تلفات جاده ای درايران
 -1مقدمه:
عليرغم اينکه جمعيت کشورما کمتر از يک درصد کل جمعيت جهان است ولی درصد تلفات جاده ای کشور
حدود  2درصد تلفات جهانی و حدود يک ونيم برابر متوسط جهانی است .طبق برآوردهای سازمان ملل متحد ،تا
سال  2222آمارتلفات جاده ای کشورهای در حال توسعه بين  %56تا  %02افزايش می يابد .در صورت عدم برنامه
ريزی شفاف بر مبنای "روشهای علمی تجربه شده"  ،تلفات جاده ای ايران در سال  9911براين اساس حدود چهل
هزار نفر و مجروحين حدود  622 ،222نفر خواهد بود.
 -2ميزان تلفات جاده ای درايران بنا بر آمارهای داخلی کشور
کليه آمارهايی که در داخل کشور ارائه ميشوند نشان از کاهش قابل توجه تلفات جاده ای دارد .شکل  ، 9شکل 2و
جدول  9همه اين موضوع را نشان ميدهند.

شکل  :9مقايسه آمار تلفات جاده ای دربين سالهای  9939الی 9919

شکل  :2مقايسه آمار تلفات جاده ای دربين سالهای  9902الی 9919
جدول  -9آمار تلفات جاده ای از سال  9901الی 9912

کاهش تلفات جاده ای همزمان با افزايش جمعيت و افزايش قابل توجه تعداد وسايل نقليه خبر بسيار خوبی است هر
از چند يک بار يکی از مسئولين ايمنی جاده ها کشور در اخبار آنرا منعکس و ابراز خرسندی می نمايد .ولی اگر
اين آمار در کنار آمار ارائه شده در سراسرجهان بررسی شود متاسفانه وضعيت نامناسب کشورمان را نشان ميدهد.
 -3ميزان تلفات جاده ای در ايران بنا بر آمار سازمان بهداشت جهانی
سازمان بهداشت جهانی هر از چند يک بار آماری از تلفات جاده ای پخش ميکند .براساس آمارهای رسمی که
سازمان بهداشت جهانی در سال  2299منتشر کرده ،ايران به ازای هر صد هزار نفر جمعيت ،پنجمين کشور دنيا از
لحاظ مرگ و مير و تلفات رانندگی است و رتبه های اول تا چهارم نيز به ترتيب در اختيار کشورهای نيووی،
جمهوری دومينيکن ،ونزوئال و تايلند قرار دارد.
برابر آمار سازمان بهداشت جهانی ،ايران در گروه کشورهای دارای جاده های خطرناک (وضعيت قرمز) قرار دارد.
کشور نيووی ،با عدد  5089کشته به ازای هر  922هزار نفر جمعيت ،خطرناک ترين جاده های جهان را دارد .پس از
آن ،جمهوری دومينيکن با عدد  1983دارای خطرناک ترين جاده هاست و تايلند نيز با داشتن نسبت  9089کشته به
ازای هر  922هزار نفر جمعيت ،سومين کشور است .ونزوئال نيز با داشتن عدد  9382در رديف بعدی است پس از
اين کشورهاست که ايران با داشتن نسبت فراوانی  9189نفر مرگ و مير به ازای هر  922هزار نفر جمعيت ،در رديف
کشورهای دارای خطرناکترين جاده ها قرار می گيرد .اين آمار همچنين می گويد ميانگين جهانی کشته شدگان
جاده ای به ازای هر  922هزار نفر جمعيت ،اندکی بيش از  22نفر است .يعنی ايران در بازه زمانی مشخص شده،
حدود يک و نيم برابر بيشتر از ميانگين جهانی ،تلفات جاده ای دارد .شکل  9نشان ميدهد که چه کشورهايی
وضعيت قرمز يا خطرناک را دارند.

شکل  9وضعيت کشورهای جهان از نظر تلفات جاده ای

 -4موقعيت ايران در بين کشورهای خاورميانه
در اولين گزارش سازمان بهداشت جهانی که در سال  2292منتشر شد ايران در بين کشورهای شمال آفريقا،
خاورميانه و بعضی کشورهای همسايه رتبه پنجم را بعد از مصر ،افغانستان ،عراق وامارات متحده عربی دراختيار دارد
(شکل  .)6ولی مقايسه همين آمار در گزارش منتشر شده در سال  2299نشان ميدهد که ايران دربين همين کشورها
رتبه اول را کسب کرده است (شکل  ) 5که اين نشان ميدهد که عليرغم کاهش نسبی تلفات درايران (که جای
خوشحالی دارد) ولی در حال حاضر دربين کشورهای نزديک در حال حاضر بدترين حال را داريم (که جای
نگرانی دارد) .شکل  3آمار تلفات در هر  922هزار نفر را برای هرکشور مقايسه ميکند .اين شکل نشان ميدهد که
عليرغم اينکه بعضی کشورها وضعيت بدتری نسبت به چند سال قبل دارند وايران وضعيت بهتری دارد ولی واقعيت
تلخ اين است که درحال حاضر بدترين وضعيت متعلق به کشورماست.
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شکل  :6مقايسه ميزان تلفات در هر  922هزار نفر در بين کشورهای نزديک در گزارش سال 2292
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شکل  :5مقايسه ميزان تلفات در هر  922هزار نفر در بين کشورهای نزديک در گزارش سال 2299
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شکل  :3مقايسه ميزان تلفات در هر  922هزار نفر در بين کشورهای نزديک در گزارش سال  2292سازمان بهداشت جهانی درمقايسه با
گزارش  2299سازمان بهداشت جهانی

جدول  2وضعيت تلفات در ايران را با چند کشور آسيايی نشان ميدهد .اينطور که آمارهای باال می گويد ،ايران باز
هم در بين کشورهای آسيايی وضع خوبی ندارد و تنها کشوری که از شاخصهای بدتری در ايمنی جاده ها دارد،
تايلند است.
جدول  2وضعيت تلفات در ايران را با چند کشور آسيايی
نام کشور

تعداد تلفات

تعداد به ازای  922هزار نفر

تايلند

25992

9089

ايران

26221

9189

مالزی

3206

26

چين

236109

2286

هندوستان

299223

9081

اندونزی

12191

9383

ژاپن

5526

682

سنگاپور

261

689

 -5تلفات جاده ای در تهران
شهرداری تهران حدود دويست دوربين راداری ثبت تخلفات سرعت نسل سوم استقراری  ، GSN-RC301ساخت
و توليد گروه صنعتی هوشمند آسيا را در بزرگراههای تهران نصب نموده است که در حال حاضر هم اين تعداد
درحال افزايش می باشد .مطالعات و بررسيهای شهرداری تهران ،با مطالعات اعالم شده از سوی سازمان بهداشت
جهانی مطابقت خوبی دارد .همچنين ،اثرات مثبت و قابل توجهی که "مديريت هوشمند کنترل سرعت" روی
کاهش مصرف سوخت و آالينده ها در تهران داشته را نيز بررسی و منتشر نموده است.
تصادفات زيادی در تونل توحيد رخ داد .با نصب دوربينهای راداری ثبت تخلفات سرعتGSN-RC301
تصادفات مرگبار در تونل توحيد بيش از  %06کاهش يافته است .پل صدر و تونل نيايش قبل از راه اندازی و
گشايش به دوربينهای راداری ثبت تخلفات سرعت نسل سوم  GSN-RC301مجهز شدند که عمالً تصادفات
مرگباری در اين مسيرها رخ نداده است .هم اکنون ساالنه بيش از  022نفر از تلفات ترافيکی تهران بزرگ کاسته
شده است که با افزايش تعداد سرعت سنج و بهره برداری بهينه شاهد تلفات تا حد مورد قبول می توانيم باشيم.

