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 چکیده  
هـاي   ادفات رانندگی در شهر شـیراز و واکـنش  تلفات تص 1394ي اول سال  ماهه انتشار آمار شش

گونـه   شـدگان ایـن   مختلفی که عمدتاً گویاي وضعیت ناگوار و دردآور شهر شیراز در تعداد زیـاد کشـته  
شهر لندن، راهکارهایی را کـه   ي این آمار با کالن حوادث است، نگارنده را بر آن داشت تا ضمن مقایسه

ي کند و در اختیار آور جمع ،است دهیگردوادث رانندگی اتخاذ منظور کاهش تلفات و ح در شهر لندن به
ي تطبیقـی اسـتفاده شـده     گیران شهر شیراز قرار دهد. در این تحقیق از روش مطالعه و تصمیم مسئوالن
ي پژوهش، اختالف زیادي بین لندن و شیراز از نظـر تلفـات حـوادث راننـدگی     ها افتهاساس ی است. بر

برابر بیشتر از شـهر لنـدن اسـت.     9هاي شیراز در هر صد هزار نفر،  عداد کشتهکه ت طوري وجود دارد: به
هاي زیادي در کنترل تلفات حوادث رانندگی داشـته اسـت،    کار گرفتن تجارب شهر لندن که موفقیت به
تواند در شرایط فعلی شیراز مفید واقع شود. بنابراین در این پژوهش برخی از اقداماتی کـه در لنـدن    می

باشد، ارائه شده  در شهر شیراز می استفاده قابلکاهش میزان تلفات رانندگی این شهر شده است و  باعث
 است.

 ونقل، شیراز. ونقل، ایمنی حمل حوادث رانندگی، حمل هاي کلیدي: واژه
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 . مقدمه1
 در پـژوهش گفتـه اسـت:    1»مطالعـات تطبیقـی  «دونالد کمپبل درخصوص اهمیـت  

تحقیقـی کـه در    توان گفت، ). می1988(کمپبل،  »ایسه استها حاصل مق ارزیابی ي همه«
متفاوت بپـردازد، تحقیقـی    در دو بافت یا مفهوم دو یا چند پدیده ي آن محقق به مقایسه

ي تطبیقی، شهر لندن و شیراز با هم  ي پیش رو، با روش مطالعه . در مطالعهتطبیقی است
 این شیوه بررسی گردد.ونقل شهري با  اند تا موضوع ایمنی حمل مقایسه شده

ي کاهش میزان تلفات راننـدگی در بـین    نهیدرزمترین آمار را  کشور انگلستان موفق
دهد، تعـداد   نشان می 1ي  گونه که نمودار شماره که همان طوري کشورهاي جهان دارد. به

 1770بـه تعـداد    2007نفـر در سـال    3136هاي حوادث رانندگی در این کشور از  کشته
کاهش یافته است. به عبارتی، در این سال تلفـات حـوادث راننـدگی     2013ل نفر در سا

باشد. در مقایسه با این آمار، میـزان   نفر در این کشور می 100000کشته به ازاي هر  8/2
، 1393اساس آمـار پزشـکی قـانونی در سـال      تلفات حوادث رانندگی در کشور ایران بر

مصـدومان ایـن حـوادث نیـز در کشـور       نفر اعالم شده است. همچنـین تعـداد   16872
، در گرید عبارت به). 1393نفر اعالم شده است (سازمان پزشکی قانونی کشور،  304485

نفر در حوادث راننـدگی جـان خـود را از     8/21ایرانی  100000به ازاي هر  1393سال 
سـتان  برابـر بیشـتر از انگل  10توان گفت سهم تلفات رانندگی در ایران  اند. می دست داده

 است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Comparative studies 
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 2015تا2007: روند کاهش تلفات رانندگی در انگلستان1نمودار 

در  2013تـا   2007هـاي   دهـد کـه اگرچـه بـین سـال      ، نشان می2ي  نمودار شماره
انگلیس تعداد خودرو و استفاده از این وسیله رشد کرده است، ایـن کشـور توانسـته بـا     

 ادث رانندگی را کاهش دهد.هاي حو هایی، تعداد مجروحان و کشته اتخاذ سیاست

 
. تغییرات وسایل نقلیه، استفاده از خودرو، تعداد مجروحین و تلفات رانندگی در 2نمودار

 (Department for transport, 2015) انگلستان
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 ي آمار تلفات حوادث رانندگی بین شیراز و لندن . مقایسه2
وادث راننـدگی در  ترین شهرها در کـاهش تلفـات حـ    شهر لندن یکی از موفق کالن

ترین اهـداف خـود را کـه     ، یکی از مهم1جهان است. شهردار این شهر، بوریس جانسون
 ونقـل ایـن شـهر قـرار داده      جزو شـعارهاي انتخابـاتی ایشـان نیـز بـوده، ایمنـی حمـل       

 شـمار   ي اروپـا بـه   تـرین مادرشـهر اتحادیـه    است. منطقه مادرشـهري لنـدن، پرجمعیـت   
 شـهر بـا    مهـم مـالی و تجـاري جهـان اسـت. ایـن کـالن        آید و یکـی از سـه مرکـز    می

نفر فوتی در حوادث راننـدگی   129، تنها 2014نفر در سال  761/546/8جمعیتی حدود 
انـد   نفـر بـرآورد شـده    2170داشته اسـت. مجروحـان جـدي تصـادفات راننـدگی نیـز       

)Department for transport, 2015  ات ). با درنظرگرفتن جمعیت لندن و تعـداد تلفـ
. نفر در سال جـان  5/1حوادث رانندگی که به ازاي هر صدهزار نفر ساکن این شهر، تنها

 دهند. خود را در تصادفات رانندگی از دست می

 
 2015تا  2007. روند تغییرات تلفات رانندگی در شهر لندن 3نمودار

 Department for transport,2015 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Boris Johnson 
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نفـر   1459تعـداد   1393ان فارس، در سال ي پزشکی قانونی است به استناد آمار اداره
ي داخـل   نفر در محدوده 391اند که از این تعداد،  در حوادث رانندگی استان کشته شده

نفـر بـوده اسـت.     23109اند و تعـداد مجروحـان اسـتان نیـز      شهرهاي استان کشته شده
انـد   نفر در حوادث رانندگی کشته شـده  748تعداد  1394ي اول سال  ماهه6همچنین در 

هـاي   اند. بیشترین تعـداد کشـته   نفر از این تعداد درون شهرهاي استان کشته شده210که 
 شهري استان مربوط به شهر شیراز است. درون

ریزي شهرداري شـیراز،   نفر (معاونت برنامه 045/525/1شهر شیراز با جمعیت  کالن
ات راننـدگی  نفـر در تصـادف   102بـا تعـداد تلفـات     1394) در شش ماه اول سال 1393
نفـر   204بینی افـزایش ایـن رقـم تـا      و پیش )1394ي راهنمایی و رانندگی شیراز،  (اداره

ونقـل ارائـه کـرده اسـت.      براي کل سال جاري، تصویر ناگواري از وضعیت ایمنی حمل
نفـر در حـوادث    13ازاي هر صـدهزار نفـر سـاکن در شـیراز، سـاالنه       ، بهگرید عبارت به

. 5/1دهند. در مقایسه با شهر لندن که این تعـداد   را از دست میرانندگی شهر جان خود 
برابـر   9هاي شیراز  هاي حوادث رانندگی در خیابان باشد، تعداد کشته نفر در صدهزار می

ها و راهکارهایی را آشـکار   بیشتر از شهر لندن است. این موضوع لزوم توجه به سیاست
فـات و مجروحـان راننـدگی در داخـل     سازد که در جوامع پیشرفته بـراي کـاهش تل   می

 .استشهرها را درنظر گرفته 
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به تفکیک  1394و شیراز  2014. درصد کشته یا مصدومیت شدید در لندن 4نمودار
 (Department for Transport, 2015)نوع وسایل نقلیه، 

ع وسایل نقلیـه و متوفیـان   دهد، از نظر نو نشان می 4ي  گونه که نمودار شماره همان
حوادث رانندگی، تفاوت بین دو شهر شیراز و لندن چندان زیاد نیست. بیشـترین تعـداد   

ها از  درصد است. در لندن سهم پیاده 52ها در شیراز مربوط به عابران پیاده با آمار  کشته
، هاي شهر لنـدن  سواري در کشته درصد است. سهم زیاد دوچرخه 50شدگان  تعداد کشته

 جایی شهروندان نشان دارد. ي نقلیه در جابه از زیاد بودن سهم این وسیله

 شیراز

 لندن
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پیش گرفتـه   مرور درمنظور ایمنی عبور و  هایی که شهر لندن به . تجارب و سیاست3
 است

ویـژه شـهر لنـدن در کـاهش سـوانح       گونه که اشاره شد، کشور انگلیس و بـه  همان
هـا در   کـه تعـداد کشـته    طوري . بهاستآورده دست  هاي چشمگیري به رانندگی موفقیت
بـه سـال    نسـبت  2014ها و تعداد خودروها در سال  رغم افزایش مسافرت شهر لندن علی

درصد کاهش یافته اسـت. بـا وجـود ایـن، شـهرداري لنـدن در طـرح         60حدود  2007
درصدي آمـار تلفـات راننـدگی ایـن      50ي کاهش  برنامه 1»هاي ایمن براي لندن خیابان«

کند. این موضوع نشان از اهمیت زیـاد کاسـتن از    دنبال می 2020براي افق سال شهر را 
دهـد، کـاهش    نشان می 1گونه که جدول  تلفات و صدمات حوادث رانندگی دارد. همان

 پوندي براي کشور انگلستان دارد. 988/742/1هر مورد از تلفات، ارزش 
 

 2013ر انگلستان، ي رانندگی د متوسط ارزش جلوگیري از هر حادثه :1جدول
 ي هر تصادف هزینه دیده ي هر حادثه هزینه نوع هر حادثه

 1,953,783 1،742،988 فوت

 223,870 195,863 جراحت شدید

 23,544 15,099 جراحت کم

 74,280 52,529 میانگین

 2,096  فقط خسارت
 (Department for Transport statistics) 

 
جلوگیري از حوادث راننـدگی در شـهر لنـدن    براي  2014شش هدفی که در سال 

 اند از: مبناي کار قرار گرفته است، عبارت
هاي حوادث  درصدي تعداد مجروحان و کشته 50تالش براي رسیدن به کاهش  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Safe Streets for london 
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و در اهداف بلندمدت، رهایی شـهر لنـدن از    2020هاي پایتخت تا سال  رانندگی خیابان
 هاي شدید رانندگی. تمام تلفات و جراحت

سـواران   ها، دوچرخـه  پذیر (پیاده هاي آسیب اولویت قراردادن بسیاري از گروه در 
اختصـاص   به خـود هاي شدید را  ها و جراحت درصد کل کشته 80و موتورسواران) که 

 اند. داده

منظور تأمین مالی ایمنی عبـورومرور، الزم اسـت تـدابیر خالقانـه و جدیـدي       به 
 گذاري اتخاذ گردد. براي سرمایه

هاي امنیتـی در مواجهـه بـا رفتارهـاي افـراد       هاي پلیس و سازمان ش تالشافزای 
 دقت که براي شهروندان خطرآفرین هستند. شکن و خطرناك و بی قانون

ي اروپا بـراي سـاختن معـابر و     منظور تغییر در قوانین ملی و اتحادیه همراهی به 
 تر. تر و تربیت رانندگان ایمن ي مطمئن وسایل نقلیه

منظـور   هـا بـه   گذاران ایمنـی راه  هاي شهر لندن و سرمایه سایر بخش همکاري با 
 ).Transport for London 2014تبادل تجارب و اطالعات (

 شـده اسـت  اقدامات زیادي درنظر گرفته » هاي ایمن براي لندن خیابان«ي  در برنامه
 اند از: خوبی در حال اجراست. برخی از این اقدامات عبارت که به

میلیـارد پونـدي    4ي  سات زیربنایی اصلی در قالب بخشی از بودجـه بهبود تأسی 
 33ها که طـی آن   ي اصالح تقاطع سازي معابر؛ برنامه شهرداري در چارچوب طرح مدرن

بازطراحی خواهد شد. همچنین سـاخت بزرگـراه    سواران دوچرخهتقاطع خطرناك براي 
 سواران. غربی براي دوچرخه-جنوبی و شرقی-شمالی

 بخش لندن. 33سواران در تمام  ابر و دوچرخهایمنی مع 

ونقـل کـه    ي پلیس متروپلیتن و پلـیس حمـل   وسیله هاي ایمنی معابر به مأموریت 
هاي شهر لنـدن اعـزام شـدند تـا بـه       ها و خیابان دنبال آن صدها مأمور پلیس به تقاطع به

 رانندگان تذکر دهند و قانون را اعمال کنند.
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 ونقل بار و اعمال قانون در این زمینه. یل حملترین وسا برخورد با خطرناك 

ي وسایل باري بیش از  همه 2015که از اول سپتامبر » قانون کامیون ایمن«طرح   
 کنند. تن آن را اجرا می 5/3

 ها که باعث کاهش نقاط کور خطرناك شهر شد. بهبود طراحی معابر و تقاطع 

هـاي شـدید    مرگ و جراحتترین علل  هاي گسترده که به مهم اندازي کمپین راه 
 ).Transport for London 2014پردازند ( رانندگی در معابر لندن می

 
 . پیشنهادها4

ترین موضوعی که نقش اساسی در کـاهش   در شهر لندن؛ مهم 1ونقل . شکل حمل1
جـایی   ونقل در جابـه  هاي حمل حوادث رانندگی لندن داشته است، سهم هر یک از شیوه

 باشد. شهروندان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Mode of Transport 
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لندن  در کاري رفتن به محل  ) شیوهباالونقل به مرکز لندن ( هاي حمل : شیوه5نمودار

 2013) پایین(

درصـد سـفرها بـه     8/89دهـد، در لنـدن    نشان می 5ي  گونه که نمودار شماره همان
گیـرد و سـهم خـودرو     ي مرکزي شهر از طریـق وسـایل عمـومی صـورت مـی      محدوده

 33دهد کـه تنهـا    درصد است. همچنین نمودار سمت راست نشان می 5/5ا شخصی تنه
با خودرو شخصی انجـام شـده و سـهم سـایر      2013درصد سفرها به محل کار در سال 

 Transport Statisticsجایی شهروندان بسیار چشـمگیر اسـت (   وسایل نقلیه در جابه

Great Britain 2014درصـد سـفرها از    90حـدود   ). در مقایسه با این آمار، در شیراز
تـرین موضـوع در کـاهش     شود. روشن اسـت کـه مهـم    طریق خودرو شخصی انجام می

ونقـل عمـومی    حمـل  بـه شـکل  ونقل شهر  ي حمل تلفات تصادفات رانندگی تغییر شیوه
 است.

هـاي آمـاري از تلفـات     . استفاده از آمار تلفـات و مجروحـان و انتشـار گـزارش    2
ات فراوان؛ یکی از تجـارب مهـم شـهر لنـدن بـراي شـیراز       صورت گسترده و با جزیی به

گونه محدودیت آمـار و اطالعـات    بندي و انتشار آنالین و بدون هیچ آوري و دسته جمع
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اي کـه آمـار    گونـه  کننـدگان اسـت؛ بـه    تصادفات رانندگی این شهر براي عمـوم اسـتفاده  
ـ د حادثـه جزییات تصادفات شامل نوع وسایل نقلیه و سن، جنس و شغل  ، نـوع و  دگانی

ــه و... جمــع  ــوع حادث ــزان جراحــت، محــل وق ــراي اســتفاده آوري مــی می ي  شــود و ب
گـردد. در ایـن زمینـه قـراردادن      گیران، محققان و اطالع عموم از آن استفاده مـی  تصمیم
سایت شـهرداري شـیراز و شـوراي شـهر بـا همکـاري        ي تلفات رانندگی در وب روزانه
سـازي   رسانی، باعث فرهنـگ  بر اطالع تواند عالوه یراز، میي راهنمایی و رانندگی ش اداره
 ي عبور و مرور نیز بشود. نهیدرزم

هاي  ي دوربین وسیله هاي شهر و کنترل آن به . تعیین محدودیت سرعت در خیابان3
  32اکنــون محــدودیت ســرعت حــداکثر  هــاي لنــدن هــم درصــد خیابــان19نظــارتی؛ در

 محــدوده عملــی  400ایــن طــرح در قالــب شــود کــه  کیلــومتر در ســاعت اعمــال مــی
هاي کنترل سرعت  شود. این محدوده هاي کنترل سرعت نظارت می گردد و با دوربین می

ــاهش  ــده اســت   42باعــث ک ــدن ش ــدگی در لن ــات و صــدمات رانن ــل تلف  درصــد ک
)Safe Streets for London,2013(.  تـوان در   اقدامات مهمی که مـی  ازجملهبنابراین

ویـژه حـداکثر    ش سوانح رانندگی انجام داد، تعیین محدودیت سرعت بهشیراز براي کاه
خیز شهر است. این موضوع با عنایت بـه سـهم    هاي حادثه کیلومتر در خیابان 30سرعت 

 واقع شود. مؤثرتواند بسیار  درصدي تلفات عابران پیاده، می 52

راز، درصـد موتورسـواران از تلفـات راننـدگی شـهر شـی       30. با توجه بـه سـهم   4
هاي آموزشی براي ایمنی استفاده از موتورسیکلت و اجباري کردن کـاله ایمنـی و    برنامه

ــی   ــدگی توســط موتورســواران م ــوانین رانن ــات   رعایــت ق ــأثیر مهمــی در تلف ــد ت توان
 موتورسواري در شیراز داشته باشد.

 هـاي  و برنامـه » سرعت زیـاد  نه به «کمپین  ازجملههاي مختلف  اندازي کمپین . راه5
ــا همکــاري   ــان ب ــراي کودکــان و نوجوان در مــدارس و  وپــرورش آمــوزشآموزشــی ب

 .مایصداوسسازي از طریق  فرهنگسراهاي شهرداري و همچنین فرهنگ
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ونقـل و   ي حمـل  در این زمینه اقدامات مناسبی از سوي شهرداري شـیراز و حـوزه  
مانی ترافیک و توان به برگزاري جام قهر ترافیک در دست اقدام است که از آن جمله می

 ي عکس و فیلم اشاره کرد. جشنواره

ایمنـی عبـور و مـرور در    «. اختصاص یک روز از تقویم شهر شیراز بـه روز  6
 ».شیراز

شود بـا توجـه بـه موفقیـت شـهر لنـدن در کـاهش تلفـات و          در پایان پیشنهاد می
و مصدومان حوادث رانندگی، چند نفـر از کارشناسـان شـهرداري شـیراز بـراي بازدیـد       

هـاي   خیابـان «ویژه طـرح   هاي این شهر به ها و برنامه کسب تجارب و آشنایی با سیاست
 به این شهر فرستاده شوند.» ایمن لندن

 

 کتابنامه
 الف. فارسی

 ). آمار مجروحان و متوفیان حوادث رانندگی.1394( .سازمان پزشکی قانونی کشور

 ب. انگلیسی

Campbell, D. T. (1988). Qualitative knowing in action research. In: 
Methodology and Epistemology for Social Science: Selected 
Papers, E. S. Overman, ed. Chicago: University of Chicago Press, 
pp. 360-376. 

Department for transport. (2014). Transport statistics great Britain 
.2014.  

Department for transport. (2014). Reported Road Casualties Great 
Britain. 

Department for transport statistics. (2013). Transport Statistics Great 
Britain. 2014. 

Transport for London (2014). Collisions and casualties on London’s 
roads: Annual Report. 2014. 

OECD/ITF. (2015). Road Safety Annual Report. 2015. OECD 
Publishing, Paris. 

Transport for London. (2013). Safe Streets for London The Road 
Safety Action Plan for London.2020. 




