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رساني و مديريت  و امداد نجاتوادث رانندگي، تدابير بهبود عوامل موثر بر ح
  كاهش اثرات سوانح

  
  ٢، پرويز رزميانفر١داوود براتي

 
 
 
  

  چكيده
اي در كشور ما، تاكنون موجب تحميل خسارات و تلفات قابل توجهي شده و در اين  حوادث و سوانح رانندگي و جاده

 به  آن با توجه به مطالعات و آمارهاي موجود، مورد بررسي اجمالي قرار گرفته و در ادامهكه عوامل بروزمقاله سعي شده 
هم چنين با توجه به . رساني و نجات مصدومين پرداخته مي شود ها در جهت اهداف امداد بعضي از تاكتيك ها و روش

سوزي و راهكارهاي بهبود   بر بروز آتشكننده در وسايل نقليه در ساليان اخير، عوامل موثر هاي نگران سوزي بروز آتش
 در زمينه حوادث سازي در پايان، پيشنهادات و كليات برنامه ايمن. گيرد رابر آن مورد بحث اجمالي قرار ميايمني در ب

  .شود رانندگي و جاده اي مطرح مي
  جات رساني و ن  امداد -اي   مديريت كاهش اثرات حوادث جاده-اي  حوادث جاده:هاي كليدي واژه

  

  :قدمه م -۱
ل نقليه در زندگي بشر و همچنين رشد جمعيت موجب شده اثرات نامطلوبي از نظر يتوسعه تكنولوژي و افزايش روز افزون وسا

  .ناپذيري پديد آيد و جاني جبران همراه با خسارات مالي ،تصادفات و سوانح حمل و نقل
ه حاكي از آن اه تحقيقات جاده و حمل و نقل بريتانيا انجام گرفتتحليل دقيق آمار تصادفات در سطح جهان كه توسط آزمايشگ

باشد و از   بيشتر ميكشورهاي صنعتي در مقايسه با ،ودرو در كشورهاي در حال توسعههر خ يمير به ازاو است كه ميزان مرگ
 ،رهاي در حال توسعهو تلفات انساني رو به كاهش است در كشو نرخ تصادفات ،رغمي كه در كشورهاي صنعتي هسوي ديگر ب
ترين  عمل آمده مهم وجه به تحقيقات بهبا ت. به افزايش است ت و تلفات روگر آن است كه در ساليان اخير نرخ تصادفا آمارها بيان

  . باشد  شامل موارد ذيل مي،و خسارات تعلل رشد تصادفات و افزايش تلفا 
  رشد جمعيت  -
  فرهنگي و اقتصادي،فقر اجتماعي -
 ل نقليه موتوري يش وساافزاي -
 كاهش استفاده از وسايل نقليه عمومي  -
  .ها سيسات زيربنايي راهاها در ت نواقص و كاستي -

 كه سالمتي و ايمني عمومي را در معرض خطر جدي ياي به عنوان يكي از معضالت  تصادفات جاده،در اغلب كشورهاي جهان
بوده و اي  كننده ر ايران نيز مطابق آمار نرخ تصادفات و خسارات در حد نگرانباشد و در اين رابطه در كشو  مطرح مي،قرار داده

 ، در اين رابطه مطابق بررسي آمارها.باشد والن ذيربط ميوهمواره در ساليان اخير موجب تشويش و نگراني خاطر مديران و مس

                                                 
 مدير ستاد بحران سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني –ترازي هيات علمي  هم( وق ليسانس مهندسي ترافيك  ف– مهندس مكانيك - 1

 )تهران
 معاون آموزش و تربيت بدني سازمان آتش نشاني و خدمات –هيات علمي  هم ترازي( فوق ليسانس مديريت بحران - مهندس شيمي- 2

 )ايمني تهران
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 از آن تعداد رتبايش يافته است و م درصد افز۶۵ ميزان تصادفات در مجموع حدوداً ،۷۵ تا ۶۶ از سال ، سال۱۰در طي 
  . دهد  مي درصد افزايش را نشان۱۵ و ۷ترتيب اي به  ها و مجروحين ناشي از تصادفات ترافيكي جاده كشته

  

 : عوامل بروز سوانح و تصادفات  -۲
 ، وسيله نقليه تابعي از متغيرهاي مربوط به،دهد كه علل اصلي تصادفات و سوانح حمل و نقل عمل آمده نشان مي هتحقيقات ب

هايي   محيط و عوامل انساني است و بعضي از كارشناسان و متخصصان اعتقاد دارند كه بهبود ايمني در اين زمينه با روش،جاده
هش اثرات نداشته و  تأثير چنداني بر كا  مفيد اما)از قبيل بستن كمربند ايمني(يير عملكرد و عادات انسان دارد كه سعي در تغ
گيري از ابزارهاي   در نقطه مقابل با استفاده از تدابير مهندسي مانند بهره.باشد كنترل آن به راحتي ميسر نمي به عبارت ديگر

توان با لحاظ آناليز   مي،خيز ها و حذف نقاط تصادف  اصالح طرح هندسي راه، جداسازي ترافيك،دقيق كنترل سرعت و ترافيك
  . هاي بهبود ايمني گام برداشت اف طرحهزينه و فايده به نحو مؤثري در جهت تحقق اهد

 تركيب و ميزان . جاده و محيط دخالت دارند، وسيله نقليه، فاكتورهاي مربوط به راننده،اي در بيشتر تصادفات و سوانح جاده
افي در مورد ويژه در ايران به علت عدم وجود اطالعات ك ه در بروز تصادفات نسبتاً دشوار بوده و ب،ثير و تداخل فاكتورهاي فوقات

 چنين ،طوركلي و تقريبي ه دشوارتر است ب،)رغم اهميت موضوع ناچيز و ناكافي است هايي كه به تحقيقات و پژوهش( ،تصادفات
در بروز تصادفات ايران  در صد ۱۸و وسيله نقليه در حدود  درصد ۲۲ عامل جاده ، درصد۶۰ در حدود ،آيد كه عامل انساني برمي

  .نقش دارند
  

 :هاي حمل و نقل سازي سيستم هاي ايمن اهش خسارات ناشي از تصادفات و برنامهتدابير ك -۱
ري در ثوتوان گام م گذاري مناسب مي ريزي صحيح و قانون  با يك برنامه،با توجه به تجربيات و مطالعات به عمل آمده      

مدت به  مدت و ميان ها در دو فاز كوتاه جهت جلوگيري از بروز تصادفات و يا كاهش خسارات ناشي از آن برداشت اين برنامه
  .شود اختصار توضيح داده مي

  
  مدت   فاز كوتاه )الف 

  كنترل ميزان ساعات رانندگي به صورت پيوسته  -
 كنترل سرعت رانندگي  -
 راه و نظارت بر اجراي قوانين رانندگي  زني پليس افزايش عمليات گشت -
 به صورت دقيق رعايت فاكتورهاي ايمني در مراحل طراحي خودرو  -
  ايمني در پروسه ساخت و توليد انواع خودروها رعايت مالحظات -
 كننده و سيستم اطفا خودكار در خودروها  ايمني از جمله خاموشتمهيد و تدارك وسايل  -
 ها و معابر و اجراي آن  لحاظ نمودن مالحظات ايمني در طراحي راه -
  

  مدت  فاز ميان) ب 
  ها و كنترل سطح توانايي آنان   بازآموزي،دگانهايي براي تعليم رانن برنامه -
  هايي براي ارتقا سطح فرهنگ ترافيكي جامعه  برنامه -
  نامه  ساماندهي امور صدور گواهي -
  رساني به مصدومين و مجروحين تصادفات  هاي پزشكي و امداد توسعه خدمات فوريت -
هاي  و كيف كمككننده   خاموشنصب كپسول تشويق و ترغيب مردم به استفاده از وسايل ايمني از جمله كمربند و -

  اوليه 
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  كارگيري نتايج آنها در جهت توسعه و ترويج ايمني  هانجام مطالعات و تحقيقات و ب -
  هاي سازنده وسايل نقليه  كنترل كيفي قطعات حساس در كارخانه -
 ها   معابر و بزرگراه،ها تدوين مقررات و ضوابط ايمني در طراحي راه -
 
  يفي امدادرساني در سوانح و تصادفات تدابير بهبود ك -۳

  هنگام رسيدن به محل حادثه ) الف 
 .باشد  در جهت افزايش ايمني و كاهش اثرات به قرار ذيل مي،نكات مهم در زمان رسيدن به محل حادثه

  .ه را از افراد متفرقه تخليه نمودقبل از هر اقدام بايد به نيروي امدادي اطالع داده و محيط حادث -
مايع بررسي شود و   نفت و گاز،خطرناك از جمله بنزين ديده از نظر نشت مواد خودرو يا خودروهاي صدمهوضعيت  -

  .اشتعال به نحو اصولي اقدام شود سازي و تخليه مواد قابل نسبت به پاك
 .وضعيت قرارگيري مصدوم در داخل خودرو كامالً بررسي شده و نتايج به نيروهاي امدادي اطالع داده شود -
حركت شود و براي ثابت نمودن آن از  ديده در جاي خود ثابت و بي  بايد خودرو صدمه،يابي به مصدوم  از دستقبل -

 .استفاده شود.. . سنگ و، الوار،طناب
دستي روي  كه ترمز دستي مورد توجه قرار گيرد و درصورتي  وضعيت ترمز،جايي و انتقال خودرو هدر صورت نياز به جاب -

 .  كندتهاي جلو حرك كند خودرو بايد به سوي چرخ هاي عقب عمل مي چرخ
  

  نجات مصدومين از صحنه تصادفات ) ب 
ها و فاكتورهايي كه بايد در حين نجات مصدومين از تصادفات مورد توجه قرارگيرند به صورت خالصه  در اين بخش روش       

  .گيرد مورد بحث و بررسي قرار مي
  : دستيابي به مصدوم   -

 صدوم به عوامل زير بستگي دارد دستيابي به م
   وضعيت مصدوم . نحوه قرارگرفتن خودرو               .صحنه تصادف                        . 

 دستيابي به مصدوم ممكن است به راحتي با بازكردن درب خودرو و يا به سختي با استفاده از ابزار ،با توجه به عوامل فوق
پذير  در اين رابطه دستيابي به مصدوم از چهار طريق ذيل امكان. اي همراه باشد رو در قعر درههيدروليكي و برداشتن سقف خود

  : است 
  دستيابي به مصدوم از طريق درب خودرو  

توان از چند طريق ذيل به  ها ميسر نباشد مي طرف آسيب ديده باشد و امكان بازكردن درب كه خودرو از دو صورتيدر      
  .مصدوم دست يافت

  .توان به مصدوم دست يافت  ميHach backز طريق درب عقب كه در بعضي خودروها مثل ا •
 .ن از اين طريق به مصدوم دست يافتتوا تشك به شكل ضربدري است مي پشتدر خودروهاي قديمي كه ساپورت  •
 .كردن درب را باز نمود  به طريق اهرم،با استفاده از ديلم و يا تبر •
 . توان درب را باز نمود هاي قفل مي كردن ساچمه  و خردسنبه و چكشاز با استفاده  •
    .جك سوسماري از بازكردن درب با استفاده •

  :يابي به مصدوم از طريق پنجره و شيشه خودرودست 
هاي جلو يا عقب را جدا كرد و سپس شيشه را  جهت دستيابي به مصدوم از طريق پنجره خودرو، بايد ابتدا الستيك شيشه     

  .كردن يك پيچ گوشتي خارج نموده و داخل اطاق خودرو شد ده از اهرمبا استفا
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  :ش بدنه خودروريابي به مصدوم از طريق بدست 
ها نتوان به مصدوم دسترسي پيدا كرد، بايد يا استفاده از جك و قيچي هيدروليك يا دستگاه  ها و شيشه اگر از طريق درب      

  .وم دست يافتهوا برش، بدنه خودرو را بريده و به مصد
هاي ضعيف  يكي از قسمت. استفاده از هر يك از وسايل بستگي به وضعيت خاص صحنه تصادف و تشخيص فرمانده دارد

  .توان با دو برش طولي و يك برش عرضي سقف ماشين را بريد و داخل آن شد باشد كه مي خودرو، سقف آن مي
  :كردن خودرو دندستيابي به مصدوم از طريق بل 

 زمين برخورد كرده و كاپوت، پانل داشبورد و يا فرمان به سمت بدن ه خودرو واژگون شده و يا با سقف و بدنه باگر     
خودرو را به مصدومين  رعايت وضعيت و ثابت نمودن با مصدومان فشرده شده باشد، براي دستيابي به محبوسين بايد ابتدا

  .حالت اوليه برگرداند
بادي، خودرو را به حالت  دام به تثبيت و مهار خودرو نموده و سپس با استفاده از جرثقيل، تيفور و جككار، ابتدا بايد اق براي اين

  .اوليه برگرداند
  سازي مصدوم  رها -

و با اصولي هاي  كردن مصدومين وجود دارد با روش عي كه جهت خارجندر اين مرحله از عمليات امداد و نجات، بايد موا        
  :شود در اين رابطه به ذكر چند مثال پرداخته مي. هاي مناسب برطرف نموداستفاده از ابزار

هاي سقف با ابزار موجود مصدوم را از خودرو  توان با بريدن ستون كه سقف خودرو مانع از رهايي مصدوم باشد مي درصورتي
ر اورژانس در محل، به منظور باشد و مهم اينكه حضو ين كار جك و قيچي هيدروليكي مياخارج نمود، بهترين وسيله براي 
  .باشد كاهش اثرات حوادث الزامي مي

و با استفاده از زنجير محكمي، و  كه فرمان خودرو مانع از رهايي مصدوم باشد بايد به وسيله جك هيدروليكي صورتي در         
  .شدن فرمان از روي مصدوم شده و او را رها نمود با اتكا به شاسي و فرمان، موجب آزاد

بر و يا بريدن  موجود يا پدالبايد با بريدن پدال با ابزارهاي كه پدال ترمز و كالچ مانع از رهايي مصدوم باشد  درصورتي         
  .كف خودرو نسبت به رهايي مصدوم اقدام نمود

سوزي   جرقه ايجاد و آتش،جابي جك ههايي كه بنزين نشت پيدا كرده و احتمال آنكه در اثر جاب در تمامي موارد، در زمان        
سوزي به  گيري از آتش هاي ديگر به منظور پيش جرقه استفاده شود، و احتياط اي مثل پتك ضد جرقه رخ دهد بايد از ابزار ضد

ي به كار رفته در درها و زير فرمان جلوي بعضي هاي هوا  كيسهي كه بايد مورد توجه قرارگيرد موضوع مهم ديگر.عمل آيد
  .گيري كرد دقت كافي مبذول و از كاورهاي مخصوص بهرهدر اين مواقع بايد اند،   عمل ننموده كههاست خودرو

  
  سوزي  ايمني وسايل نقليه در برابر آتش-۴

  :ترين آنها عبارتند از شماري بستگي دارد كه مهم ايمني وسايل نقليه به عوامل بي      
   سرويس و نگهداري اصولي-رفته در آن               كار ه مواد ب-شكل و طراحي                                -
  هاي ايمني در خودرو  سيستم-                                  نوع سوخت  -

زنه  نابع آتشزنه همواره در كنار هم وجود دارند، م در وسايل نقليه مواد قابل اشتعال به ويژه بنزين، اكسيژن و منابع آتش      
زنه  هايي كه در سيستم جرقه جرقه. باشد رساني وسايل نقليه مي ي و يا ديگر نواقص سيستم برققر ضعيف بشامل اتصاالت

  .شوند زنه محسوب مي گازهاي داغ خروجي از ديگر منابع آتش ،شود وسايل نقليه توليد مي
 وسايل نقليه علتي غير از ها در سوزي شسوزي در وسايل نقليه، بيانگر آن است كه اكثر آت تحقيقات درباره علل ايجاد آتش       

از سوي ديگر مطابق تحقيقات به عمل . سوزي گزارش شده است  از هر هزار تصادف يك مورد آتشاند و تقريباً داشتهتصادف 
 اثر تنفس هاي آتش و يا بر سوزي وسايل نقليه يا بر اثر تماس مستقيم با شعله  در هنگام آتشيآمده، جراحات و تلفات انسان

  .باشد گازهاي داغ و سمي مي
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پردازند  هاي تحقيقاتي مختلفي در اروپا و امريكا، در اين موضوع به تحقيق مي ايمني در خودروها؛ سازماناهميت    با توجه به 
  :هاي زير اشاره نمود توان به سازمان كه از جمله مي

1- National Transportation Safety Board (NTSB) 
2- Bureau of Motor Carrier Safety (BMCS)  

هاي مرتبط با ايمني در خودرو و سوانح   و اهتمام جدي، با آزمايشات و پژوهش در زمينههاي مزبور، با انگيزه سازمان          
حمل هاي  به ويژه در مورد حمل و نقل كاالهاي خطرناك، به طور مستمر در جهت بهبود روش. نمايند حمل و نقل، فعاليت مي

  .نمايند و نقل و كاهش اثرات سوانح و حوادث كوشش مي
خطرناك، هنوز هم اتفاق  هاي حمل و نقل مواد سوزي و انفجار در وسايل نقليه و يا سيستم هايي آتش رغم چنين فعاليت علي

  .نمايد اشاره مي، حادثه قطار نيشابور ۱۳۸۳اي در كشور ايران در سال  افتد، در اين رابطه به ذكر نمونه افتاده و مي
هاي حمل و نقل، كامل، دقيق و  هاي مختلف سيستم هاي مرتبط با اجزا سيستم امروزه تالش بر اين است كه استاندارد      

  . يابند ايمني افزايشبيااطرات كاهش يافته و ضرخها و م كاربردي باشد تا ريسك
سزايي در افزايش ايمني دارد، مقررات و استانداردها به   تاثير بهسوخت در وسايل نقليه كهها براي كنترل نشت  در اين استاندارد

 پژو توليد داخل، وهايي كه در خودر سوزي رسد كه آتش مي صورت مستمر تكميل و توسعه يافته است و در اين رابطه، به نظر
 وسايل نقليه در ساليان اخير در ها و حوادث سوزي در اين بخش از مقاله، آمار آتش. داده قابل تامل باشد در ساليان اخير رخ

  .گيرد تهران مورد بررسي اجمالي قرار مي
  

   در تهران۸۳ تا ۷۹ي اه آمار حريق و حوادث وسايل نقليه در سال
از آن مطلع و در آن   آتش نشاني تهرانسازمانهايي است كه  سوزي شود كه آمار ذيل مربوط به حوادث و آتش متذكر مي

  .باشد وده و قطعاً آمار واقعي از مقادير ذيل بيشتر بوده و يا ضريب افزايش نيز باال ميت اطفا و امداد نماعملي
  

   در تهران۸۳ تا ۷۹تعداد آتش سوزي خودرو در سالهاي : ۱جدول 
  ۸۳درصد افزايش در سال   ۸۳سال   ۸۲سال   ۸۱سال   ۸۰سال   ۷۹سال   
  ۶/۱۱  ۹۱۰  ۷۳۷  ۶۹۴  ۵۸۳  ۴۶۴  تعداد

  
   در تهران۸۳ تا ۷۹هاي  وسايل نقليه در سال) ادفاتتص( آمار حوادث  -۲جدول 

  فوتي  مصدوم
  سال

تعداد 
حوادث و 

ت فاتصاد
  رانندگي

  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن

خسارت به 
ميليارد 
  ريال

۷۹  ۲۲۲  ۵۷  ۲۶۵  ۳۲۲  ۵  ۳۴  ۳۹  ۶  
۸۰  ۳۲۷  ۹۱  ۴۲۳  ۵۱۴  ۱۰  ۶۱  ۷۱  ۷/۱۰  
۸۱  ۵۹۹  ۱۴۷  ۵۸۳  ۷۳۰  ۸  ۵۹  ۶۷  ۸/۱۵  
۸۲  ۴۲۶  ۱۲۹  ۴۰۳  ۵۳۲  ۸  ۴۹  ۵۷  ۲/۱۵  
۸۳  ۶۱۶  ۱۸۹  ۵۵۰  ۷۳۹  ۸  ۵۸  ۶۶  ۴/۲۷  

  
هاي حمل و نقل  ي از بروز سوانح و تصادفات در سيستمشمستقيم ناهاي مستقيم و غير هزينه توجه به نتايج آماري، اگربا        

كند كه ايمني در  يمايد و لذا ايجاب من  ميين جلوه، بسيار سنگكليهاي  را در نظر بگيريم مالحظه خواهيم كرد كه هزينه
ح  توجه جدي قرار گرفته و با اصالدوسايل نقليه و كاهش اثرات سوانح حمل و نقل، با نگرشي اصولي و همه سونگر مور

  .گيري نمود  و تصادفات و افزايش خسارات پيشرشد سوانح ها، از روند روبه ساختارها  و مرتفع نمودن نواقص و كاستي
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  :خطرناك حمل موادت قوانين ايمني در موردكليا
  :خطرناك وجود دارند شامل فاكتورهايي همچون موارد ذيل مي باشدقوانيني كه درباره مواد

  .ها خطرناك به منظور تسهيل در شناسايي آنجوزهاي الزم براي حمل و نقل موادفراهم نمودن م •
  .ها با نصب تابلوي مناسب بر روي آنمشخص كردن وسايل نقليه حامل موادخطرناك  •
  .رناكطخها و انبارهاي مخصوص مواد بندي تاندارد نمودن بستهاس •
  .قوانين مرتبط با بارگيري، تخليه و حمل و نقل •
  .قابل دسترسي بودن قوانين فوق براي متصديان حمل و نقل •
  .بازرسي و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات ايمني در حمل و نقل •
  .لها، تمرينات و مديريت ايمني در حمل و نق آموزش •
  .هاي حمل و نقل ها و وسايل ايمني و حفاظتي در سيستم سيستم •

نفر ها  الذكر، ده توجهي به فاكتورهاي فوق پردازد، در حادثه قطار نيشابور، به علت بي اي مي      در اين رابطه به ذكر نمونه
نشانان و امدادگران  توجهي از آتش  و خسارات بسيار سنگيني را متحمل شده و حتي تعداد قابلمصدوم، مجروح و يا فوت نموده

  .جان خود را از دست دادند
  

  :اهم مالحظات ايمني در طراحي وسايل نقليه
 فاكتورها و مالحظات ايمني به گونه اصولي ،گر آن است كه اگر در پروسه طراحي و توليد هاي تحقيقاتي بيان نتايج فعاليت     

ايم و بايد بستر مناسب براي  و سوي ايمني پايدار در وسايل نقليه رهنمون شدهسزايي به سمت  نحوه به به رعايت و اجرا شود
در اين بخش از مقاله . ملحوظ نظر قرارگرفتن فاكتورها و متغيرهاي تاثيرگذار در ايمني در مراحل طراحي و توليد فراهم گردد

  .شود هم مالحظات ايمني پرداخته ميااي از  به ذكر خالصه
  

  :ي در خودروهاكنترل مواد سوختن
ها  پوش ينات داخلي و كفي تز،ها هاي مختلف خودرو، از قبيل تودوزي صندلي مقدار زيادي از مواد به كار رفته در قسمت

سوزي  هار نمود، آتشم به داليلي حريق در خودرو ايجاد شود و نتوان آنرا در لحظات ابتدايي كنترل و ار بنگاشتعال بوده و ا قابل
و   از نوعي انتخاب شوند كه نرخ اشتعال  به كار رفتهمواد به طور كلي بايد. ن كامل وسيله نقليه خواهد شدباعث از بين رفت

  .آن در حد پايين باشد تا فرصت كافي براي نجات سرنشينان فراهم باشدگازهاي سمي حاصل از اشتعال 
  

  :رساني وسايل نقليه مخزن سوخت و سيستم سوخت
نشت و انفجار، عامل مهمي در كاهش اثرات در سوانح حمل و نقل تلقي  ضربه، بودن آن در برابر موقعيت مخزن سوخت و مقاوم

  .شود مي
سوزي خودروها شده، در حوادثي  با توجه به نتايج تحقيقات به عمل آمده، اكثر حوادثي كه منجر به جرح و مرگ ناشي از آتش

  .سوزي بوده است  كانون اصلي نشت بنزين و نوع آتشدارد،سوخت قرار  بوده كه قسمت عقب خودرو يعني جايي كه مخزن
 لذا ،ها و اتصاالت موجب تحميل خسارات قابل توجهي خواهد شد گاز از مخزن، لوله هاي گازسوز نيز در صورت نشت در سيستم

  .سوز تدوين و نشر يافته است هاي گاز  درباره سيستم NFPA موسسه۵۸استانداردهايي از جمله شماره 
  

  :تم برق وسايل نقليهسيس
  :ايمني سيستم برق وسايل نقليه به سه عامل بستگي دارد كه عبارتند از

  سيم كشي صحيح  •
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   فيوزهاي مناسب                       تعبيه •
  سرويس و نگهداري اصولي سيستم برق خودرو •

  :پردازد الحظات ايمني ميهايي از م تم برق خودرو به ذكر نمونهسدر اين رابطه براي دستيابي به ايمني در سي
  محل نصب و چگونگي نگهداري باطري خودرو •
  ها هاي باطري و نگهداري از سرباطري سالم بودن سيم •
  مناسب بودن فيوزها و مدارات برقي •
  .هايي كه سيم در مجاورت فلزات داغ قرار دارد  در محلهايي با عايق مناسب خصوصاً بردن سيم كار به •
 يهخطرات گوناگون وسايل نقل •
  

عالوه بر موارد مطروحه، خطرات گوناگوني با توجه به نوع خودرو، سوخت مصرفي، طراحي و شكل آن وجود دارد كه پرداختن 
  :پردازد هايي مي به جزييات كامل آن از حوصله اين مقاله خارج بوده و به ذكر نمونه

اشتعال، روغن و ديگر مواد مشابه را مشتعل  بلقادرند مايعات قاشوند  كربن كه از لوله اگزوز خارج ميو داغ ذرات ريز  •
  .نمايند

  .شود سوزي مي ه سبب دودكردن ترمزها و گاهي آتشكند ك استفاده بيش از اندازه از ترمزها توليد حرارت زيادي مي •
وارد الستيك ديگر فشار بيش از اندازه كه به  و ها شدن يكي از الستيك در صورت بروز پنچري و يا بيش از اندازه باد •
  .سوزي شود شود حرارت داخلي افزايش يافته و ممكن است سبب آتش مي
سوزي  تواند آتش كننده به مواد قابل اشتعال، مي كننده و يا نزديكي بيش از حد گرم در صورت نقص در سيستم گرم •

 .رخ دهد
  

  :سوزي در وسايل نقليه تدابير كلي پيشگيري از آتش
  .منابع حرارتي و احتراقي دور نگهداشته شونداشتعال تا حد امكان از  مواد قابل -
هاي ناشي از تصادفات محفوظ بوده و با رعايت  سوخت بايد از آسيب  رساني و محل مخزن سيستم سوخت -

  .مالحظات فني و ايمني، در شرايط مناسب تمهيد و نگهداري شوند
  .صله كافي داشته باشدالكتريكي وسايل نقليه فا رساني بايد از لوله اگزوز و سيستم سيستم سوخت -
گيري از  مقاوم انتخاب شده و تدابير الزم جهت پيشخازن سوخت بايد از مصالح  و موادها، اتصاالت و م لوله -

  .مورد اجرا گذاشته شود تا از حفاظت كافي برخوردار باشندبه نشت سوخت، اتخاذ و 
  .مصون و محفوظ نگه داشته شوند، در برابر نقاط تيز و برنده رساني  سيستم سوختها و اتصاالت لوله -
سزايي در كاهش  كننده هاي مناسب دستي و خودكار، اهميت به بيني و تجهيز خودروها به خاموش پيش -

  .اثرات دارد

  
  گيري و پيشنهادات  نتيجه-۵

ا مورد بحث و هاي مرتبط با وسايل نقليه به صورت كلي و با رعايت اهم فاكتورها و متغيره سوزي ، حوادث و آتشدر اين مقاله
نتايج با توجه به . هاي مستقيم و غيرمستقيم اشاره گرديد كننده در رابطه با هزينه آماري نگرانبررسي قرار گرفت و نتايج 

رساني در حوادث  امدادنشاني و خدمات ايمني تهران كه يكي از متوليان مستقيم  تحقيقات و مطالعات و تجربيات سازمان آتش
هاي حمل و نقل و  باشد، تدابير كلي ذيل در راستاي بهبود ايمني سيستم فات و سوانح حمل و نقل ميهاي تصاد سوزي و آتش

  .شود هاي ملي و دولتي، مطرح مي سرمايهحفاظت از 
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فرهنگي، اقتصادي و فني مورد هاي مختلف با توجه به شرايط موجود  هاي مربوط به طراحي خودرو در بخش  استاندارد-الف
  .گرفته و به گونه اصولي تكميل و توسعه يابدبازنگري قرار 

  . نظارت بر رعايت و اجراي مقررات و استانداردهاي موضوعه، به صورت دقيق و مطمئن انجام گيرد-ب
  .وليتهاي قانوني، عمومي و خاص در مورد ايمني وسايل نقليه مشخص و قانونمند شده و ابالغ شودومس -ج
نشاني و ديگر نهادهاي مرتبط در جهت تحقق اهداف مشترك ملحوظ نظر قرار  هاي آتش سازمانهاي بيمه با   تعامل شركت-د

  .گيرد
 افزاري تكميل و توسعه يافته تا در رمنو   و خدمات ايمني از نظر تجهيزات و امكانات سخت افزارينشاني هاي آتش   سازمان-ه

  .انسيل كافي برخوردار باشند در سوانح حمل و نقل از پتها و امدادرساني سوزي زمينه كنترل آتش
  . توجه قرار گيرددهاي ايمني در وسايل نقليه مور ريزي در راستاي توسعه و تكميل سيستم هاي تحقيقاتي و برنامه فعاليت -و
سزايي در توسعه و ترويج فرهنگ  هاي عمومي و تخصصي در موضوعات مرتبط با ايمني در وسايل نقليه، تاثير به آموزش -ز

  .خودروها داردايمني در 
هاي حمل و نقل در شهرهاي كشور رخ داده در صورتي كه با  هايي كه در ساليان اخير در سيستم سوزي حوادث و آتش -ح

برداري از  ضمن بهرهتوان  ميسازي شرايط موجود  مورد بررسي و پژوهش قرار گيرند و با مستندهاي علمي و مفهومي  روش
  .سازي ملحوظ نظر قرار داشت  اقدامات ايمنها را در سلسله نتايج آن، اولويت

  .باشد هاي ايمني و حفاظتي بسيار ضروري مي هاي حمل و نقل به وسايل و سيستم  تجهيز خودروها و سيستم-ط
هاي حمل ونقل، به رعايت اصول، ضوابط و استانداردهاي ايمني در  كنندگان سيستم ازندگان و مصرف تشويق و ترغيب س-ي

  .يب ايمني الزامي استادر جهت افزايش ضر برداري ي، ساخت و بهرهزمينه هاي طراح
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