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می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از ۲۰ 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جدی اسـت.

 از تمام لحظات سفر باید نهایت استفاده را کرد، لحظه هایی که شاید هیچ وقت دیگر تکرار نشود. اگر در مسیر 
به جایی رسیدید که می شود توقف کرد، حتما این کار را بکنید؛ اگر جاده را بند نمی آورید، کمی آرام تر برانید تا از 
جاده هم استفاده کنید. تخت گاز رفتن و دو ساعته به مقصد رسیدن قدیم ترها که امکانات نبود مد بود، نه االن! 
امروز، سالنه سالنه پیمودن و غرق لذت شدن رو بورس است. می گویید نه؟ امتحان کنید! دو ساعت بعد از این که 

از خانه راه افتادید حتما جایی توقف کنید و چیزی بخورید. موسیقی های خوب انتخاب کنید و گوش بدهید.

از مسیر لذت 
ببرید!

محور  سبزوار-گناباد

محور تهران- مشهد

گردنه حیران

اگرچهكهجادههايمنتهيبهگنابادچندان
پرمسافرنیستنداماشایدهمینخلوتيبیشاز
حدباعثشدهكهاینمحوریكيازمحورهای
حادثهخیزكشورباشد.فاصلهسبزوارتاگناباد
ازروينقشهچیزيدرحدود800كیلومتراست
كهدرچندنقطهحادثهخیزبودهوعمالدرحال
جایگزینشدنبامحورهايموازياست.بااین
همهلذتحضوردركویرنمــكایرانوعبور
ازشــهرهايتاریخيچونبردسكن،كاشمر،
قائنو...هنوزاینمسیررابهعنواناصليترین
گزینهبرايكســانيگذاشتهكهميخواهنداز
شمالشرقيكشوربهسمتشــرقواستان

سیستانوبلوچستانبروند.

دراینمســیرچندنقطهبیشترازدیگر
جاهاپرتصادفبودهاندوبيشكشعاعهفتاد
كیلومتريبردســكندربینایننقاطجایگاه
اولرادارد.جادهدراینمســیرعرضبسیار
كميداردباشــیبهايزیاد،پیچهايتندو
درههايمرگبار.دربهارمعموالغبارصبحگاهي

ومهساعتهاينخستینشب،جایيبرايدید
مناسبرانندهباقينميگذارندوهمیندالیل
باعثشدهكهجادهاینشهرســتانبهجاده
حادثهخیزخراســانرضويبدلشود.درست
درنقطهمقابلدرمكانهایيچونقلعهنوبهار
وعمرانيهمكهازبخشهايگنابادهســتند،
پیچهايتندوحیواناتاهلياصليتریندلیل

تصادفاتبهحسابميآیند.

جادهكویريویژگيهايخاصيداردو
رانندگيدرآنبادیگرجادههاازاساسفرق
ميكند.برايیكرانندگيایمندراینمحور،
بایدمراقببودكهتوصیههايایمنيســفر
ورانندگيبهدرســتيرعایتشوند.دراین
محور،قیرازآسفالتجادهبیرونزدهوترمز
ماشینهابهســختيميگیردشایدبههمین
دلیلاســتكهبخشعمدهايازتصادفات
اینمحورســپربهسپراستكهمعموالهمبه
واژگونشدنودربعضيمواقعآتشگرفتن

خودروهاختمميشود.

گردنه حیران، مسیر  ارتباطی آســتارا و اردبیل  است. 
این گردنه کــه آخرین منطقه حفاظتی اســتان اردبیل 
به شــمار می رود، از یک طرف مشرف به کوه های پوشیده 
از جنگل های انبوه  اســت و ازطرف دیگر مشرف به دره ای 
نه چندان عمیق که از میان آن رود آستارا، »آقچای« عبور 
می کند. با وجود این كه گردنه حیران چندان مرتفع نیست 
و ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح آب های آزاد تنها حدود 
۱۵۰۰ متر است، در تمام طول سال مه این جاده را پوشانده 

و دید رانندگان را كم مي كند. 

    رطوبت دریاي خزر به طور مســتقیم از شمال 
ایران به سمت رشته كوه هاي البرز و زاگرس مي رود و 
در واقع علت اصلی مه تقریبا دائمی گردنه حیران هم 
همین موضوع اســت، نه ارتفاع زیاد این جاده از سطح 
دریا. گردنه حیــران از این نظر نیــز اهمیت دارد که 
یکی از روستاهای تاریخی و ییالق بزرگترین خوانین 
آستارا و قشالق های غربی و شمالی این شهرستان در 
گذشــته بوده و اكنون هم یك مسیر دسترسي زیبا و 

مهم به شمار مي رود .

    حــوادث و تصادفــات مرگباری کــه در این 
گردنــه به خاطــر پیچ هــای خطرناک، مــه دائمی، 
سرعت های غیرمجاز و ســبقت های بی موقع اتفاق 
می افتد، جان بســیاری از مسافران را در معرض خطر 
قرار می دهد. با این وجود هیــچ کس نمی تواند منکر 
زیبایی حیران کننده گردنه حیران باشــد. كساني كه 
ادعاي رانندگي شان امان خیلي ها را بریده، معموال در 
پیچ هاي این محدوده دچار ســردرگمي مي شوند و با 
انحراف از مســیر اصلي عامل تصادف هاي زنجیره وار 
را مهیا مي كنند. بهترین روش حركت در این گردنه، 

سرعت كم و استفاده  از دنده سنگین  است.

    گردنه ها در فرهنگ سفر ما  به مكان هایي گفته 
مي شــوند كه تردد در آن ها به دلیل عوارض طبیعي، 
سخت و خطرناك هستند. بنابراین فقط گردنه حیران 
نیست كه جزو مناطق خطرناك محورهاي مواصالتي 
كشــور به حســاب مي آید؛ در جاده تهران-مشــهد، 
گردنه آهــوان و در جاده غرب، گردنه حســني هم به 
همین اندازه خطرناكند، اما یا مسیر جاده تغییر یافته 
و یا تردد در آن ها كم اســت و به همیــن خاطر آمار 
تلفات شان پایین گزارش شده است. بنابراین در حین 
تردد در هر جاده اي باید از گردنــه هاي احتمالي آن 
باخبر شوید و برنامه ســفرتان را طوري تنظیم كنید 
كه حین عبور از این مناطق، هم در هوشــیاري كامل 
باشید، هم مقررات رانندگي را به خوبي رعایت كنید و 

هم هوا روشن باشد.

یــاامامرضــا)ع(!وبعــدازایــنجمله
ســفربهمذهبيترینشــهرایــرانآغاز
ميشــود.مســیرمهــمنیســت،هدف
بارگاهطالیــيامامهشــتم)ع(اســتو
بــس.معروفتریــنمحوربرايرســیدنبه
شــهرمشــهد،ازمســیرتهران-مشهد
ميگذرد.تمامراههايفرعيازشمالوجنوب
بهاینمحورختممیشــوندتاسیلزائرانبه
حرمامامخودبرســند.اینجادهراميتوان
بزرگترینومهمترینجادهكشــوربهحساب
آوردچراكهآمارهــاحكایتازحضورروزانه
2میلیونمســافردرشهرمشــهددارندكه
تقریباهمگيبهنوعيازاینجادهراهيسفر
خودشــدهاندویاهمجواريباآقایشانرابه
پایانميرســانند.وجوداینتعدادمسافردر
هرجادهايخودميتواندخطرآفرینباشداما
عالوهبراین،اینمحــوربهدالیلدیگريهم

پرحادثهاست.

همشــلوغيجادهخطرناكاستوهم
خلوتيآن.اگرازتهرانعازماینسفرهستید
بایدنقاطشلوغجادهراتامقصدبشناسیدكه

ناگهانباخطربرخــوردباخودروهايمتوقف
شدهجلویتانروبهرونشــوید.عالوهبرتمام
شهرهايبینراهيكهنقاطپرترافیكجادهرا
ميسازند،مكانهاياستراحتبینجادهاي،
پلیسراههايمهموحســاس،گشــتهاي
نامحســوسپلیسو...مكانهایيهســتند
كهخودروهابهطورناگهانــيدرآنازدحام
ميكنندوباعثكنديترددوشــایدهمخطر
برخوردباماشینهايپشتيميشوند.خلوتي
همالبتــهنگرانكنندهاســت.مخصوصادر
فاصله300كیلومتريشــاهرود-سبزواركه
عموماباعثخوابآلودگيرانندهميشودو

تصادفهايآنچناني!

مسیر900كیلومترياینمحور،پراستاز
محلهایــيكــهبعضاآســفالتســالمي
ندارنــدوعــوارضجــادهباعــثتكان
خوردنهــايمكررخــودرووواژگونيآنها
ميشود.ایندســتاندازهابیشتردرنقاطي
چونپاكدشت،حومهشــاهرود،نرسیدهبه
دامغانومحدودهنیشابورقراردارندكهباید

حسابيمراقبآنهابود.
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راهنمایی برای مسافرت در 10 جاده حادثه خیز کشور )بخش پایانی(

قاتالن دلربا
آمارتصادفهاومرگومیرهایناشیازآندرکشورماباالست.بخشعمدهای
ازسفرهایتابستانیهمازطریقوسایلنقلیهشهریانجاممیشود.کافیاست
رانندهبیاحتیاطباشدوجادههمناهموارتاتلخیحادثهکامخانوادهایراتغییر
دهد.ایندرحالیاستکهاگرپیشازسفراطالعاتخودمانراازراهومسیر

مسافرتبیشترکنیم،درجهاطمینانسالمتیسفرماننیزباالترمیرود.سعی
کردهایماطالعاتمفیدیرادرباره10مسیرپرترددکشوربرایشماجمعآوری
کنیم.بدیهیاستکهاتفاقدرهرجادهایممکناستبیفتدوانتخاباین10

محورصرفابهدلیلتجربیاتگذشتهاست.
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محور بندرعباس- سیرجانمحور میانه- زنجان 78

براي رفتن به تبریز و زنجان، استفاده از جاده میانه، گزینه 
منطقي هم در كاهش مسافت به حساب مي آید. مسیر اتوبان 
شده مابین زنجان و میانه اما یكي از جاده هاي پر تصادف كشور 
هم به حساب مي آید. جاده ها هر چه بومي تر باشند، خطرناكتر 
هســتند چرا كه معموال توجه كمتري از سوي رانندگان در 
این مســیرها وجود دارد و از طرفي مشكالت و كاستي هاي 
جاده بیشتر است. با این همه محور زنجان - میانه نه به دلیل 
این مشکالت بلكه به خاطر مسائلي ظریفتر همیشه یكي از 

كانون هاي خطرات رانندگي در كشور به حساب مي آید.

  چند ســالي اســت كه موضــوع مرمت و بازســازي 
راهدارخانه هاي آرادان، ارمغانخانه، نیك پي و شهرستان قدیم 
به میان آمده و کار های خوبی انجام شده اما شرایط جوی در 
این جاده بعضا مشکالت زیادی پدید می آورد. بنابراین پیش از 
آن كه كارتان در این جاده به مشكل بر بخورد تجهیزات ایمني 

الزم را با خود بردارید.

    عالوه بــر برف و طوفــان، یكي از دالیل بســیاري از 
تصادفات در این جاده، انحراف به طرفین خودروهاست. در 
شب ها این محور بسیار خلوت بوده و رانندگان به این خیال 
خوش كه تخلفات شان از چشــم قانون به دور است، جاده را 
از پاشــنه در مي آورند، غافل از این كه همین كار به معناي 
تصادفات دلخراش است؛ تصادفاتي كه تعداد كشته هاي آن 

براي چنین جاده نه چندان حیاتي، زیاد به نظر مي رسد. 

اگر بخواهید از بندرعباس به هر شــهري در نیمه 
شمالي كشور بیایید، یك راه بیشتر ندارید و آن رسیدن 
به شهر سیرجان از محور بندرعباس- سیرجان است. 
بنابر گزارش پلیس راهنمایــي و رانندگي، این جاده 
یكي از پرحادثه ترین جاده هاي كشــور است، چرا؟ 
چون تقریبا تمامي ترددهاي جنوب به شمال كشور 
از مبدا بندرعباس در این جاده اتفاق مي افتد و شاید 
همین شلوغي زیاد، این جاده كویري و بي خطر را به 

یك جاده پرحادثه  بدل كرده است.

 روزانه 45 هزار وســیله نقلیه ســواری از جاده 
بندرعباس- سیرجان رفت و آمد می کنند، اما این تعداد 
در برابر آمار تردد خودروهاي سواري از جاده هاي پرتردد 
كشور چندان قابل توجه نیست. موضوعي كه رانندگي 
را در این جاده خطرناك مــي كند، بحث خودروهاي 
سنگین است. بر اساس آمارها حدود 60 درصد ترانزیت 
کاالی کشور از این جاده صورت می گیرد و این یعني 
خیل خودرو هاي سنگین، تریلي ها، كمپرسي ها و دیگر 
خودرو هاي باري كه تردد را براي خودروهاي شخصي 
با مشكل مواجه مي كنند. شاید به همین خاطر است 
كه اكثر تصادفات در این جاده از ســوي رانندگان غیر 
حرفه اي انجام مي شود، رانندگاني كه نمي دانند یك 
ماشین سنگین نه قدرت مانور ماشین هاي سواري را 

دارد و نه توانایي توقف به موقع را.

 مسأله بعد ســبقت هاي غیر مجاز است. هنوز 
بخش عمده اي از مســافران ترجیح مي دهند كه از 
جاده دوبانده و قدیمي این مســیر براي رســیدن به 
سه راهي ســیرجان اســتفاده كنند. دالیل شان هم 

معتبر اســت؛ امكانات 
رفاهي بیشتر، شهرهاي 
دیدني، جنــگل و... تا 
این جا هیچ مشــكلي 
در بیــن نیســت امــا 
 كوچكتریــن ســبقت

 نا به جایــي در چنین 
جــاده باریكي مي تواند 

تصادف دلخراشي را به همراه داشته باشد.

 جاده هاي كویري را باید شناخت. اگر راننده این 
جاده ها را بشناسد نه از رانندگي در آن خسته مي شود 
و نه پشــت فرمان چرتش مي برد. چون گرماي هوا 
اینجا زیاد است اولین توصیه ما استفاده زیاد از مایعات 
سرد است، اما نباید پشــت فرمان چاي بنوشید كه 
خطرش فرقي با خواب رفتن پشت فرمان ندارد! آب 
هم طراوت و بیداري مي آورد، هم جبران تعرق بدن 
و كاهش خواب آلودگي اســت و هم میزان ادرار بدن 
را زیاد مي كند. همین موضوع بهانه اي مي شود براي 
این كه راننده هر 100 كیلومتر كنار بزند و از ماشین 

پیاده شود.

 تابلوهاي این محور كم هستند اما اطالعات شان 
خیلي مهم اســت، جاهایي كه امكان تصادف با شتر 
وجود دارد پیش بیني شده، سرعت گیرها مشخص 
شده اند و فاصله تا حاشیه جاده به خوبي روشن شده 
است. رانندگان خواهشا به این عالئم خوب توجه كنند 
چرا كه بخــش عمده اي از واژگون شــدن خودروها 
در شــانه راســت جاده به خاطر عدم توجــه به این 

تابلوهاست.

 رانندگان ماشــین هاي سنگین براي خودشان 
قانون هاي مهم و نجات بخشي دارند. تجربه زندگي آنها 
در جاده ها باعث شده كه با نور ماشین به ماشین هاي 
اطراف عالمت بدهند. این عالمت ها آن قدر مهم هستند 
كه هم مي توانند جان شما را نجات دهند و هم مانع از 
یك تصادف غیر قابل جبران شوند. اگر معني نوردادن 
یك خودروي ســنگین 
را ندانستید، ساده ترین 
كار، احترام به او و راه دادن 
است، هر گونه لجبازي با 
این ماشین هاي سنگین 
یا خطر تصــادف را در بر 
دارد و یا تلخ شدن خاطره 

سفر.


