


للسيارة ، ناتج ( ال إرادي ) هـو إنحراف غير طوعي 

.من عدم تماسك عجالتهـا مع سطح الطريق 



:يحدث اإلنزالق عادة نتيجة لـ 

.التغييرات المفاجئة في  سرعــة السيارة * 

الضغط بقوة على دواسة الوقود



.التغييرات المفاجئة في اتجــاه السيارة* 

الـف المقود بحدة



نستطيع تجنب اإلنزالق بحسن المراقبة والتركيز ، وأهم 

.ما نراقبه هو سطـح الطريق 

تبحرات 

مياه



السائق الذي يتمكن من معرفة فيما إذا كان سطح الطريق 

زلقاً أم ال ، قد يتمكن من تجنب هذا الخطر أو من إزالـة 

.أسبابه 

جليد



:إن أهم عوامل اإلنزالق هي 

تراكم الثلوج

وما يوجد عليه من مؤثرات بسبب العوامل الجوية أو * 

.إنسكاب الزيوت عليه أو وجود الحصى المتناثرة وغيرها 



وأكثر ما يهمنا في إطارات المركبة هو : خاصة ، اإلطارات 

(  الفرزات ) كمية الهواء في اإلطار وصالحية اإلخاديد ) 

الموجودة على مداس اإلطار ، بحيث أن تكون بأعماق 

( .مناسبة 

عجل خاص بالوحل عجل بسالسل خاصة للثلوج عجل بأخاديدعجل بدون أخاديد

والثلوج 

M + S



وهو العامل األهـم الذي من الممكن أن يتسبب بانـزالق السيارة 
وخاصة عند عدم معرفته بوجود جزء زلق من سطح الطريق 

ه الذي يسير عليه ، وهذا يعود لعدم المراقبة الجيدة التي تحقق ل
.اإلنتباه والتركيز وحسن السيطرة على المركبة 



خصوصًا إذا تم إستخدامها بعنف ودفعة واحدة ، وهذا يؤدي 
بالتالي الى التأثير على سرعة العجالت مما ينتج عنه إنحراف 

.السيارة 

إستخدام صحيحإستخدام خاطـيء



خصوصًا إذا تم إستخدامها بعنف ودفعة واحدة ، وهذا يؤدي إلى 
قفل الفرملة على العجالت مما يؤدي الى إنزالق السيارة وفقدان 

.السيطرة على إستقرار السيارة بالنسبة لسرعتها و إتجاهها 

إستخدام صحيحإستخدام خاطـيء



) مع ضرورة التذكير بنظام منع إنغالق الفرامل  A – B – S )

:حيث أن من فوائده 
انه يساعد على السيطرة على إتجاه السيارة أثناء الفرملة  



خصوصًا إذا تم تدويرها بعنف ودفعة واحدة بشكل حـاد ، وهذا 
يؤدي إلى إنزالق السيارة وفقدان السيطرة على إتجـاه السيارة 

. بالنسبة لإلتجاه المطلوب من قبل السائق 

إستخدام صحيـحإستخدام خاطـيء



حتى ال يتذرع السائق بالحجج الواهية إذا تعرض 
! الى هذا النوع من الخطر اال وهو خطر اإلنزالق 

فأنني أتوجه بالنصيحة للسواقين بأن يحتاطوا ،
ويتعاملوا مع الطرق الزلقة بحذر شديد مع تركيز 

: اإلجراءات الهامة بإتباع ما يلي 



المحافظة على تتابع  •
مضاعفة مسافة ) أمن 

( . التتابع 

عدم زيادة السرعة على •
المنعطفات مما يؤدي الى 
إنحراف السيارة ، وفقدان 

. السيطرة على إتجاهها 

عدم القيام بتخطي •
المركبات الكبيرة ، مما 
يؤدي إلى إنحراف السيارة 
وعدم إستقرارها 




