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 راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺷﺐ :
ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺷﺐ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ روز اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺧﻄﺮات وﯾﮋهی راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺷﺐ آﺷﻨﺎ
ﻧﺒﻮده و از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﯽاﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ .راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺷﺐ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺷﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ؟
ﯾﮏ ﺟﻮاب ﺳﺎده و واﺿﺢ ﺑﺮای آن ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ 90 .درﺻﺪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت دﯾﺪ او ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ در
ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻤﻖ دﯾﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻧﮓ و دﯾﺪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻦﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﺎدﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده؛ ﺑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ ﯾﮏ راﻧﻨﺪه 50ﺳﺎﻟﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ راﻧﻨﺪه 30ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﯿﺎز
دارد.
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺷﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای راﻧﻨﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدن ﺧﻮدروی ﺧﻮد و ﭘﯿﺮوی از ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ راه
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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 ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺟﻬﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺷﺐ:
¾ ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺷﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮاغﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﭼﺮاغﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﻪﺷﮑﻦﻫﺎ ،راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و
ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺑﯿﺮون و درون ﺧﻮدرو را ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺗﻤﯿﺰ و ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
¾ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زاوﯾﻪی ﭼﺮاغﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﺮاغﻫﺎﯾﯽﮐﻪ زاوﯾﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎده را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺪاده و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮری ﻣﻮﻗﺖ راﻧﻨﺪهﻫﺎی روﺑﺮو ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
¾ ﭼﺮاغﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮدروی ﺧﻮد را در ﻫﻮای ﮔﺮگ و ﻣﯿﺶ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮاغﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻤﺎ در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ از ﺷﺐ
و روز ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ " :دﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازهی دﯾﺪن اﻫﻤﯿﺖ دارد".
¾ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮدروی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﭼﺮاغﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﺎ ﻧﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﮐﻮری ﻣﻮﻗﺖ
راﻧﻨﺪه ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
¾ از ﺧﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدروی روﺑﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺑﺎﻻ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﺟﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ راﻫﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
¾ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺟﻠﻮﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ در
ﺷﺐ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ.
¾ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﺸﻢ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن زﯾﺮ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر،
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻦ  41ﺗﺎ  60ﺳﺎل ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر و ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻻی  60ﺳﺎل ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ دﯾﺪﺗﺎن
ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺷﺐ دارﯾﺪ ،ﻋﯿﻨﮏﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺿﺪاﻧﻌﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
¾ از ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر در ﺧﻮدرو ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .دود ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ و ﻣﻨﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ دﯾﺪ در ﺷﺐ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
¾ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده و ﻣﯿﺎنوﻋﺪهای ﻣﯿﻞ ﮐﺮده و ﮐﻤﯽ ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای
اداﻣﻪی ﻣﺴﯿﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ راﻧﻨﺪﮔﯽ را از ﺳﺮ ﮔﯿﺮﯾﺪ.
¾ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺧﻮدرو را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺟﺎده ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﻣﺜﻠﺚﻫﺎی ﺷﺒﺮﻧﮓ را
در  100ﻗﺪﻣﯽ ﺧﻮدروی ﺧﻮد ،ﺟﻬﺖ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻼﺷﺮﻫﺎ )و در ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ
ﭼﺮاﻏﻬﺎیﮔﺮدان ﺳﻘﻔﯽ( را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ .از ﺟﺎده دور ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ را از ﻣﺤﻮﻃﻪ دور ﮐﻨﯿﺪ.
 راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻪ :
راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺟﺎدهﻫﺎی اﻣﺮوز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ دارد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎٌ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی
ﺳﺨﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻪ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶروی و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺻﺤﺒﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎک آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﯾﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه
آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
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ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺻﻠﯽ و آﺷﻨﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آﻣﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ در
ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﻫﻤﯿﺖ آن ،ارزش ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﺑﺮ روی زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن را ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽاز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و
اﯾﻤﻦﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻪ ،ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدرو در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﻦ ﺟﺎده ﺑﻮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﻣﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و اﯾﻤﻦﺗﺮﯾﻦ راﻫﻬﺎ ،ﻋﻤﻠﯽﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ،راﻧﻨﺪﮔﯽ را اﯾﻤﻦﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ:
¾ در ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻪ از ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد ﺑﮑﺎﻫﯿﺪ و ﭼﺮاغﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻧﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺟﺎده ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
¾ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺟﺴﻤﯽ ،ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
¾ ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺮﻋﺖﺳﻨﺞ ﺧﻮدروی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن در
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
¾ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
¾ ﭼﺮاغﻫﺎی ﻣﻪﺷﮑﻦ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﺮده و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻮر ﺑﺎﻻ در ﻣﻪ ،دﯾﺪ ﺷﻤﺎ
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
¾ ﺑﻪ ﭼﺮاغﻫﺎی ﺗﺮﻣﺰ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ آﻧﻬﺎ در ﻣﻪ روز ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
¾ از ﻓﻼﺷﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺬوب ﻧﻮر ﻓﻼﺷﺮ ﺧﻮدروی ﺟﻠﻮی ﺧﻮد ﺷﺪه و در ﻫﻤﺎن
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻬﻮاً ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮدروی ﺟﻠﻮﯾﯽ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
¾ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدروﻫﺎی روﺑﻪ رو از ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
¾ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺟﻠﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ دادن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺎده ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮده و ﺧﻮدروی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺟﺎه ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
¾ از ﻟﺒﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻫﺮﮔﺰ از ﺧﻄﻮط وﺳﻂ ﺟﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺧﻄﻮط وﺳﻂ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺼﺎدف رخ ﺑﻪرخ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
¾ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ در ﺧﻮدروی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻗﺮار دارﯾﺪ و ﻣﺸﻐﻮل راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدروی ﺟﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮدروی
ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﻼﺷﺮ ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﭘﺎ را ﺑﺮ روی ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ،
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،راﻧﻨﺪه ﻋﻘﺒﯽ را )ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺟﺎی او ﺗﺼﻮر ﮐﺮدهاﯾﺪ( ﻋﺼﺒﯽ ﻧﻤﻮده و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ از
ﺧﻮدروی ﺟﻠﻮﯾﯽ ) ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ( ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
¾ ﻫﻤﻮاره از ﺑﺮفﭘﺎکﮐﻦ و ﺿﺪﯾﺦ در ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
٣

 در زﻣﺎن ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮدرو ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﮐﯿﺪن ﻻﺳﺘﯿﮏ ،ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدرو اﺳﺖ .ﺗﺮس ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﻫﺮ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺑﯽﻣﻮردی از
ﻃﺮف راﻧﻨﺪه ،ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺸﺮدن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ و ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎ از روی ﭘﺪال ﮔﺎز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.
 در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏ  2ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ را ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ:
• ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺮﻣﺰ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮارادی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﺎی ﺧﻮد را از روی ﭘﺪال ﮔﺎز ﺑﺮ ﻧﺪارﯾﺪ .اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
وزن ﺧﻮدرو را از ﭼﺮخﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ.
 در ﻋﻮض  3ﮔﺎم ﻣﻬﻢ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد:
• ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺎ را از روی ﭘﺪال ﮔﺎز ﺑﺮدارﯾﺪ.
• ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻬﺖ درﺳﺖ را ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ آن
ﺳﻤﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ.
• زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮدرو ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢﮐﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و از ﺟﺎده ﺧﺎرج ﺷﺪه و در
ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ.
• ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺮﮐﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺟﻠﻮ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﻋﻘﺐ ،ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو وارد ﻣﯽﺷﻮد.

١.www.nsc.org/NSCDocuments_Advocacy/Fact٪ ٢٠Sheets/Driving-at-Night.pdf
٢.www.dmv.org/how-to-guides/night.php
٣.www.smartmotorist.com/driving-guideline/driving-in-fog.html
۴. http://sandiego-towing.com/safety.html
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