
 
 
 
 

  186

Trend of Traffic Accidents and Fatalities in Iran over  
20 Years (1993-2013) 

 
 

Ali Moradi, Khaled Rahmani 

 
PhD Student in Epidemiology, Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 
 

(Received July 23, 2014 ; Accepted November 22, 2014) 

 
Abstract 
 

Background and purpose: Every year 1.2 million people die and 50 million people are injured 

in road accidents in the world. Iran is a country with a high rate of death due to traffic accidents. 

According to the latest reports by Iran’s Department of Forensic Medicine in 2012, 19089 deaths 

occurred and more than 318 thousand people suffered from mild and severe injuries caused by traffic 

accidents. This study aimed to investigate the trend and incidence of traffic accidents and their 

consequences for two decades. 

Materials and methods: In this study data was collected using the World Health Organization 

reports about car accidents (published in 2013), reports by Iran’s Ministry of Health and Medical 

Education, and Department of Forensic Medicine. 

Results: An increasing trend of deaths and injuries due to traffic accidents was found 

between1993-2006. The rate of mortality was the highest during 2005-2006 and 28,000 deaths occurred 

in these years. However, this trend has been declining since 2007.  . 

Conclusion: Compared to previous years the rate of mortality from traffic accidents is now 

somewhat reduced, however, this rate is still higher than many countries in the region and the world, 

therefore, further preventive measurements are required in order to reduce the incidence of death and 

injury due to road accidents 
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  مــروري

  روند حوادث ترافيكي و تلفات ناشي از آن در ايران: 
  )1372-1392سال گذشته ( 20داده هاي مرور

  
  علي مرادي      خالد رحماني

  

  چكيده
ميليون نفر را نيز  50گيرد و  از مردم را در جهان مينفر  1،200،000حوادث ترافيكي ساالنه جان  و هدف: سابقه
 بر اساس .باشد ترين موارد تصادف و مرگ و مير مطرح مي داراي بيش كند. ايران به عنوان يكي از كشورهاي مجروح مي

هزار نفر جراحات سطحي  318مورد مرگ و بيش از  19089، 1391ال آخرين آمارهاي سازمان پزشكي قانوني كشور در س
مطالعه به منظور بررسي روند بروز سوانح ترافيكي و پيامدهاي آن و شديد ناشي از حوادث ترافيكي گزارش شده است. اين 

  دهه اخير انجام شد. 2در طي 
هاي موجود انجام شد. براي اين كار از  آوري و تجزيه و تحليل مجدد داده اين مطالعه بر اساس جمع ها: مواد و روش

هاي وزارت بهداشت،  ، گزارش2013هاي سازمان جهاني بهداشت در مورد حوادث رانندگي به ويژه گزارش سال  گزارش
  اهداف مطالعه استفاده شد.هاي پزشكي قانوني متناسب با  داده چنين درمان و آموزش پزشكي و هم

دهد  نشان مي1392تا  1372روند تغييرات تلفات و جراحات ناشي از حوادث رانندگي در كل كشور از سال  ها: يافته
سال  5به طور پيوسته در حال افزايش بوده است و در  1370هاي ناشي از تصادفات در كشور در طي دهه  بروز مرگ كه
هاي اين  تعداد مرگ 1385و  1384هاي  باز روند افزايشي ادامه داشته به طوري كه در سال) 1385تا1381( 1380دهه  اول

، جاي خود 1386نفر در سال رسيده است. اما اين روند افزايشي از سال  28000حوادث به باالترين حد خود يعني در حدود 
هاي ناشي از حوادث  ش ساليانه تعداد مرگهاي اخير به طور مستمر شاهد كاه را به يك روند كاهشي داده و در طي سال

  .ايم ترافيكي بوده
حدودي كاهش داشته، هاي قبل تا  از حوادث رانندگي در حال حاضر به نسبت سال اگر چه مرگ و مير ناشي استنتاج:

بـاالتر  اما كماكان در كشور ما ميزان مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي نسبت به بسـياري از كشـورهاي منطقـه و جهـان     
  .تر مي باشد بوده و نيازمند مداخالت پيشگيرانه بيش

  

  سوانح ترافيكي، روند، ايران واژه هاي كليدي:
  

  مقدمه
تــرين خطراتــي كــه امــروزه زنــدگي   يكــي از مهــم

ها را در مناطق و كشورهاي مختلف جهـان تهديـد    انسان
باشـد   هاي گوناگون مي كند افزايش حوادث و آسيب مي

  ميليون نفر در جهان  6مرگ بيش از  كه ساالنه باعث
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تـرين حـوادث و    در اين ميان يكـي از شـايع   .)1(گردد مي
سوانح، حـوادث راننـدگي و ترافيكـي اسـت كـه سـاالنه       
جان بسياري از مردم را در جهان بـه خطـر مـي انـدازد و     

عنوان  WHOدامنة اهميت اين موضوع تاحدي است كه 
»Safe Roads « هـاي ايمـن را بـراي روز جهـاني      يا جـاده

هــدف  21توصــيه كــرده و در  2004بهداشــت در ســال 
 2020خود به مسـاله كـاهش سـوانح و حـوادث تـا سـال       

 .)2(كند اشاره مي

ها تخمين زده  مطالعه بار جهاني بيماري بر اساس
هايي از عمر كـه بـا مـرگ     شده بود كه از نظر تعداد سال

ــاتواني از دســت مــي  2010رونــد، در ســال  زودرس يــا ن
. )3،4(سوانح رانندگي در جهان رتبه هشـتم  داشـته باشـد   

پيـدا كـرد و    يبينـي هـم نمـود عينـ     همين تخمين و پـيش 
ســازمان  2008اينهــا بــر اســاس گــزارش ســال عـالوه بــر  

سال  15جهاني بهداشت، ميزان مرگ و مير كودكان زير 
بــه دليــل ســوانح ترافيكــي در كشــورهاي آفريقــائي،      
كشورهاي اروپـائي بـا درآمـد سـرانه پـائين و متوسـط و       
كشورهاي اروپـائي بـا درآمـد سـرانه بـاال داراي تفـاوت       

مـرگ و ميـر    ميـزان  بسيار زيادي مي باشد. به عنوان مثال
 9الـي   5ناشي از سوانح ترافيكي در كودكان گروه سني 

ــا   ــائي ب ــائي، كشــورهاي اروپ ســال در كشــورهاي آفريق
درآمد سـرانه پـائين و متوسـط و كشـورهاي اروپـائي بـا       

در يكصد هـزار   5/1و  5، 50درآمد سرانه باال به ترتيب، 
اي جمعيت بوده است كه نشان دهنده توزيع نابرابر مرگه

  .)5(ناشي از سوانح ترافيكي در سطح جهان مي باشد
ا كــاهش نســبي در هــر چنــد در بعضــي كشــوره

شود امـا عـدم كـاهش مـرگ و      تلفات ترافيكي ديده مي
مير ناشي از سوانح ترافيكي در سطح جهان و به ويـژه در  

مجمع  2010سبب شد در سال  كشورهاي در حال توسعه
عمومي سازمان ملـل متحـد بـا تصـويب مصـوبه اي دهـه       

) را دهــه اقــدام بــراي ايمنــي 2020تــا 2011جاري(ســال 
ــام راه ــا ن ــام كشــورهاي عضــو    ه ــد و از تم گــذاري نماي

بخواهــد تــا بــا اجــراي برنامــه هــاي پيشــگيرانه نســبت بــه 
  .)6(كاهش سوانح و حوادث ترافيكي اقدام كنند

ــازمان    ــزارش س ــرين گ ــاس آخ ــر اس ــاني  ب جه
در كشورهاي با درآمد متوسط و  2013بهداشت در سال 

ترين نسبت  سال) بيش 30تا 15پايين، جوانان(گروه سني 
مرگ ناشي از حـوادث راننـدگي را بـه خـود اختصـاص      

هـاي   درصـد مـرگ   30كشورها بيش از دهند. در اين  مي
ناشي از حوادث ترافيكي در گروه سني ذكر شده اتفـاق  

انجام شده در مـورد بـار    . بر اساس مطالعه ملي)7(افتد مي
هـاي اخيـر    هـا در ايـران، در طـي سـال     بيماريها و آسـيب 

سوانح راننـدگي مقـام نخسـت از نظـر تعـداد سـالهاي از       
دست رفته عمر به دليل مـرگ زودرس در كشـورمان را   

  .)8(ه استدارا بود
بر اساس آخرين مطالعه سيماي مـرگ و ميـر در   
كشور، حوادث مرتبط با حمل و نقل در فاصـله سـالهاي   

درصـد از كـل مرگهـا بـوده      47/24عامل  1389تا 1382
ميـانگين سـن قربانيـان     ،ارشاست و بر مبناي همـين گـز  

ــوده اســت 37حــوادث راننــدگي   ــه عــالوه )9(ســال ب . ب
آمارهاي منتشر شده سازمان پزشكي قانوني كشور نشـان  

ــه 1391و  1390دهــد كــه در ســالهاي  مــي در مجمــوع ب
ــب  ــورد مـــرگ و   19089و  20068ترتيـ و  297252مـ
مورد مصدوم در اثر حوادث ترافيكي در ايـران   318802

رخ داده است. همچنين بـر اسـاس آمارهـاي موجـود در     
هزار  نفر در  28تا 20سال اخير، هر ساله در حدود  7طي 

ايران در اثر تصادفات رانندگي جان خود را از دست مي 
ــد و  ــا 250دهنـ ــدوميت   320تـ ــار مصـ ــر دچـ ــزار نفـ هـ

  .)10(شوند مي
درصـد از عمـر از   5/13دهنـد كـه    گزارش هـا نشـان مـي   

حوادث ترافيكي است كه ايـن  دست رفته در ايران نتيجه 
نســبت نيــز در مقايســه بــا جهــان و منطقــه از رقــم بــاالئي 
برخوردار است. ايـن افـزايش بـه خصـوص در زمينـه دو      
نســبت مزبــور ناشــي از بــاال بــودن ميــزان بــروز حــوادث 
ترافيكي در ايران و جوان تر بودن جمعيت در مقايسـه بـا   

. بر اساس مطالعه انجام شده )8،11،12(جهان ومنطقه است
تـرين ميـزان    هاي ايران (كرمانشاه) بيش در يكي از استان

گ هاي زودرس سال هاي عمر از دست رفته به علت مر
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 مــروري

)YLL   ناشي از حوادث ترافيكي مربوط به گـروه سـني (
چه كـه مشـخص اسـت     ن آ .)13(سال بوده است 34تا  30

مشـكل  هـا نشـان از جايگـاه ويـژه ايـن       همه اين واقعيـت 
بهداشتي در جهان و ايران دارد. در كشور ما به ويژه ايـن  
مساله به صورت يك معضل و مشـكل ويـژة بهداشـت و    

كه از نظر سازمان  سالمت جامعه درآمده است به صورتي
ــه لحــاظ ســوانح جــاده اي و   ،جهــاني بهداشــت ــران ب اي

ترافيكــي بــه عنــوان يكــي از كشــورهايي كــه داراي      
و مـرگ و ميـر اسـت، معرفـي      ترين موارد تصـادف  بيش

مشـخص اسـت    ،باتوجه به مطالب ذكـر شـده   شده است.
كه نمود ايـن مشـكل در عرصـه بهداشـت و سـالمت در      

زنگ خطري براي  و ايران يك حقيقت انكارناپذير بوده
ــه آمارهــا و   مســئولين ذيــربط مــي ــا توجــه ب ــذا ب باشــد. ل

 هـاي  گزارشات تلفات ترافيكي ضروري است كه در زمينـه 
 به منظورغيره لف مثل تحقيقات، آموزش، نظارت و مخت

ــرد.  خطراتــي چنــين كــاهش اقــدامات الزم صــورت گي
 تصادفات خصوص در ايران چه كه مشخص است در آن

ــاده ــگيري از آن ج ــازمان  اي و پيش ــا س ــاي   ه ــا و نهاده ه
تـوان بـه    كننـد كـه از آن جملـه مـي     فعاليت مـي  مختلفي

ي، وزارت بهداشت نيروي انتظامي، سازمان پزشكي قانون
و درمــان و آمــوزش پزشــكي، وزارت راه و شهرســازي، 

 اين كه اين كرد. اما اشارهغيره هاي كشور و سازمان پايانه
انـد و يـا    چقـدر موفـق بـوده    خود رسالت انجام در نهادها
كه آيا اصوالً به اصل هماهنگي بين بخشي كـه يكـي    اين

ده از راهكارهاي اساسي ارتقـاء سـالمت اسـت توجـه شـ     
است، جاي بحث و تامل دارد. پر واضـح اسـت بـا تمـام     

تـرين بـار مسـئوليت و     هـاي انجـام شـده كـه بـيش      تالش
ها هم در اين زمينه بر عهده نيـروي انتظـامي بـوده     فعاليت

است، باز هم آمـار و ارقـام موجـود حكايـت از فراوانـي      
حادثــه و مــرگ و ميــر در اثــر حــوادث راننــدگي درون  

كـه ايـن حـوادث باعـث      )14-16(ردشهري و جاده اي دا
هاي درماني ناشي از  هاي مستقيم مثل هزينه افزايش هزينه
از معلولين حادثه و هزينـه هـاي غيرمسـتقيم     آن، مراقبت

مثــل ايجــاد مشــكالت روانــي و افســردگي در افــراد      

هاي از دست دادن نيـروي كـار    ها، هزينه هاي آن خانواده
شود و به لحاظ اجتماعي، رواني و  فعال دائم يا موقت مي

گذارد و همه اين موارد  اقتصادي تبعات منفي برجاي مي
ــالل در بهداشــــت   ــومي باعــــث اخــ ــالمت عمــ و ســ

هـاي اخيـر و بـه     در كشـورمان در سـال  . )17،18(گردد مي
ه به علت افزايش توليد اتومبيـل،  ويژه در يك دهه گذشت

بار ترافيكي معابر درون شـهري و بـرون شـهري بـه طـور      
ــته اســت   ــد افزايشــي داش در  )16،19،20(چشــمگيري رون

كه معابر موجود از نظر كمـي و كيفـي متناسـب بـا      حالي
روند افزايش توليد اتومبيـل توسـعه داده نشـده اسـت. از     
طرفــي ديگــر فرهنــگ ترافيــك در كشــورمان داراي     
اشكاالت فراواني است و بسـياري از راننـدگان هنـوز بـه     

رند. مطالعه مقررات راهنمائي و رانندگي احترام نمي گذا
روند اين نوع حوادث در طي سالهاي اخير مي توانـد بـه   

تـر ايـن مسـئله كمـك كنـد بـر همـين         روشن شدن بـيش 
اساس مطالعه حاضـر بـا هـدف تعيـين رونـد بـروز يـا بـه         
ــر و    ــدميولوژيك مــرگ و مي ــين ســيماي اپي ــارتي تعي عب
جراحــات ناشــي از حــوادث ترافيكــي در طــي دو دهــه   

  .گذشته طراحي و اجرا شد
  

  مواد و روش ها
اين مطالعه بر اساس جمع آوري و تجزيـه و تحليـل   

آوري  هاي موجود انجام شد. به منظـور جمـع   مجدد داده
هــاي اطالعــاتي و منــابع غيــر      اطالعــات الزم در بانــك 

 عمل آمده و منابع گردآوري كامل به الكترونيكي جستجوي
بندي شد. گزارشـات و   دسته End noteافزار  شده در نرم

تـاكنون در مـورد وضــعيت    1372مطالعـاتي كـه از ســال   
  منتشـر  مقـاالت  انـد شـامل    حوادث راننـدگي انجـام شـده   

ــده در  ،Medline ،Pubmed ،Sciencedirect ،Ovid شــــ
ها، خالصه مقـاالت چـاپ شـده و يـا      گزارشات رفرانس

هـا و گزارشـات منتشـر شـده از      ارايه شـده در كنفـرانس  
تبط با سالمت در سـطح  هاي مر هاي سازمان طريق سايت

المللــي و ملــي از جملــه ســازمان جهــاني بهداشــت و  بــين
  شكي قانوني بازبيني و مطالعه شد.سازمان پز
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تـر مطالـب ارائـه شـده در      با توجـه بـه ارتبـاط بـيش    
هاي سازمان بهداشت جهـاني در مـورد حـوادث     گزارش

هــاي  ، گــزارش 2013راننــدگي بــه ويــژه گــزارش ســال 
ان و آمـوزش پزشـكي و پزشـكي    وزارت بهداشت، درمـ 

هاي اين سازمان هـا و   قانوني با اهداف اين مطالعه از داده
ها در تدوين مقاله حاضر استفاده  همچنين گزارشات آن

بر اساس بررسي داده هاي موجود و منـابع مـورد    گرديد.
ها، منبع اصـلي مـوارد تلفـات (فـوت) ناشـي از       استناد آن

ن پزشـكي قـانوني مـي    حوادث ترافيكي در ايـران سـازما  
باشد و منبع اصلي ثبت جراحات هم آمارهاي ارائه شـده  
توســط پلــيس راه و منــابع بيمارســتاني مــي باشــد لــذا در 
مطالعه حاضر هم سعي بر اين بوده كه به گزارشات معتبر 

    منابع اطالعاتي مذكور استناد شود.
  

  يافته ها
روند تغييرات تلفات و جراحات  1 در جدول شماره

تـا   1372شي از تصـادفات راننـدگي در ايـران از سـال     نا
دهـد بـروز سـوانح     خالصه شده است كه نشان مي 1382

هاي ذكر شده پيوسـته در   رانندگي در كشور در طي سال
از  1382و  1380هـاي   حال افزايش بوده است و در سـال 

تــرين نــرخ رشــد برخــودار بــوده اســت. بــر اســاس  بــيش
 1383ماهـه اول سـال    سـه اطالعات به دسـت آمـده، در   

نفـر   6603تعداد كشته شـدگان در اثـر سـوانح ترافيكـي     
ها در تصـادفات بـرون شـهري،     آن درصد 3/63بوده كه 

ــدآن 1/29 ــهري و    درص ــادفات درون ش ــا در تص  1/6ه
هاي روستائي جان خـود را   ها در تصادفات راه آن درصد

ــت داده ــدت     از دس ــين م ــان در هم ــداد مجروح ــد. تع ان
  .)10،21(بوده استنفر  12000

تعـداد تصـادفات حـادث شـده در      2 جدول شـماره 
حسـب تصـادفات درون    (بر 1382تا 1380از سال  كشور

شــهري و بــرون شــهري) كــه توســط پلــيس راهنمــائي و 
 دهـد.  نشان مي رانندگي و يا پليس راه رسيدگي شده است،

شـودكه در   هاي اين جـدول مشـخص مـي    با مشاهده داده
مـذكور بـروز سـوانح راننـدگي در كشـور       هاي طي سال

ترين نـرخ رشـد آن نيـز     داراي رشد افزايشي بوده و بيش
  حوادث درون شهري بوده است. در

  
روند تغييرات تلفات و جراحات ناشي از تصادفات  : 1جدول شماره

 1382تا 1372رانندگي در كل كشور از سال 
  

 نرخ رشد تعداد سال

 جرح فوت جرح فوت

1373 10545 88423 - - 

1374 11591 105392 10 19 

1375 12583 124932 9 19 

1376 13609 137476 9 10 

1377 14981 158576 9 15 

1378 15482 182096 3 15 

1379 17059 216600 10 19 

1380 19727 235132 16 9 

1381 21873 334744 11 42 

1382 25355 445340 16 33 

   2028713 168924 ساله 10جمع 

  
در ايـران تعـداد    1385تـا   1376هـاي   در فاصله سال

مـورد و تعـداد    642656به  160284حوادث ترافيكي از 
نفـر رسـيده    27565بـه   13679هاي ناشي از آن از  مرگ

ــن    ــله اي ــي در فاص ــوادث   10اســت. يعن ــداد ح ــال تع س
 2برابر و تعداد مرگ ناشـي از آن بـه بـيش از     4ترافيكي 

چنـين تعـداد مجروحـان در ايـن      برابر رسـيده اسـت. هـم   
 . در جــدول)16(برابــر شــده اســت 4فاصــله نيــز بــيش از 

اطالعات مرتبط با جمعيت كـل كشـور، تعـداد     3شماره 
وسيله نقليه، تعداد حـوادث ترافيكـي، تعـداد آسـيب هـا      

 10(جراحت) و تعداد مـوارد مـرگ در طـي يـك دوره     
  ) خالصه شده است.1385تا1376ساله (

هاي ناشـي از حـوادث    تعداد آسيب 4جدول شماره 
ترافيكي بر حسب جمعيـت، وسـيله نقليـه و تصـادف در     

. بـر  )16(دهـد  را نشان مي1385تا 1376هاي  ايران در سال
اســاس اطالعــات ايــن جــدول، تعــداد آســيب ناشــي از   

نفر به ازاي هر صد هزار نفر در  110حوادث رانندگي از 
نفر به ازاي هر صد هزار نفـر در سـال    401به  1375سال 

نفر بـه ازاي هـر صـد     393افزايش يافته و سپس به  1384
  كاهش يافته است. 1385هزار نفر در سال 

چنـين بـر اسـاس گزارشـات پزشـكي قـانوني در        هم
  داد مرگ ـساله، تع 10ان دوره ـمورد موارد فوت، در هم



     
  علي مرادي و همكاران     
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 مــروري

  شده است.) كه توسط پليس راهنمائي و رانندگي و پليس راه رسيدگي 82تا  80فراواني تصادفات كشور در طي سه سال ( :2جدول شماره 
  

 مجموع  درصد از كل نرخ رشد تصادفات برون شهري درصد از كل نرخ رشد تصادفات درون شهري سال

1380 263356  76 83499  24 346855 

1381 351613 33+ 78 96449 15+ 22 448062 

1382 445826 26+ 80 109023 13+ 20 554849 

  
و مـرگ و ميـر   هـا   تعداد حوادث ترافيكـي، آسـيب   :3جدول شماره 

  1376-1385هاي  ناشي از آن در ايران در سال
  

 مرگ آسيب حوادث ترافيكي وسيله نقليه جمعيت سال

1376 61897000 6494004 160284 67884 13679 

1377 62640000 6804939 200284 79289 14981 

1378 63392000 7115874 245284 91048 15482 

1379 64153000 7426809 292284 108100 17059 

1380 64933000 7737744 340047 117566 19727 

1381 65701000 8485285 448304 167372 21873 

1382 66490000 10364637 554849 222309 25722 

1383 67478000 12323989 625030 245754 26089 

1384 68467000 14283341 658256 274257 27746 

1385 70473000 16242693 642656 276676 27565 

  
تعداد آسيب هاي ناشي از حوادث ترافيكـي بـر حسـب     :4جدول شماره

  1376-1385 هاي جمعيت، وسيله نقليه و تصادف در ايران در سال
  

  تعداد آسيب به ازاي  سال
 نفر جمعيت 100000هر 

 تعداد آسيب به ازاي
 وسيله نقليه 100000هر 

 به ازايتعداد آسيب
 تصادف 1000هر 

1376 110 1045 424 

1377 127 1165 396 

1378 144 1280 371 

1379 169 1456 370 

1380 181 1519 346 

1381 255 1973 373 

1382 334 2145 401 

1383 364 1994 393 

1384 401 1920 417 

1385 393 1704 431 

  
هـزار   100به ازاي هر  1/22ناشي از حوادث رانندگي از 

د هـزار نفـر در   به ازاي هر صـ  5/40به  1375نفر در سال 
به  1/39به  1385افزايش پيدا كرده و در سال  1384سال 
هزار نفر رسيده است. تعداد مـرگ بـر اسـاس     100ازاي 

مورد به ازاي هر صـد   211شاخص تعداد وسايل نقليه از 
مورد بـه ازاي هـر    169به  1375هزار وسيله نقليه در سال 

  .)16(رسيده است 1385هزار وسيله نقليه در سال  100
اي معاينـات متوفيـان ناشـي از حـوادث      آمار مقايسه

رانندگي ارجاعي به مراكز پزشـكي قـانوني كشـور طـي     
دهد كـه تعـداد متوفيـان     نشان مي 1389تا 1384هاي  سال

 1387از سال ها به غير  حوادث رانندگي در طي اين سال

بـوده   هاي متفاوتي داراي رشد منفـي (كاهشـي)   با نسبت
ــيش ــزان رشــد منفــي  اســت. ب ــرين مي و  1386در ســال  ت

شـود. در مجمـوع    ديـده مـي   1385ترين آن در سـال   كم
هاي ناشي از حوادث راننـدگي در كشـور از    تعداد مرگ

نفر در ده ماهه اول سال  20573به  1384در سال  27755
  .)10()5(جدول شماره استرسيده  1389

ينات مصدومين ناشي از حـوادث  اي معا آمار مقايسه
هـاي   ي به مراكز پزشكي قـانوني كشـور طـي سـال    ارجاع
دهد كه تعداد مصدومان حوادث  نشان مي 1389تا 1384

 ي زيـادي ها ها داراي فراز و نشيب رانندگي در طي اين سال
برخـي  ها داراي رشد منفـي و در   بوده و در برخي از سال

رشـد   ترين ميزان ها داراي رشد مثبت بوده است. بيش سال
تـرين ميـزان رشـد مثبـت در      و بـيش  1386منفي در سال 

چه اين آمارها از ديـد   اتفاق افتاده است. چنان 1387سال 
د ترين تعدا تعداد كل مصدومين باهم مقايسه شوند، بيش

 تـرين  و كـم  1388مصدوم در اثر حوادث رانندگي در سال 
  .)10()6(جدول شماره وجود داشته است 1386تعداد درسال

ها و مجروحين ناشي از  آمار مقايسه اي تعداد مرگ
بر  1391تا 1388هاي  حوادث رانندگي در كشور در سال

دهـد كـه    اساس گزارش سازمان پزشكي قانوني نشان مي
هاي ناشي از حـوادث   گطي چهار سال گذشته تعداد مر

راننــدگي در كشــور داراي رونــدي كاهشــي بــا ضــريب 
كمي بوده است. اما تعـداد مجـروحين داراي رونـد     نسبتاً
 1390نسـبت بـه سـال     1391ثابتي بـوده و در سـال    نسبتاً

  .)10()1(نمودارشماره  مقداري افزايش يافته است
بر اساس آمارهاي سـازمان پزشـكي قـانوني كشـور     

اشــي از حــوادث راننــدگي در تــرين مــوارد فــوت ن بــيش
هاي برون شـهري   در جاده1392تا  1388هاي  فاصله سال

 ايـه ال اخير نسبت مرگـس 5اتفاق افتاده است. در طي 
 هاي بـرون شـهري   ناشي از حوادث رانندگي كه در جاده
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 59بــه وقــوع پيوســته در يــك رونــد افزايشــي بــوده و از 
ه اول ماهـ  10درصـد در   30/64بـه   1388درصد در سال 

  .)10()7(جدول شماره  رسيده است 1392سال 
هـاي ناشـي از    مقايسـه تعـداد مـرگ    2نمودار شماره

حوادث رانندگي بـر حسـب وضـعيت متـوفي در هنگـام      
را  1389تـا  1385هـاي   حادثه در كشـور در فاصـله سـال   

 هـاي  دهد. مطابق با اين نمـودار، در فاصـله سـال     نشان مي

ترين نسبت قربانيان حوادث رانندگي  بيش 1389تا 1385
هـا نيـز عـابران     اي از آن اند اما نسبت عمده رانندگان بوده

هـاي   باشند. با وجـود رونـد كاهشـي در تعـداد مـرگ      مي
هاي راننـدگان داراي   تعداد مرگ ،سرنشينان وسايل نقليه

هـاي عـابران داراي رونـد     روند افزايشـي و تعـداد مـرگ   
  .)10(ثابتي بوده است ًنسبتا

  
  1389تا 1384ي به مراكز پزشكي قانوني كشور طي سال هاي ناشي از حوادث ارجاع توفيانينات مآمار مقايسه اي معا :5 جدول شماره

  

   فراواني ماه
 1384سال 

 1389سال  1388سال  1387سال  1386سال  1385سال 

 درصد رشد  فراواني درصد رشد  فراواني درصد رشد  فراواني درصد رشد  فراواني درصد رشد  فراواني

 2/10 1974 -1/11 1791 -0/4 2014 -1/12 2098 0/8 2387 2211 فروردين

 5/8 1815 -3/10 1673 -9/13 1865 3/1 2166 9/1 2138 2019 ارديبهشت

 4/6 2037 -3/5 1915 -7/13 2023 -8/3 2343 -8/0 2435 2455 خرداد

 -0/2 2204 -6/1 2250 - /.8 2286 -7/13 2305 7/3 2672 2577 تير

 -2/3 2333 -3/5 2409 -9/13 2545 -3/22 2235   -8/1 2876 2929 مرداد

 9/8 2449 -7/3 2248 -2/4 2335 -8/24 2437 5/2 3240 3162 شهريور

 -1/2 2271 7/0 2319 0/21 2302 -2/21 1902 -6/9 2413 2668 مهر

 5/9 2136 -6/0 1951 -2/1 1963 -0/19 1986 8/8 2451 2253 آبان 

 8/17 1957 0/1 1661 -0/1 1645 -6/9 1662 -7/15 1838 2180 آذر

 -4/5 1397 5/4 1477 5/18 1414 -9/25 1193 -5/4 1610 1685 دي

  * 0/10 1446 1/14 1315 -9/30 1153 -0/1 1668 1684 بهمن

  * 8/10 1834 1/15 1655 -8/21 1438 -7/0 1839 1852 اسفند

 -5/10 20573 -7/1 22974 9/1 23362 -9/16 22918 -7/0 27568 27755 جمع

  *در اين ماه ها داده در دسترس نبود.

  
   1389تا 1384هاي  ي سالارجاعي به مراكز پزشكي قانوني كشور ط آمار مقايسه اي معاينات مصدومين ناشي از حوادث: 6 جدول شماره

 

 ماه
  فراواني 

 84در سال 

 1389سال  1388سال  1387سال  1386سال  1385سال 

 فراواني
درصد رشد 

 نسبت به سال قبل
 فراواني

درصد رشد نسبت 
 به سال قبل

 فراواني
درصد رشد 

 نسبت به سال قبل
 فراواني

درصد رشد 
 نسبت به سال قبل

 فراواني
درصد رشد 

 قبلنسبت به سال 

 6/27 29031 3/4 22747 -3/2 21817 -7/9 21321 8/8 23623 21709 فروردين

 5/8 25432 -4/0 23433 -8/1 23516 -0/2 23937 5/11 24424 21907 ارديبهشت

 6/17 28484 1/8 24219 -5/4 22414 -5/6 23470 1/3 25092 24334 خرداد

 6/7 28702 9/5 26667 7/8 25182 -1/9 23162 5/2 25467 24852 تير

 0/8 30828 8/7 28550 9/13 26492 -0/13 23260 -8/5 26730 28381 مرداد

 4/7 29395 1/7 27378 3/10 25571 -2/16 23176 9/0 27663 27420 شهريور

 -1/3 28370 2/14 29289 3/19 25651 -7/15 21503 -2/1 25508 25810 مهر

 4/10 27991 4/7 25343 5/7 23590 -4/10 21940 6/5 24477 23188 آبان

 7/10 25826 9/11 23339 4/14 20866 -7/9 18241 -2/9 20200 22249 آذر

 -9/3 21034 7/12 21883 9/35 19415 -4/17 14283 -6/0 17296 17397 دي

 _ *_ 5/5 19756 0/28 18725 -6/20 14625 6/1 18413 18120 بهمن

 _ *_ 0/15 22575 0/19 19638 -7/7 16500 -4/5 17869 18890 اسفند

 -8/6 275093 2/8 295179 2/11 272877 -3/11 245418 9/0 276762 274257 جمع

  *در اين ماه ها داده در دسترس نبود.

  
  1392تا 1388هاي  هاي ناشي از حوادث رانندگي در سال محل وقوع مرگ :7جدول شماره

  

 كل نامعلوم روستايي برون شهري درون شهري سال

1388 7058 72/30 13556 00/59 2179 48/9 181 78/0 22974 100 

1389 6258 71/28 13271 88/60 2088 57/9 180 82/0 21797 100 

1390 5888 34/29 12232 95/60 1808 00/9 145 72/0 20068 100 

1391 5404 30/28 11811 87/61 1764 24/9 110 57/0 19089 100 

1392 4325 83/27 9992 30/64 1165 49/9 56 36/0 15538 100 
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مقايسه تعداد مرگ ها و مجروحين ناشي از حوادث  :1نمودارشماره 
  1391تا  1388رانندگي در كشور در سال هاي 

  

  
  

مقايسه تعداد مرگ هاي ناشي از حوادث رانندگي بـر   :2نمودارشماره 
حسب وضعيت متوفي در هنگام حادثه در كشور در فاصله سـال هـاي   

  1389تا  1385
  

  بحث
كه حاصل بررسي روند تغييرات نتايج مطالعه حاضر 

تلفــات و جراحــات ناشــي از حــوادث راننــدگي در طــي 
 دهـد كـه   نشان مـي  بود، در ايران 1392تا 1372هاي  سال

هاي ترافيكي در كشور  بروز مرگهاي ناشي از اين آسيب
به طور پيوسته در حـال افـزايش بـوده     1370در طي دهه 

تـا  1381هـاي   يعني در فاصله سـال  1380است و در دهه 
ادامـه داشـته اسـت     1385اين روند افزايشي تا سال 1390

هاي  تعداد مرگ 1385و  1384هاي  كه در سال به طوري
 28000اين حوادث به باالترين حد خود يعني در حـدود  

نفر در سال رسيده است امـا ايـن رونـد افزايشـي از سـال      
جاي خود را به يك روند كاهشـي داده و در طـي    1386
ــداد   هــاي ا ســال ــر شــاهد كــاهش پيوســته ســاليانه تع خي
ايـم. بـه طـوري     هاي ناشي از حوادث ترافيكي بوده مرگ

هاي سازمان پزشـكي قـانوني تعـداد     كه براساس گزارش
بـه   1391هاي ناشي از ايـن نـوع حـوادث در سـال      مرگ

بـه   1380نفر رسيده كه پايين ترين رقـم از سـال    19086
ي مختلــف هــا چنــين رونــد شــاخص باشــد. هــم بعــد مــي

هاي مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيكي در طـي   ميزان
هاي اخيـر در كشـور داراي رونـد مشـابهي بـوده بـه        سال

ميـزان مـرگ ناشـي از حـوادث راننـدگي از      طوري كـه  
بـه   5/40به  1375هزار نفر در سال  100به ازاي هر  1/22

افزايش پيدا كرده و  1384ازاي هر صد هزار نفر در سال 
ــوده و در ســال   1385از ســال  ــدي كاهشــي ب داراي رون

ميـزان   هزار نفر رسيده اسـت.  100به ازاي 1/27به  1391
مرگ ناشي از حـوادث راننـدگي بـه ازاي هرصـد هـزار      

افزايش  1385و  1375هاي  وسيله نقليه هم در فاصله سال
يافته اما از طرف ديگر تعـداد مـرگ بـر اسـاس شـاخص      

بـه ازاي هـر صـد هـزار      مـورد  211تعداد وسايل نقليه از 
 100مورد بـه ازاي هـر    169به  1375وسيله نقليه در سال 

و بـه نظـر    رسـيده اسـت   1385هزار وسيله نقليه در سـال  
رسد كه يكي از داليل افزايش موارد مـرگ ناشـي از    مي

هـاي اخيـر، رونـد سـريع      حوادث ترافيكـي در طـي سـال   
ثـال در  افزايش استفاده از اتومبيل بوده است بـه عنـوان م  

هـا در كشـور    تعداد اتومبيل1390تا 1384هاي  فاصله سال
. البته افزايش استفاده از اتومبيل )22،23(برابر شده است 3

توانــد موجــب افــزايش تعــداد حــوادث  بــه تنهــايي نمــي
رسد  ها بشود وبه نظر مي ترافيكي و پيامدهاي ناشي از آن

كه دليـل اصـلي مشـاهده چنـين رونـدهايي عـدم توسـعه        
هــاي ايمنــي ترافيــك در كنــار توســعه اســتفاده از  برنامــه

 كشورهاي توسعه يافته بـا تعـداد   اتومبيل در كشور باشد. در
هاي به مراتب بيش از كشورما نسبت به جمعيت،  اتومبيل

براساس . )24(تعداد حوادث رانندگي بسيار پايين تر است
حـوادث   بـروز جراحـات ناشـي از    نتايج مطالعـه حاضـر،  

تا كنون به طور پيوسـته   1370رانندگي در كشور از دهه 
به طوري كه تعداد مصدومان  در حال افزايش بوده است

بـه   1373نفر در سال  88000ناشي از اين نوع حوادث از 
يعنـي   افزايش يافته اسـت.  91نفر در سال 320000حدود 
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ــاليانه حــوادث    20در فاصــله  ــداد مصــدومان س ــال تع س
. اما اگر روند جراحات )10،25(برابر شده است 4ترافيكي 

ناشي از حوادث رانندگي بـر اسـاس ميـزان بـروز آنهابـه      
هـاي اخيـر را    ازاي هر صد هزار نفر جمعيت در طي سال

شود كـه ايـن ميـزان     قرار دهيم، مشاهده مي مورد بررسي
نفر به ازاي هـر صـد هـزار نفـر جمعيـت در       110بروز از 

نفر به ازاي هر صد هزار نفـر در سـال    401به  1375سال 
نفر بـه ازاي هـر صـد     393افزايش يافته و سپس به  1384

. الزم بـه  )10(كـاهش يافتـه اسـت    1385هزار نفر در سال 
هاي  محاسبه ميزان ذكر است كه استفاده از جمعيت براي

مربوط به مرگ و جراحـات ناشـي از حـوادث ترافيكـي     
دهـد. يكـي از    برآوردهاي دقيقي در اختيار ما قـرار نمـي  

ترين داليل اين مسئله اين است كه در اكثر كشورها  مهم
تمــام جمعيــت بــه طــور يكنــواختي از   و از جملــه ايــران

چنـين كشـورهاي    . هم)26(وسايل نقليه استفاده نمي كنند
دي با يكديگر دارند. يكي مختلف از اين نظر تفاوت زيا

هـا و   گيري اين ميـزان  هاي مناسب براي اندازه از شاخص
ها براي مقايسه مناطق مختلف هر كشـور و   استفاده از آن

هـا بـر اسـاس     گيري اين ميزان كشورها با يكديگر، اندازه
. )27(باشد هاي مختلف زماني مي مسافت طي شده در بازه

هايي آمارهاي  منظور تهيه چنين شاخصواضح است كه به 
در منـاطق مختلـف مـورد نيـاز     طي شده  دقيقي از مسافت

است. چنين آمارهايي در كشورهاي توسعه يافته با دقـت  
مناسبي در دسترس است. در كشورمان نيز مسئولين  نسبتاً

پليس راهنمائي و رانندگي مشـغول برنامـه ريـزي جهـت     
  تهيه چنين اطالعاتي هستند.

سـوانح راننـدگي در    هاي گذشـته بـروز   در طي سال
فزايشي بوده و بيشترين نرخ رشد آن ا كشور داراي روند

سـال   5. در طـي  )25(در حوادث درون شهري بوده است
هاي ناشي از حوادث راننـدگي كـه در    مرگ تاخير نسب
هاي برون شـهري بـه وقـوع پيوسـته در يـك رونـد        جاده

 30/64بــه  1388ســال درصــد در  59افزايشــي بــوده و از 
رســيده اســت و در  1392ماهــه اول ســال  10درصــد در 

هــاي اتفــاق افتــاده در  همــين دوره زمــاني نســبت مــرگ

ثابتي بوده و حـدود   هاي روستايي داراي روند نسبتاً جاده
هاي ناشـي از حـوادث راننـدگي را     درصد كل مرگ 10

اما بر اساس نتـايج مطالعـه    .)10(اند به خود اختصاص داده
اران ميزان بروز حوادث منجر به بسـتري در  نقوي و همك

مناطق روسـتايي بـيش از ميـزان بـروز همـين حـوادث بـا        
. در واقـع بـا وجـود كـم     )28(آمد در شهر اسـت  همين پي

بودن تعداد وسـايل نقليـه در روسـتا در مقايسـه بـا شـهر،       
خطر مرگ و بستري به طور نابرابر در بين روسـتا و شـهر   

  تواند موارد زير باشد: مي توزيع شده است. علت آن
هـاي روسـتايي    وسايل حمل و نقلي كه در جاده -1

  تر از شهر است. كنند، غير ايمن تردد مي
هـاي   هاي روستاها به جـاده  ها و ورودي گذرگاه -2

هـاي   راههـا و بزرگـ   بين شهري، غيـر ايمـن تـر از خيابـان    
    شهري است.

 تري در هاي روستايي مهارت كم رانندگان جاده -3
    مقايسه با رانندگان شهري دارند.

جوانان و ميانساالن روستايي به محـض ورود بـه    -4
عرصه حمل ونقل، بيش از جوانان و ميانساالن شهري در 
معــرض رفتــار پــر خطــر ودر نتيجــه تصــادفات منجــر بــه 

   .)15،16(گيرند بستري قرار مي
طــور كــه در قســمت مــواد و روش هــا اشــاره  همــان

شـددر مطالعــه حاضـر بــراي بررســي رونـد آســيب هــا و    
ــران از اطالعــات    ــر حــوادث ترافيكــي در اي مــرگ و مي

هـاي سـازمان پزشـكي     بـه ويـژه داده   موجود اما مختلـف 
هـاي   چنـين داده  انوني كشور، اطالعات پليس راه و هـم ق

بيمارستاني استفاده شده است و ايـن منـابع مختلـف داده    
تـوان   مـي  باشد بر همين اساس عاري از خطا و اشتباه نمي

هـاي سـوانح و    گفت كه هنوز در ايران نظام مراقبت داده
حوادث به شكل علمي وجود ندارد و مشخص است كـه  

ــام م  ــود يــك نظ ــراي  نب ــت يكپارچــه و هماهنــگ ب راقب
 هاي حوادث ترافيكي به عنوان يك خال، گردآوري داده

هــاي ميــداني و اپيــدميولوژيك  ســدي در مقابــل بررســي
باشد لذا توجه به طراحـي يـك نظـام     سوانح ترافيكي مي

داده هـاي جـامع و    مراقبت كارآمد به منظور گـردآوري 
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امـل  هـاي مـرگ و ميـر، جراحـت، عو     دقيق (شـامل داده 
استفاده در برنامـه ريـزي    احتمالي موثر در حوادث)براي

صحيح و موثر با هدف كاهش بروز حوادث راننـدگي و  
يكي از كليدي ترين ملزومـات جهـت   ها،  بار ناشي از آن
هاي ترافيكي و عـوارض   هاي كاهش آسيب ارتقاء برنامه

باشد. در مقيـاس جهـاني نيـز در     ناشي از آن در ايران مي
هـاي ارتقـاء    هاي حوادث ترافيكي و برنامـه  شتمام گزار

ايمني ترافيك بـه وجـود يـك سيسـتم جـامع مراقبـت از       
حـوادث راننـدگي و ترافيكـي در هـر كشـور تاكيـد بســيار       
 زيادي شده است. بر اساس توصيه سازمان جهاني بهداشـت 

حال توسعه به ويژه در منطقـه مديترانـه    در كشورهاي در
ي بـه اسـتاندارد سـازي    تـر  شرقي الزم اسـت توجـه بـيش   

 هاي حوادث رانندگي از جملـه  آوري داده هاي جمع برنامه
هاي مناسب، تعاريف دقيق از متغيرهـاي   استفاده از روش

هـاي كـاربردي جهـت بررسـي      مورد استفاده و توليـد داده 
 ازنظر موقعيت .)29،30(عوامل حوادث رانندگي مبذول شود

ــان حــوادث ترافيكــي براســاس آمارهــاي ســازمان   متوفي
 1389 تا 1385هاي  سال پزشكي قانوني كشور، در فاصله

ترين نسـبت قربانيـان حـوادث راننـدگي، راننـدگان       بيش
اي از قربانيـان نيـز عـابران پيـاده      امـا سـهم عمـده    اند بوده
 باشند. نكته مهم و قابل توجه اين است كه با وجود روند مي

 هاي سرنشينان وسايل نقليـه، تعـداد   كاهشي در تعداد مرگ
 هاي شي داشته و تعداد مرگهاي رانندگان روند افزاي مرگ

 .)10،19(ثابتي بوده است عابران داراي روند نسبتاً

هاي  در مورد ثبت كنوني دادهنكته مهم ديگري كه 
حوادث ترافيكي در ايران قابل ذكر است، اين است كـه  

حوادث رانندگي با استفاده از فرمهاي ويژه اي  داده هاي
به طور مستمر توسط پليس راهنمايي و رانندگي، وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي و پزشـكي قـانوني در   

ن همـه تـالش بـه    باشد اما با وجود اي آوري مي حال جمع
علت عدم وجود تعريـف دقيـق از برخـي متغيرهـا، عـدم      

هـا از جملـه    ثبت برخي از اطالعات ضروري در اين فـرم 
مختصات جغرافيائي محل وقوع حـوادث و عـدم وجـود    
يك برنامه نرم افـزاري مناسـب جهـت ورود داده هـا بـه      

هــاي بــا ارزش جهــت انجــام  كــامپيوتر، قابليــت ايــن داده
پيدميولوژيك و آماري به منظور تعيين علـل  هاي ا تحليل

هــاي  حــوادث ترافيكــي و بــه تبــع آن تــدوين برنامــه     
اي جهت كاهش اين نوع حوادث ضعيف به نظـر   مداخله

رسد. از طرفي راه كار مشخصي جهت مرتبط نمـودن   مي
اطالعات جمع آوري شده توسط سـازمانهاي مختلـف و   

فتـه نشـده   هاي سالمت مردم در نظـر گر  اطالعات پرونده
يـك   الزم است بـا انجـام مطالعـات جـامع     است. بنابراين

آوري  سيستم مناسب، كارآمد و يكپارچه به منظور جمـع 
هــاي مــرتبط  اطالعــات حــوادث ترافيكــي توســط ســازمان

گردد. آنچه مشخص است تاكنون بـه طراحـي و    طراحي
 استاندارد سازي نظام اطالعات حوادث رانندگي، به عنـوان 

ن قدمهاي اساسي جهت تدوين نظام مراقبـت  يكي از اولي
  حوادث رانندگي در ايران توجه زيادي نشده است.

نهايت بايد گفت كـه چـون كشـور مـا از لحـاظ       در
رانندگي نسبت به سـاير كشـورهاي جهـان     بروز حوادث

بايـد ضـمن تـالش     )16،25(در جايگاه نامناسبي قرار دارد
كـــه پيشـــرفته كشـــورهاي ب گيـــري از تجـــار در بهـــره
ميــزان بــروز حــوادث ترافيكــي را بــه حــداقل  انــد  تهتوانســ
، تالش شود تـا ضـمن شـفاف سـازي و ارتقـاء      )31(برسانند

هـاي   ايـن خصـوص، راهكارهـا و برنامـه     آگاهي مردم در
پايدار و كارآمد به منظـور پيشـگيري از وقـوع     زيربنايي،

تـرين حـد ممكـن     ها به پائين اين نوع سوانح و كاهش آن
در ارتباط با نقـاط قـوت ايـن     .گرفته شودو به كار  طراحي

مطالعه حاضر از اين نكته اشاره كرد كه  توان به طالعه ميم
است كه به بررسي روند حوادث رانندگي معدود مطالعاتي 
دو دهه اخير مي پردازد و وضـعيت ايـن    دركشور در طي

هاي گوناگون و با استفاد از منـابع   نوع حوادث را از جنبه
ازجملـه پلــيس راهنمـايي و راننــدگي،   مختلـف اطالعــاتي  

و آمــوزش پزشــكي و پزشــكي  ت بهداشــت درمــانوزار
 نمايد. قانوني بررسي مي

بر اساس نتايج گيري كرد كه  توان نتيجه در پايان مي
به دست آمده از اين مطالعه مي تـوان نتيجـه گرفـت كـه     
روند آسيب ها و مرگ و مير ناشي از حـوادث ترافيكـي   
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رونـد   سال گذشته تقريبـاً  20سال از  15در ايران در طي 
ها  سال اخير روند بروز اين آسيب 5فزايشي داشته اما در ا

تا حـدودي كـاهش يافتـه اسـت امـا در مقايسـه بـا سـاير         
ذا بحـث  ها مطلوب نيست ل كشور هنوز وضعيت شاخص
حاضر نيز يكي از معضالت آسيب هاي ترافيكي در حال 

شـود و توجـه بـه     بهداشت عمومي كشـور محسـوب مـي   
دث در كنـار تـدوين يـك    كنترل و پيشگيري از اين حوا

گـزاران   بايست مد نظـر سياسـت   نظام مراقبت كارآمد مي
  كشور قرار گيرد.
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