
  ترافيكي حوادث

 يجوان نياست. از آنجا كه حوادث، موجب مرگ در سن و جهان رانيدر ا رياز سه عامل اول بروز مرگ و م كيي
شود. سوانح و حوادث باالخص سوانح ترافيكي بعنوان  يرا موجب م يشترياز دست رفته عمر ب ياست، سالها

و كنترل عوامل خطر مؤثر در بروز  يييكي ازعوامل مهم و تهديد كننده زندگي انسانها درآمده است. شناسا
 نيجهت، در نظر گرفتن ا نيو مرگ در كشور بكاهد. بد ماريياز بار ب ادييز اريبس زانيحوادث  ميتواند به م

ساز تحولي شگرف  نهيتواند زم يو م افتهي تياهم اريسالمتي مردم در نظام تحول سالمت بسجنبه از مشكالت 

 ابييقابل دستاز سوانح و حوادث با خود مراقبتي  رييشگيبخش مهمي از پ. ددر خدمات بهداشتي را فراهم آور

 يريشگياست. الگوي جامعه ايمن به عنوان چارچوبي مناسب جهت پ نقش مردمنكته مهم در نظر گرفتن  است.
 گوال نياست. ا نفعيذ يبا سازمان ها يبخش نيب ياز جلب مشاركت ها يريبا بهره گ يمنياز حوادث و ارتقاء ا

  كند. يم تياز طرف سازمان جهاني بهداشت به رسميت شناخته شده و از آن حما



  

  :يكياز حوادث تراف يريشگيپاهميت                                              

درصد موارد  ٩٠. دهندياز دست م يكينفر در جهان جان خود را به علت حوادث تراف ٠٠٠/٢٠٠/١همه ساله  
دوچرخه سواران  اده،يپ عابران.متوسط است   ايمربوط به كشورهاي با درآمد كم  يكياز حوادث تراف يمرگ ناش

در معرض خطر هستند  شتريب گر،يد هينقل ليو وسا لهاياتومب نانيبا رانندگان و سرنش سهيو موتورسواران در مقا
در ساعت سرعت دارد،  لومتريك  ٨٠كه ييدر تصادف باخودرو ادهيپ عابرانراهها نام دارند. ريپذ بيو كاربران آس
سرعت  شيبا افزا ادهياصالً شانس زنده ماندن ندارند. در واقع شانس زنده ماندن عابران پ يبيبه طور تقر

 .گذارديم ريسرعت بر شدت ضربه تصادف تأث نيهمچن ابدي يكاهش م كنديكه با آنها برخورد م ييخودرو
 يشهروندان يكنند به عبارت فايا يمگر آنكه تك تك مردم نقش خود را به درست ستيبار حوادث ممكن ن كاهش

  قانون مدار باشند.



وجود ندارد از لباس  يكاف ديكه د يطيشود كه در شب و در مه و غبار و در شرا يم هيتوص ادهيعابران پ به
فوق حتماً عالمت شبرنگ  طيدر شرا يچادر مشك اي رهيلباس ت دنيرنگ روشن استفاده كنند و درصورت پوش

توجه به  ،ييهوا يو پلها ادهيپ رعاب يروها، خط كش ادهيمجاز و پ يلباس خود نصب كنند. عبور از مكانها يرو
 اموزنديبه كودكان خود ب ديبا نياست. والد ادهيعابران پ يبرا يمنيا يها هياز توص ادهيپ نيچراغ مخصوص عابر

  .خطرناك است  يمكان ابانيكه خ

شدت تصادفات ترافيكى به ميزان زيادى ها بر تعداد و  افزون خودروها ترددها در شهرها و جادهبا افزايش روز
. حوادث كنديافزوده شده و ضايعات جانى و مالى ناشى از اين تصادفات، بار سنگينى بر جامعه بشرى تحميل م

 يكياز علل بروز حوادث تراف يكي موارهه ياز حواث است. تخلفات رانندگ يناش يها علت مرگ نياول يكيتراف
 ييراهنما نيو اِعمال قوان سي(نظارت پل يكنترل يطيعوامل مح ،يجوامع است. در بروز تخلفات رانندگ ةدر هم

 نياز مهمتر يكيبه عنوان  يعلل انسانهستند. اما  ليدخ منيناا يهاو راه راستاندارديغ ي)، خوردوهايو رانندگ

تا  ،يصالح رفتارهاي فردي و اجتماععامل، با ا نيا تخلفات و تصادفات است. زانيم نيشتريعوامل، موجب ب
است.  ياز عوامل مؤثر در تصادفات رانندگ يكي ،ياست. رفتارهاي پرخطر رانندگ رييشگيقابل پ ادييحدود ز

  . ذاردبگ ريآنها تاث يتواند بر رفتار رانندگ يمختلف م يجانيه يعمل رانندگان در حالتهاال عكس ةنحو

 كاهش :سرعت است تيمحدود يو اجرا نيياست كه شامل تع كيتراف يمنينظام ا يهسته اصلمديريت سرعت 

كاربران .دهدياز آن را كاهش م يو تلفات ناش ديشد يهاتيمصدوم ،يكيبروز سوانح تراف زانيسرعت ، م

كه سرعت كمتر  يدر تصادف با خودروئ و موتورسواران نيراه ها از جمله سالمندان، كودكان، معلول ريپذبيآس
 ييآنها در تصادف با خودرو است كه يحالدر  نيا نند ما يدر ساعت داشته باشد اغلب زنده م لومتريك ٣٠از 

مجاز  ريبا سرعت غ يرانندگ. شوندياغلب كشته م كنديدر ساعت حركت م لومتريك ٥٠از  شيكه با سرعت ب

سوم از تصادفات و  كيكه عامل بروز حداقل  از كشورهاست ياريراه ها در بس يمنيمطمئن معضل مهم ا ريغ اي
در آنها باال  ادهيپ نيتردد عابر زانيكه م ييها و در راه تصادفات است يتمام باًيتقر دركننده  ديعامل تشد
در  ديدر ساعت با لومتريك ٣٠به كار برده نشده است حداكثر سرعت مجاز  يكاف يجداساز داتياست و تمه

  .نظر گرفته شود
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