيريه امدادى در س ــتين تالش دولت در حمايت از موسس نخس
ــش  ــى، (1923 ميالدى) صورت گرفت كه، ضمن  آن به كوش 1301 شمس

دكتر اميراعلم، اقداماتى براى تأسيس شير و خورشيد سرخ با حمايت دولت 
ــد. گرچه در اين مورد فشار بين المللى، به ويژه از سوى صليب سرخ  انجام ش
جهانى بى تأثير نبوده است. چرا كه دولت ايران از زمان پذيرش كنوانسيون 
1864 ژنو، تا آن هنگام به طور عملى كارى در اين زمينه انجام نداده بود.

ــوى صليب سرخ  ــده از س ــال، دكتر اميراعلم مقررات وضع ش در اين س
ــاه وقت،  ــاه قاجار، ش جهانى براى جمعيت ها را ترجمه و در اختيار احمد ش

قرارداد تا وى آن را مطالعه كرده و مقدمات تشكيل جمعيت فراهم شود. 
ــى (اساسنامه) جمعيت شير و خورشيد سرخ  بدين ترتيب نظامنامه اساس
ايران تهيه و در حوت 1301 شمسى به امضاى وليعهد محمد حسن ميرزاى 
ــنامه در 10 فصل و 60 ماده تهيه و برابر مقدمه آن،  ــيد. اين اساس قاجار رس
رياست افتخارى جمعيت با وليعهد بود. اگر چه به روايت دكتر اميراعلم، شاه 
و وليعهد با طفره رفتن هاى مكرر، از شركت در مجلس كه به منظور افتتاح 

جمعيت برپا شده بود، خوددارى كردند.
به هر ترتيب، نخستين گام هاى ايرانيان براى تأسيس جمعيت برداشته 
ــته دكتر اعلم تا  ــكيالتى ايجاد گرديد، اگر چه باز هم بنا به نوش ــد و تش ش
ــكيالت انجام نشد.  ــازماندهى اين تش 1303 هيچ گونه اقدامى در جهت س
نخستين حركت امدادى جمعيت كه در اين سال ها صورت گرفت، كمك به 
زلزله زدگان تربت حيدريه است كه در زمانى كه هنوز هيچ گونه امكاناتى در 
ــيس و  اختيار نبود، به همت دكتر امير اعلم صورت گرفت. به طور كلى تأس
ــترش جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و يا جمعيت هالل احمر فعلى،  گس
ــت دوره  ــالمى ايران" را مى توان به هش "جمعيت هالل احمر جمهورى اس
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تقسيم بندى كرد:
1ـ بروز و نهفتگى (1301ـ1286)، 2ـ تأسيس و تثبيت (1320ـ1301)، 
ــرى  ــم مه ــوءتفاهم و ك ــكوفايى (1357ـ 1320)، 4ـ س ــد و ش 3ـ رش
ــازى  ــتگى (1367ـ1359)، 6ـ  بازس (1359ـ1357)، 5ـ  ايثار و از خودگذش
ــعه (1381ـ1378) و 8 ـ  ــى و توس ــالح (1378ـ1367)، 7ـ بازشناس و اص

فعاليت هاى جمعيت از سال 81 تاكنون.
با مرور فعاليت هاى جمعيت از بدو تأسيس تا سال 1357، سال پيروزى 
ــكوهمند انقالب  اسالمى، مى توان چنين نتيجه گرفت كه در پرتو سعى و  ش
كوشش افراد عالقه مندى كه بيشتر آنها به طور داوطلب در جمعيت فعاليت 
ــه موفق به اقدامات مهمى در زمينه هاى مختلف شده  مى كردند، اين موسس
است. به عنوان نمونه، در سال 1357 جمعيت بيش از 280 شعبه در سراسر 
ــور داير كرد. تعداد 224 بيمارستان، اعم از بيمارستان امدادى، عمومى  كش
ــت.  ــتانى در اختيار داش ــگاه) با بيش از 16 هزار تخت بيمارس و زنان (زايش
ــور  درمانگاه هايى بالغ بر 173 واحد كه از طرف جمعيت در اقصى نقاط كش
ــيس مركز انتقال خون،  ــتى بيمارستانى، تأس ــيس شده بود، خريد كش تأس
تأسيس پرورشگاه و... از ديگر اقدامات اين جمعيت بود. اما همين گستردگى 

ــوى ديگر وضعيت نامناسب بهداشت و درمان به ويژه در  موضوعات و از س
ــايد بتوان عاملى براى دور ماندن جمعيت از هدف اصلى  نقاط محروم را ش
ــوب كرد. الزم به ذكر است،  ــكيالت ويژه امداد سوانح، محس آن، يعنى تش
سازمان امداد جمعيت شير و خورشيد سرخ از جمله مهمترين اركان جمعيت 
ــيب ديدگان بالياى طبيعى و  ــود كه وظيفه ارائه كمك هاى امدادى به آس ب
ــوزى و... را به عهده داشت. از  ــان ساخت همچون زلزله، سيل، آتش س انس

جمله در حوادث زير به كمك آسيب ديدگان شتافت:
زلزله 1308 شمال خراسان، زلزله 1309 سلماس، زلزله 1313 سراوان، 
ــه 1336 همدان، زلزله  ــه 1336 الريجان، زلزل ــان، زلزل زلزله 1327 خراس
ــت بياض، زلزله 1356 بندرعباس، زلزله  1341 بويين زهرا، زلزله 1347 دش

1357 طبس.
اما نكته مهم اين بود كه كشور سازمان امدادى موثر ديگرى در اختيار 
ــال  ــته به وزارت بهدارى وقت در س ــت به عنوان مثال اورژانس وابس نداش
ــيد، تأسيس شد. كه  ــال ها از تشكيل شيروخورش ــت س 1354 پس از گذش
ابتدا در تهران و سپس در ساير شهرها شعباتى داير كرد. اما به طور معمول 
حوزه ى فعاليت اورژانس در محدوده شهرها بود. بنابراين، ساير نقاط كشور، 

به ويژه مناطق روستايى از اين خدمات بى بهره بودند.
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ــور مى باشد. در  نكته بعدى حادثه خيز بودن كش
باال بعضى از زمين لرزه هايى كه در اين دوره در كشور 
ــد. عالوه بر زمين لرزه،  ــاق افتاده بود، نام برده ش اتف
ــالى، آتش سوزى هاى گسترده،  سيل، توفان، خشكس
ــاى اطراف بندرگز،  ــوزى 1308 جنگل ه مثل آتش س
كه قصبه هاى مجاور اين شهر را به كام خود كشيد و 
ــز در معرض خطر قرار داد، نقاط مختلف  بندرگز را ني
كشور را تهديد مى كرد. بنابراين ضرورى بود، سازمان 
ــب آمادگى هاى هم جانبه  امداد جمعيت عالوه بر كس
ــاير جنبه هاى  ــراى مقابله با حوادث گوناگون، در س ب
آمادگى براى پيشگيرى و مقابله با سوانح، مثل ترويج 
فرهنگ ايمنى و كمك به آمادگى عمومى و... به طور 
ــد ـ  ــته باش جدى مداخله كرده و حضور مؤثرى داش

نكته مهمى كه به آن كمتر پرداخته شد.
ــرخ،  ــيد س ــر افتخارترين دوران فعاليت جمعيت شيروخورش ــى از پ يك
ــتان ها و درمانگاه هاى جمعيت در دوران  خدماتى بود كه امدادگران، بيمارس
ــلمان ايران در طول انقالب اسالمى سال 1357 تا  اوج گيرى قيام ملت مس
ــكوهمند آن ارائه دادند. كاركنان فداكار و زحمتكش جمعيت در  پيروزى ش
چند صد مركز درمانى به طور شبانه روزى مجروحان و مصدومان تظاهرات 
ــابق را مداوا و پرستارى مى كردند. آمبوالنس هاى جمعيت پى  عليه رژيم س

در پى در ميان تظاهركنندگان در حال گشت زنى بود.
در بدو پيروزى انقالب، مسايلى مثل تشابه نشان جمعيت با آرم طاغوتى 
ــتگى جمعيت به رژيم سابق  ــد تا در افكار عمومى تصورى بر وابس باعث ش

شكل بگيرد.
ــالمى،  ــوراى اس ــاه 1362 برابر ماده واحد مصوب مجلس ش در دى م

عنوان جمعيت به "هالل احمر جمهورى اسالمى ايران" تغيير يافت.
ــيار پر افتخار جمعيت، دوران جنگ تحميلى  يكى ديگر از دوره هاى بس

مى باشد. در جريان جنگ تحميلى جمعيت هالل احمر 
ــالم و همچنين  ــات متعددى را به رزمندگان اس خدم
هموطنان آسيب ديده از شرارت هاى دشمن ارائه كرد. 
ــراى يارى مجروحان،  ــه: آموزش امدادگران ب از جمل
ــيس بيمارستان هاى  اعزام امدادگران به جبهه ها، تأس
ــيار در جبهه ها، نجات  متعدد صحرايى و درمانگاه س
ــك باران مناطق  ــى از بمباران و موش مصدومان ناش
ــردن مجروحان در  ــترى ك ــال و بس ــكونى، انتق مس
ــته بندى كمك هاى  ــتان ها، جمع آورى و بس بيمارس
ــرا و مفقودان ايرانى  مردمى به جبهه ها، حمايت از اس
ــاز مجروحان  ــون مورد ني ــا، تأمين خ ــواده آنه و خان
ــى از طريق مراكز انتقال خون جمعيت، پذيرايى  جنگ
از اسراى عراقى، ارسال كمك هاى امدادى و درمانى 
ــيله  هواپيماى اختصاصى جمعيت، راه اندازى مجدد كشتى  به جبهه ها به وس
ــرا و ايجاد  ــتانى فارو (با نام جديد قدس)، پيگيرى امور مربوط به اس بيمارس

ارتباط آنان با خانواده هايشان و... .
از جمله جنايات دشمن در طى جنگ تحميلى كه بر خالف تمام موازين 
ــاختن تعداد زيادى  ــورت گرفت، هدف قرار دادن و منهدم س بين المللى ص
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ــود. بدين ترتيب جمعيت  ــن، چرخبال ها و آمبوالنس هاى جمعيت ب از اماك
ــال هاى جنگ تحميلى صدها  ــالمى ايران، طى س هالل احمر جمهورى اس

امدادگر شهيد، جانباز، آزاده و مفقود به كشور اسالمى اهدا كرد.
ــازمان امداد و نجات جمعيت با اختيارات بيشتر مجدداً  از سال 1378س
ــكيل و به انجام وظيفه پرداخت. جمعيت هالل احمر، بزرگترين سازمان  تش
امداد و نجات سوانح در داخل كشور و از جمله پنج كشور اول جهان از لحاظ 

تجهيزات و توانايى امدادى مى باشد.
عمده فعاليت هاى امدادى جمعيت، حضور سريع در مناطق حادثه ديده، 
ــانى به قربانيان حوادث در سطح  ــركت فعال و گسترده در امر كمك رس ش
ــانى به ساير كشورهاى  ــوانح، كمك رس ــور، آموزش آمادگى در برابر س كش

سانحه ديده و... مى باشد.
هر يك از شعبه هاى جمعيت در سراسر كشور داراى گروه هاى امدادى 
ــوانح با در  ــد، كه در صورت وقوع حوادث و س آموزش ديده داوطلب مى باش
اختيار داشتن امكانات و تجهيزات امدادى، دوشادوش ساير ارگان ها، در امر 
ــتجو و نجات زير آوار ماندگان و آسيب ديدگان، ارائه كمك هاى اوليه و  جس
ــكان موقت بازماندگان،  انتقال مصدومان و مجروحان به مراكز درمانى، اس

حمل اجساد و... فعاليت مى كند.
و  ــوزش  آم ــت  حوزه ى،"معاون ــه  س در  ــات  نج و  ــداد  ام ــازمان  س
برنامه ريزى"،"معاونت عمليات"، شامل مديريت عمليات، مديريت پشتيبانى 
ــت ارتباطات راديويى و  ــداد هوايى و دريايى و مديري ــات، مديريت ام عملي

"معاونت پشتيبانى"، فعاليت دارد.
ــغول به  ــال حاضر در حوزه هاى زير مش ــداد و نجات در ح ــازمان ام س

فعاليت مى باشد:
ــار، نه پايگاه  ــودن 263 پايگاه امدادى، 368 انب ــداد زمينى: با دارا ب ام
منطقه اى، 3250 دستگاه خودروى امدادى در سراسر كشور مشغول فعاليت 

است.
ــت و خريد  امداد هوايى: هم اكنون جمعيت داراى پنج فروند بالگرد اس

تعداد ديگرى بالگرد در دستور كار قرار دارد.
ــهر  ــال هاى اخير جمعيت دو پايگاه دريايى در بوش امداد دريايى: در س
ــه امداد و نجات از  ــت كه آموزش هاى مربوط ب ــاس داير كرده اس و بندرعب

سيالب و... را به امدادگران ارائه مى دهد.
ــتقرار گروه هاى آموزش  ــتان: از سال 1376 جمعيت با اس امداد كوهس
ــور، براى كوهنوردان و در راه ماندگان  ديده در كوهستان هاى عمومى كش

خدمات امدادى بسيار مفيدى ارائه مى كند.
ــور و افزايش تلفات  امداد جاده اى: با افزايش تصادفات جاده اى در كش
ــى از آن، جمعيت نسبت به استقرار امداد جاده اى، فعاليت هاى متعددى  ناش
ــت. در حال حاضر تعداد 74 پايگاه امداد جاده اى در نقاط مختلف،  كرده اس
ــده است. اين خدمات  به خصوص مناطق صعب العبور و خطرناك احداث ش

در ايام نوروز و تعطيالت به نحو چشمگيرى افزايش مى يابد.
ــتم راديويى بسيار قوى  ارتباطات راديويى: جمعيت از ديرباز داراى سيس
ــورت قابل مالحظه اى  ــتم به ص ــال هاى اخير، اين سيس بوده و در طول س
ــت. 276 دستگاه بى سيم VHF، 30 دستگاه تكرار كننده،  تقويت يافته اس
ــطح كشور  ــيار در س 150 دكل تقويت كننده، 118 دكل ثابت و 60 دكل س

در اختيار جمعيت مى باشد.
ــطح  ــازمان امداد، آموزش هاى امدادى و كمك هاى اوليه را در دو س س

عمومى و تخصصى در تمام مراكز خود انجام مى دهد.
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فرشيد قاسملو

ايمنى آب و نجات غريق

فرزندان خويش را شـنا و تيراندازى آموزيد...
 حضرت رسـول اكرم (ص)

در اين مقاله طى سه بخش اهم موارد مربوط به ايمنى از خطرات هنگام 
شنا و استقرار در محيط هاى آبى، اصول امدادرسانى و نجات غريق همچنين 
ــناورهاى كوچك توضيح داده مى شود. ــتفاده از قايق و ش اصول ايمنى اس

1ـ ايمنى از مخاطرات هنگام شـنا
ــتفاده از محيط هاى آبى  ــان هنگام اس ــده اى از هموطن ــاله ع همه س

ــت مى دهند.  ــده و در اثر خفگى در آب، جان خود را از دس دچار حادثه ش
مطابق آمار پزشكى قانونى كشور در سال 85 تعداد 899 نفر به علت غرق 
ــال 86 نيز تعداد 1220 نفر در اثر غرق شدگى  ــدگى فوت كردند. در س ش
ــداد 1047 نفر مرد و 173 نفر  ــت داده اند كه از اين تع ــان خود را از دس ج

ــد  . زن بوده ان
ــال گذشته مربوط  ــترين غرق شدگى در س ــاس همين آمار، بيش براس
ــت كه 169 نفر از آنان مرد  ــتان و به تعداد 199 نفر اس ــتان خوزس به اس
ــود، به منظور  ــرح داده مى ش و 30 نفر زن بوده اند. مطالبى كه در ادامه ش
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ــتقرار در  ــتفاده از آب و اس كمك به ارتقاى ايمنى هموطنان در هنگام اس
ــد. محيط هاى آبى مى باش

1ـ1ـ شـنا در سـد، كانال و رودخانه
ــدها، كانال ها و رودخانه ها از جمله محيط هايى هستند كه هر ساله  س
ــنا در  ــاس ايمنى ش ــانند. اس تعداد زيادى از افراد را به كام مرگ مى كش
اين گونه محيط هاى آبى در يك جمله خالصه مى شود: "شنا كردن مطلقًا 

ــت." ممنوع اس
ــد در اين گونه  ــى هرگز نباي ــون و صد در صد علم ــل گوناگ ــه دالي ب
محيط هاى آبى شنا كرد، حتى اگر قهرمان شنا بوده و يا مجهز به بهترين 

ــيم. ــايل ايمنى باش وس
در مورد شنا در سد بايد به ياد داشت، وراى ظاهر آرام، زيبا و فريبنده 
ــدها، خطرات متعددى پنهان شده است. به عنوان نمونه،  درياچه پشت س
ــطح آب اين درياچه ها بسيار آرام و حتى ساكن به نظر مى رسد،  اگر چه س

ــت. ــديد آب برقرار اس ــطح، جريان ش ــمت زير س اما در قس
ــار آب كنترل  ــناگر به اين جريان ها، فش ــدن ش بنابراين با نزديك ش
ــاقط كرده، افراد را همراه خود برده و غرق  ــان س ــير حركت را از ايش مس
ــيرين  ــئله وزن مخصوص (چگالى) آب هاى ش ــه بعدى مس ــد. نكت مى كن
ــنگين تر بوده، در نتيجه  ــبت به اين آب ها س ــد كه بدن انسان نس مى باش
ــردى آب مسئله  ــتر است. س ــدگى در اين گونه آب ها بيش احتمال غرق ش
ــناگر را با "اُفت دماى بدن" و مسايل ناشى  ــت كه مى تواند ش ديگرى اس

ــازد. از آن روبه رو  س
ــازوكار خفگى در آب هاى شيرين، مثل آب پشت درياچه سدها، به  س
ــكى و انجام CPR و...  ــا حداكثر امكانات پزش ــت كه حتى ب صورتى اس

ــت. ــيار ناچيز اس ــده، بس ــت افراد غرق ش احتمال برگش
ــتر  ــديد، بتونى بودن بس ــورد كانال ها وجود جريان آب تند و ش در م
كانال، در نتيجه بى ثمر بودن تالش افراد براى نجات خود به خارج كانال، 

ــد.  ــر مخاطرات منجر به خفگى در اين گونه محيط هاى آبى مى باش از ديگ
ــتر كانال نيز مى تواند به صورت باتالق و دامى براى  البته خاكى بودن بس

ــد. ــناگر باش غرق كردن ش
ــديد آب در  ــتر موارد، جريان ش ــا نيز به دليل آن كه در بيش رودخانه ه
ــت، به شدت خطرناك مى باشند.  ــطح به ظاهر آرام آنها برقرار اس پايين س
ــنگ هاى بزرگ و كوچك بستر رودخانه ها  نكته ديگر وجود صخره ها و س
ــت كه مى تواند حتى شناگر ماهر و قوى جثه را نيز مجروح، مصدوم و  اس
ــادگى همراه جريان خود برده  ــى بيهوش كرده، در نتيجه وى را به س حت

ــد. ــرق كن و غ
ــاس ايمنى در اين گونه  ــاره شد، اس بنابراين همان طور كه در ابتدا اش
ــت در  ــت. البته ممكن اس ــنا كردن اس ــا اجتناب و ممنوعيت ش محيط ه
ــبى براى شنا و قايق سوارى وجود داشته  محل هايى، درياچه  يا آبگير مناس
ــتى ايمن بودن  ــت، ابتدا بايس ــد. در اين گونه موارد نيز بايد توجه داش باش
ــراد ذى صالح تاييد  ــيله ى اف ــمتى از اين گونه محيط ها به وس تمام يا قس
ــى و غيره محدوده ى  ــپس با نصب تابلو، احداث نرده، فنس كش ــده، س ش
ــود. نكته ديگر در اختيار داشتن وسايل ايمنى  ــخص و محصور ش آن مش
ــه نجات، ميله نجات و همچنين نجات  ــات از قبيل قايق نجات، حلق و نج

ــت. غريق مجرب و آموزش ديده اس
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1ـ2ـ ايمنى اسـتخرها
ــتى  ــتخر" وجود دارد، بايس ــكونى "اس چنانچه در خانه يا مجتمع مس
ــود. در اين حصار بايستى خود  ــى ش اطراف آن به نحو مطمئنى حصاركش
ــد. بدين ترتيب امكان آن كه كودكان در غياب  ــته باش ــت داش قفل و بس
ــتفاده كرده و براى خود و ديگر هم بازى هاى خود  ــتخر اس بزرگترها از اس

ــود. مخاطراتى ببار آورند، به نحو مطمئنى منتفى مى ش
ــل حلقه نجات و...  ــايل ايمنى مث ــتخرهاى خانگى نيز بايد وس در اس
ــتخر، شناگران تحت  ــد. همچنين هنگام استفاده از اس ــته باش وجود داش
ــتى به شدت مراقب اطفال بود.  ــند. در اين مورد به ويژه بايس مراقبت باش

ــنا كرد. هرگز نبايد به تنهايى ش
ــتى به دستورات و هشدارهاى مسئولين  در استخرهاى عمومى، بايس

ــرد. ــه ك ــق توج ــات غري ــراد نج ــوص اف ــه خص ب
ــناى افراد  ــر يكديگر به زير آب، ش ــل فرو كردن س ــوخى هايى مث ش
مبتدى در قسمت هاى عميق و شناى زير آبى، از جمله رفتارهاى مخاطره 
آميزى است كه مى تواند به غرق شدگى سبب شود. دويدن در لبه استخر، 
ــنا در منطقه جلوى تخته شيرجه و هل دادن يكديگر، از جمله مواردى  ش
ــود. هرگز  ــت كه مى تواند به انواع جراحت و صدمات مختلف منجر ش اس

ــيرجه زد. نبايد در آب هاى كم عمق ش

1ـ3ـ ايمنى شـنا در دريا
ــده، به كلى  ــه تاكنون توضيح داده ش ــنا در دريا با آنچه ك ــى ش ايمن
ــتى آب از  ــاى زير آبى، جريان برگش ــت. امواج آب، جريان ه ــاوت اس متف
ــيب هاى ناگهانى، شسته شدن  ــاحل به سمت دريا، وجود گودال ها و ش س
ــت كه  ــه هاى زير پاى افراد و ده ها مورد ديگر از جمله مخاطراتى اس ماس

ــناگران را تهديد مى كند. ش
بايد به ياد داشت در محيط دريا به طور معمول افرادى كه تا حدودى 
ــنا بلد نيستند، در معرض  ــنا آشنايى دارند، بيش از افرادى كه ش به فن ش
ــر محتاط بوده، قوانين  ــفانه اين گونه افراد كمت ــند. زيرا متأس خطر مى باش
ــت، دريا به هيچ  ــى رعايت نمى كنند. اما بايد به ياد داش ــى را به خوب ايمن
ــنا و  ــابقه ش ــناگرى، يا محلى براى انجام مس وجه محلى براى آزمون ش
نشان دادن مهارت در شنا نيست. بلكه بايستى بسيار محتاط بود و قوانين 
ايمنى شنا در دريا را به خوبى و به طور كامل مراعات كرد. اهم اين موارد 

ــد از: عبارتن
ــازى كه تحت  ــنا فقط در منطقه تحت حفاظت و طرح هاى سالم س ش

ــت. نظارت نجات غريق بوده و به امكانات امدادى مجهز اس
هرگز نبايد به تنهايى به دريا رفت.

شنا در تاريكى شب ممنوع است.
ــاعت بعد از غذا،  ــنا كرد، دو س ــد از صرف غذا نبايد ش ــه بع بالفاصل

ــت. حداقل فاصله زمانى اس
ــتى به توصيه هاى نجات غريق توجه كرد. ــنا، بايس در تمام مدت ش

ــوخى هايى مثل فرو بردن يكديگر به  از انجام حركات مخاطره آميز، ش
ــتى به طور جدى خوددارى كرد. زير آب، بايس

ــاير وسايل بادى  ــنا در دريا، هرگز نبايد با اتكا به تيوپ و س هنگام ش
ــت    . ــا رف ــه دري ب
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ــرما،  س ــاس  احس ــرد  مج به 
ــتگى و يا هر گونه احساس  خس
ناراحتى بايستى بالفاصله از آب 

ــد. خارج ش
ــنين  س از  ــنا  ش ــوزش  آم

خردسالى و يا دست كم فراگيرى اصول 
پايه شناورى در آب، همچنين آشنايى با 

ــگيرى از  اصول ايمنى آب، از اهم موارد پيش
ــد. ــدگى و خفگى در آب مى باش غرق ش

بعضى بناها مانند موج شكن، اسكله، ديواره ساحلى، ديواره هاى سنگى 
ــود، به طور معمول  كه به منظور مقابله با پيش روى آب دريا احداث مى ش
ــواردى مثل امواج بزرگ كوبنده،  ــتند، اما در م و به خودى خود ايمن هس
ــكافنده،  ــتى ها و قايق ها، جريان هاى قوى زير آب، موج هاى ش عبور كش
ــد باعث جراحت، خفگى و مرگ  ــر ناگهانى عمق آب و غيره مى توانن تغيي

ــوند. بنابراين،  ش
ــنا كرد. نبايد در اطراف و نزديكى اين گونه بناها ش

ــيرجه رفت. هرگز نبايد از اين گونه بناها باال رفت، پريد و يا ش
ــتى  ــطوح خيس يا ناهموار اين گونه بناها، بايس هنگام عبور از روى س
حداكثر احتياط و مراقبت را اعمال كرد، يعنى بايد به آهستگى و با احتياط 

ــت. كامل گام برداش
ــدار دهنده و تابلوهاى  ــراف اين گونه بناها، عالئم هش ــه در اط چنانچ

ــتى به دستورات آنها به  ــده است، بايس حاوى توصيه هاى ايمنى نصب ش
ــرد    . ــل ك ــل عم ــور  كام ط

2ـ نجات غريق
ــت، بدترين عكس العمل  آن  ــخصى در حال غرق شدن اس چنانچه ش
ــده شنا كرد. اين  ــمت شخص ياد ش ــت كه بى مهابا به آب زد و به س اس
ــول، نه تنها باعث  ــدت خطرناك به طور معم ــتباه و به ش عكس العمل اش
نجات آن شخص نمى شود، بلكه پس از غرق شدن شخص كمك كننده، 

ــد! تنها نتيجه ى آن افزايش تعداد تلفات مى باش
بايد توجه داشت، فقط بعد از آموزش هاى الزم، حضور در كالس هاى 
ــى و موفقيت  ــن تمرين هاى عمل ــاى متعدد، همچني ــژه و طى دوره ه وي
ــق" به كمك  ــوان "ناجى غري ــوان به عن ــه مى ت ــاى مربوط در آزمون ه
حادثه ديدگان شتافت. بنابراين انجام اين گونه امور حتى در صورت آشنايى 
ــت. از اين نظر در صورت  ــنا، از عهده افراد عادى خارج اس كافى به فن ش
ــدن مى باشد، بايستى به ترتيب زير  ــاهده شخصى كه در حال غرق ش مش

ــرد   : ــل ك عم
ــپاريد. ــخص مذكور را ديده ايد، به خاطر بس آخرين محلى كه ش

ــك بخواهيد، به ناجى غريق مراجعه كرده و به فوريت  از ديگران كم
ــد. ــرار دهي ــر ق ــان ام وى را در جري

ــبت  ــتفاده كنيد؛ به ويژه چنانچه در فاصله به نس ــايل نجات اس از وس
ــخص قرار داريد و بعضى وسايل نجات مثل "حلقه نجات"  كمى تا آن ش
ــناور ديگر در دسترس است، آن را به سمت او پرتاب  ــيله ش يا هر نوع وس

ــد  . كني
ــتقيم با شخص  ــدن مس از تكنيك هاى نجات غريق، بدون درگير ش

ــتفاده كنيد. بنابراين: مذكور اس
ــتفاده مى نماييد، به  ــب اس ــه از نقطه اتكاى قوى و مناس ــى ك در حال
ــيله ى استفاده از يك ميله يا چوب بلند، شخص نزديك به غرق شدن  وس
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ــكل 1) را نجات دهيد. (ش
ــه درون آب قرار  ــى ك در حال
ــر پاى محكم داريد،  گرفته  ايد و زي
تكه الوار بلند، يا ساير اجسام شناور 
ــمت شخص در  ــب را به س و مناس
ــدن، بفرستيد و بدون  حال غرق ش
آن كه به سمت وى قدم برداريد، او 
ــمت خود بكشيد. (شكل 2) را به س

ــد،  ــاره ش همچنان كه قبًال اش
ــيله نجات مثل حلقه نجات و يا  وس
ــيله شناور ديگر را به سمت  هر وس
ــدن،  ــك به غرق ش ــخص نزدي ش

ــكل 3) پرتاب كنيد. (ش
ــمت  چنانچه قايق داريد، به س
ــارو زده، قايق را  ــخص مذكور پ ش
ــترس او قرار  ــاى آن در دس از انته

ــكل 4) دهيد. (ش
ــنا كامًال  ــن ش ــه ف ــه ب چنانچ
ــرايط  ــد، همچنين ش ــارت داري مه
ــل حادثه  ــرايط مح ــمانى و ش جس
ــخص  ــازه مى دهد و به ويژه ش اج
ــدن در فاصله  ــك به غرق ش نزدي
ــد، به سمت  ــما مى باش كمى تا ش
ــنا كرده، يك حوله، پارچه يا  وى ش
ــى كه همراه خود داريد و يك  طناب
ــت گرفته ايد،  ــرف آن را در دس ط
ــخص نزديك به غرق  به سمت ش
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ــر آن را بگيرد، در اين حالت بدون آن كه  ــدن پرتاب كرده تا طرف ديگ ش
ــما را بگيرد، به سمت خشكى  ــويد و يا اجازه دهيد تا ش به وى نزديك ش

ــنا كنيد. ش
ــرعت عمل بايستى  ــته باشيد؛ در تمام موارد اضطرارى، س توجه داش
ــتباه كه تنها  ــد، تا به ويژه از عكس العمل هاى اش با دقت عمل همراه باش
ــاير موارد  ــود. همچنين مثل س بر وخاومت اوضاع خواهد افزود، اجتناب ش
ــته  ــتى ايمنى خود را در نظر داش ــات، فرد نجات گر در درجه اول بايس نج

ــود. ــرايط ايمنى وارد عمل ش ــد و با در نظر گرفتن بهترين ش باش
چند نمونه از امكانات وسـايل و تجهيزات "نجات غريق"

1ـ ناجى غريق در حال مراقبت.

2ـ برج ديده بانى و ناجى غريق در حالت شروع عمليات نجات.

3ـ يك نمونه برج ديده بانى ناجى غريق.

4ـ ايستگاه ساده، متحرك و ابتكارى ناجى غريق.

5ـ خودروى گشتى ناجى غريق.
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6ـ قايق تند روى نجات غريق.

7ـ تخته نجات غريق.

8ـ چد عدد حلقه نجات.

9ـ طناب مخصوص حلقه نجات.

10ـ توربيد و بوى (وسيله شناورى و نجات غريق).

11ـ راديو تلفن خورشيدى.

12ـ ماسك اضطرارى تنفس مصنوعى.

13ـ  وسايل اكسيژن تراپى.
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14ـ تخته فقراتى بزرگ.

15ـ  وسايل كمك هاى اوليه پزشكى.

16ـ AED (وسيله خودكار دفيبربالتور خارجى).

3ـ ايمنى قايق ها و شـناورهاى كوچك
ــمال كشور، وجود  ــيار وسيع در جنوب و ش ــاحلى بس با وجود خط س
ــى از جمله  ــى، ورزش هاى آب ــا و آب راه هاى داخل ــا، رودخانه ه درياچه ه

ــت.  ــالم و مفرح قايق رانى، كمتر مورد توجه قرار گرفته اس ورزش هاى س
ــيارى از ديگر كشورها كه نسبت به ما ارتباط به مراتب  در حالى كه در بس
ــوان يافت كه حداقل يك قايق  ــى را مى ت كمترى با دريا دارند، كمتر كس
ــد. اما در كشور ما تعداد كمى از افراد به اين گونه امور  ــته باش پارويى نداش
ــگاه هاى  ــات مربوطه از قبيل فروش ــه همين ترتيب امكان ــد. ب مى پردازن
ــت. بر همين  ــيار محدود اس ــى، تعميرگاه، پهلوگاه و غيره نيز بس درياي
ــنايى عمومى با ايمنى اين گونه فعاليت ها نيز در سطح  ــاس مسئله آش اس
ــور معمول در  ــاى تفريحى كه به ط ــه قايق ه ــت. از جمل ــى نيس مطلوب
ــتخرها، درياچه ها و دريا مورد استفاده قرار مى گيرند، در بيشتر مواقع  اس
ــينان  ــاهد غرق سرنش ــد ايمنى الزم بوده، در نتيجه گاهى اوقات ش فاق

ــناورها بوده ايم. اين گونه ش
ــش دختر  ــوادث جانگذار مى توان به مرگ ش ــه اين گونه ح از جمل
ــهر تهران اشاره كرد كه در روز  دانش  آموز در درياچه مصنوعى پارك ش
ــنبه 14 ارديبهشت 1381 رخ داد و تا مدت ها افكار عمومى را متوجه  ش
ــى اين گونه  ــوارد ايمنى ـ حفاظت ــب مهمترين م ــود كرد. به هر ترتي خ

ــد از : ــا عبارتن قايق ه
ــتى "جليقه نجات" مناسب و استاندارد  ــينان قايق بايس كليه سرنش
ــرا جليقه هاى نجات  ــند). زي ــنا باش ــد (حتى اگر قهرمان ش ــه تن كنن ب
ــكلى ساخته شده اند كه در صورت واژگونى يا غرق قايق،  مرغوب به ش
ــى روى آب نگه  ــند، به صورت ــى اگر بيهوش باش ــينان آن را حت سرنش
ــان  ــد. در نتيجه خطر خفگى ايش ــر آنها خارج از آب باش مى دارند كه س

ــد . به نحو مطلوبى منتفى مى باش
ــرد و نبايد بيش از ظرفيت،  ــنگين ك ــا را نبايد بيش از حد س قايق ه

ــوار كرد  . ــافر س مس
ــم از قايق نجات، حلقه نجات، نجات غريق زبده  امكانات نجات اع

ــد. ــته باش و غيره در محل وجود داش
ــود،  ــتفاده مى ش ــق در دريا و درياچه هاى بزرگ اس ــه از قاي چنانچ
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ــن اين لوازم  ــود، مهم تري ــوازم در قايق نگهدارى ش ــالم و ل ــى اق بعض
ــد از: عبارتن

ــكى، آينه براى عالمت دادن، منور  پارو، جعبه كمك هاى اوليه پزش
ــعل دستى1، آب آشاميدنى  و چراغ قوه مخصوص با باطرى  قرمز و مش

ــى و... . اضاف
ــه بگذريم،  ــاز ك ــاده و البته حادثه س ــناورهاى س اما از اين گونه ش
ــع فاقد تجهيزات و  ــتر مواق ــناورهاى بزرگتر و در حد لنچ نيز در بيش ش
ــا به طور معمول با نحوه  ــينان آنه امكانات ايمنى بوده، همچنين سرنش
ــنا نبوده و در اين مورد آمادگى كمى  ــرايط اضطرارى آش رويارويى با ش
ــد. در نتيجه چه در درياى مازندران و چه در خليج فارس و درياى  دارن
ــتغال به حرفه هاى  ــانى كه به قصد تفريح و يا اش عمان بارها و بارها كس
ــده اند.  ــط مانند ماهى گيرى به دريا رفته اند با مخاطراتى روبه رو ش مرتب

ــت: ــرح زير اس مهمترين نكات ايمنى ـ حفاظتى مربوط به ش
ــه بتوان بدون  ــت ك ــى: دريانوردى موضوعى نيس ــوزش كاف 1ـ آم
ــب مهارت الزم به آن پرداخت. حتى اگر قرار باشد  آموزش كافى و كس
ــناور به نسبت كوچك را هدايت كرد. بنابراين الزم است قبل از  يك ش
ــتغال به اين گونه امور، چه به صورت نظرى و چه به صورت عملى با  اش
ــنا شد. سپس اين آموخته ها را در حضور افراد مجرب  فن دريانوردى آش
ــناورها  ــت، هدايت بعضى از ش به طور عملى تجربه كرد. بايد توجه داش
ــه از مراجع ذى صالح دارد. رعايت اين نكات،  ــاز به دريافت گواهينام ني
ــاى مربوطه عالوه بر هر  ــا و دريافت گواهينامه ه ــب اين آموزش ه كس
ــر افراد حاضر در  ــخص و ديگ ــز ديگر، به خصوص "ايمنى" خود ش چي

ــناور را تضمين خواهد كرد . ش

در اختيار داشـتن وسـايل ايمنىـ  حفاظتى
ــتى تجهيزات و وسايل  ــناور به نسبت كوچك بايس حتى در يك ش
ــگيرى و رويارويى با هر نوع حادثه احتمالى  ايمنى ـ حفاظتى جهت پيش

ــن تجهيزات  ــد. اهم اي ــترس باش در دس
ــد از: عبارتن

وسـايل آتش نشـانى
ــن  ــى از خطرناكتري ــوزى يك آتش س
ــد در دريا انواع  ــت كه مى توان حوادثى اس
ــناورها را با خطر روبه رو سازد، تا جايى  ش
ــينان شناور مجبور به  كه پرسنل و سرنش

ــوند! ترك آن ش
ــت، عالوه بر  ــن جهت الزم اس از اي
ــگيرى كننده  ــكات پيش ــت دائمى ن رعاي
ــزات مبارزه با  ــايل و تجهي از حريق، وس
آتش نيز در دسترس باشد. اين تجهيزات 

ــتى تا انواع سيستم هاى خودكار  دامنه وسيعى از خاموش كننده هاى دس
ــود كه با توجه به نوع شناور و استانداردها و  ــانى را شامل مى ش آتش نش
ــناور نصب مى شود. اما، همان طور كه توجه داريد  الزامات مربوطه در ش
ــت. يكى  ــناورهاى كوچك و در حد لنچ اس ــن مقاله در مورد انواع ش اي
ــانى براى نصب در اين گونه شناورها  ــايل آتش نش ــب ترين وس از مناس
ــه يا ABC" و  ــودر و گاز چند حالت ــانى" از نوع "پ ــول آتش نش "كپس
ــت. به هر  ــين هالون2 اس ــوي مواد جانش ــاني محت ــول آتش نش يا كپس
ــه عدد كپسول  ــتى دو تا س ــناور كوچك كابين دار بايس ترتيب در هر ش

ــد، نصب كرد . ــترس باش ــب در محلى كه در دس ــانى مناس آتش نش

جليقه نجات
ــنل و ساير سرنشينان لنچ به عالوه يكى  ضرورى است به تعداد پرس
ــتاندارد در دسترس باشد. الزم  دو عدد اضافى، جليقه نجات مرغوب  و اس
ــت، اين وسيله ساده اما مهم از نظر حفظ جان سرنشينان انواع  به ذكر اس
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ــت. ــناورها از اهميت خاصى برخوردار اس ش

حلقه نجات3 
ــناور روى آب  ــن حلقه ها از نوعى چوب پنبه و يا مواد مصنوعى ش اي
ــوند. به طور معمول قطر خارجى حلقه نجات 76 سانتيمتر و  ــاخته مى ش س
قطر داخلى آن 45/5 سانتيمتر است. رنگ اين حلقه ها بايستى به گونه اى 
ــود. از اين نظر  ــد تا بتواند در زمينه آبى رنگ دريا به خوبى ديده مى ش باش
ــود. اين  ــفيد، نارنجى يا قرمز رنگ توليد مى ش به طور معمول به رنگ س
ــناور كه در دسترس باشد، نصب مى كنند. از  حلقه ها را در محل هايى از ش
ــى كه به دريا افتاده است، در مواقع  ــيله مى توان براى نجات كس اين وس

ــتفاده كرد. "آدم به دريا" اس

قايق نجات
ــنل  ــت در دريا وضعيتى پيش آيد كه پرس به داليل متعدد ممكن اس
ــوند. از اين نظر الزم است، عالوه بر جليقه  ــناور مجبور به ترك آن ش ش
ــناورهاى  ــد. براى نصب در ش ــترس باش نجات، "قايق نجات" نيز در دس
ــب ترين قايق هاى نجات، انواع قايق  ــل لنچ و كوچك تر، يكى از مناس مث

ــت. ــدنى4 اس ــتيكى بار ش الس

كيت بقا
ــرارى بعضى  ــرايط اضط ــتفاده در ش ــراى اس ــت ب ضرورى اس
ــخصى از  ــژه (كيت) در محل مش ــته بندى وي ــالم به صورت بس اق
ــوع و تعداد اقالم اين  ــد، قرار گيرد. ن ــترس باش ــناور كه در دس ش
ــا مهمترين اين  م ــود. ا ــناور تعيين مى ش ــا توجه به نوع ش ــته، ب بس
ــيله  ــت عالمت دادن، وس ، آينه جه ــذا ز: آب، غ ا ــد  ــالم عبارتن اق
ــايل ماهيگيرى، قرص ضد  ــتى، وس ــعل دس دودزاى نارنجى و مش
ــرارى، جعبه كمك هاى  ــى، در باز كن قوطى، چاقوى اضط دريازدگ

ــكى و غيره اوليه پزش
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ــتر قايق هاى مخصوص نجات، كيت بقا  ــت، در بيش الزم به تذكر اس
ــتن قايق نجات،  ــت. بنابراين در صورت در اختيار داش ــده اس پيش بينى ش
ــت در اين صورت نيز  ــترس خواهد بود. اما مطلوب اس كيت بقا نيز در دس
ــايل عالمت دادن، جعبه كمك هاى اوليه پزشكى  بعضى از اقالم مثل وس

ــد. ــترس باش ــخصى در دس و... در محل مش

سـاير تجهيزات ايمنى
ــراق ايمنى5 و  ــوان به ي ــزات ايمنى مى ت ــايل و تجهي ــر وس از ديگ
ــتفاده مى شود كه قرار  ــاره كرد. از يراق ايمنى در مواقعى اس گاردريل اش
ــد در هواى نامناسب پرسنل شناور روى عرشه فعاليتى داشته باشند.  باش
در اين حالت مى توان قالب طناب مربوط به يراق ايمنى را به گاردريل، 
ــاير محل هاى مناسب، نصب كرد تا شخص مربوطه از خطر سقوط  يا س

ــد. به دريا و عواقب و خيم آن در امان باش
گاردريل، در واقع شبكه حفاظ فلزى (لوله اى) است كه به طور معمول 

ــود. ــناور احداث مى ش در گرداگرد ش

آشـنايى با مخابره پيام هاى اضطرارى
ــه ويژه دريافت  ــت اضطرارى و دريافت كمك، ب ــراى اخطار موقعي ب

ــناور حادثه ديده حركت مى كنند،  ــناورهايى كه در نزديكى ش كمك از ش
ــت: ــده اس ــرح زير در نظر گرفته ش عالمت هاى ويژه اى به ش

ــت ها به صورت عمودى 1ـ باال و پايين بردن دس
ــى و در ظرف  ــايل ايمن ــش، با رعايت مس ــن كردن آت 2ـ روش
ــناورها) در معرض خطر  ــاير ش ــچ (يا س ــه ترتيبى كه لن ــب، ب مناس

ــوزى قرار نگيرند. آتش س
ــب به صورت  ــيله صوتى مناس ــدا در آوردن يك وس ــه ص ـ  ب 3
ــا زنگ به صورت  ــال به صدا در آوردن بوق ي ــه عنوان مث ــد، ب ممت

ــد . ممت
ــليك گلوله به فاصله زمانى معين. 4ـ ش

5 ـ برافراشتن يك پرچم مربع شكل كه در باال يا پايين آن يك گوى 
ــد   . ــده باش ــياه نصب ش س

.C و N ــتن پرچم هاى 6ـ  برافراش
ــتفاده از مشعل يا فشفشه دستى كه براى مدتى نور شديد توليد  7ـ اس

ــب). مى كند (در ش
ــيله دودزايى نارنجى (يا قرمز) (در روز). ــتفاده از وس 8ـ  اس

ــال پيام SOS به وسيله الفباى مورس، سه بار پشت سر هم،  9ـ ارس
ــب (در شب)، در دنباله  ــيله صوتى (در روز) و يا يك چراغ مناس با يك وس
ــناور، نوع اضطرار و موقعيت جغرافيايى آن را نيز  ــتى نام ش اين پيام، بايس

ــال كرد. ــيله ى الفباى مورس ارس به وس
ــيله ى الفباى مورس سه بار پشت سر  ــال پيام SOS به وس 10ـ ارس
ــتى نام شناور، نوع  ــتگاه راديو تلگراف، در دنباله اين پيام بايس هم، با دس

ــرد. ــر ك ــز ذك ــى آن را ني ــت جغرافياي ــرار و موقعي اضط
ــت سر هم به  ــه بار پش 11ـ ذكر كلمه MAYDAY (مى دى)، س
ــپس، در دنباله اين پيام نام شناور، نوع  ــتگاه راديو تلفن، س ــيله ى دس وس

ــود. اضطرار و موقعيت جغرافيايى آن نيز ذكر ش
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پا نوشت 

1- Hand Flar – Smoke

بسيار  آتش نشانى  مواد  جمله  از    (Hallon) هالون  2ـ  

بود  حريقى  گونه  هر  با  مبارزه  براى  مناسب  و  مؤثر 

از ساخت  اوزون،  اليه  به  آسيب  علت خاصيت  به  كه 

با خاصيت  و  بى ضرر  مواد  اكنون  جلوگيرى شد.  آن 

آتش نشانى،  مواد  نوع  اين  جايگزين  عنوان  به  مشابه 

مورد استفاده قرار مى گيرد.

2- Life Buoy -Life Ring

3- Inflatable life Raft

4- Safety Harness
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ــتخرها  ــتان در اس ــدن ده ها نفر از هموطنان در فصل تابس غرق ش
ــدن هفت نفر از دانش آموزان در  ــور، غرق ش ــاحلى كش ــهرهاى س و ش
ــى و كمبود  ــل واژگونى قايق تفريح ــهر تهران به دلي ــتخر پارك ش اس
ــايل ايمنى و عدم آشنايى با فن شنا و حوادث دردناكى از اين قبيل،  وس
ــالم و نظر متخصصان علوم تربيت بدنى  همچنين توصيه هاى مكتب اس
ــه داراى نتايج مثبت  ــن ورزش ك ــرى اي ــوزش و يادگي و ورزش در آم
ــمانى و روانى بسيار است، معاونت هماهنگى امور پرورشى و تربيت  جس

بدنى آموزش و پرورش را بر آن داشت تا طرحى با عنوان «طرح آشنا» 
ــتيابى به اهداف  ــنا، براى دس ــرح آموزش فراگير ش ــرا كند. در ط را اج
ــده، غوطه ورى و شناى مقدماتى  ــخص طى برنامه اى زمان بندى ش مش
ــه آموزش  ــر پايه پنجم ابتدايى) طى 12 جلس ــه دانش آموز (با تاكيد ب ب

ــود. داده مى ش
ــعه تربيت بدنى در مدارس شهر تهران اعالم كرد:  ــى توس كارشناس
ــارات IOC (كميته بين المللى المپيك) شنا را به  ــورتى انتش كميته مش

آشنايي با طرح آشنا1
طرح فراگير آموزش شنا به دانش آموزان
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ــنا  ــا توجه بر پايه اى بودن ش ــت. ب ــتين ورزش برگزيده اس عنوان نخس
ــنايى با آن متحمل  ــرى در رابطه با عدم آش ــاراتى كه جوامع بش و خس
ــيارى از كشورها آموزش شنا به دانش آموزان جزيى از  مى گردند، در بس
ــده  ــه ى اصلى درس تربيت بدنى پيش بينى و آموزش آن الزامى ش برنام

ــود. ــور اجرا مى ش ــت كه در كش ــال اس ــت. طرح آشنا مدت چهار س اس
ــيصد ميليون  ــال 85/86 به ميزان هزار و س ــار اين طرح در س اعتب
ــازمان آموزش و پرورش  ــيله ى س ــت، كه اين طرح به وس ريال بوده اس
ــال و وزارت آموزش و پرورش با  ــا اعتبار هزار ميليون ري ــهر تهران ب ش
ــتيبانى و اجرا شده است. طرح آشنا در سال  اعتبار 300 ميليون ريال پش
ــد و حدود 21  ــا حدود 70 درصد پيش بينى هاى آمارى اجرا ش 85/86 ب

ــش اين طرح قرار گرفتند. هزار دانش آموز تحت پوش
ــرانه قابل پرداخت براى هر دانش آموز براى شركت در اين طرح  س
حدود 70 هزار ريال تعيين شده است. طرح آشنا يك طرح مشاركتى سه 
وجهى مى باشد كه يك طرف آن سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 
ــرورش و طرف ديگر اوليا دانش آموزان  ــك طرف وزارت آموزش و پ و ي

ــند  . مى باش
ــهر تهران با رايگان  ــعه تربيت بدنى در مدارس ش ــى توس كارشناس
سازى اين طرح براى دانش آموزان موافق نيستند زيرا بيشتر دانش آموزان 
ــتفاده  ــن اس ــاى رايگان را نمى دانند و از آنها به نحو احس ارزش طرح ه

ــد  . نمى كنن
ــنا وجود استخر در مناطق مورد نظر مى باشد.  الزمه اجراى طرح آش
ــاركت ارگان هاى داراى  ــتخر با مش اجراى اين طرح در مناطق فاقد اس
ــتخر آن منطقه قابل اجرا مى باشد. استفاده از ساعت هاى كم استقبال  اس
ــرح كمك كند.  ــادى به اجراى اين ط ــم مى تواند تا حد زي ــتخرها ه اس
ــنا 55 درصد و  ــه ابتدايى در طرح فراگير آش ــركت دختران پاي درصد ش

ــت. ــران همين پايه 45 درصد بوده اس پس
متأسفانه اعتبارى كه در سال جارى براى اجراى طرح آشنا مشخص 

ــده، از سال هاى گذشته به نسبت كمتر مى باشد و حدود 1درصد است.  ش
ــش قرار داد.  با اين اعتبار مى توان حدود 3 هزار دانش آموز را تحت پوش
ــطح  ــن اعتبار را مى توان، تغيير و تحوالت موجود در س ــت كاهش اي عل

ــت. مديريت آموزش و پرورش دانس
دانش آموزان بايد فنون فعاليت هاى ورزشى را فرا بگيرند و كارشناسان 
ــئول اين كار هستند. انجام فعاليت هاى ورزشى  تربيت بدنى مدارس مس

ــت. ــى دانش آموزان اس ــتمر يكى از نيازهاى اساس مس
ــان چند رشته تيمى و انفرادى  دانش آموزان پس از پايان تحصيالتش
را بايد فرا بگيرند كه در اوقات فراغت و يا براساس استعدادشان در طول 

ــت. ــنا يكى از بهترين اين رشته هاس ــتفاده كنند و ش زندگى از آنها اس
ــاب شده و دقيق و با همكارى اوليا و مربيان  با يك برنامه ريزى حس
ــنا را به نوجوانان آموزش دهيم و  و دانش آموزان مى توانيم فن حياتى ش

ــدگى مصون بداريم. ــى از غرق ش آنها را از خطرات ناش
ــنا را به فرزندان توصيه كرده است. اهميت  ــالم آموزش ش دين اس

ــت. ــته اس ــته تا به حال وجود داش ــنا در زمان گذش آموزش فن ش
ــران (2 و 4 و 8 و 19) كه داراى  ــى از مناطق ته ــبختانه بعض خوش
استخر بوده، طرح آشنا را بدون در نظر گرفتن اعتبار آن در برنامه اصلى 
ــور با در  ــتايى كش ــد كه نقاط روس خود قرار داده اند. قابل توجه مى باش
ــور، در قالب 63 هزار نقطه  برگرفتن حدود 31/4 درصد كل جمعيت كش
ــتخر از اين طرح محرومند. آموختن فن  ــكونتگاهى به دليل كمبود اس س

ــد و هر فردى بايد اين فن را ياد بگيرد. ــن نمى باش ــنا تابع س ش
ــتقبال  ــى كه در زمان كم اس ــت ظرفيت ها و امكانات ــه خوب اس چ
ــمندى مورد  ــا اجراى چنين طرح هاى ارزش ــتخرها به هدر مى روند ب اس
ــالمت جامعه  ــتفاده قرار بگيرند و قدم هاى ارزنده اى در راه ارتقاى س اس

ــود  . ــته ش برداش
پا نوشت:

بدنى  تربيت  قاسمى، كارشناس توسعه  از همكارى صميمانه حسين  با تشكر  1ـ 
مدارس شهر تهران.
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ــنگ نوردي آتش نشانان كشور  ــابقات س دومين دوره مس
ــاني و خدمات ايمني  ــازمانهاي آتش نش با حضور 18 تيم از س
شهرداريهاي كشور و به ميزباني سازمان اتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري نيشابور و در دو رشته سختي مسير (سرطناب) 

و سرعت برگزار گرديد.
ــهرداريها و  ــازمان ش ــهري س دفتر هماهنگي خدمات ش
ــاال بردن توان  ــابقات را با هدف ب ــور اين مس دهياريهاي كش
جسماني و امادگي نيروهاي امدادگر سازمان هاي آتش نشاني 
ــهرها از  ــات ايمني در ارايه خدمات امداد و نجات در ش و خدم
ــروع كرده است و اولين دوره اين مسابقات نيز  سال 1386 ش

در شهر اصفهان برگزار گرديد.

نتايج مسابقات:
رشته سختي مسير (طناب)

تيم اول: سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري نيشابور

تيم دوم: سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان
تيم سوم: سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري سبزوار

دومين دوره مسابقات سنگ نوردي آتش نشانان كشور
19 تا 21 آذر 1387، نيشابور
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ــاني و خدمات ايمني  ــازمان آتش نش نفـر اول: غالمعلي براتزاده از س
شهرداري نيشابور

ــاني و خدمات ايمني  ــازمان آتش نش نفر دوم: حميد توزنده جاني از س
شهرداري نيشابور

ــازمان آتش نشاني و خدمات ايمني  نفر سـوم: ابوالفضل فوالدي از س
شهرداري نيشابور

رشته سرعت:
ــاني و خدمات ايمني  ــازمان آتش نش  نفر اول: حميد توزنده جاني از س

شهرداري نيشابور
ــاني و خدمات ايمني  ــازمان آتش نش ــدي باقرزاده از س نفـر دوم: مه

شهرداري اصفهان

نفر سوم: سجاد محب االسالم از سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري نيشابور

رده بندي تيمي:
تيم اول: نيشلبور
تيم دوم: اصفهان
تيم سوم: سبزوار
تيم چهارم: اراك

تيم پنجم: نجف آباد
تيم ششم: شيراز
تيم هفتم: ساري

تيم هشتم: شاهين شهر
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تيم نهم: زنجان
تيم دهم: اسالمشهر

تيم يازدهم: آمل
تيم دوازدهم: شهريار
تيم سيزدهم: گرگان
تيم چهاردهم: بينالود
تيم پانزدهم: بيرجند

تيم شانزدهم: بجنورد
تيم هفدهم: قزوين (افتخاري)

تيم هجدهم: جهرم (افتخاري)

برنامه هاي جنبي مسابقات:
ــه؛ امامزاده محروق،  ــهر از جمل * بازديد از مراگز زيارتي و تاريخي ش
ــر خيام،  ــگاه حكيم عم ــابوري، آرام ــار نيش ــن ط ــيخ فريدالدي ــگاه ش آرام

كمال الملك
* بازديد از آرامگاه آتش نشانان جان باخته در حادثه قطار نيشابور

* برگزاري مراسم جشن به مناسبت عيد سعيد قربان و افتتاحيه دومين 
دوره مسابقات سنگ نوردي آتش نشانان كشور
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1ـ مقدمه
ــرو  پي  1384 ــال  س از 
ــاله ژاپن ( با  ــه 5 س توافقنام
و  جايكا)  ــه  موسس ــطه  واس
ــازمان  ــطه س ــران (با واس اي
ــزى  برنامه ري و  ــت  مديري
ــد هر سال  ــور) مقرر ش كش
ــر از مديران  تعداد دوازده نف
ــازمان هاى  س كارشناسان  و 
ــا مديريت بحران از  مرتبط ب
ــانى (در كشور  جمله آتش نش

ــانى محور مديريت بحران است)، از طرف ايران به شهرهاى  ژاپن آتش نش
ــتاوردها و تجارب اين  ــور ژاپن اعزام و از نزديك دس توكيو و كوبه در كش
ــال 84 اولين و در سال 85  ــاهده كنند كه در س ــور را در اين زمينه مش كش

دومين اعزام صورت پذيرفت.
ــر 2007 اينجانب ناصر رهبر به  ــر با 26 نوامب ــخ 86/10/4 براب در تاري
ــور، يك نفر از سازمان  ــان وزارت كش همراه پنج نفر از مديران و كارشناس
برنامه و بودجه، يك نفر از هالل احمر و دو نفر از وزارت بهداشت و درمان 
ــى از زلزله شركت  ــيب هاى ناش در دوره دو هفته اى مذكور با نام كنترل آس
كرديم. اميد است كه گزارش حاضر براى ارتقاء دانش فنى مديريت بحران 

و توسعه ديدگاه هاى مديران و كارشناسان آتش نشانى ايران موثر باشد.
قرار گرفتن ايران روى كمربند آلپ هيماليا و حركت صفحه تكنونيكى 
ــه سانتى متر) كه در اثر  ــتان به داخل ايران و تركيه (ساالنه حدود س عربس
ــته زمين و در حاشيه اين صفحات به وقوع مى پيوندد  حركات صفحات پوس
ــرده و از اين  ــداد زمين لرزه هاى مخرب ك ــور ما را صحنه رخ همواره كش
رهگذر مصايب و خسارات قابل مالحظه اى متوجه اين سرزمين شده است. 
ــرا (1341)، منجيل (1369)، اردبيل (1375)، آوج (1381) و  زلزله بوئين زه

بم (1382) از اين موارد است.
ــته   ــت در جنوب رش ــا قرارگيرى در مرز بين كوه و دش ــهر تهران ب ش

ـ  صليب سرخ و  بازديد از مركز آموزش آتش نشانى توكيو 
بيمارستان اورژانسى هيوگو

ناصر رهبر
كارشناس ارشد شيمى
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ــاختارهاى گسل هاى شمال تهران  كوه هاى البرز در نزديكى مرز برخورد س
ــل هاى ناحيه رى و  ــل هاى ايوانكى و گس ــه تالقى گس ــاء و در ناحي و مش
كهريزك در جنوب تهران، از ديد خطر زمين لرزه در ناحيه اى با خطر بسيار 

باال قرار گرفته است.
ــخت افزارى و ايجاد  ــور برنامه ريزى نرم افزارى و س ــن رو به منظ از اي
ــازى  ــيت الزم در خصوص مباحث مرتبط با ايمنى، زلزله و مقاوم س حساس
الزم است با رويكرد مديريت بحران (قبل، حين و پس از حادثه) با توجه به 
تمامى زواياى پيش آگاهى، پيشگيرى، آماده سازى، امداد و نجات، آموزش 
ــازى به صورت يك مجموعه  ــازى و بازس و ارتقاى آگاهى عمومى ايمن س
ــى تمامى بخش هاى مرتبط  ــهردارى ها با همكارى و همدل يكپارچه در ش
مورد توجه قرار گرفته و تصميمات و اقدامات الزم از سوى مديران كشورى 

و شهردارى صورت پذيرد.
ــت  ــى از جمله زلزله تجربه اى اس ــى از بالياى طبيع ــاى ناش بحران ه
مشترك بين دو كشور ايران و ژاپن كه با عنايت به تجربه زلزله كوبه ژاپن 
ــال 1382، نقاط عطف در  ــه بم ايران در س ــال 1995 (1373) و زلزل در س
تاريخ مديريت بحران دو كشور ايجاد شده و با رويكرد زندگى ايمن با زلزله، 

بازنگرى در ساختار مديريت بحران مورد توجه ويژه قرار گرفته است.
دولت ژاپن طى ده سال اخير و بعد از زلزله كوبه به طور جدى به تهيه 
استراتژى واحد و جامع مقابله با زلزله پرداخته است و با تقسيم مسئوليت ها 
و وظايف بين دولت، مردم و نهادهاى مدنى و بهره گيرى از كليه ظرفيت ها 
در بخش هاى دولتى و انجمن هاى غيردولتى (NGO)  تالش داشته است 
تا به جايگاه بهينه همكارى بين دولت و مردم دست يابد. در اين زمينه توجه 
ــيار باالى موجود در كشور ژاپن و به كارگيرى دانش  به توان تخصصى بس
ــازى  ــعه مديريت بحران و علوم مقاوم س و مهارت هاى تخصصى براى توس
سازه ها و ساختمان ها و سازمان هاى امداد و نجات، مى تواند الگوى مناسبى 

براى توسعه سازمان هاى مرتبط با مديريت بحران در ايران باشد.
ــهرى بدون تالش  ــازمان هاى امدادى و ايمنى ش ــعه س بى شك توس

ــتمر كارشناسان در جهت فراگيرى آخرين دستاوردهاى روز جهانى و به  مس
كارگيرى آن در سازمان هاى اجرايى امكان پذير نخواهد بود.

2ـ دستاورد سفر
ــئولين و كارشناسان دو  ــفر تالش هاى زيادى توسط مس قبل از اين س
ــور ايران و ژاپن در جهت تبادل اطالعات صورت پذيرفته و كتاب ها و  كش
ــيارى در مراكز اطالعاتى مديريت بحران وجود دارد.  ــته هاى بس دست نوش
ــان، با  ــه ايش ــور بدون فهم فرهنگ و انديش فهم دانش و ادبيات يك كش
ــيك  ــاختارى زياد در جهان بينى، آموزش هاى كالس توجه به تفاوت هاى س
ــت. اين سفر شرايط را براى  ــازماندهى يك كشور دشوار اس ــاختار و س و س
ــاخت تا با تفكرات و ادبيات كالمى مردم ژاپن  ــى فراهم س گروه كارشناس
ــترى صورت پذيرد. با  ــود و در آتى تبادل اطالعات با سهولت بيش ــنا ش آش
ــخت افزار، تربيت كارشناس براى پيشبرد  توجه به ارجحيت نرم افزارى بر س
ــازمانى داراى ارزش ويژه اى است. از دستاوردهاى ديگر مى توان  اهداف س

موارد زير را نام برد.
آشنايى با سيستم مديريت بحران ژاپن كه تفاوت هاى زيادى با مديرت 
ــهولت ارتباط در  ــه كاهش مديران ميانى به جهت س ــران ايران از جمل بح

هنگام بحران، گسترش و توسعه سازمان هاى آتش نشانى دارد.
ــهرى و در صورت امكان  ــاختار مديريت بحران ش لزوم بازنگرى در س
ــرعت در عمليات  ــازمان هاى موازى به جهت كاهش هزينه ها و س ادغام س

در ايران.
لزوم ادغام مراكز آموزش مديريت بحران و آتش نشانى و كاربرد آن به 

صورت استانى در ايران.
ــاالن  ــد از موزه هاى زلزله و حضور دايمى دانش آموزان و بزرگس بازدي
ــازى  ــار اجتماعى به امور زلزله و مقاوم س در اين موزه ها و توجه ويژه اقش

ساختمان ها و ضرورت ايجاد آن در تهران.
ــازى و استقرار ارزش ها و باورهاى الزم در مديريت  اهميت فرهنگ س
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بحران در نظام تربيت نيروى انسانى.
ــانى به ويژه بخش معاونت پيشگيرى در  ــعه سازمان هاى آتش نش توس
ــاخت و ساز شهرى، كنترل ايمنى اماكن و توسعه  جهت كنترل ايمنى در س

علوم ايمنى كاربردى.
ــا اصالح نگرش  ــانى ب ــتم ها و تجهيزات ايمنى و آتش نش تامين سيس

سرمايه گذارى در مقابل هزينه.
ــنل فعال و كليدى ارگان هاى  ــكونى ايمن جهت پرس تامين منازل مس

مرتبط مديريت بحران.
لزوم آموزش مردم و تشكيل گروه هاى آتش نشان داوطلب جهت امداد 

در 24 ساعت اول پس از زلزله.
لزوم گسترش قوانين ساخت و ساز و قوانين درون سازمانى.

استفاده از فرصت ها براى گسترش ايمنى در بين اقشار جامعه.
آشنايى با ادارات و مراكز آتش نشانى و مديريت بحران در ژاپن.

ــازى و تحقيق و پژوهش در نيل به مقصود كاهش  نقش موثر مستندس
اثرات باليا.

ــبى بر  ــروه اعزامى اطالعات كاربردى مناس ــود محدوديت ها، گ با وج
حسب نياز سازمانى افراد به همراه آورد.

3ـ برنامه بازديدها
ــور ژاپن مكان هاى زير مورد بازديد قرار  در مدت 11 روز اقامت در كش

گرفت:
 Red The Japanese) ــن ــرخ ژاپ ــاختمان مركزى صليب س ـ س

(Society Cross
 and Disaster Fire) ــانى ژاپن ـ دفتر مديريت بحران و آتش نش

(Center management Risk
ــانى TACHIKAWA در حومه توكيو  ــوزش آتش نش ـ مركز آم

(Department Fire Tokyo)

 International Japan)ــو ــزى Jica در توكي ــاختمان مرك ـ س
 (Agency Cooperation

ـ سفارت ايران در ژاپن
 Emergency Hyogo) ـ بيمارستان مركزى اورژانس استان هيوگو

(Center Medical
 Disaster  Asian) ــه  كوب در   ADRC ــزى  مرك ــاختمان  س ـ 

(center Reduction
ـ پل آكاشى (بين كوبه و جزيره آواجى)

Nojima ـ موزه گسل
(Museum Reduction Disaster) ـ موزه كاهش بحران

Defense-E ـ مركز پژوهشى تحقيقات ساختمان
(Center Research Engineering Earthquake Hyogo)

ـ  مركز آموزش مديريت بحران و آتش نشانى ميكى
 Management Emergency Comprehensive Miki)

(Park
ـ بازديد ايمنى از شهر توكيو و كوبه

KASUGANOMICHI ـ بازديد از ايستگاه آتش نشانى
(City Kobe of Gorerment) ـ بازديد از اطاق بحران شهردارى كوبه
 Disaster)  Hyogo ــتان ــران اس ــز مديريت بح ــد از مرك ـ بازدي

(Hyogo in Management
ـ شركت در مراسم يادبود كشته هاى زلزله كوبه 1995

كوبـه   1995 ژانويـه   17 زلزلـه  از  كلـى  اطالعـات  4ـ 
(هانشين)

ــهر كوبه (KOBE) واقع در استان Hyogo با جمعيتى حدود 1/5  ش
ميليون نفر است. در سال 1995 در اين شهر زلزله اى مخرب اتفاق افتاد كه 

مشخصات آن به قرار زير بود:
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ــاعت 5:46 صبح  زلزله كوبه در تاريخ 1995/1/17 (1373/10/28) س
به وقوع پيوست.

(شـمال جزيره آواجـى) island – Awaji northern: (مركز زلزله) 
Epicenter

E ΄2 °135 .Long عرض جغرافياى N ΄36 °34 , طول جغرافيايى 
  Epicenter the of Depth (عمق مركز زلزله) km 16

magnitude Scale (شدت) 7,3
Deaths of Number The (تعداد كشته شدگان) 6432

Injuries of Number The (تعداد مصدومين/ مجروحين) 43792

ــس از ناحيه توكيو و  ــداد زلزله بود، پ ــين كه محل روي ــه هانش   منطق
ــت. اين منطقه  ــن ناحيه مهم صنعتى تجارى در ژاپن اس يوكوهاما دومي
ــاحلى شامل شهر كوبه، شهر اوزاكا و شهرهاى واقع در بين آنهاست.  س
ــدگان اين زلزله معادل 6432 نفر بوده است كه از زمان  شمار كشته ش
رويداد زلزله بزرگ كانتو در سال 1923 كه طى آن بيش از 140/000 
ــت كه در اثر يك  ــت دادند، باالترين رقمى اس نفر جان خود را از دس

ــت. ــده اس زلزله در ژاپن حادث ش

ــيار مهمى است و ششمين  ــهر كوبه داراى تأسيسات بندرى بس ش
ــت. جاده ها  ــال 1994 بوده اس ــب تناژ در س بندر بزرگ جهان بر حس

ــدند، آوارهاى  ــى در اثر فروريزى پل ها قطع ش ــوط راه آهن اصل و خط
ــن به خطوط راه آهن،  ــده در زمي ــرو ريخته و جابه جايى هاى ايجاد ش ف
ــاندند. بيش از  ــرويس هاى زيرزمينى آسيب رس ــات بندرى و س تأسيس
ــد و بيش از  ــيارى فرو ريختن ــيب ديدند. بس ــاختمان آس 100/000 س
ــوزى هايى كه  ــدند. خاموش كردن آتش س 300/000 نفر بى خانمان ش
ــته بود، به  ــى به وقوع پيوس ــن منطقه قديم ــال زلزله در چندي ــه دنب ب
ــهرى، امكان پذير نبود. هزينه  ــبكه آب ش ــيب هاى وارده به ش دليل آس
ــده در اثر زلزله بالغ بر 100 ميليارد دالر  ــازى آسيب هاى ايجاد ش بازس

ــت. ــده اس برآورد ش
زلزله از اين نظر كه آسيب هاى گسترده اى را به تأسيسات زيربناى 
ــطح زمين وارد  ــه حمل ونقل واقع در باالتر از س ــازه هاى مربوط ب و س
ــتردگى  ــيب ها را مى توان به گس ــترش آس ــه بود. گس ــل توج آورد، قاب
ــه متمركز بودن  ــده و همچنين ب ــرم و زمين هاى احيا ش ــاى ن خاك ه
ــهرى در امتداد خط گسل به طول 30 كيلومتر نسبت داد. اين  ناحيه ش

ــران دارد. ــهرى اي ــق ش ــت همخوانى نزديكى با برخى از مناط موقعي

ــى در برابر زلزله  ــى در برنامه آمادگ ــه تأثير قابل توجه ــه كوب زلزل
ــبتًا كند و عدم آمادگى كافى در مواجهه  ــت، زيرا واكنش نس ژاپن داش
ــطوح محلى  ــرات چنين زلزله بزرگ ويران گر، انتقاداتى را در س با تأثي
ــترى بر  ــت. در نتيجه تأكيد بيش ــن برانگيخ ــزى در ژاپ ــت مرك و دول

ــت. ــورت  گرف ــرارى ص ــاى  اضط ــاى  آمادگى و   واكنش ه برنامه ه
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 Hyogo) 5 ـ بازديد از بيمارستان اورژانس استان هيوگو
(Center Medical Emergency

ــر 2007 در اطاق  ــه 86/9/9 برابر 30 نوامب ــح روز جمعه مورخ در صب
ــر Nakayama Shinichi موارد زير را  ــتان آقاى دكت آموزش بيمارس

مطرح نمودند.
ــكى براى مجروحان  ــين (كوبه)، امدادهاى پزش ــه 1995 هانش در زلزل
ــتند پس از آن اين بيمارستان كه  ــكالت زيادى داش كافى نبود و مردم مش
ــت، در اين محل ساخته شد. وظيفه اين  ــعابات صليب سرخ ژاپن اس از انش
ــتان ارايه خدمات پزشكى اورژانسى در زمان عادى و بحران و ارايه  بيمارس
ــكى است. اين بيمارستان يك رئيس، يك معاون  آموزش هاى مختلف پزش
و چهار معاونت شامل بخش درمان اضطرارى، بخش پرستارى، بخش امور 
ــده كه نقشه  ــاختمان در 6 طبقه بنا ش مالى و بخش اطالعات دارد. اين س
اطاق ها در طبقات اول، دوم و سوم در بروشور موجود است. به علت نزديكى 
ــاختمان هاى كوبه عموما فاقد زيرزمين هسند و در ژاپن به طبقه  به دريا س
ــود. سيستم اكسيژن در بيمارستان مدار بسته  همكف، طبقه اول گفته مى ش
ــان بحران، اطاق ها  ــب دارد تا در زم ــوده و در اكثر اطاق ها خروجى مناس ب
ــتان  ــود. بيمارس ــترى بيماران تبديل ش با كاربرى هاى متفاوت به اطاق بس
ــوزش و اطاق كنفرانس،  ــل، اطاق ICU، كالس هاى آم ــاق عم داراى اط
كتابخاه و آزمايشگاه، اطاق هاى خواب براى پرسنل، آشپزخانه و غذاخورى، 
ــكى و دارو براى زمان بحران، پد هليكوپتر و  انبار نگهدارى تجهيزات پزش

ــوارى، كاميون، مينى بوس و اتوبوس است  تعداد زيادى خودرو آمبوالنس س
همچنين تلفن ماهواره اى نيز دارند ولى GPS ندارند.

ــتان امكان ارتباط با كليه بيمارستان هاى استان  اطاق ارتباطات بيمارس
ــا را دريافت و در صفحه نمايش به صورت  ــته و اطالعات روزانه آنه را داش
طبقه بندى شده ارايه مى دهد. همچنين دوربين مدار بسته چند نقطه شهر را 
نشان مى دهد و بى سيم آتش نشانى مستقر در بيمارستان، اطالعات حوادث 

و آمبوالنس ها را در اختيار پزشكان قرار مى دهد.
ــكى فعالى وجود دارد كه در زمان بحران  ــتان تيم هاى پزش در بيمارس
ــل بحران اعزام  ــرده و با تجهيزات به مح ــتان مراجعه ك ــريعًا به بيمارس س

مى شوند، همچنين بيمارستان يك مركز دريافت خون صليب سرخ است.

ــتند با توجه به  همچنين آقاى Nakayama Shinichi اظهار داش
ــتان هاى اطراف محل زلزله  اينكه در زلزله 1995 كوبه عكس العمل بيمارس
ــورت نپذيرفت، اين  ــد انتظار مردم ص ــانى در ح ــب نبوده و امداد رس مناس
بيمارستان جهت ارتباط دايمى با مراكز فعال امدادى از جمله آتش نشانى ها 
و آمبوالنس ها، بيماران اورژانسى و مراكز اطالعاتى مديريت بحران در سال 
ــده و داراى تجهيزات مختلفى جهت اعزام گروه پزشكى  1996 تاسيس ش

به نقاط بحران زده مى باشد.
ــاختمان جهت پذيرش بيماران اورژانسى تاسيس شده و تعدادى  اين س
ــتان كه كاربردهاى  ــاق بيمار و اطاق عمل دارد. اطاق هاى ديگر بيمارس اط
ــتند.  ــد، در زمان بحران بزرگ، قابل تبديل به اطاق بيمار هس ديگرى دارن
سيستم اكسيژن ساختمان به صورت مدارى بوده و در اكثر اطاق ها خروجى 
ــات مجهزى  ــتان داراى ژنواتور برق و تاسيس ــيژن وجود دارد. بيمارس اكس
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است. در انبار بيمارستان تجهيزات زيادى جهت ارسال به محل بحران زده 
ــعه اطاق هاى بيمارستان نگهدارى مى شود. در زير تصاوير تعدادى  و يا توس

از اين تجهيزات ديده مى شود: تخت هاى بيمارستانى، لوازم پزشكى

1ـ در قسمت ديگرى يك اطاق جهت ارتباط دايمى بيمارستان با ديگر 
ــيم آتش نشانى شهر در اين اطاق روشن  مراكز تجهيز وجود دارد. يك بى س
بوده و كليه مكالمات شنود مى شود. در صورت ارسال بيمار با آمبوالنس به 
بيمارستان، قبل از رسيدن آمبوالنس مربوطه، بيمارستان مطلع مى شود. در 
ــانى، بيمارستان  ــانحه بزرگ و اعزام نيروهاى آتش نش صورت وقوع يك س
اتوبوس امداد پزشكى ارسال كرده و بخش اورژانس و اطاق عمل را آماده و 
ــتان هاى  فعال مى كند. همچنين با كمك اينترنت آمار وضعيت كليه بيمارس

استان را جمع آورى و در صفحه اى نمايش مى دهد.

ــوده و در طبقه همكف قرار  ــل نيز كامًال مجهز ب ــش اطاق عم 2ـ بخ
دارد.
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3ـ اين مركز چند آمبوالنس مجهز نيز دارد.

ــتن هليكوپتر  ــتان پد هليكوپتر جهت نشس ــقف بيمارس 4ـ در روى س
طراحى شده است.

ــكى  ــه تعدادى كاميون، مينى بوس و اتوبوس امداد پزش 5 ـ در محوط
استقرار دارد.

6ـ انبار و موزه ساختمان مركزى صليب سرخ
ــامبر پس از پايان صحبت  ــنبه 86/9/6 برابر با 27 دس ــه ش در روز س
خانم Aiko Yamasaki به همراه ايشان به زيرزمين ساختمان مراجعه 
ــده نگهدارى مى كردند و جهت  ــته بندى ش و كاالهاى زير را به صورت بس
ــده بود  ــف خارجى و ژاپنى در نظر گرفته ش ــد مراجعه كنندگان مختل بازدي

مشاهده كرديم. كاالها به شرح زير مشاهده شد.
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1ـ سه ديگ بزرگ استيلى جهت پخت برنج.

2ـ جليقه هالل احمر.

3ـ شلوار بادگير ضد آب.
4ـ كنسروهاى غذا.

5 ـ نردبان دستى.
6 ـ لباس هاى هالل احمر (شلوار، كاپشن، كاله و لباس هاى گرم).

7ـ ست كمك هاى اوليه.
8 ـ وسايل برقرارى ارتباط به كمك ماهواره.

و ديگر اقالم.
ـ در موزه توضيحاتى در مورد تاريخچه هالل احمر در دنيا و در ژاپن كه 
در سال 1867 شروع شده ارايه و نمونه هايى از مدال ها، خودروهاى كوچك 
ــت كمك هاى  ــتاران قديمى، س ــر (ماكت)، كتابخانه، لباس پرس هالل احم
ــرخ  ــتى 1/5 مترى صليب س ــرخ، كش اوليه، آدمك با لباس كادر صليب س

(ماكت) در محل موجود بود كه تصاوير آن در زير آمده است.
ــن در انبار مزبور مواردى از ايمنى را رعايت نكرده بودند كه به  در ضم

كارشناس ايشان تذكر دادم.
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 Fire Tokyo) 7ـ پايگاه آموزش آتش نشـانى تاچيـكاوا
(Department

ــاعت  ــنبه مورخه 86/9/7 برابر 28 نوامبر پس از يك س در روز چهارش
حركت با مترو و اتوبوس شهرى به مركز آموزش آتش نشانى رسيديم و پس 
از پخش يك فيلم در مورد مانورهاى آموزشى، به همراه كارشناس مسئول 

ــاعت  ــمت هاى مختلف پايگاه در مدت يك س آقاى Shinohara از قس
بازديد كرديم. آتش نشانى توكيو دو مركز آموزش دارد.

اين مركز چند ساختمان اصلى شامل 1ـ ساختمان عملياتى، 2ـ ساختمان 
استخر، تمرينات شنا و غريق نجات، 3ـ ساختمان ادارى و آموزش عمومى و 

كالس هاى درس و 4ـ ساختمان ايستگاه آتش نشانى را داراست.
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ــاختمان عملياتى از چهار طبقه تشكيل شده كه در زمان عمليات  1ـ س
هر طبقه آن را با يك كاربرى (تصرف) فرض و از قسمت راه پله و با نردبان 
ــتى انواع روش هاى اطفاء حريق ساختمان را تمرين مى كنند. در قسمت  دس
ــاختمان يك واگن قطار قرار داده شده كه ثابت بوده  محوطه داخلى اين س
ــن مى كنند. در باالى قطار چند  ــوزى قطار را تمري و تمرينات اطفاء آتش س

كابل عبور داده شده و عمليات را پل افقى انجام مى شود.

2ـ در سقف محوطه اين ساختمان كابينى نصب شده كه آموزش عمليات 
ــود. تشك هايى نيز  با هليكوپتر، راپل عمودى و حمل مصدوم تمرين مى ش

جهت ايمنى در هنگام راپل در نظر گرفته شده است.
3ـ در قسمت خارجى ساختمان ديواره سنگى جهت تمرين صخره نوردى 

ساخته شده است.

ــده اى  ــاختمان تخريب ش 4ـ در داخل محوطه اصلى مركز آموزش، س
ــردارى و ثابت كردن اجزاء  ــات در هنگام زلزله و آوارب ــود دارد كه عملي وج

معلق در هنگام آواربردارى تمرين مى شود.

ــل محوطه تعدادى خودرو عملياتى جهت انواع عمليات هاى  5ـ  در داخ
امداد و نجات وجود داشته كه به شرح زير است.
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خودرو منبع دار پيشرو و پسرو با تجيهزات اطفاء، امداد و نجات.

خودرو روباتيك آب پاش و كنترل آن از فاصله 200 مترى.
لودر سبك.

كاميون بيمارستان صحرايى.

� خودروهاى مختلف شخصى جهت تمرينات امداد و نجات تصادفات 
جاده اى.

تانكر آب.
تريلى پشتيبانى.

هليكوپتر و قايق (در محل نبود).

ــا فاصهل  ــهر ت نتقال آب دريا به داخل ش ر ا ــپ دا ــون پم كامي
ــر. دو كيلومت
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خودرو سبك سوارى آتش نشانى.
آمبوالنس.

ــت حركت روى  ــابه تانك) جه ــودرو كاميون با چرخ زنجيرى (مش خ
مذابه هاى آتش فشان.

6 ـ در ساختمان ديگر استخر بزرگى به ابعاد 23×100 متر وجود داشته 
ــد و جهت  ــف متحرك بوده و عمق آن زياد مى ش ــمتى از آن ك كه در قس

تمرينات غواصى و غريق نجات و شنا مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.

ــته كه  ــالن بزرگ قرار داش ــاختمان آموزش نيز دو س ــت س 7ـ در پش
ــامل  ــده اند ش ــتفاده در آموزش در آن چيدمان ش تجهيزات روزمره مورد اس
ــت. در داخل ساختمان نيز  لوله هاى نوارى، موتور برق و لباس عملياتى اس

كتابخانه قرار داشت.

ــده و فرصت تبادل  ــاعت انجام ش ــت بازديد در يك س الزم به ذكر اس
اطالعات كارشناسى محيا نشد.
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مه مقد
ــاده در مباحث  ــودكان و نوجوانان عابر پي ــوط به ك ــات مرب تصادف
ــاس مطالعات  ــت. بر اس ــي جاده اي از جايگاه مهمي برخوردار اس ايمن
ــازمان پزشكي قانوني كشور از ميان عابران كشته  انجام شده و آمار س
ــده ناشي از تصادفات رانندگي، حدود 38 درصد آنان در سن مدرسه  ش
ــتند. آنان به دليل عدم آگاهي و آشنايي كافي  ــال) هس (كمتر از 18 س
ــتر از ديگر كاربران جاده در معرض خطر قرار  ــرات ترافيكي بيش از خط
ــيار آسيب پذير به شمار مي روند. بنابراين عبور  دارند و از گروه هاي بس
ــرور عابران پياده (دانش آموزان) به علت موقعيت برخي از مدارس  و م
ــا خطرهاى  ــرار گرفته اند ب ــا و جاده هاي اصلي ق ــيه راه ه ــه در حاش ك

ــت. مختلفي همراه اس
ــود وضعيت  ــيه راهها باهدف بهب ــازي مدارس حاش ــرح ايمن س ط
ــا اولويت آموزش به منظور ارتقاي  ــي عبور و مرور دانش آموزان ب ايمن
ــازي فيزيكي محدوده هاي  ايمني عبور و مرور دانش آموزان و ايمن س
ــداف طرح ياد  ــه تحقق اه ــد. از آنجايي ك ــدارس مطرح ش ــي م بيرون
ــار (فرهنگ)  ــخصيت و رفت ــرات مطلوب در ش ــتگي به تغيي ــده، بس ش
ــش آموزان دارد، بنابراين حصول اهداف مورد نظر و اثر گذاري آن  دان
ــال هاي متوالي مي باشد. اجراي  ــروط به اجراي پيوسته طرح در س مش
ــامل آموزش هاي (نظري و عملي ) و به  ــيوه هاي مختلف آموزش ش ش
ــي به تناسب گروه هاي مختلف  كارگيري لوازم آموزش و كمك آموزش

ــب در  ــار و تصميم گيري مناس ــث تغيير در رفت ــي باع ــني و تحصيل س
ــد. رويارويى با خطرات ترافيكي خواهد ش

 ضرورت و اهداف اجراي طرح:
ــاالي تصادفات و تلفات عابران پياده، به ويژه گروه هاي   ـ آمار ب
ــته شدگان عابران پياده را  ــني زير 18 سال كه حدود 40 درصد كش س

ــكيل  مي دهد. تش
ــع ابتدايي و  ــوز در مقاط ــون دانش آم ــدود 11 ميلي ــل ح ـ تحصي

ــور. راهنمايي در كش
ــع تحصيلي ابتدايي و  ــه در مقاط ــتقرار بيش از دو هزار مدرس ـ اس

اجراي طرح ايمن سازي مدارس حاشيه راهها 
عادل منصور كيايى
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ــهري. ــيه راههاي برون ش راهنمايي در حاش
ــد كافي مهارت ها و توانايي هاي كودكان و نوجوانان در  ـ عدم رش
ــگيري از وقوع تصادفات مربوط  ــى با خطرهاى ترافيكي و پيش روياروي

ــني. به اين گروه س
ــدارس. ــي م ـ نبود و يا كمبود آموزش هاي ترافيكي در كتب درس

ــاز مدارس  ــاخت و س ــاماندهي و مكانيابي س ـ نبود طرح جامع س

كشور و استقرار نامناسب برخي از مدارس در حاشيه راهها و مشكالت 
ــوزان . ــش  آم ــرور  دان ــور   و  م عب

اهداف 
ــنايي دانش آموزان از  ــور و مرور و آش ــاي دانش ايمني عب ـ ارتق

ــايل و  خطرات ترافيكي. مس
ــور نهادينه  ــك به منظ ــاعه فرهنگ ترافي ــازي و اش ــگ س ـ فرهن

ــه. ــك در جامع ــگ ترافي ــردن فرهن ك
ــال. ــني زير 18 س ـ كاهش تصادفات، به ويژه در گروه هاي س

ــاماندهي و كنترل تردد وسايل نقليه در محدوده هاي مدارس. ـ س

ــا آموزش هاي  ــايل ايمني ترافيك ب ــازي آموزش مس ــگام س ـ هم
ــطح مدارس. عمومي و متداول  در س

ــد. ــاخت مدارس جدي ــت مالحظات ايمني در مكانيابي و س ـ رعاي

تاريخچه 
ــاس راهكارهاي  ــده براس ــرح ياد ش ــوارد فوق، ط ــه به م ــا توج ب
ــادي اجتماعي  ــيون اقتص ــيله ى كميس ــده به وس ارتقاي ايمني ارائه ش
ــن نامه حمل ونقل  ــيه ( ESCAP ) و فصل دهم آيي ــيا و اقيانوس آس
ــرح دنيا و انطباق  ــورهاي مط ــا بهره گيري از تجارب كش ــا و ب كاليفرني
ــودكان و نوجوانان  ــا تاكيد بر آموزش ك ــور و ب ــا ويژگي هاي كش آن ب
ــي و راهنمايي) به عنوان عامل  ــا اولويت دانش آموزان مقاطع ابتداي (ب
ــگ ترافيك تحت  ــعه فرهن ــم درازمدت براى افزايش ايمني و توس مه
ــازي مدارس حاشيه راهها در سه بخش: آموزش،  عنوان طرح ايمن س
ــه كارگيري تجهيزات  ــي محدوده هاي مدارس و ب ــازي فيزيك ايمن س
ــي در  ــال 1378 به طور آزمايش ــهري از س ايمني در راههاي برون ش
ــطح استان ها به  ــمًا در س ــال 1380 نيز رس ــتان گيالن آغاز و از س اس
ــطح همه استان هاي  ــال 85 در س ــت. طرح مذكور در س اجرا درآمداس
كشور با پوشش 825 مدرسه و بالغ بر 200 هزار دانش آموز در مقاطع 
ــق برنامه ريزي هاي  ــه مرحله اجرا درآمد كه طب ــي و راهنمايي ب ابتداي
ــان برنامه چهارم در تمامي مدارس واقع  ــده ى اين طرح تا پاي انجام ش

ــش قرار خواهد گرفت. ــهري، تحت پوش ــيه راههاي برون ش در حاش

ارزيابي اثرات اجراي طرح:
الـف: افـزايــش دانــش و آگـاهــي هـاي ترافيكـي 

دانـش آمـوزان .
ــاس بررسي ها و ارزيابي هاي صورت گرفته از نتايج آزمون ها  بر اس
ــمول طرح،  در قبل و بعد از آموزش هاي نظرى و عملي در مدارس مش
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حاكي از اثرات بسيار ارزنده آن در افزايش دانش و آگاهي هاي دانش 
ــماره (1)  ــت كه نتايج به طور خالصه در جدول ش ــته اس آموزان داش

ــت . ــده   اس ارائه ش

ب: كاهش تلفات نا شي از تصادفات رانند گي 
ــمول  در محدوده هاي مدارس مش ــات  تصادف مار  آ ــاس  براس
رد،  ــات دانش آموزان دا ــل توجه تلف ب ز كاهش قا ــي ا ــرح، حاك ط
ــات منجر به  2 ميزان تصادف ــماره  ــق جدول ش ــه طوري كه طب ب
ــان  62 درصد كاهش را نش 84 حدود  85 به  ــال  فوتي و جرحي س

ــد  .   ــي ده م

جدول شماره 1 ـ  اثرات اجراي طرح در افزايش دانش آگاهي ترافيكي دانش آموزان

                          وضعيت
سال

ميانگين نمرات دانش 
آموزان قبل از آموزش

ميانگين نمرات دانش 
درصد رشدآموزان بعد از آموزش

13833/510-

138461330

1385915/519

جدول شماره2  ـ   اثرات اجراي طرح در كاهش تلفات  دانش آموزان در محدوده مدارس

                         وضعيت
سال

كاهش تلفات دانش اموزان در محدوده مدارس
جرحيفوتي

13846342

13852416

62--درصد كاهش



180

مقدمه
اهميت ايمني در حمل و نقل جاده اي و برنامه ريزي براى كاهش تلفات 
و خسارت هاي ناشي از آن بر كسي پوشيده نيست. امروزه در كنار آموزش و 
اقدامات مهندسي، نظارت بر ترافيك و اعمال قانون به عنوان يك اصل مهم 
در كنترل رفتار رانندگان و پيشگيري از تصادفات شناخته شده است. از سوي 
ديگر شناسايي علل مهم و عمده بروز سوانح جاده اي و ارائه راهكار براى كنترل 
و تخفيف اثر اين عوامل، به اولويت اصلي در فعاليت هاي ارتقاي ايمني تبديل 

شده است.

اشاره به آمار
نگاهي به آمار تلفات ناشي از تصادفات رانندگي و مقايسه آن با سال هاي 
گذشته نشان مي دهد كه ميزان رشد مجموع كشته ها در هشت ماهه نخست 
سال جاري نسبت به سال گذشته به 15/2- درصد رسيده است؛ اين در حالي 
است كه رشد تلفات برون شهري هشت ماهه سال 86 در قياس با سال 85، 
در مديريت  و مهم  توجه  قابل  آمار  نتايج، يك  اين  است.  بوده  19- درصد 
ايمني حمل و نقل جاده اي به شمار مي رود كه در سايه همكاري با مجموعه 

دستگاه هاي مسئول در امر ايمني حاصل آمده است.

معرفي نقش سرعت
 بر اساس آمار و اطالعات مربوط به تصادفات رانندگي، تعداد تصادفات 
به  (نسبت 75  برون شهري مي باشد  برابر تصادفات حوزه  درون شهري سه 
25 درصد)، در حالي كه ميزان كشته هاي ناشي از حوادث رانندگي در جاده ها 

و راههاي روستايي2/3 برابر كشته هاى تصادفات درون شهري (نسبت 70 به 
30 درصد) گزارش شده است. بنابراين شدت تصادفات برون شهري هفت برابر 
شدت تصادفات درون شهري (يعني نسبت كشته ها به تصادفات آن حوزه) برآورد 
مي شود كه  يكي از مهمترين علل باال بودن شدت تصادفات برون شهري در 
زياد بودن سرعت وسايل نقليه و افزايش شدت برخورد، خالصه مي شود. در 
نتيجه با توجه به آن كه عامل سرعت غير مجاز كه در بروز تصادفات جاده اي 
ايران و افزايش شدت برخورد و ميزان تلفات مهمترين نقش را ايفا مي كند، 
تأمين ابزار مورد نياز و استاندارد و تجهيز پليس راه به آن براي كنترل سرعت 
رانندگان در سرلوحه برنامه هاي مديريت سرعت و اولويت اول بهبود ايمني در 

ترافيك جاده اي قرار گرفته است.

h/km  199 تصوير گرفته شده از تخلف تجاوز از سرعت غير مجاز با سرعت

سيستم هاي راداري ثبت تخلفات سرعت رانندگي 
و تاثير آن دركاهش تخلفات سرعت 

اشكان صومى
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تجارب كشورهاي ديگر
تجربه استفاده از دوربين هاي سرعت سنج راداري ثابت در آزادراه هاي دنيا 
كه مستعد سرعت هاي باال مي باشند، نشان داده كه مي تواند تا 20 درصد از 
ميزان تصادفات فوتي و جرحي بكاهد و سرعت ميانگين را بين 7 تا 15 كيلومتر 
در ساعت كاهش دهد. البته با توجه به باال بودن سطح تخلفات سرعت غير مجاز 
در راههاي ايران، پيش بيني مي شود كاهش سرعت ميانگين از 20 كيلومتر در 
ساعت نيز فراتر رود. بدين ترتيب اجراي اين سيستم ها مي تواند تأثير بسزايي در 
كنترل تخلفات، و در نتيجه كاهش تعداد و شدت تصادفات رانندگي داشته باشد.

نمونه اي از دوربين هاي منصوبه در آزادراههاي كرجـ  قزوين و تهرانـ  
قمـ  كاشانـ  اصفهان  

توضيح در مورد پروژه
 بر اين اساس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به عنوان متولي ايمني در 
حمل و نقل جاده اي اقدام به اجراي اولين پروژه تجهيز آزادراه هاي كشور به دستگاه هاي 
ثبت تخلفات رانندگي ثابت به منظور ارتقاي ايمني محورهاي شرياني كرده است.

در اين پروژه با انتخاب مهمترين و پرترددترين آزادراه هاي ايران، شامل 
كرج- قزوين و تهرانـ  قمـ  كاشانـ  اصفهان كه منتهي به پايتخت مي شوند، 
به عنوان محورهاي پايلوت و براي آغاز در مجموع طول 570كيلومتر از سه 
آزادراه، تعداد 114 دوربين ثابت ( واقعي و مجازي ) نصب شده است. بدين 
ترتيب به طور متوسط در ازاي هر پنج كيلومتر يك سيستم ثابت نصب 
شده است كه اين ميزان پوشش عملياتي مطابق با استاندارد جهاني بوده و 

از كليه تخلفات سرعت غير مجاز در طول اتوبان عكسبرداري خواهد شد.
 offline تا اين مرحله به عنوان اولين فاز اجرايي پروژه، كليه دستگاه ها به صورت
نصب و راه اندازي شده اند. بدين ترتيب اطالعات تخلفات سرعت غيرمجاز ثبت 
شده به صورت روزانه تخليه و نسبت به صدور برگه جريمه به وسيله ى پليس راهور 
ناجا و ارسال آن به آدرس رانندگان متخلف اقدام خواهد شد. از سوي ديگر نرم افزار 
فارسي پالك خوان (مجهز به  (OCRبه منظور استخراج شماره پالك از عكس و 
درج آن در برگ جريمه بدون نياز به اپراتور تهيه شده كه به بانك اطالعات رانندگان 
و وسايل نقليه پليس راهور ناجا و در نهايت مركز كنترل نامحسوس متصل مى شود.

با توجه به اين كه پروژه تجهيز اين سه آزادراه به دوربين هاي ثابت با اجراي بستر 
مخابراتي براى انتقال  onlineاطالعات تخلفات سرعت ثبت شده به مراكز كنترل 
در دو سر آزادراه و مراكز ستادي به عنوان فاز دوم پروژه همراه مي باشد ،در آينده نزديك 
با اجراي شبكه برق اختصاصي و بستر فيبر نوري در طول دو مسير ،كليه دوربين ها به 
صورت online به مراكز كنترل متصل خواهند شد و امكان اعمال قانون با رانندگان 
خاطي در نزديك ترين محل ايستگاه هاي دريافت عوارض نيز فراهم مي شود.

با توجه به سياست هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مبني بر 
حركت به سمت اجراي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند در جاده ها، نوع شبكه 
بستر مخابراتي به گونه اي در اين پروژه منظور شده است تا كليه نيازهاي انتقال 
اطالعات و فرمان ها براي اجراي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند در اين سه 

آزادراه را طي سال هاي آينده فراهم كند.
با توجه به تاثيرات قابل مالحظه اين سيستم ها در كاهش تصادفات و 
تلفات در آزادراههاي ياد شده كه حاكي از كاهش 40 درصدي تخلفات سرعت 
مي باشد، اين سازمان در قالب اجراي برنامه هاي مديريت سرعت در نظر دارد 
تا نسبت به توسعه و گسترش اين پروژه به كل شبكه راههاي شرياني كشور 
برگزاري مناقصه 800  اوليه  اين مهم، مقدمات  براي تحقق  اقدام كند كه 
دستگاه ثابت كنترل سرعت را در دست اقدام دارد و براي تسريع در استفاده 
از آنها، اجرا در سه بخش منطقه اي از كشور و به طور همزمان صورت خواهد 

پذيرفت و پيش بيني مي شود تا اوايل سال آينده به بهره برداري برسند.
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ــتان و تمايل  ــدار، به ويژه در فصل تابس ــى از جاده هاى پرطرف يك
ــمال كشور، محور كرج ـ چالوس و  ــتر هموطنان به مسافرت به ش بيش
ــيارى اين جاده كوهستانى  ــت. بس يا به عبارت رايج "جاده چالوس" اس
ــوب  ــتانى دنيا محس و پرپيچ و خم را يكى از زيباترين جاده هاى كوهس
ــابه آن را جاده اى در كشور سويس در ميان كوه هاى  كرده و نمونه مش
ــافت جاده كرج ـ  ــاده، نصف مس ــافت اين ج ــد. البته مس ــپ مى دانن آل
ــوس، طبيعت مختلف آن  ــت. از جاذبه هاى ديدنى جاده چال چالوس اس
ــه در دل كوه هاى  ــن عبور از جاده فرو رفت ــافران را ضم ــت كه مس اس
ــبز روبه رو مى سازد. ــك، برفى و سرس البرز، در آن واحد با طبيعت خش

ــت كه به طول  ــاى اين جاده "تونل كندوان" اس ــر ديدنى ه از ديگ

نخستين گشت موتورسيكلت سوار پليس راه كشور
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ــال 1317 (1938 م) احداث  ــر و ارتفاع 3030 مترى و به س 1883 مت
ــت   . ــده اس ش

ــاخته  ــا توجه به ترافيك آن روزگار س ــا، اين جاده قديمى كه ب ام
ــت. در نتيجه هنگام  ــن دوران نيس ــت، جوابگوى ترافيك اي ــده اس ش
ــمالى كشور، به علت ظرفيت  ــفر هموطنان به استان هاى ش افزايش س
ــت، دچار كندى حركت  ــم، تنگ بودن معبر و نبود باند رفت و برگش ك
ــرايط چنانچه "گره ترافيكى" يا حادثه اى رخ دهد،  ــود. در اين ش مى  ش
ــل حادثه با  ــريع به مح ــيدن س ــى پليس راه براى رس ــت خودروي گش
ــت موتورسيكلت  ــود. بر اين اساس، نخستين گش مشكل روبه رو مى ش

ــد. ــور در محور كرجـ  چالوس، راه اندازى ش ــوار پليس راه كش س
ــور در حاشيه  ــماعيلى، فرمانده پليس راه كش ــرهنگ عليرضا اس س
ــكالت اين  ــاره به مش ــت موتورى، ضمن اش ــم افتتاح اين گش مراس
ــور تحت  ــوار پليس راه كش ــور، با تاكيد بر اين كه يگان موتور س مح
ــور، دوره موتورسوارى را  ــيون موتورسوار كش ــاتيد فدارس آموزش اس
ــد، تصريح كرد: همه نيروهايى كه در اين طرح به كارگيرى  گذارنده ان
ــمى، متبحر و با تجربه هستند.1 وى رسيدگى  شده اند، از نيروهاى رس
ــكيل  ــى در جاده ها را مهمترين هدف تش ــه معضالت ترافيك ــريع ب س
ــرى از مصاحبه  ــت. او در بخش ديگ ــوار جاده اى دانس يگان موتورس
ــبت  ــوار ضمن كنترل ترافيك نس ــران موتورس ــود گفت: يگان افس خ
2 فرمانده  ــدام مى كنند. ــيدگى به تخلفات نيز اق ــه اعمال قانون و رس ب
ــران موتورسوار را در  ــور اولويت به كارگيرى يگان افس پليس راه كش
ــمالى و پس از آن ساير جاده ها عنوان كرد و گفت: پس  جاده هاى ش
ــت  ــوس اين طرح در محورهاى هراز، فيروزكوه و قزوين ـ رش از چال

 3 ــود. نيز اجرا مى ش

پا نوشت:
1ـ به نقل از خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)

2ـ همان منبع
3ـ همان منبع

منابع:
1- WWW. ISNA. IR

2- WWW.Karxjiha.ir 
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تاكيد سازمان شهرداريها و دهياريهاى كشور بر برگزارى باشكوه 
برنامه هاى روز ملى ايمنى در برابر زلزله

معاونت امور شهرداريهاى سازمان شهردارى ها 
ــور در آستانه پنجم دى ماه روز  و دهيارى هاى كش
ــتورالعملى  ــى در برابر زلزله با صدور دس ملى ايمن
ــت تا زمينه برگزارى هرچه  ــتاندارى ها خواس از اس
باشكوهتر برنامه هاى اين روز از سوى شهردارى هاى 
استان با همكارى كارگروه هاى "ايمنى، آتش نشانى 

و مواد خطرناك" و "آوار و تدفين" را فراهم نمايند.
به گزارش روابط عمومى سازمان شهردارى ها 
ــور  ــت ام ــه معاون ــور، در نام ــاى كش و دهيارى ه
شهردارى هاى سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى 
ــت كارگروهاى تخصصى ايمنى،  ــور كه رياس كش
آتش نشانى و مواد خطرناك و آوار (پاكسازى معابر 
و فضاهاى عمومى) و تدفين سازمان مديريت بحران 
ــت : با عنايت به  ــور را نيز برعهده دارد آمده اس كش
درپيش بودن روز ملى ايمنى در برابر زلزله (5 دى ماه) 
لطفاً دستور فرمائيد شهردارى هاى استان (با همكارى 
كارگروه هاى "ايمنى، آتش نشانى و مواد خطرناك" و 

"آوار و تدفين") اقدامات الزم را درخصوص برگزارى 
ــن روز را با درنظر  ــكوهتر برنامه هاى اي هرچه باش
ــده انجام داده و  گزارش  گرفتن اولويت هاى ذكر ش
اقدامات جهت جمع بندى و ارايه به سازمان مديريت 

بحران كشور به اين حوزه ارسال شود.
ــتورالعمل معاونت امور شهردارى هاى  در دس
ــهردارى ها و  دهيارى هاى كشور بر  ــازمان ش س
همكارى الزم با ستاد برگزارى برنامه هاى روز ايمنى در 
برابر زلزله و ساير دستگاههاى مرتبط تاكيد شده است .

برگزارى سمينار و كارگاه هاى آموزشى جهت 
ــطح دانش نيروهاى امدادگر سازمان هاى  ارتقاء س
آتش نشانى در زمينه مباحث تخصصى مربوطه از 
ديگر مواردى است كه بر انجام آنها همزمان با پنجم 
دى ماه روز ملى ايمنى در برابر زلزله تاكيد شده است.

ــتورالعمل معاونت امور شهردارى هاى  در دس
ــور   ــاى كش ــهردارى ها و دهيارى ه ــازمان ش س
همچنين بر برگزارى مانور داخل سازمانى با عنوان 

"ايمنى، واكنش سريع و تخليه اضطرارى در هنگام 
وقوع زلزله" در كليه سازمان ها و واحدهاى وابسته 
ــهردارى (با همكارى سازمان آتش نشانى و  به ش

خدمات ايمنى) تاكيد شده است.
ــر زلزله  ــى در براب ــانى روز ايمن ــالع رس اط
ــال پيامك  ــى از طريق ارس ــدارهاى ايمن و هش
ــهر،  ش ــطح  س در  ــى  محيط ــانى  اطالع رس و 
ايستگاه هاى آتش نشانى و ساير مراكز وابسته به 

شهردارى نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.
در اين دستورالعمل همچنين بر معرفى طرح ها 
ــيما و  و پروژه هاى جديد مرتبط از طريق صدا و س

ساير رسانه هاى محلى تاكيد شده است.
ــات الزم جهت  ــام اقدام ــر انج ــن ب همچني
ــطح آگاهى مردم در  ــوزش عمومى و ارتقاء س آم
ــدارهاى ايمنى در  ــث مربوط به هش زمينه مباح
زمان وقوع زلزله از طريق تهيه و توزيع بروشور و 

كتابچه هاى آموزشى نيز تاكيد شده است.
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معاون امور شهردارى هاى سازمان شهردارى ها 
ــور با ارسال نامه اى به موسسه  و دهيارى هاى كش
ــتار اجرائى شدن استاندارد»خودرو- استاندارد خواس

الزامات نصب كپسول آتش نشانى» شد.
ــازمان  س ــى  عموم ــط  رواب ــزارش  گ ــه  ب
ــور، درنامه  ــاى كش ــهردارى ها و دهيارى ه ش
سازمان شهرداري ها  به مهندس جعفرى معاون 
ــتاندارد موسسه استاندارد و  نظارت بر اجراى اس
ــازمان خواسته  تحقيقات صنعتى ايران از اين س
ــد با توجه به اهميت اجراى اين استاندارد در  ش
ــى  ــطح ايمنى و كاهش حوادث ناش ــاى س ارتق
ــات الزم را در  ــوزى خودروها،قدام ــش س از آت
خصوص به كار گيرى و اجراى كامل آن توسط 

شركتهاى خودروسازى كشور صورت پذيرد.
ــهردارى ها و  ــايان ذكر است سازمان ش ش
ــور با توجه به وقوع حريق در  دهيارى هاى كش
ــالى از سازمان هاى  خودروها و گزارشهاى ارس
ــهردارى ها در  ــانى و خدمات ايمنى ش آتش نش

ــف خود در زمينه  ــه و با توجه به وظائ اين زمين
حمايت از مديريت شهرى و ارتقاى سطح ايمنى 
ــهرها وبه تبع آن رفاه شهروندان در صدد  در ش
ــه راهكارهائى براى مقابله علمى و اصولى با  ارائ

اين مشكل برآمد.
ــهردارى ها و  ــازمان ش ــال 1385 س  در س
دهيارى هاى كشوردر نامه اى به وزارت صنايع 
ــيلندر خاموش  ــد كه وجود س و معادن متذكر ش
ــده و يا اولين  ــاى حادثه دي ــده در خودروه كنن
ــل حادثه جهت كمك ،  خودروى حاضر در مح
ــق و جلوگيرى از  ــزائى در اطفاى حري تاثير بس
گسترش آن و بروز خسارات مالى و جانى داشته 

است.
پس از پيگيرى هاى سازمان شهردارى ها و 
دهيارى هاى كشور مقرر شد كميته اى متشكل 
ــازمان ها و دستگاه هاى مرتبط  از نمايندگان س
ضمن بررسى ابعاد مختلف اين موضوع  اقدامات 
الزم را در زمينه تدوين استاندارد هاى مرتبط با 

اين امر به عمل آورند.
ــكل ازنمايندگان  ــه كميته اى متش در ادام
ــانى  ــور ايمنى و آتش نش ــى ام ــتاد هماهنگ س
ــهردارى ها و دهيارى هاى كشور،  وسازمان ش
ــانى و  ــازمان هاى آتش نش ــك نماينده از س ي
ــهردارى ها، موسسه استاندارد،  خدمات ايمنى ش
ــركت هاى توليدكننده  ــازان داخلى، ش خودروس
ــتى تشكيل و  ــول هاى خاموش كننده دس كپس
ــادل نظر و جمع  ــس از بحث و تب ــت پ در نهاي
بندى اطالعات استاندارد»خودرو-الزامات نصب 

كپسول آتش نشانى» تدوين شد .
ــتاندارد كه داراى شماره ملى 9190  اين اس
ــتانداردهاى الزم براى  ــد مشتمل بر اس مى باش
گروه خودروهاى سوارى شخصى،عمومى،حمل 
بار،اتوبوس و ساير خودروهاست و در آن مجموعه 
ــب در خصوص نوع خاموش كننده ها،مواد  مطال
ــقرار كپسول در خودرو و نحوه  اطفائى،محل اس

استفاده آن است.

ــتاد هماهنگى امور ايمنى و آتش نشانى  س
ــهادت علي خورشيد فر  كشور با صدور پيامى ش

ــماره 8 سازمان  ــاني ايستگاه ش مأمور آتش نش
ــهرداري تهران  ــاني وخدمات ايمني ش آتش نش

درحين انجام وظيفه را تسليت گفت.
ــازمان  س ــى  عموم ــط  رواب ــزارش  گ ــه  ب

تاكيد سازمان شهرداريها بر اجرائى شدن استاندارد نصب كپسول آتش نشانى 
در خودروها

ستاد هماهنگى امور ايمنى و اتش نشانى كشور شهادت آتش نشان تهرانى را تسليت گفت
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بازنگري و تكميل قانون نظام مهندسي و اجراي ساختمان ضروري است

ــاختمان  ــف بار فروريزي س در پي حادثه تأس
هفت طبقه در سعادت آباد تهران كه به جان باختن 
شماري از هموطنان  منجر شد، قطب علمي فنآوري 
ــگاه تهران در بيانيه  اي با ابراز تأسف  معماري دانش
ــرد: حوادثي نظير فرو  ــن واقعه تلخ تأكيد ك از اي
ريختن ساختمان سعادت آباد، نشان دهنده ى آن 
ــت كه فرآيند كنوني براي اجراي ساختمان و  اس
كنترل كيفيت آن قادر به تأمين شرايط الزم براي 
ــايش» در  تحقق «ايمني، اقتصاد، بهره وري و آس
ــاختمان ها نبوده و در انداختن طرحي نو در اين  س

زمينه ضروري است.
ــاعت 8 و 44  ــت: «س ــن بيانيه آمده اس در اي
دقيقه روز دوشنبه 10 تيرماه 1387، ساختمان هفت 
ــي در حال تخريب واقع در بلوار فرهنگ  طبقه بتن
ــعادت آباد، ناگهان فرو مي ريزد و حداقل 19 نفر  س

از هموطنان ما در زير صدها تن بتن و فوالد جان 
خود را از دست مي دهند.

خبر منتشر مي شود، كوهدشت لرستان، موطن 
اكثر قربانيان، يكپارچه عزادار مي شوند، خانواده اي 
بيش از پنج نفر از عزيزان خود را از دست مي دهد؛ 

جامعه در بهت و حيرت فرو مي رود.
ــار خبر، سازمان ها و دستگاه هاي  در پي انتش
ذي ربط هر يك با مبرا خواندن خويش از هر گونه 
ــاير  ــعي در مقصر خواندن س ــور و تقصير، س قص

دستگاه ها و افراد دارند.
مردم شريف ايران در اين انديشه فرو مي روند 
كه با وجود دستگاه هاي اجرايي متعدد و سازمان هاي 
مختلف و اين همه نام هاي بزرگ چگونه است كه 
ــاهد قربانيان متعدد در حين اجراي  بايد هر روز ش
ــاختمان و يا پس از اتمام آن و اين بار در مرحله  س

تخريب آن باشند.
ــر هم قهر  ــان مي داد كه اگ ــن حادثه نش اي
ــرزمين زلزله خيز ما به خواب رود،  طبيعت در س

ما با دست خود فاجعه مي     آفرينيم.
ــچ گونه حادثه  ــن فاجعه كه بدون هي در اي
ــاد، ما اعضاي جامعه  ــري و طبيعي اتفاق افت قه
ــاختمان با هر گرايش علمي و هر  ــي س مهندس

جايگاه حقوقي و حرفه ا ي متهم هستيم.
ــاط پراهميت  ــه در يكي از نق ــن اتفاق ك اي
ــه اي فراموش  ــت، فاجع ــت به وقوع پيوس پايتخ
ــدني در عرصه مهندسي در كشوري است كه  نش
ــته خود كه  ــگ معماري پر افتخار گذش به فرهن
ــر خود بوده  ــرفته عص همواره واجد فناورى پيش
ــت، مي بالد. اين واقعه تلخ اولين نمونه از اين  اس

گونه اشتباهات نيست.

ــهردارى ها و دهيارى هاى كشور، متن پيام  ش
تسليت فوق الذكر به شرح ذيل است:

ــداد گران ايران  ــانان و ام «جامعه آتش نش
ــه ازخود گذشتگى  آتش  ــاهد حماس بار ديگر ش
نشان متعهد و وظيفه شناسى بود كه ايثارگرى و 

گذشت در شاكله خدمت وى قرار داشت . 
ــيدفر همچو آتش نشانان  شهيد على خورش
ــه شجاعت و از جان گذشتگى  دليرى كه حماس
انها در ايران اسالمى سرلوحه جامعه آتش نشانان 

ــداد گران قرار دارد به وظيفه خطير خود كه   و ام
ارتقاى سطح ايمنى شهرها و رفاه شهروندان بود 
ــت و در اين راه در اين جهان  ــاد كامل داش اعتق
خاكى  همانند شمعى زيست كه در حال سوختن 
ــم وجان خود بود تا پرتوى فرا راه پويندگان  جس

راه فضيلت ومعنويت قرار دهد.
ــانى  ــتاد هماهنگى امورايمنى و آتش نش س
ــهادت زنده ياد علي خورشيد فر  ــور حادثه ش كش
ــتگاه  ــناس ايس ــاني وظيفه ش ــور آتش نش مأم

ــاني وخدمات ايمني  ــماره 8 سازمان آتش نش ش
ــه و  ــام وظيف ــن انج ــران در حي ــهرداري ته ش
ــدگان را به خانواده  ــانحه دي ــانى به س امداد رس
ــران و كاركنان  ــل ، مدي ــوم و مديرعام آن مرح
ــاني وخدمات ايمني شهرداري  سازمان آتش نش
تهران تسليت عرض مى كند و از درگاه خداوند 
متعال براى اين فرزند دلير ايران اسالمى رحمت 
ــا صالحان و مومنان و  ــر ب و مغفرت الهى و حش

براى بازماندگان صبر جزيل آرزومند است.»
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ــا بيان اين  ــري از اين بيانيه ب در بخش ديگ
ــري؛ مهندس معماري،  ــاختمان،  مج كه مالك س
ــهرداري، سازمان نظام مهندسي  مهندس ناظر، ش
ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي، دانشگاه ها 
و... از كساني هستند كه بايد در رابطه با اين فاجعه 
مورد سؤال قرار گيرند، آمده است: ما موفقيت ها و 
ــازماني خود را به  موقعيت هاي فردي، گروهي و س
سوگند نامه علمي و حرفه  اي خويش ترجيح داده و 

خود را بي گناه و ديگري را مقصر مي دانيم.
مطالعات گسترده در حوزه مهندسي ساختمان 
ــت كه كيفيت پايين ساخت و  نشان دهنده آن اس
ــور از عواقب عدم رعايت مقررات ملي  ساز در كش
ــاختمان، معيوب بودن چرخه مديريت ساخت و  س
ــاز، حضور كار بدستان متعدد كه پاسخگويي يا  س
مسئوليت هيچكدام صراحت ندارد، مقاومت در برابر 
صنعتي شدن ساخت و ساز در كشور، به كارگيري 
ــا گواهي و تأييديه هاي  ــتاندارد و ي مصالح غير اس
غير واقعي، كنترل هاي شديد ظاهري بدون توجه 
ــخص بودن نحوه كنترل كيفيت،  به محتوا، نامش
ــاز به وسيله ى  ــاخت و س ــت يازيدن به امر س دس
ــوداگران اقتصادي، عقيم ماندن طرح شناسنامه  س
دار كردن بناها، نبود بانك هاي اطالعاتي مدرن به 
روز، طراحي معماري غير مناسب براي جامعه امروز 
ايران، استفاده غير اصولي و بي رويه از منابع و ذخاير 
طبيعي، بهره برداري زود هنگام از بناها و سازه هاي 
تكميل نشده، بازسازي هاي ظاهري با وجود نواقص 
ــتر ساختمان، تخريب با  اوليه و حتي تضعيف بيش

روش و وسايل بدوي (در كنار نمايشگر ديجيتالي 
پيشرفت كارا)،  پراكنده سازي و عدم بهره گيري از 
ــاختمان و بحث تضمين  ــد انبوه در صنعت س تولي
ــاختمان،  كيفيت و نامعلوم بودن وضعيت بيمه س
ــازمان نظام مهندسي كشور، روند  و عدم اقتدار س
ناصحيح احراز صالحيت ها، بي توجهي به حفاظت 
ــان، ناكافي بودن حق  ــت از حقوق مهندس و صيان
ــاختمان، عدم رعايت اصول  ــان س الزحمه مهندس
اخالق حرفه اي، عدم درجه بندي نيروي كار ماهر 
و عدم بهره گيري از مجريان ذي صالح و مسئوالن 

در اجراي ساختمان ها است.
ــت كه همگي بايد در مقابل  اينك زماني اس
ــر تعظيم فرو  ــريف و صبور خود س ملت پاك و ش
ــوگندنامه هاي خود را با  ــم و يك بار ديگر س آوري
توجه به وظيفه ديني و وجداني و انساني خود ياد آور 
ــاري يكديگر و رعايت  ــده و با همكاري و همي ش
ــاختمان و توجه به  وظايف حرفه اي در صنعت س
ــن آگاهي از تكنولوژي ها  امكانات جامعه، همچني
ــاختماني، عمر و كيفيت و  و فنآوري هاي نوين س

سالمت ساخت و سازها را بهبود بخشيم.
ــي و  ــري و تكميل قانون نظام مهندس بازنگ
اجراي ساختمان كه بيش از 10 سال از تصويب و 
ــرايط حاضر يك ضرورت  ابالغ آن مي گذرد، در ش

به شمار مي رود.
ــمندان و فرهيختگان در  متخصصان و انديش
ــور بايد چالش هاي  حوزه مهندسي ساختمان كش
امروز و ضرورت هاي آينده را مورد بررسي قرار داده 

و با مشاركت مراجع قانوني و دستگاه هاي اجرايي 
ذي ربط به تدوين مجدد فرآيند ساختمان و كنترل 
آن پرداخته و مسير دستيابي به يك مديريت فراگير 
ــف و طراحي كرده و  ــاختمان را تعري در صنعت س
ــي، امكان تحقق اهداف  با ارائه راهكار هاي اجراي
ــعه اجتماعي و اقتصادي كشور را  برنامه هاي توس

فراهم كنند.
ــتم  تحقق اين اهداف بدون وجود يك سيس
كارآمد ملي براي مقررات ملي ساختمان و كنترل 
آن و نيز بدون توسعه نظام آموزش فني و حرفه اي 

كشور ميسر نخواهد بود.
به طور خالصه، مجموعه تحقيقات و بررسي ها 
ــتيابي به كيفيت مطلوب  ــه علل عدم دس در زمين
ــاختمان ها در گذشته و حوادثي نظير فروريختن  س
ساختمان سعادت آباد، نشان دهنده ى آن است كه 
بدون ترديد فرآيند كنوني براي اجراي ساختمان و 
كنترل كيفيت آن قادر به تأمين شرايط الزم براي 
ــايش» در  تحقق «ايمني، اقتصاد، بهره وري و آس
ساختمان ها نبوده است. اين فرآيند كه بدون داشتن 
ــج در طول زمان  ــرح جامع و كلي به تدري يك ط
ــي جديد به آن افزوده  شكل گرفته و هر بار بخش
شده است، از هماهنگي، انسجام و پيوستگي الزم 

برخوردار نيست.
ــي و  ــدن فعاليت هاي مهندس ــزا ديده ش مج

عمران در مملكت دهشتناك است.
وقت انديشيدن است.

بايد طرحى نو در انداخت!
به نقل از سايت ايدمان (اطالع رسانى مديريت بحران ايران)



188

طرح جديدي براي بهسازي نسبي لرزه اي ساختمان هاي تهران در دستور كار است كه 
اجراي آن 10 سال زمان مي برد

ارائه و ابالغ مجموعه آيين نامه هاي ايمني به هزار و 200 واحد ساختماني 

ــازمان كار استان تهران  مسئول بازرسي س
ــي از  ــترين علل وقوع حوادث ناش ــا بيان بيش ب
ــوان كرد: براي  ــاختماني عن كار در  واحدهاي س
ــن واحدها، مجموعه  ــتر در اي ضريب ايمني بيش
ــزار و 200 واحد  ــه ه ــي  ب ــاي ايمن آيين نامه ه

ساختماني ارائه و ابالغ شده است. 
محمديان مسئول بازرسي سازمان كار استان 
تهران با اشاره به گستردگي كارهاي ساختماني 
ــبت به  ــاخت ها نس ــش صدور پروانه س و  افزاي

ــال مجموعه اي از  ــته گفت: از ابتداي امس گذش
ــث ايمني كار به  ــاي  مربوط به مباح آيين نامه ه
ــده تا  ــاختماني داده ش كارفرمايان واحدهاي س
عالوه بر اطالع رساني، در  زمينه رعايت مسايل 
ــده  ايمني نيز به اين كارفرمايان ابالغ قانونى ش

باشد. 
وي اضافه كرد: اين مجموعه آيين نامه هاي 
ــخه و هر ماه به  مباحث ايمني كار، در چهار نس
ــه ماه امسال  300 تا   400 واحد و در مجموع س

ــاختماني ارائه و  ــزار و 200 واحد س به حدود ه
ابالغ شده اند. 

ــي از كار بخش  محمديان علل حوادث ناش
ساختمان ها را نبود وجود نظارت مستمر، فناورى 
ــاخت  و استفاده از كارگران غير مجرب،  پايين س
ــان كرد: هر چند كه بيشترين  عنوان و خاطر نش
ــت، اما نبايد با  ــوادث در بخش  ساختمان هاس ح
ــدن نظارت در اين بخش، نظارت بر  ــتر ش بيش

بخش هاي ديگر كاهش يابند. 

ــه مصنوعي بر  ــج انجام آزمايش زلزل نتاي
ــاختمان شبيه سازي شده از روي  روي يك س
ــاختمان هاي موجود در تهران نشان داد كه  س
ــاختمان در شهر تهران در برابر  نيم ميليون س
ــديد مقاومت نخواهند  زلزله هاي متوسط و ش

ــرد  . ك
ــال حاضر در تهران دو ميليون واحد  در ح
ــش تحت  ــن آزماي ــود دارد. اي ــكوني وج مس
ــزان مقاومت  ــنجش مي ــش س ــوان آزماي عن

ــهر تهران به وسيله ى  ــاختمان هاي رايج ش س
ــهر  ــگيري و مديريت بحران ش ــازمان پيش س

ــد. ــگاه صنعتي شريف انجام ش تهران و دانش
ــن  ــام اي ــل و انج ــا تكمي ــت ب ــرار اس ق
ــاز،  ــاختمان هاي شبيه س آزمايش ها بر روي س
رفتار كليه سازه هاي موجود در تهران در برابر 
ــط و شديد شناسايي  زلزله هاي ضعيف، متوس
ــتورالعمل  ــوند و از روي آن طرح تهيه دس ش
ــاختمان هاي تهران  بهسازي نسبي لرزه اي س

ــود. تنظيم، تدوين و ابالغ ش
ــگاه  ــته در دانش ــي كه هفته گذش آزمايش
ــد، مربوط به  ــن رابطه انجام ش ــريف در اي ش
بدون ستون  ــاختمان هاي  س رفتار  ــايي  شناس
فلزي و بتني در برابر زلزله بود كه يك نمونه 
ــاختمان ها به عنوان پايلوت بر روي  از اين س
ــگاه  ــز لرزان» مركز تحقيقات زلزله دانش «مي
ــرزه اي قرار  ــريف تحت آزمايش ل ــي ش صنعت

ــت  . گرف
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ــرزه اي اين  ــد مقياس آزمون ل ــه زرن زلزل
ــت كه پس از طي  ــاختمان قرار گرف نمونه س
سه مرحله لرزه ضعيف، متوسط و نسبتًا شديد 
ــازه هاي رايج تهران  مشخص شد كه تمام س
كه با استفاده از اين روش ساخته شده اند، در 
زلزله هاي متوسط و شديد دوام نخواهند آورد.

مديريت  و  ــگيري  پيش ــازمان  س ــس  ريي
ــم خاطر  ــران در اين مراس ــهر ته ــران ش بح
نشان كرد: مقاوم سازي ساختمان هاي رايج و 
ــاال و كمترين هزينه يكي  ــرعت ب موجود با س
ــي و از اهداف كاهش  ــل مهم و اساس از عوام
ــت. دكتر  ميزان خطرپذيري در برابر زلزله اس
ــت: اما از آنجا كه  ــيني اظهار داش مازيار حس
ــدد آنها  ــاخت مج ــاختمان ها و س ــب س تخري
ــياري از  اعتبار هنگفتي مي طلبد، در نتيجه بس
ساختمان هاي  مقاوم سازي  براي  رغبتي  مردم 

ــد   . ــود ندارن خ
ــاي تلخ و  ــي به زلزله ه ــزود: نگاه وي اف
ــته حاكي از آن است كه بسياري  رقت بار گذش
از ساختمان ها با همان تكانش هاي اول زلزله 
ــب آن تلفات جاني  ــده اند و متعاق ــب ش تخري

ــت . ــياري به بار آمده اس بس
ــيني گفت: تخريب كامل ساختمان ها  حس
ــل نياز به  ــازي آنها به دلي ــه منظور مقاوم س ب
سرمايه گذاري تاكنون با اقبال عمومي روبه رو 
نشده است؛ اما در اين بين راهكارهاي ميان بر 

ــاختمان ها مي تواند مفيد  براي مقاوم سازي س
ــود  . واقع ش

حسيني خاطر نشان كرد: طرح مقاوم سازي 
ــازي لرزه اي نسبي ساختمان هاي رايج  يا بهس
ــت كه  ــه اين طرح هاس ــران از جمل ــهر ته ش
ــتفاده از روش هاي ساده و  ــاس آن با اس براس
ــهر  ــاختمان هاي رايج ش كم هزينه مي توان س

ــازي كرد. تهران را در برابر زلزله مقاوم س
وي افزود: اجراي اين طرح باعث مي شود 
ــاختمان ها ارتقا يابد و  ــازي س ميزان مقاوم س
ــز تضمين  ــهروندان ني ــه حفظ جان ش درنتيج

ــد . خواهد ش
مديريت  و  ــگيري  پيش ــازمان  س ــس  ريي
بحران شهر تهران در ادامه با اشاره به اين كه 
ــبات پيچيده مهندسي  اين طرح فارغ از محاس
ــيد، تصريح كرد:  ــل خواهد رس ــه مرحله عم ب
ــازمان نظام  ــدس محلي در س ــت مهن عضوي
ــه  ماهر و  ــوزش نيروهاي نيم ــي و آم مهندس
ــطح محالت، قابليت  ــكاران جوان در س جوش

ــرد . ــد ك ــي خواه ــرح را عمل اجرايي اين ط
ــازي  ــر حال طرح بهس ــت: در ه وي گف
نسبي لرزه اي ساختمان هاي رايج شهر تهران 
ــاده فني  ــيوه هاي س ــت تا با ش در پي آن اس
ــم  هزينه  ــق اقدامات ك ــي و از طري و مهندس
ــاختمان هاي شهر تهران  و سريع، مقاومت س
ــورت موفقيت آميز  ــش دهد كه در ص را افزاي

بودن و مثبت بودن نتايج اين طرح به صورت 
ــورد  ــن و م ــي تدوي ــتورالعمل هاي اجراي دس

ــتفاده قرار مي گيرد. اس
ــن طرح  ــان كرد: اي ــر نش ــيني خاط حس
ــگيري و  ــازمان پيش ــت و نظارت س ــا هداي ب
ــا همكاري  ــهر تهران و ب ــت بحران ش مديري
ــگاه صنعتي شريف،  مراكز علمي از جمله دانش
ــتادان مجرب  ــگاه تهران و جمعي از اس دانش

ــت . ــگاه در مرحله تدوين و مطالعه اس دانش
ــتا و با هدف كسب  وي گفت: در اين راس
ــرح، چندين  ــرد ط ــوه ى كارك ــاد از نح اعتم
ــكوني  آزمايش بر روي برخي از واحدهاي مس
ــيني خاطر نشان كرد:  ــد. حس انجام خواهد ش
ــورت فيلم هاي  ــن آزمايش ها به ص ــه اي نتيج
ــازي  ــوه مقاوم س ــي و نح ــي، آموزش تخصص
ــيوه در  ــن ش ــتفاده از اي ــا اس ــاختمان ها ب س
ــران، كاردان هاي فني  ــان عم ــار مهندس اختي
ــرد. مي گي ــرار  ق ــدان  عالقه من ــن  همچني و 

مديريت  و  ــگيري  پيش ــازمان  س ــس  ريي
ــان در خصوص  ــران در پاي ــهر ته بحران ش
ــراي اجراي اين طرح  ــزان مقياس زماني ب مي
ــال براي اجراي اين طرح  گفت: حدود 10 س

ــت . زمان نياز اس
ــره قبولي اين  ــان كرد: نم وي خاطر نش
ــره 10  ــب از 20 نم ــورت تصوي ــرح در ص ط

ــود   .  ــد ب خواه
به نقل از دنياى اقتصاد شنبه 26 تير 1387
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مانور سامانه پيش هشدار سيل در 30 روستاى شهرستان كالله برگزار شد.

علت 70 درصد حوادث رانندگى در يزد، شتاب زدگى و سرعت غيرمجاز است

مدير فرهنگ ترافيك راهنمايى و رانندگى 
فرماندهى انتظامى استان يزد گفت:

استان  اين  در  رانندگى  حوادث  درصد   70
دارد. غيرمجاز  سرعت  و  شتاب زدگى  در  ريشه 

ايرنا  به  گفتگو  در  رهاوى"  "ناصر  سروان 
ماه جارى  مرداد  از 12  منظور  به همين  افزود: 
پليس راهور استان با استقرار دوربين هاى سرعت 
سنج ليرزى، سرعت خودروها و موتورسيكلت ها 

را كنترل خواهد كرد .
سرعت  دوربين ها  اين  داشت:  اظهار  وى 
مترى  و 133  دوهزار  فاصله  تا  را  نقليه  وسائط 

كنترل مى كند.
فقيه  بلوارهاى  در  طرح  اين  گفت:  رهاوى 

خراسانى، 17 شهريور، دانشجو، پاكنژاد، دهه فجر، 
جمهورى اسالمى، مدرس، دانشگاه، امام جعفر 
صادق، آزادگان و شهيد دشتى يزد اجرا مى شود.

اصلى،  خيابان هاى  در  مجاز  سرعت  وى 
 30 و   50  ،60 ترتيب  به  را  كوچه ها  و  فرعى 

كيلومتر اعالم كرد.
مدير فرهنگ ترافيك راهنمايى و رانندگى 
اجراى  در  يزد گفت:  استان  انتظامى  فرماندهى 
قانونى خواهد  برخورد  متخلفين  با  مذكور  طرح 

شد.
ــان  راكب ــژه  وي ــه  ب ــدگان  رانن ــه  ب وى 
ــيكلت ها توصيه كرد با سرعت مطمئن  موتورس

و قانونى در معابر تردد نمايند.

رهاوى ابراز اميدوارى نمود: با اجراى طرح 
ياد شده شاهد كاهش حوادث ترافيكى از جمله 

تصادفات جرحى و فوتى باشيم.
وى همچنين بيان داشت: دبيرخانه شوراى 
هماهنگى ترافيكى استان نيز از ششم مرداد ماه 
اجراى  زمينه  در  بروشور  توزيع  به  اقدام  جارى 
خواهد  شهر  ميادين  و  معابر  در  مذكور  طرح 

نمود.
فوت هاى ناشى از تصادفات رانندگى عامل 
دوم مرگ و ميز در استان يزد پس از بيمارى هاى 
قلبى و عروقى اعالم شده و مسووالن استان از 
اصلى  مشكالت  از  يكى  عنوان  به  معضل  اين 

نام مى برند.

ــيل در 30  ــدار س ــامانه پيش  هش مانور س
ــد. «رسول  ــتان برگزار ش ــتاي اين شهرس روس
ــته در 30  ــي» افزود: اين مانور روز گذش صالح
ــتان كه احتمال بروز خطر  ــتاي اين شهرس روس
ــتر برآورد مي شود، انجام شده  سيل در آنها بيش
ــور مقابله  ــن مانور به منظ ــت. وي گفت: اي اس
ــدي و ارتقاي  ــيل ، افزايش توانمن باخطرات س

ــيل  ــتاهاي در معرض س آگاهي اهالي اين روس
ــبكه بهداشت و  ــت. رييش ش صورت گرفته اس
درمان كالله با اشاره به ميزان خسارات سيل در 
گذشته، افزود: وقوع برخي حوادث از جمله سيل 
قابل پيش بيني است ومي توان با تمهيدات الزم 
ــارات آن را به حداقل رساند. دكتر صالحي  خس
ــكيل ستاد حوادث و سوانح پيش  با اشاره به تش

ــتاهاي اين شهرستان گفت:  بيني نشده در روس
ستاد حوادث روستاها به منظور مقابله با خطرات 
ــات از وضعيت  ــتن اطالع ــيل عالوه بر داش س
ــتا، وظيفه دريافت اطالعيه ها و اخطارهاي  روس
ــت خطر را نيز بر  ــي و همچنين مديري هواشناس
عهده دارد. شهرستان 154 هزار نفري كالله در 

شرق استان گلستان قرار دارد .
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حوادث در آمل بيش از سه ميليارد ريال خسارت بر جاى گذاشت

مدير كل حوادث غيرمترقبه گلستان: اين استان رتبه نخست سيل خيزى كشور را دارد

ــتان: اين  ــر كل حوادث غيرمترقبه گلس مدي
استان رتبه نخست سيل خيزى كشور را دارد

ــوادث غيرمترقبه  ــازى و ح ــر كل بازس مدي
ــتان رتبه نخست  ــتاندارى گلستان گفت: گلس اس
ــترين ميزان خسارات  سيل خيزى را داشته و بيش

ناشى از سيل در كشور را متحمل شده است  .
ــام" در جمع اعضاى كار گروه  ــول حس "رس
ــور و  ــيل و طغيان رودخانه هاى كش تخصصى س
ــاله با خطر وقوع  ــتان افزود: گلستان همه س گلس
ــت و به همين جهت بايد تدابير  ــيل روبه روس س
ــى از سيل  ــگيرانه  براى كاهش خطرات ناش پيش

اتخاذ شود .
به گفته وى، به همين منظور همه دستگاه هاى 
اجرايى و مديران استانى تا سطح دهياران در آمادگى 

كامل براى مقابله با سيل احتمالى هستند .

وى با بيان اينكه كار گروه تخصصى سيل و 
طغيان رودخانه هاى استان رتبه نخست را در بين 
ــب كرد، يادآور  همه كار گروه هاى تخصصى كس
ــن كار گروه از  ــد: تصميمات و خروجى هاى اي ش
زمان تاسيس تاكنون مطلوب بوده و كمك شايانى 

به مسووالن براى تصميم گيرى بهتر كرده است.
ــن كار گروه  ــرد: ابعاد كار اي ــام تاكيد ك حس
ــتگاه هاى اجرايى بايد  بسيار وسيع است همه دس
با هماهنگى در جهت پيشگيرى و كاهش خطرات 

ناشى از سيل حركت كنند.
ــوادث غيرمترقبه  ــازى و ح ــر كل بازس مدي
ــتاندارى گلستان همچنين با تاكيد بر ضرورت  اس
ــيل، يادآور  اتخاد روش هاى علمى در مقابله با س
ــيالب ها در گلستان تقريبا  شد: تلفات ناشى از س
ــارات مالى بايد  ــده ولى براى كاهش خس صفر ش

اقدامات بنيادى بيشتر انجام شود  .
ــانى و آموزش  ــالع رس ــه وى، با اط به گفت
ــت ولى كاهش  ــارات جانى كاس ــوان از خس مى ت
خسارات مالى نيازمند تزريق منابع بيشترى به اين 

بخش است.
ــى رودخانه ها، طرح هاى  وى توجه به مهندس
ــنجى و  ــامانه هاى باران س آبخيزدارى و تقويت س
هواشناسى را از جمله اقدامات كار گروه تخصصى 
ــيل و طغيان رودخانه ها براى كاهش خسارات  س

ناشى از سيل در گلستان بيان كرد.
ــتر به  ــام با تاكيد بر ضرورت توجه بيش حس
مقوله آموزش و اطالع رسانى افزود: توجه به اين 
مقوالت مهم بوده و در كنار تقويت هماهنگى هاى 
بين بخشى دستگاه هاى اجرايى استان به كاهش 

خسارات سيل كمك مى كند  .
به نقل از سايت ايدمان (اطالع رسانى مديريت بحران ايران)

حوادث طى چهار ماه گذشته در شهر آمل بالغ بر سه 
ميليارد و 522 ميليون ريال خسارت بر جاى گذاشت.

به گزارش روابط عمومى سازمان آتش نشانى 
ــل از مجموع 65  ــتان آم و خدمات ايمين شهرس
ــاق افتاده در اين مدت 45 مورد اطفاى  حادثه اتف
حريق و 30 مورد امداد و نجات بود كه پنج كشته 

و 26 مجروح به دنبال داشت.
بنابراين گزارش، اين آمار در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته 10 درصد كاهش حوادث را نشان مى دهد.

ــه  ــن گزارش مى افزايد: هم اكنون تعداد س اي
ــوزان مقاطع مختلف و تعداد  ــزار نفر از دانش آم ه
430 نفر از پرسنل ادارات و كارخانه ها آموزش هاى 

ــوادث را در مركز  ــراى مقابله با حريق و ح الزم ب
علمى كاربردى اين سازمان فرا گرفتند.

ــوزش ضمن خدمت  ــن دوره هاى آم همچني
براى كاركنان شهردارى ها استان و دوره مديريت 
بحران براى مسووالن ادارات امدادى استان در اين 

مركز برگزار شد.
به نقل از خبرگزارى جمهورى اسالمى (ايرنا)
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200 مسافر گرفتار جهنم آتش هواپيما

شركت ملى نفت 
ــالم كرد  ــت اع كوي
آتش سوزى را كه در 
روز دوشنبه 7 مرداد 87 در پااليشگاه بندر عبداهللا 
متعلق به اين شركت رخ داد و به آسيب ديدگى 6 

تن از كاركنان منجر شد مهار كرده است.
ــد المزيعل مدير اداره روابط عمومى اين  احم
ــركت با اعالم اين مطلب به خبرگزارى كويت  ش

گفت: وقوع اين حادثه بر روند توليدات و صادرات 
پااليشگاه تاثيرى نداشته است  .

ــوزى را ساعت 10 و  وى زمان وقوع آتش س
ــه به وقت محلى (12و ده دقيقه به وقت  40 دقيق
ــوزى  ــران) عنوان كرد و افزود: در اين آتش س ته
ــيب ديدگى آنان  ــيب ديده اند ولى آس ــر آس 6 نف
ــوزى نيز كامال مهار  ــت و آتش س خطرناك نيس

شده است.

ــان كرد: اين  المزيعل در عين حال خاطر نش
شركت با تشكيل كميته فنى مى كوشد علل اصلى 
اين حادثه را پيدا كند تا از وقوع حوادث مشابه در 

آينده جلوگيرى شود.
پااليشگاه بندر عبداهللا يكى از پااليشگاه هاى 
ــت كه هم اكنون با  ــركت ملى نفت كويت اس ش
توان پااليشى بالغ بر 270 هزار بشكه در روز كار 

مى كند.

آتش سوزى در يك پااليشگاه كويت مهار شد

مرگ چهار شهروند روسي به هنگام استفاده از تلفن همراه

ــي بر اثر اصابت  ــهروند روس مرگ چهار ش
ــبب  ــتفاده از تلفن همراه س صاعقه به هنگام اس

ــتفاده از  ــان درباره اس ــت كه كارشناس شده اس
ــد و برق و  ــه هنگام رع ــن همراه ب ــي تلف گوش

صاعقه هشدار دهند. 
مرگ اين چهار شهروند روسي بر اثر صاعقه 

ــد هواپيماى  ــاس گزارش ها، يك فرون براس
ــب (01 ژوئن)  ــودان سه شنبه ش ــافربرى س مس
هنگام فرود در فرودگاه خارطوم، پايتخت سودان 
دچار حريق شد. اين هواپيما 002 سرنشين داشت. 
ــبكه بى.بى.سى، هواپيماى خطوط  به گزارش ش
ــين هنگام فرود در  ــودان با 002 سرنش هوايى س
ــد و آتش  ــوم از باند منحرف ش ــرودگاه خارط ف

ــانحه اطالعى  گرفت. هنوز از تعداد تلفات اين س
در دست نيست.

هواپيماى سودانى از شهر امان، پايتخت اردن 
ــرده بود. هنگام حادثه  به مقصد خارطوم پرواز ك
نيروهاى امدادى موفق شدند 321 نفر را از ميان 

شعله هاى آتش نجات دهند.
ــاس  ــزارش داد، براس ــزارى رويترز گ خبرگ

ــره، اين هواپيما  ــبكه تلويزيونى الجزي تصاوير ش
ــانى  هنگام فرود آتش گرفته و ماموران آتش نش
ــب براى مهار آتش سوزى، تالش  در تاريكى ش
فراوانى كردند. آخرين خبرها حاكى است 42 نفر 
در اين حادثه جان خود را از دست داده اند. در اين 
ــدت مجروح  ــافران نيز به ش حادثه 64 نفر از مس

شده و به مراكز درمانى انتقال يافته اند.

به نقل از سايت آتش نشانى تهران
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در سقوط اتوبوس به داخل رودخانه 
در ايالـت گجرات در غـرب هند حداقل 

39 نفر كشته شدند.
ــتر قربانيان  ــي، بيش ــزارش بي بي س ــه گ ب
ــتند كه به مدرسه اي در «بوده لي»  كودكاني هس
ــه «نارمادا» افتاد و  ــد. اتوبوس در رودخان مي رفتن

چهار كودك نجات داده شدند.

نارمادا از بزرگترين رودخانه هاي هند است كه 
از مركز هند سرچشمه مي گيرد و با عبور از غرب 

اين كشور به درياي عرب مي ريزد.
ــد، از جمله جسد راننده  پليس گفت: 39 جس
ــده است. تعداد مسافران  اتوبوس از آب گرفته ش

اتوبوس معلوم نيست.
ــه اي در بوده لي  ــت مدرس ــا حاكي اس گزارش ه

ــود تا دانش آموزان را براي  اين اتوبوس را اجاره كرده ب
امتحان جابجا كند كه اين حادثه صبح چهارشنبه رخ داد.
ــرعت زياد باعث شده  پليس گفت: احتماال س

راننده كنترل خودرو را از دست بدهد.
دسامبر گذشته بر اثر برخورد اتوبوس مدرسه  
ــمال هند حداقل 19  با قطار در ايالت پنجاب در ش

نفر كشته شدند.

قتل 38 دانش آموز در تصادف هند

به نقل از جام جم آنالين

زلزله  7/2 ريشتري در ژاپن

به نقل از جام جم آنالين

و به هنگام استفاده از تلفن همراه باعث نگراني 
كارشناسان شده است.

ــان مي گويند از روشن و خاموش  كارشناس
ــگام صاعقه بايد جدا  ــن همراه به هن كردن تلف

خودداري شود و كاربر زماني كه در حال مكالمه 
است با آغاز رعد و برق و صاعقه بدون آنكه تلفن 

را خاموش كند گوشي را به كناري بياندازد.
روز شانزدهم ماه ژوئيه در شهر نفتيكامسك 

ــه نفر به هنگام استفاده از تلفن همراه  روسيه س
بر اثر صاعقه جان باختند. در همين روز در شهر 
ــزران نيز يك جوان به هنگام مكالمه با تلفن  س
همراه و اصابت صاعقه جان خود را از دست داد. 

بر اثر وقوع يك زمين لرزه به بزرگي 7/2 ريشتر 
ــتايي در  در مقياس امواج دروني در يك ناحيه روس
شمال ژاپن، دست كم دو تن كشته و 64 تن مجروح 
شدند. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، نوبوتاكا 
ــاون رئيس كابينه ژاپنـ  گفت: دو  ماچي موراـ  مع
نيروگاه هسته اي واقع در اين منطقه تحت بازرسي 
است و تاكنون گزارشي مبني بر وارد شدن صدمه به 

اين تأسيسات ارائه نشده است   .
ــاً 29 هزار خانوار در  ــد: برق تقريب وي يادآور ش
منطقه زلزله زده قطع شده است و خوشبختانه خطر 

بروز سونامي وجود ندارد.
ــاعت 8/43 رخ داد، در  ــز زمين لرزه كه س مرك
ــمالي «ايواته» در 280 مايلي شمال توكيو  ايالت ش
واقع شده و لرزه هاي اين زلزله، مايل ها آن طرف تر، 
در توكيو احساس شد. يكي از كشته شدگان اين زلزله 
مردي است كه از ترس به بيرون ساختمان فرار كرده 

و بر اثر اصابت يك درخت جان باخته است.
ديگر فرد كشته شده هنگام ماهيگيري در اثر 

رانش زمين مدفون شده است.
سخنگوي آژانس مديريت بحران گفت: دست 

كم 64 تن زخمي شده اند كه دو تن از آنها در شرايط 
بحراني قرار دارند، اين در حالي است كه شبكه ملي 
NHK ژاپن آمار آسيب ديدگان را تا 67 تن اعالم 

كرده است  .
ــده از اين شبكه،  تصاوير تلويزيونى پخش ش
حاكي از ريزش كوه در مسير جاده هاي اين ناحيه و 

فروپاشي يك پل است  .
ــبكه تلويزيوني NHK اعالم  همچنين ش
ــوار بر اتوبوس بوده اند نيز به  كرد: چهار نفر كه س

شدت آسيب ديده اند.
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شكاف ميان نظريه و عمل شايد يكي از مهمترين آفات نظام آموزشي 
در كشور باشد. به گونه اي كه ضعف تربيت عملي فرد در دانشگاه ها و 
و  ميسازد  تبديل  اطالعات  و  دادهها  از  انبارهاي  به  را  او  آموزشي  مراكز 
همين مسئله در هنگام جذب به حوزههاي كاري كه عمدتًا فاقد نظام مندي 
علمي هستند، وي را نسبت به آن بخش نظري بي اعتماد ساخته و او براي 
باقي ماندن در چنين نظام صرفًا عملگرايي بدون پشتوانهى علمي و نظري 
چنداني ناگزير به پشت كردن به دانش پيشين خويش است. هر چند اين 
داراي شدت و  زمينه  آن  مبناي سرشت  بر  زمينه هاي مختلف  مسئله در 
ضعف هايي است، اما تقريبًا فراگير است. بازبينِي كتاب افسر آتش نشان: 
اصول و عمل1 دعوت از آناني است كه معتقد بر امكان ناپذيرِي پيوند ميان 
دو  پيوند  اين  زمين هاي كه حساسيت  در  آن هم  نظريه و عمل هستند. 

چندان است. بسياري از بخش هاي اين كتاب به دليل نظمي كه در ساختار 
آن جاري است خود به تنهايي مي تواند به عنوان يك منبع با ارزش مورد 
استفاده ى خواننده قرار گيرد. نمونه ى آن سياهه ى واژگان سودمند كتاب 
مي باشد كه 200 اصطالح و واژه به گونه اي مفيد و مختصر در آن شرح 
داده شده است. اين كتاب نه تنها نمونه اي از يك كتاب آموزشي كه معرف 
تأمين  حوزه هاي  مهمترين  از  يكي  مورد  در  آموزشي  دقيق  سامانه  يك 
سامانه ى  نخست  است  نياز  دليل  همين  به  مي باشد.  شهروندان  ايمني 
آموزشي پشتيبان اين كتاب كه هر دو سوي فرايند آموزش را در بر مي گيرد 

به صورتي كوتاه شرح داده شود.
( NFPA)2 اين كتاب به وسيله ى كانون ملي حفاظت در برابر آتش

و كانون بين المللي رؤساي آتش نشان3 و با هدف آموزش آتش نشانان4 

دانن جاللي

افسر آتش نشان: 
اصول و عمل

���



196

در راستاي ارتقاى ايشان به سطح افسر آتش نشان5 تهيه شده است. كتاب 
و  آموزش  آن  در  كه  است  شده  عرضه  نوين  سامانهاي  قالب  در  كنوني 
اين  از  بدان گونه كه جدا  به صورت نظامي يكپارچه درآمده اند.  آموختن 
دسته  سه  در  و  مختلف  گونه هاي  به  ديگري  آموزشي  ابزارهاي  مجلد، 

عرضه ميشود كه در واقع مكمل كتاب مورد نظر هستند:
ايشان  به  و  هستند  دهندگان  آموزش  منابع  نخست  دسته ى  ـ 
صورت  به  منابع  اين  ميرسانند.  ياري  آتشنشانان  بهتر  هرچه  آموزش  در 
رسانه هاي مختلفي عرضه مي شود كه دربردارندهى مواردي چون: نمايش 
درسي،  سخنرانيهاي  كلي  خطوط  پاورپوينت،  افزار  نرم  قالب  در  آموزشي 
بانك الكترونيكي آزمون ها ، بانك تصاوير و جدول ها ، دستنامهاي براي 
راهنمايي آموزش دهندگان و در نهايت بانك آزمون براي آموزگاران (نسخة 

چاپي) مي باشد. 
ـ دستة دوم منابع  كار آموزان است كه براى كمك به ايشان در به 
خاطر سپردن مهمترين اطالعات و آمادگي در امتحانات در قالب مواردي 
چون: كتاب كار  كار آموزان، براي تشويق انديشه ى انتقادي و كمك به 
ايشان در راستاي اشراف بر مطالب دورهى آموزشي؛ و دستنامهى بازبيني 
نسخه ى  به صورت  و  بوده  امتحانات  براي  ايشان  آماده سازي  براي  كه 
يا به صورت روي خط6 در دسترس است،  چاپي، لوح  فشرده (CD) ، و 
ميباشند. اين آزمونها به صورت چند گزينه اي بوده و كليد پاسخ ها و صفحات 

بازيابي هر يك از پاسخ ها در متن اصلي به آنها ضميمه شده است. 
دارند كه خود چهار  قرار  منابع فناورانه  زير عنوان  پاياني  ـ دسته ى 
منبع ديگر را تحت عناوين، پيش آزمون فصلها به همراه پاسخ هر يك از 
پرسشها و صفحات مأخذ پاسخ ها در كتاب اصلي، جستجوي اصطالحات 
مفيد كه در واقع فرهنگ مجازي واژگان كليدي براي آتش نشانان است 
و خود شامل آزمون هاي كوچك و جدول كلمات متقاطعي براي نهادينه 
شدن اين واژگان در ذهن ايشان است، پيوندهاي شبكه كه در بردارندهى 
نشانان  آتش  هم  و  دهندگان  آموزش  براي  هم  اطالعات  جديدترين 

مي باشد، و دستنامهى بازبيني كه پيش از اين شرح داده شد، در بر ميگيرد. 
به گونهاي كه تمامي اين موارد با مراجعه به پايگاه شبكه كه نشاني آن در 

جاي جاي كتاب درج شده است، قابل دستيابي هستند. 
كتاب اصلي كه در اينجا معرفي ميشود، از 18 فصل، سه پيوست، يك 
سياهه ى واژگان، كتابشناسي، نمايه و سياهه اي از عكسها به همراه مأخذ 
آنها تشكيل شده است. مطالب آن را ميتوان به دو بخش تقسيم كرد. بخشي 
از آنها جز مطالب رايج و ثابتي هستند كه در اين گونه كتابها يافت ميشوند و 
در مورد اين كتاب اين بخش از كتاب تمامي طيف مطالب موجود در كتاب 
را  استاندارد تعيين مهارت حرفهاي افسر آتش نشان7، ويراست 2003، 

پوشش مي دهد. اين بخش از محتوا موارد زير را در بر مي گيرد:
ـ آمادگي براي ارتقاى سطح؛

ـ آموزش و تمرين؛
ـ كار در اجتماع؛
ـ تأمين بودجه ؛

ـ نيروي انساني سازمان يافته و افسر آتش نشان؛
ـ مديريت منابع كاركنان؛ و 

ـ مهارتهاي ارتباطي و اجرايي.
  بخش دوم مطالب جنبه هاي پوياي متن است كه به دانش آموزان 
افسر  به يك  تبديل شدن  راستاي  را در  فراتري  كمك مي كند، گامهاي 

آتشنشان بردارند. اين وجوه از كتاب موارد زير را پوشش ميدهد:
ـ مطالعات موردِي تفصيلي؛

ـ توصيه هايي در زمينه هاي عملي؛
ـ آزمون عملي اين توصيه ها؛ و

ـ توصيه ها و تشويق هاي افسران آتش نشان كار آزموده.
جدا از اين موارد هر فصل داراي ساختار مشخصي است كه در بخش 
ابتدايي آن تحت عنوان نوار ابزار8 جهتيابي كامًال مشخص شده است. پس 
مي دهد،  نشان  را  فصل  آن  پوشش  مورد  بخشهاي  كه  ابزار  نوار  اين  از 
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آن  ابتداي  در  كوتاه  عبارات  صورت  به  و  جامع  صورت  به  فصل  اهداف 
مشخص شده كه به طور ويژه به دو دسته تقسيم مي شوند، نخست اهداف 
آتش  و  ارائه شده  اين فصل  در  كه  ميباشند  مطالبي  مهمترين  كه  علمي 
نشانان بايد آنها را فرا بگيرند و دوم اهداف مهارتي كه مشخص كنندهى 
مهارتهايي است كه فرد با مطالعه ى اين فصل بايد به موازات آنها را كسب 

كند. 
متن هر فصل با يك مطالعه ى موردي، زير عنوان" شما افسر آتش 
نشان هستيد"9، آغاز مي شود كه براي ورود كالس به بحث، جلب توجه 
شركت كنندگان به بحث و بيان ضمني خطوط كلي مطالب فصل در نظر 
گرفته شده است. اين بخش آتش نشانان را در موقعيت واقعِي يك افسر 
آتش نشان قرار داده و او را در برابر مشكالتي قرار مي دهد كه مقرر است 

راه روبه رو شدن با اين مشكالت را در متن آن فصل فرا بگيرد.
تجربه"10  "صداي  عنوان  با  است  بخشي  مهم  قسمت هاي  ديگر  از 
كه در آن افسران با تجربه ى آتشنشان در يك صفحه به شرح تجربيات 
مهم خود مي پردازند و آتش نشانان از ميان آن مي توانند نكات مهمي را 

دربارهى ويژگي هاي يك افسر آتش نشان حقيقي در يابند. 
قسمت  مي نمايد،  مهم  اينجا  در  آن  ذكر  كه  ديگري  مفيد  بخش 
اختصاص يافته به اصطالحات سودمند11 است. تمامي اصطالحاتي كه افسر 
آتش نشان مي بايست از آنها آگاهي داشته باشد، در متن برجسته شده است 
و به غير از آن در بخش بازبيني پايان هر فصل سياههاي از تمامي واژگان 

جديد آن فصل به همراه توضيحات مربوطه آمده است. 
هر فصل در نهايت به يك بخش بازبيني12 پايان مييابد. اين قسمت 
مفاهيم مهم هر فصل را برجسته ساخته، اشراف آتش نشانان را در مورد 
مباحث مطرح شده باال مي برد و با ارائهى خالصهاي از موارد مهم ايشان 
را براي امتحان پاياني آماده مي سازد. در همين بخش است كه سياهه ى 
اين  پاياني  قرار مي گيرد. زير بخش  تعريفشان  به همراه  واژگان سودمند 
قسمت، تحت عنوان" افسران آتشنشان در عمل" انديشه ى انتقادي آتش 

نشانان را در جريان استفاده از مطالعات موردي كه در پايان هر فصل آمده 
است، تقويت كرده، نكات قابل بحثي را براي ايشان در راستاي بحث در 
با  ارتباط  در  چندگزينه اي  پرسشهايي  پايان  در  و  مي كند  فراهم  كالس 
مطالعات موردي پايان فصل مطرح مي شود. پرسش هاي مطرح شده در 

اين قسمت در كتاب كار كارآموزان پاسخ داده مي شود. 
در پايان به دليل آن كه توضيح تمامي 18 فصل اين كتاب از حوصله ى 
اين معرفي بيرون است، تنها به ذكر عناوين اين فصول بسنده مي شود كه 

به ترتيب عبارتند از:
فصل (1): سخني درباره ى افسران آتشنشان؛ فصل (2): آمادگي براي 
ارتقاى درجه؛ فصل (3): آتشنشانان و افسران آتشنشاني؛ فصل (4): درك 
يافته و افسر آتش نشان؛  مردم: مفاهيم مديريت؛ فصل (5): كار سازمان 
فصل (6): مديريت ايمني و خطر؛ فصل (7): كارآموزي و تمرين؛ فصل (8): 
ارزيابي و انظباط؛ فصل (9): هدايت گروه آتش نشان؛ فصل (10): كار در 
اجتماع؛ فصل (11): رسيدگي به مشكالت، تضادها، و خطاها؛ فصل (12): 
بندي؛  بودجه   :(13) فصل  مقررات؛  اعمال  و  حادثه  از  پيش  برنامه ريزِي 
فصل (14): ارتباطات افسر آتش نشان؛ فصل (15): مديريت حوادث؛ فصل 
(16): حمله ى آتش؛ فصل (17): توضيح علل آتش سوزي و فصل (18): 

مديريت منابع كاركنان.

پانوشت:
ecitcarP dna selpicnirP : reciffO eriF -1
noitaicossA noitcetorP eriF lanoitaN-2
sfeihC eriF  fo noitaicossA lanoitanretnI -3
srethgiF eriF -4
reciffO eriF -5
eniL nO -6
noitacifilauQ lanoisseforP reciffO eriF rof dradnatS -7
rablooT -8
reciffo erif eht era uoY -9
ecneirepxE fo secioV-01
smreT toH -11
pU - parW -21
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ــت حمل ونقل جاده اي" به عنوان يكي  ــال 1361 "معاون اولين بار در س
ــكيالتي اين وزارتخانه  ــاختار تش از پنج معاونت "وزارت راه و ترابري" در س
مطرح گرديد. در آخرين وضعيت سازماني، قبل از جدا شدن از "وزارت راه و 

ترابري"، اين معاونت به عنوان يكي از 9 معاونت وزارتخانه بود.
ــعه و نگهداري و همچنين  ــال 1367 به منظور بهره برداري، توس در س
احداث پايانه هاي عمومي و مجتمع هاي خدماتي رفاهي- بين راهي، تاسيس 
ــايل نقليه باربري به تصويب  ــركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وس ش
ــيد. پس از تشكيل اين شركت كه رياست مجمع عمومي آن با وزير راه  رس
و ترابري بود عمال بخشي از امور جاري در امور حمل ونقل عمومي برعهده 

اين شركت دولتي قرار گرفت.
ــوراي عالي اداري كشور"،  ــه "ش در تاريخ 73/8/3 در پنجاهمين جلس
ــازمان امور اداري و  ــترك "وزارت راه و ترابري" و "س ــنهاد مش بنا به پيش
استخدامي كشور" با جدايي وظايف حمل ونقل جاده اي از تشكيالت وزارت 
متبوع و ادغام آن در "شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسايل نقليه 
ــازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور" ايجاد و اولين تشكيالت  باربري"، "س

"سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور" در سال 1374 به تصويب رسيد.
ــه نام هاي  ــته ب ــركت وابس ــيس داراي دو ش ــازمان در بدو تاس اين س
ــركت حمل ونقل  ــران" و "ش ــالمي اي ــل جمهوري اس ــركت حمل ونق "ش

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى
جواد پروزن
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بين المللي جمهوري اسالمي 
ايران" بود كه در سال 1381 
ــوراي عالي  طبق مصوبه ش
ــركت حمل ونقل  "ش اداري، 
از  ايران"  اسالمي  جمهوري 

سازمان منفك شد.
ــر  تغيي ــن  آخري در 
ــه  ــي مصوب ــكيالتي، ط تش
مورخ   1901/74022 شماره 
ــي  عال ــوراي  ش  82/4/22
ــه وظايف، نيروي  اداري كلي
انساني، تجهيزات، تعهدات و 
ــارات "معاونت راهداري  اعتب
ــري"  تراب و  راه  وزارت 
ــل و  ــازمان حمل ونق ــه س ب
ــور منتقل و  ــاي كش پايانه ه
تشكيالت  از  مذكور  معاونت 
"وزارت راه و ترابري" حذف 
ــد 5 مصوبه  ــد و طبق بن ش
ــور، وظايف و اداره امور  مذك
ــي  ــوراي عال ــه ش "دبيرخان
ــازمان  ــور" از س ترابري كش
ــه "وزارت راه و  ــزع و ب منت
ــري" منتقل گرديد و نام  تراب
سازمان به "سازمان راهداري 
تغيير  جاده اي"  حمل ونقل  و 

يافت. 

نقشه سايت
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Traffic management is one of the main issues in transportation planning which was discussed 
by Hutchinson Deber and Cryton and was given several solutions .Sense of responsibility by 
people can help to solve many of problems in these areas .The children have to be educated 
to know and respect traffic rules from their infancy. 
This can be a hope to solve this social issue .This article aims at recognitions the impairs of 

Pathology of Traffic culture

Javad Porvazn
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traffic culture and issues like organizing traffic culture, 
lack of social education and lack of researches in this 
area. 

Some strategies to undertake in micro and macro and 
intermediate levels of society to be given by education 
organization  ,media  and  related  organizations  are 
introduced.
Culture is an inseparable necessity of any phenomena 

or event .Culture has different definitions ,for example 
the  values  of  a  certain  group  and  the  regulations 
respected  by  them  or  another  definition  ,culture  is  a 
collection  of  behaviors  and  beliefs  characteristics 
gained by the members of a certain society.
Traffic  is  a  phenomena  caused  by  transportation 
of  human  ,animal  and  vehicles  from  one  point  to 
another. 
The  three  principles  of  traffic  called  the  triangle 
of  traffic  principles  are  engineering  ,education  and 
applying traffic regulations.
Traffic engineering involve the planning ,engineering 
design  ,management  and  control  of  traffic  and  study 
the  relations  between  vehicles  and  communication 
network  to  facilitate  the  secure  and  secure  and  safe 
transportation for people and goods.
Traffic  engineering  is  engaged  with  physical  factors 
and  also  with  behavior  and  human  factors  ,driver, 
passer-by ,their relation and environmental complexity. 
Knowing these factors is of great importance.
For many people ,especially citizens of Tehran ,traffic 
has  become  a  great  challenge  not  yet  been  solved 
despite the efforts of many responsible persons.
Gaining  culture  is  the  effects  of  a  culture  on  other 
culture  or  the  mutual  effects  of  different  cultures 
on  each  other  that  results  in  changes  and  revolution 
gaining society is the process during which the person 
gain group behavior and learn to adopt that behavior.
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Unless we have traffic culture in our cities ,we can not 
hope to have the traffic problems solved. 
Cultural  engineering  is  the  science  ,techniques  and 
ability  to  give  the  appropriate  answers  to  the  needs 
by experts of cultural and research affaires to achieve 
the  cultural  goals  .Cultural  engineering  includes 
cultural  innovation  ,decision  makers  ,audiences  and 
mediators.
To accomplish a traffic plan and achieve preset goals, 
three  stages  have  to  be  passed  :planning  ,public 
instruction and accomplishment of law.
In  planning  ,the  first  stage  is  to  investigate  the 
engineering feasibility ,considering all the aspects.

Drivers are not machines and do not behave the way 
policy makers  and scientists  would like them to ,say 
traffic  psychologists  .They  say  that  if  governments 
would only be open to a more interdisciplinary approach 

then  psychologists  could  contribute  immensely  to 
traffic safety.
The  diagnosis  of  experts  is  that  drivers  are  stressed 
and just need to slow down and relax .Although policy 
makers  have  traditionally  followed  the  direction 
of  engineering  fields  when  it  comes  to  road  safety, 
traffic psychologists say an interdisciplinary approach 
that  takes  into  consideration  human  behaviors, 
would contribute  more to  the reduction of  accidents.  
The  key  term  in  analyzing  the  human  dimension  of 
traffic and accidents is” uncertainty avoidance “,which 
indicates the level of stress uncertainty causes on the 
road .In short ,he explained drivers are very certainly 
stressed.
To  promote  the  traffic  culture  as  a  goal  we  need  a 
comprehensive  plan  to  achieve  short  term  and  long 
term goals .The first step is to prepare a plan for this, 
the responsible and involved organization have to be 
deter mind and their duties their duties to be known. 
Organizations like ,municipalities ,province governor, 
traffic organizations and Education organization.
Knowing that a great part on urban voyages done by 
public transportation means ,we have to promote their 
knowledge and culture of traffic .Some methods are: 
 -preparing instruction classes
-preparing instruction workshops
-taking exams and issuing license for eligible persons 
and making that license necessary.
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To  educate  the  plans  and  programs  prepared  ,some 
different  organization  like  Education  organization, 
Media and press can help.
Education organization can play an important role in 
educating the new generation and young adults.
To  improve  the  efficiency  of  these  instructions  by 
introduction  of  related  concept  in  their  education 
syllabus  prepared  by  traffic  and  police  organization, 
some  of  the  activities  and  goals  of  these  kinds  of 
education are:
-Making students familiar with the panels and traffic 
signs and lights and regulations.
-Educating the generation to obey the rules.
-Preparing educational films for peoples and especially 
for cyclist ,drivers and passengers.
-Preparing  short  courses  for  the  personnel  of  traffic 
organization ,experts in this area and municipality staff.
-Preparing seminars and conferences related to traffic 
and transportation.
-Designing instructional bulletins on related issues.
-Designing Data – base on educational issues related 
and finally educating drivers specially drivers of public 
transportation vehicles.
Public  media  ,TV  and  radio  ,are  the  most  favorable 
and most effectives means among all people that can 
play important role in promoting traffic culture .In our 
country  ,many  endeavors  have  been  done  on  these 
areas .Production of instructional programs can be an 

effective way to educate and promote the public traffic 
culture .Some programs like:
-giving  idea  to  the  TV  program  producers  ,TV  ads, 
warning .Hidden camera ,conferences ,round table ,etc.
-press and news papers are also can help in developing 
this issue.
Municipalities  are  the  organization  with  many 
influences  that  con  propagate  the  traffic  culture. 
They  can  promote  this  culture  through  the  publicity 
billboards ,designing parks and spaces for instruction 
of these issues .Information panels etc.

Police organization
The police can have an important role, by holding 
educational courses, TV programs, conferences, 
journals to educate traffic regulation.
To investigate the efficiency of these programs and 
improve them, they have to ask people to give their 
ideas on their activities.
As a conclusion, to solve the traffic problems and 
reduce its effect we need the actions and cooperation 
of three levels of micro, intermediate and macro levels 
to change public beliefs.
As the second and intermediate level, organization and 
social groups have to organize the traffic regulations 
by education and finally as a macro level, society have 
to take actions to reduce traffic problem by accepting 
and promoting culture.
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