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، 4، ابوالفـضل سـمیعی    4پـور   ، دکتر رضا دهقـان    3، دکتر فرزاد پناهی   2، دکتر سهیل سعادت   *2موقر  ، دکتر وفا رحیمی   1دکتر محمدرضا زارعی  
  5دکتر مژگان کاربخش

  های جراحی سینا، دانـشکده پزشـکی، دانـشگاه علـوم پزشـکی تهـران         مرکز تحقیقات تروما و پژوهش-2کی تهران ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزش      گروه طب اورژانس   -1
   گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران-5 اورژانس کشور -4... ا ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه  گروه جراحی-3

  27/7/87 :شپذیر  29/7/86: دریافت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  6670514:   نمابر09153422682: تلفن. ، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا :ولؤنویسنده مس* 

 V_rahimi@sina.tums.ac.ir :پست الکترونیک

Title: Road Traffic Crashes Mortality and Morbidity in Iran in 1997- 2006 
Authors: Zarei MR, (MD); Rahimi-Movaghar V, (MD); Saadat S, (MD); Panahi F, (MD); 
Dehghanpour R, (MD); Samii A, (BS); Karbakhsh M, (MD).   
Introduction: Road traffic crashes are the main cause of trauma mortality in most of world 
countries especially Iran. The objective of this study is to evaluate RTC mortality and morbidity in the 
last 10 years (1997-2006). 
Methods: Data were obtained from Iran official reports of police, health sources and the Statistical 
Centre of Iran (SCI). These data include population, registered motor-vehicles number, RTC, RTC 
injuries and deaths, during the period of 1997–2006. Statistical analysis was performed by Stata 8 
software and significance of mortality change was evaluated by Poison distribution. 
Results: RTC fatalities increased between 22.1 (95%CI, 21.7-22.4) per 100,000 and 40.5 (95%CI, 
40.1-41.0) per100,000 from 1997 to 2005, but in the last year of 2006, this trend is reversed and there 
was declined to 39.1 (95%CI, 38.7-39.6) per 100,000. RTC injuries has been increased from 110 to 401 
per 100000 population from 1997 to 2005, but decreased to the 393 per 100000 in 2006. 
Conclusion: This paper shows road traffic crashes mortality and morbidity in Iran in recent ten 
years and the decrease in the last year. This decline was most probably the result of a variety of 
interventions, including legislation, police enforcement, improvements in traffic and transport, health 
care facilities and media and public education. It is recommended that efforts of all responsible 
organizations continue in unique leadership. 
 

Keywords: Road traffic crashes, injury, mortality and morbidity, Iran. 
Hakim Research Journal 2008; 11(3): 42- 46. 
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43    و همکارانمحمدرضا زارعیدکتر 
 

 چکیده
ایـن مطالعـه وضـعیت      . باشد میر ناشی از تروما در اکثر کشورهای جهان و ایران می           و حوادث ترافیکی علل اصلی مرگ     :مقدمه
  .دهد در ایران مورد بررسی می) 1376- 1385(میر ناشی از حوادث را در ده سال اخیر  و مرگ

بـع کـسب   من. اشـد ب  سـال اخیـر مـی   10ناشی از حوادث ترافیکی در  میر و مرگجمعیت مورد مطالعه بیماران دچار     :کارروش  
آوری  اطالعـات جمـع   . باشد  می ، درمان و آموزش پزشکی    اطالعات گزارشات پلیس، سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت        

  . باشد ناشی از آنها می میر و مرگشده شامل تعداد وسایل نقلیه، تعداد تصادفات و 
به ) ,CI%1/4095- 0/41( 5/40  به1376ر در سال  نف000/100به ازای هر ) ,CI%7/2195- 4/22( 1/22 تعداد مرگ از :ها یافته

 نفـر در    000/100به ازای هر    ) ,CI%7/3895- 6/39(  نفر 1/39  افزایش پیدا کرده سپس به     1384 نفر در سال     000/100ازای هر   
ـ 000/100 نفر به ازای هر    401 نفر به    110های ناشی از این حوادث از        چنین آسیب  هم . کاهش پیدا کرد   1385سال   ر افـزایش   نف

 . نفر کاهش پیدا کرد000/100 نفردر هر 393 این تعداد به 1385در حالی که در سال . پیدا کرد

   1385 سـال     آن را در   ناشـی از آن را در ده سـال اخیـر و کـاهش              میر  و  مرگاین مطالعه بروز حوادث ترافیکی و        :گیری نتیجه
لهای اخیر مانند تغییر قوانین، اقدامات پلـیس، بهبـود           ای در سا   مداخله علل احتمالی این کاهش انجام اقدامات         از .دهد  نشان می 

ول در امر حوادث ؤهای مس شود تالشهای تمامی سازمان می توصیه. باشد های عمومی به مردم می ه خدمات درمانی و آموزش  ایار
  . ای ادامه یابد ترافیکی در قالب رهبری واحد و سازمان یافته

  

  .میر، ایران و فیکی، آسیب، مرگحوادث ترا :واژگان گل
  مقدمه

حوادث ترافیکـی یـک مـشکل بهداشـتی عمـده در کـشورهای         
در سرتاسر جهان سـالیانه      .باشد توسعه یافته و در حال توسعه می      

 50 تـا    20 میلیون نفر در اثر حوادث ترافیکی کشته شـده و            2/1
الگـوی  ). 2 و   1(شـوند    میلیون نفر مجروح و دچـار نـاتوانی مـی         

ناشی از آنها در کـشورهای توسـعه         میر  و  مرگادث ترافیکی و    حو
یافته و در حال توسعه تفاوت زیادی با یکدیگر دارند و برخورد با             

هـای   حوادث ترافیکی و پیامـدهای آنهـا رویکردهـا و اسـتراتژی           
در ایـران مطالعـات      ).3- 6(کنـد    امعه را طلـب مـی     جخاص هر   

  کـی انجـام شـده اسـت        توصیفی و تحلیلی در مورد حوادث ترافی      
های ناشی از حوادث ترافیکی در ایران بـاالترین          مرگ). 7- 13(

  انــد  آمـار را در بـین کـشورهای جهـان بـه خـود اختـصاص داده       
 سـال قـرار     30 تا 20 و اکثریت این افراد در سن جوانی         )10 و   9(

 ،بی از آس  ی ناش یها  مرگ %55در مطالعه انجام شده     . )11( دارند
ثر در  ؤاز جمله عوامل م   ). 12(  بوده است  یکیتراف حوادث   به دلیل 

ی در  منی ا لیاستفاده از وسا  آسیب شدید ناشی از حوادث ترافیکی       
مطالعـات جداگانـه بـه      ). 5( بـوده اسـت    حین رانندگی جلوگیری  

ای در بعضی نقاط ایران در خـصوص میـزان بـروز             صورت ناحیه 
در  شـده مرگ انجام شده است که از آن جمله به مطالعه انجـام             

   از ی بـروز مـرگ ناشـ   زانیـ متوان اشاره کـرد کـه      آذربایجان می 

  
  

 از افـراد  تیـ هزار نفـر جمع صـد  هـر  ی مورد بـه ازا    34تصادفات  
 این مطالعـه بـه      ).13( استبوده   یا  جاده یاستفاده کننده از فضا   

   ناشـی از حـوادث ترافیکـی در        میر  و  مرگمنظور ارزیابی وضعیت    
 . استانجام شدهان در ایر 1376- 1385ل  سا10
  

  روش کار
 1بررسی موارد  توصیفی از گروه مطالعات      این تحقیق یک مطالعه   

 قـرار   یابیـ ز دوره مـورد ار    نیـ باشدکه اطالعـات در ا     یده ساله م  
جمعیـت مـورد    . باشـد  نگر می  و از نظر زمانی گذشته    گرفته است   

مطالعه تمام بیماران فوتی و آسیب دیده ناشی از حوادث ترافیکی           
اعی به سازمان پزشکی قانونی کل کـشور در ده سـال اخیـر              ارج
 تعداد حوادث ترافیکـی، مـرگ،       ؛متغیرهای مورد مطالعه  . باشد می

منظـور از حـوادث     . آسیب، وسـایل نقلیـه و تعـداد جمعیـت بـود           
 مـسیرهای ترافیکی بروز حادثه ناشی از هرگونه وسیله نقلیـه در           

ادث ترافیکـی بـه     آسیب ناشی از حو   . آمد بود  و عمومی محل رفت  
های غیرکـشنده در هنگـام بـروز تـصادفات گفتـه             تمامی آسیب 

  .شود می

                                                      
1 Case series 
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 روز پس از بروز     30مرگ ناشی از این حوادث نیز مرگ در مدت          
آوری شده شـامل     اطالعات جمع . حادثه در نظر گرفته شده است     

قسمت اول آمار مربوط به جمعیت کشور که        .  باشد  قسمت می  3
قـسمت دوم مربـوط بـه       . ن گرفته شده اسـت    از سازمان آمار ایرا   

تعداد حوادث ترافیکی و تعداد وسایل نقلیـه اسـت کـه منبـع آن               
قسمت سوم آمار مربـوط بـه      . باشد پلیس راهنمایی و رانندگی می    

باشد که از پزشکی قانونی کشور گرفتـه شـده           مرگ و آسیب می   
ی های مرگ به ازا    با استفاده از اطالعات منابع فوق، نسبت       .است

 .هر صدهزار وسیله نقلیه و صدهزار نفـر جمعیـت محاسـبه شـد             
 نفـر جمعیـت در      صـدهزار مرگ به ازای هر     % 95حدود اطمینان   

افـزار   نـرم . های مختلف بر اساس توزیع پواسن محاسبه شد        سال
  . بودSTATA 8 و SPSS13ها  مورد استفاده برای آنالیز داده

  

  نتایج
 نفر و بـه تعـداد       476/575/8در ده سال اخیر به جمعیت کشور،        

 مورد افـزوده شـده اسـت        869/974وسایل نقلیه موتوری کشور     
 10تعداد مرگ ناشی از حـوادث ترافیکـی در مـدت             و) 1جدول  (

  ).1جدول  ( مورد بوده است923/209سال تعداد 
 میـر   و  مـرگ  فراوانی تعـداد حـوادث ترافیکـی و           توزیع -1جدول  

  1376-1385های  ناشی از آن در ایران در سال
 مرگ آسیب حوادث ترافیکی وسیله نقلیه جمعیت سال

1376 61897 6494004 160284 67884 13679 
1377 62640 6804939 200284 79289 14981 
1378 63392 7115874 245284 91048 15482 
1379 64153 7426809 292284 108100 17059 
1380 64922 7737744 340047 117566 19727 
1381 65701 8485285 448304 167372 21873 
1382 66490 10364637 554849 222309 25722 
1383 67478 12323989 625030 245754 26089 
1384 68467 14283341 658256 274257 27746 
1385 70473 16242693 642656 276762 27565 

 آسـیب   341/650/1دیده ناشی از این حـوادث        تعداد افراد آسیب  
 بـه   1375 نفـر در سـال        صـدهزار  به ازای هر    نفر 110د که از    بو

  افـزایش یافتـه،    1384 نفر در سال     صدهزار نفر به ازای هر      401
 کاهش 1385 نفر در سال   صدهزار  نفر به ازای هر    393سپس به   

  ).2جدول ( یافته است 
 فراوانی تعداد آسیب ناشی از حـوادث ترافیکـی          توزیع -2جدول  

   1376-1385های  سال تعداد وسایل نقلیه دردر ایران به ازای 

 سال
تعداد آسیب به ازای هر 

  نفر جمعیت000/100
تعداد آسیب به ازای هر 

  وسیله نقلیه000/100
تعداد آسیب به ازای 

  تصادف1000هر 

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 

 بـه ازای هـر      1/22میزان مرگ ناشـی از حـوادث ترافیکـی، از           
 نفـر در    صدهزار به ازای هر     5/40 به   1375 نفر در سال     صدهزار

 1/39 بـه    1385 افزایش پیدا کرده و سپس در سـال          1384سال  
تعـداد مـرگ بـر      .   نفر کاهش پیدا کـرد      صدهزارر به ازای هر     نف

  مـورد بـه ازای هـر       211اساس شاخص تعـداد وسـایل نقلیـه از          
  مـورد بـه ازای هـر   258 بـه   1375 وسیله نقلیه در سال      صدهزار
و سـپس بـه       افزایش یافـت   1381 وسیله نقلیه در سال      صدهزار

دا کـرد و     وسیله نقلیه کـاهش پیـ      صدهزار مورد به ازای هر      170
  )3جدول ( بود 1 به 4نسبت مردان به زنان، 

.
  

 نفر جمعیت بر حسب جـنس و تعـداد وسـایل             صدهزار میر ناشی از آن به ازای هر       و  مقایسه  میزان بروز حوادث ترافیکی و مرگ        -3جدول  
  1376- 1385های  نقلیه موتوری در سال

 %)CI ۹۵) ( وسيله نقليه صدهزاربه ازاي(مرگ  %)CI ۹۵) (زن(ميزان مرگ  %)CI ۹۵) (مرد(ميزان مرگ  %)CI ۹۵(ميزان کل مرگ  سال

۱۳۷۶ )۴/۲۲-۷/۲۱ (۱/۲۲  )۵/۳۵-۲/۳۴ (۹/۳۴  )۲/۹-۶/۸ (۹/۸  )۲/۲۱۴ -۱/۲۰۷ (۶/۲۱۰  

۱۳۷۷ )۳/۲۴-۵/۲۳ (۹/۲۳  )۴/۳۸-۱/۳۷ (۸/۳۷  )۰/۱۰-۳/۹ (۶/۹  )۷/۲۲۳ -۶/۲۱۶ (۲/۲۲۰  

۱۳۷۸ )۸/۲۴-۰/۲۴ (۴/۲۴  )۹/۳۸-۶/۳۷ (۳/۳۸  )۵/۱۰-۸/۹ (۱/۱۰  )۰/۲۲۱ -۲/۲۱۴ (۶/۲۱۷  

۱۳۷۹ )۰/۲۷-۲/۲۶ (۶/۲۶  )۸/۴۲-۴/۴۱ (۱/۴۲  )۹/۱۰-۲/۱۰ (۶/۱۰  )۲/۲۳۳ -۳/۲۲۶ (۷/۲۲۹  

۱۳۸۰ )۸/۳۰-۰/۳۰ (۴/۳۰  )۷/۴۸-۲/۴۷ (۰/۴۸  )۶/۱۲-۹/۱۱ (۲/۱۲  )۵/۲۵۸ -۴/۲۵۱ (۰/۲۵۵  

۱۳۸۱ )۷/۳۳-۹/۳۲ (۳/۳۳  )۱/۵۴-۴/۵۲ (۳/۵۳  )۰/۱۳-۳/۱۲ (۷/۱۲  )۲/۲۶۱-۴/۲۵۴ (۸/۲۵۷  

۱۳۸۲ )۲/۳۹-۲/۳۸ (۷/۳۸  )۲/۶۲-۵/۶۰ (۳/۶۱  )۸/۱۴-۰/۱۴ (۴/۱۴  )۲/۲۵۱ -۲/۲۴۵ (۲/۲۴۸  

۱۳۸۳ )۱/۳۹-۲/۳۸ (۶/۳۸  )۸/۶۲-۱/۶۱ (۹/۶۱  )۱/۱۵-۲/۱۴ (۷/۱۴  )۳/۲۱۴ -۱/۲۰۹ (۷/۲۱۱  

۱۳۸۴ )۰/۴۱-۱/۴۰ (۵/۴۰  )۸/۶۵-۱/۶۴ (۰/۶۵  )۷/۱۵-۹/۱۴ (۳/۱۵  )۶/۱۹۶-۰/۱۹۲ (۳/۱۹۴  

۱۳۸۵ )۶/۳۹-۷/۳۸ (۱/۳۹  )۵/۶۲-۹/۶۰ (۷/۶۱  )۲/۱۶-۳/۱۵ (۸/۱۵  )۷/۱۷۱ -۷/۱۶۷ (۷/۱۶۹  
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   بحث
هـای ناشـی از      مطالعات زیادی درمورد حوادث ترافیکی و آسیب      

مـداخالت  . باشـد  آنها در اکثر کشورهای جهان در حال انجام می        
در میـر   و  مرگها منجر به کاهش      انجام شده بر اساس این بررسی     

 باشـد  ای توسعه یافته و یا در حال توسـعه مـی    بسیاری از کشوره  
)21 -14.(  

ناشـی از حـوادث      میـر   و  مـرگ این مطالعه نشان داد کـه نـسبت         
 نفر جمعیت و تعداد وسایل نقلیه در         صدهزار ترافیکی به ازای هر   

  . )17- 26 (ایران در مقایسه از اغلب کشورهای دنیا بیشتر است
هـایی ماننـد     ز آنها علـت   ناشی ا  میر  و  مرگدر بروز این حوادث و      

البته . رفتارهای فردی، عوامل محیطی و وسایل نقلیه نقش دارند        
. های ما در این مطالعه عدم بررسی این عوامل بـود           از محدودیت 
های احتمالی که شاید در بروز حوادث ترافیکی کشور  ولی از علت  

توان از افزایش جمعیت، افـزایش تعـداد         ما نقش داشته باشند می    
نقـل   و هـای حمـل    ل نقلیه و عدم رشـد مناسـب زیرسـاخت         وسای
  . قیمت وسایل نقلیه نام برد چنین سوخت ارزان ای و هم جاده

  بـه ازای هـر     8/1های حوادث ترافیکـی در آمریکـا         نسبت مرگ 
ایـن نـسبت در کـشور مـا         ،  )25( نفر در سال بوده است       صدهزار

فـاوت  باشـد کـه ت     ی نفر در سال م    صدهزارمورد به ازای هر     258
دهد در سـال     مطالعه ما نشان می   . دهد بسیار فاحشی را نشان می    

 جمعیـت   صـدهزار  بـه ازای هـر       1/39  میزان مرگ تقریباً   1385
 که در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپـایی بـیش از             باشد می

 نفر بـه ازای     42در کشور السالوادور این میزان      . باشد دو برابر می  
  ).27( باشد  نفر میصدهزارهر 

میزان مرگ ناشی از تصادفات در مردان دو برابر زنان           در آمریکا 
این یافتـه بـا     .  بود 1 به   4 این نسبت در کشور ما    ). 26(می باشد   

یکــی از  ).7(خــوانی داشــت  مطالعــه انجــام شــده در ایــران هــم
تواند مربـوط    مردان در ایران می    میر  و  مرگهای بیشتر بودن     علت

هـای   شتر این جمعیت به دلیل ویژگی     به در معرض خطر بودن بی     
از  شغلی، فرهنگی و اجتماعی و مالکیت بیشتر خودرو باشد البتـه          

های مطالعه ما عدم دسترسی به سن و شغل بیمـاران            محدودیت
  . مورد مطالعه بود

سـال اخیـر   دو های به عمـل آمـده در ایـران قبـل از              در بررسی 
ناشی از آن    میر  و  مرگشواهدی دال بر کاهش حوادث ترافیکی و        

رسد در این مطالعه نه تنها رونـد         دیده نشده است ولی به نظر می      
افزایشی این حوادث متوقف شده بلکه سـیر نزولـی در آن دیـده              

 تـر  هر چند برای قضاوت مناسب نیاز به مطالعه طوالنی        . شود می
 ناشی از مداخالت انجام شده      دالیل این کاهش احتماالً   . باشد می

  تغییـر قـوانین تخلفـات راننـدگی، اقـدامات پلـیس، بهبـود              مانند  

  
  

ه خدمات بهینـه    ینقل ترافیکی در کشور، ارا     و های حمل  زیرساخت
بهداشتی و درمـانی بـه خـصوص در بخـش پـیش بیمارسـتانی               

گذاری در جهت وضع قوانین   ولین قانون ؤهای مس  تالش. باشد می
ـ         گیرانه سخت شدید مجـازات   تر در مورد تخلفات رانندگی ماننـد ت

  . های بازدارنده بود مجرمین و افزایش جریمه
اقدامات پلیس در این راستا شامل اعمـال مقـررات بـه صـورت              
برخورد جدی با متخلفین رانندگی، اجباری کردن استفاده از کاله          
ایمنی در موتورسـواران و بـستن کمربنـد ایمنـی در سرنـشینان              

هـا و    اه پلیس در بزرگـر    های ثابت و سیار    خودروها، ایجاد ایستگاه  
 تغییـر در نگـرش مـردم و آمـوزش مـردم بـا                و های کشور  جاده

. باشـد  های ملی می های سمعی بصری در رسانه   استفاده از تراکت  
ثر در بروز حوادث ترافیکی مانند مصرف الکـل و          ؤعوامل دیگر م  

چند در کشور ما شـیوع کمتـری نـسبت بـه             مصرف مواد هر   ءسو
در صـورت مـشاهده     حـال پلـیس    لی با این  سایر کشورها دارد، و   

 و  آزمایشرانندگان مشکوک به مصرف مواد و الکل آنها را مورد           
  . داد بررسی قرار می

خیـز در     نقطـه حادثـه    2000در زمینه عوامل محیطـی بیـشتر از         
ــدات الزم جهــت   راه هــای کــشور شــناخته شــده اســت و تمهی

 یا در حال انجـام  ها و بازسازی آنها انجام شده و   سازی جاده  بهینه
در زمینه وسایل نقلیه هر چنـد تعـداد وسـایل نقلیـه             . شدن است 

افزایش یافتـه اسـت ولـی از نظـر ایمنـی در رده بـاالتری قـرار                  
  پزشـکی ش، درمـان و آمـوز     اقـدامات وزارت بهداشـت    . اند گرفته
ه خدمات درمانی پیش بیمارستانی   یسازی وضعیت ارا    بهینه :شامل

هـای   ه ها، افزایش ایـستگا   بوالنس در جاده  شامل افزایش تعداد آم   
ـ       یـ راهـی ارا   سیار و ثابت بین    کـارگیری   هه خـدمات اورژانـسی و ب

در زمینـه   . باشـد  پرسنل پزشک آموزش دیده در این واحدها مـی        
هـای ملـی،     های عمومی الزم برای مردم پلـیس، رسـانه         آموزش

امات تمامی اقد . اند ها نیز نقش به سزایی داشته      مجالت و روزنامه  
 بر کاهش حوادث ترافیکی در سال اخیـر نقـش           یاد شده احتماالً  

  .اند داشته
در خصوص تعداد جمعیت، اطالعـات از       : های مطالعه  محدودیت

سازمان آمار ایران گرفته شد که سرشماری جمعیت هر ده سـال            
.  انجـام شـده اسـت      1385 و   1375های   دهد و در سال    انجام می 

 بـر   1375ها بر اساس آمـار سـال         تعداد جمعیت در بین این سال     
. ومیر در هر سال تخمین زده شـد        اساس نرخ رشد موالید و مرگ     

که این آمار مربوط به تنها  دلیل این هها ب در خصوص تعداد آسیب
سازمان پزشکی قانونی است لذا کمتر از حـد انتظـار نـشان داده              

 .شود می
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  گیری نتیجه
جهـت کـاهش    هـای صـورت گرفتـه در         رسد تـالش   به نظر می  

 سرعت رشد و افزایش     میر ناشی ازحوادث ترافیکی احتماالً     و مرگ
 .رشد مرگ ناشی از آن را به میزان مختصری کاهش داده اسـت            

تر مطالعات بعدی بر مبنـای       شود جهت قضاوت دقیق    پیشنهاد می 
  . ومیر طراحی شود ثر در روند کاهش مرگؤعلل م

  

  تشکر و قدردانی
ــرح تحق  ــه حاصــل ط ــن مقال ــماره ای ــاتی ش ــاریخ 67یق ــه ت  ب

 مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، دانشگاه علـوم          30/7/1387
  .باشد پزشکی تهران می
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