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  چكيده
ها را به خطر انداخته است. ايـن مطالعـه    ترين معضالت بهداشتي است كه سالمت انسان سوانح ترافيكي يكي از مهم سابقه و هدف:

  .) ناشي از سوانح ترافيكي در كرمانشاه انجام گرفتYLL )Years of lost lifeبا هدف تعيين ميزان مرگ و مير و 
   YLLدر اين مطالعه مقطعي، از اطالعات ثبت مرگ و پزشكي قانوني، به صورت سرشماري اسـتفاده شـد. مقـدار     ها: مواد و روش

سـني و جنسـي جمعيـت اسـتان بـراي سـال       ) محاسبه و تركيب 2010GBD )2010Global burden of diseaseبر اساس دستورالعمل 
  .وارد و محاسبات انجام شد Excel افزار آوري، به نرم نيز از مركز آمار گرفته شد. كليه اطالعات پس از جمع 1389

درصد از فوت شدگان مـرد بودنـد. بيشـترين علـت فـوت،       1/81بود.  05/39 ± 70/20فرد مورد بررسي  974ميانگين سني  ها: يافته
  نفـر در هـر    3/51درصـد). ميـزان مـرگ و ميـر سـوانح ترافيكـي در اسـتان كرمانشـاه          8/40تصادف با خودروهاي سواري بود ( مربوط به

هـاي از دسـت رفتـه بـه      نفر در زنان در صد هزار نفر بود. تعداد سال 5/19نفر در مردان و  4/82صد هزار نفر جمعيت و به تفكيك جنس 
در  5/24سـال (  46613در هزار نفر) و در دو جـنس   7/8( 8267در هزار نفر)، در زنان  0/40ل (سا 38345علت مرگ زودرس در مردان 

 .در هزار) قرار داشت 3/30سال ( 30-34در دو جنس در گروه سني  YLLهزار نفر) به دست آمد. بيشترين ميزان 

هاي مـداخالتي مناسـب بـه منظـور      ناشي از سوانح ترافيكي در استان، برنامه YLLبا توجه به باال بودن ميزان مرگ و مير و  استنتاج:
 رسد. اي، ضروري به نظر مي پيشگيري و به حداقل رساندن بروز تصادفات جاده

  
   ، سوانح ترافيكي، كرمانشاهYLLمرگ و مير، هاي كليدي:  واژه

  
 مقدمه

ترين معضالت بهداشتي است كه  سوانح ترافيكي يكي از مهم
شـود   ها را بـه خطـر انداختـه اسـت. تخمـين زده مـي       سالمت انسان

ساليانه حدود دو ميليون نفر در سراسر دنيا در اثـر سـوانح ترافيكـي    
. طبـق اطالعـات   )1(شوند  ميليون دچار جراحت مي 50ميرند و  مي

)، World Health Organizationسـازمان جهـاني بهداشـت (   

بـا   1990نفـر در سـال    999000مرگ و مير تصادفات از حدود 
. )2(رسـيد   2002ميليـون نفـر در سـال     2/1شـد بـه   درصـد ر  10

، حـوادث  2020هاي اين سازمان تا سـال   بيني همچنين طبق پيش
هاي از دست رفته  ناشي از تصادفات به تنهايي دومين علت سال

. تعـداد مـرگ و ميـر    )3(زندگي در سراسر جهـان خواهـد شـد    
ناشي از سوانح ترافيكي در مناطق مختلف متفاوت است؛ اما بـه  



  
 و همكاران ندا ايزدي  
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 پژوهشي

اي، براي كشـورهاي بـا درآمـد كـم و      طور كلي ميانگين منطقه
  .)4(متوسط بسيار بيشتر از كشورهاي صنعتي است 

مـورد در   32سوانح ترافيكي در ايران بـا ميـزان بـروز سـاليانه     
هـاي از   صد هزار نفر، دومين علت مرگ و مير، اولين علـت سـال  

تــرين علــت  دســت رفتــه عمــر بــه دليــل مــرگ زودرس و شــايع 
دهـد كـه    . نتايج مطالعات در ايران، نشان مـي )5(مصدوميت است 
ير ناشي از تصادفات در هر صد هزار نفر جمعيت ميزان مرگ و م

نفـر بـرآورد    6/22نفر است. در حالي كه اين ميزان در جهـان   30
شده است. از طرفي از هر صد نفر آسيب ديده در اثـر تصـادفات   

دهند. در حالي كـه ايـن    نفر جان خود را از دست مي 15اي  جاده
  .)6(باشد  نفر مي 2ميزان در كشورهاي پيشرفته حدود 

به طـور كلـي، ميـزان عمـر از دسـت رفتـه بـه دليـل مـرگ          
سوانح ترافيكـي در ايـران از جهـان و منطقـه     زودرس در نتيجه 

مديترانه شرقي باالتر است و اين مشكل يكـي از مسـايل جـدي    
در كشور ما است و باعث شده است كه ايران بـه لحـاظ وقـوع    
ــي از       ــوان يك ــه عن ــي ب ــوانح ترافيك ــدگي و س ــادفات رانن تص
كشورهايي كه داراي بيشترين موارد مرگ و مير است، معرفـي  

ه به اين كه مرگ و مير ناشي از سوانح و تصادفات شود. با توج
گيرد، تأثير منفـي   رانندگي بيشتر سنين مياني و پايين را در بر مي

اين مرگ و ميرها روي اميد به زندگي در بدو تولد و در نتيجـه  
  .)7، 8(روي اقتصاد و جامعه اجتناب ناپذير خواهد بود 

درصد حوادث رانندگي جهـان در ايـران رخ    5/2در مجموع 
دهد كه به مفهوم آن است كه ميزان حـوادث در ايـران بيسـت     مي

شـود كـه در    بينـي مـي   . پـيش )9(برابر بيشتر از جاهاي ديگر اسـت  
د مرگ و مير و تعدا 2020صورت عدم انجام اقدامات مؤثر تا سال 

  .)2، 4(درصد افزايش خواهد يافت  65جراحات حدود 
حوادث در ايران به عنوان اولين مشكل سالمتي، ساالنه بـيش  

هزار سال عمر به دليـل نـاتواني و يـا مـرگ      200از يك ميليون و 
ــا  DALYزودرس ( ) را Disability-adjusted life yearي
در  1382هـا در سـال    در مطالعه ملي بار بيمـاري . )10(دهد  هدر مي

درصـد از كـل سـال     15كشور، مشخص شد كه سوانح ترافيكـي،  
ــر (     ــرگ و ميـ ــت مـ ــه علـ ــه بـ ــت رفتـ ــاي از دسـ ــا YLLهـ   يـ

Years of lost life    را به خود اختصـاص داده اسـت و مـردان (

أم با نـاتواني  هاي عمر از دست رفته و تو درصد از سال 80بيش از 
)DALY 684210درصـد (  57انـد و   ) را به خود اختصـاص داده 

سـال از   15- 29هـاي عمـر نيـز در گـروه سـني       سال) از كل سـال 
. مطالعـات انجـام گرفتـه در ايـران در ايـن      )10(دست رفتـه اسـت   

خصوص زياد نيست و آخرين مطالعه انجام شده در ايران مربوط 
  باشد. سال قبل مي 10به 

ر كشـور بـا رشـد    سال اخير، تعداد خودروهـا د  10در طول 
هـا در كشـور توسـعه يافتـه      رو بوده است و جاده اي روبه فزاينده

است. صنعت خودرو سازي با تغييرات زيادي همراه بوده اسـت  
و قوانين و مقـررات راهنمـايي و راننـدگي بـا جـديت بيشـتري       

شود. موارد مورد اشاره همگي عـواملي هسـتند كـه     پيگيري مي
هاي از دست رفتـه عمـر بـه     در سال توانند تغييرات زيادي را مي

دليل مرگ زودرس ناشي از سوانح رانندگي به وجـود آورنـد.   
از طرف ديگر، مطالعه حاضر اولين مطالعه در اين استان از نـوع  

تواند آمارهاي مرگ و مير ناشي از آن با سـاير   خود بود كه مي
ها متفاوت باشد. از اين رو، مطالعه حاضر با هـدف تعيـين    استان

ناشـي از سـوانح ترافيكـي در اسـتان      YLLميزان مرگ و مير و 
  انجام گرفت. 1389كرمانشاه در سال 

  

  ها مواد و روش
در اين مطالعه مقطعي براي برآورد ميزان مرگ و مير ناشـي از  
سوانح ترافيكي، از اطالعات نظـام ثبـت مـرگ وزارت بهداشـت،     

 )Gold standardدرمان و آمـوزش پزشـكي كـه بهتـرين منبـع (     
براي به دست آوردن علت مرگ و ميـر شـناخته شـده اسـت و     
همچنين اطالعات موجود در پزشكي قـانوني اسـتان كرمانشـاه،    
به صورت سرشماري استفاده شد. بر اساس تعريـف، تصـادف،   

اي است كه يك وسيله نقليه موتوري متحرك، به تنهايي  حادثه
يك عامـل ديگـر    و يا بين يك وسيله نقليه موتوري متحرك با

همچون يك يا چند وسيله نقليه، عابر، حيوان، اشـياي ثابـت بـه    
گـردد و   پيوندد و منجر به خسارات مـالي و جـاني مـي    وقوع مي

روز پس از تصادفات رخ دهد، به عنـوان   30هر مرگي كه طي 
  .)9(شود  مرگ بر اثر سوانح ترافيكي گزارش مي



  ناشي از سوانح رانندگي تعيين ميزان مرگ و مير 
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بنـدي   مربوط به تصادفات رانندگي بر اساس طبقههاي  براي مرگ
10 -ICD )10 -International classification of diseases( 

ــدهاي  ــه    98V-01Vكـ ــت زمينـ ــوان علـ ــه عنـ ــرگ  بـ اي مـ
)Underlying causes of death  ــده ) اختصــاص داده ش

بندي، اطالعات مربـوط بـه مـرگ و     است. بر اساس همين طبقه
ــع ثبــت مــرگ و پ  ــر دو منب ــام   مي ــام و ن ــق ن ــانوني طب زشــكي ق

خانوادگي افراد، مورد مقايسه قرار گرفت و مـوارد مشـترك و   
مازاد دو منبع به عنوان بـرآورد مـرگ و ميـر ناشـي از حـوادث      

هـاي از دسـت رفتـه عمـر بـه علـت        اي استخراج شد. سال جاده
ــول     ــتفاده از فرمـ ــا اسـ ــز بـ ــر زودرس نيـ ــرگ و ميـ    GBDمـ

)Global burden of disease(      و بـه صـورت زيـر محاسـبه
  شد: 

L  ×N ) =Years of life lost (YLL 

N تعداد مرگ در يك سن و جنس معين =  
L      اميد زندگي استاندارد فـوت شـدگان در همـان سـن و =

  جنس معين
كـه بـه    Standard life expectancyدر مطالعـه حاضـر از   

مورد استفاده قرار گرفتـه   2010GBDهاي سني در  تفكيك گروه
وجـود دارد،   The Lancetاست و در مقاالت موجـود در مجلـه   

آل و برآورد مقدار فاصله بـا آن اسـتفاده    براي مقايسه با حالت ايده
جديــد ايــن  Standard life expectancy. مشخصــه )11(شـد  

است كه تفكيك بر حسب جنسيت را ندارد و تفاوتي بين زن و 
ــدگي را      ــد زن ــترين امي ــين بيش ــت، همچن ــده اس ــل نش ــرد قاي   م

ايـن كـه در مـورد     سال در نظر گرفته است. با توجـه بـه   02/86
) وجـود  Garbage codesحوادث نيز كدهاي پوچ و بيهـوده ( 

ــامل كـــدهاي  در آخـــرين  2/87Yو  34Y-10Yدارنـــد و شـ
باشـد، از بـاز    مـي  )ICD-10(هـا   المللـي بيمـاري   بندي بـين  طبقه

) اسـتفاده شـد؛ بـه ايـن صـورت كـه       Redistributionتوزيع (
از سـوانح  كدهاي پوچ حوادث بـه نسـبت بـر روي علـل ناشـي      

  ترافيكي باز توزيع شد.
 2010GBDهمچنين در اين مطالعه بر اساس دسـتورالعمل  

. تركيب سـني و  )12(از نرخ تخفيف و ارزش سني استفاده نشد 
نيز از مركز آمار وزارت  1389جنسي جمعيت استان براي سال 

بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي دريافـت و مـوارد نـامعلوم     
آن بــه نســبت جمعيــت بــين ســنين مختلــف توزيــع شــد. كليــه  

وارد و بـراي   Excelافـزار   آوري، به نـرم  اطالعات پس از جمع
ناشي از تصادفات بر حسب  YLLبه ميزان مرگ و مير و محاس

  .افزار استفاده شد هاي سني از همين نرم جنس و گروه
  

  ها يافته
 812موارد ثبت شده در ثبت مرگ وزارت بهداشت شامل 

بـود   1389مـورد بـراي سـال     628مورد و پزشكي قانوني شامل 
بـر اثـر    مرگ ثبت شده 974كه در نهايت با استفاده از دو منبع، 

ســوانح ترافيكــي مــورد بررســي قــرار گرفــت. همچنــين بــراي  
  كـه شـامل   Garbage codesموارد مربـوط بـه    YLLمحاسبه 

  مــرگ در زنــان) بــود، بــه 5مــرگ در مــردان و  10مــرگ ( 15
مرگ). ميـانگين   989مرگ به دست آمده، اضافه گرديد ( 974

درصـد از فـوت شـدگان     1/81بـود.   05/39 ± 7/20سني افراد 
  مـرد بـه   4درصد زن بودند (با نسبت جنسي حـدود   9/18مرد و 

درصــد از افــراد در  6/39بنــدي محــل فــوت،  زن). در تقســيم 1
ــتان،  ــه،   9/27بيمارسـ ــل حادثـ ــد در محـ ــد  0/22درصـ درصـ

درصد در  7/2درصد حين انتقال به بيمارستان و  8/7نامشخص، 
درصـد از   9/68ند. بر اساس محـل زنـدگي   منزل فوت شده بود

كردند (محل  درصد در روستا زندگي مي 5/29افراد در شهر و 
درصد از افراد نامشـخص بـود). بيشـترين تصـادف      6/1زندگي 

  منجــر بــه مــرگ، مربــوط بــه فصــل تابســتان و مــاه شــهريور بــا  
مرگ) و كمتـرين مـرگ مربـوط بـه فصـل       124درصد ( 7/12

مـرگ) بـود (جـدول     44درصـد (  5/4بـا  زمستان و مـاه اسـفند   
). همچنين شهرستان قصـر شـيرين و بعـد از آن شهرسـتان     1شماره 

هرسين بيشترين ميزان مرگ و مير را به خود اختصاص داده بودنـد  
بنـدي افـراد را بـر اسـاس      طبقـه  2). جدول شماره 1(نمودار شماره 

 )External cause of deathعلـت خـارجي سـوانح ترافيكـي (    
ــي نشــان ــا     م ــه تصــادف ب ــوط ب ــت، مرب ــد كــه بيشــترين عل ده

  درصد). 8/40خودروهاي سواري بود (
 3/51ميزان مرگ و مير سوانح ترافيكي در استان كرمانشـاه  

  نفـر در   4/82نفر در هر صد هزار جمعيت و به تفكيـك جـنس   
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  هاي مختلف سال بر حسب جنس : فراواني (درصد) افراد فوت شده بر اساس فصل و طي ماه1 شماره جدول

  كل بر اساس فصل  زن و مرد زن مرد  ماه  فصل
  تعداد (درصد)  تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد)

  بهار
  70) 2/7( 16)7/8( 54)8/6( فروردين

  79 )1/8( 6)3/3( 73)2/9( ارديبهشت  219) 5/22(
  70) 2/7(  18) 8/9(  52) 6/6(  خرداد

  تابستان
  103) 6/10( 20)7/10( 83)5/10( تير

  112) 5/11( 27)8/14( 85)8/10( مرداد  339) 8/34(
  124) 7/12( 23)5/12( 101)8/12( شهريور

  پاييز
  70) 2/7( 11)0/6( 59)5/7( مهر

  111) 3/11( 13)1/7( 98)4/12( آبان  276) 3/28(
  95) 8/9( 21)4/11( 74)4/9( آذر

  زمستان
  46) 7/4( 10)4/5( 36)5/4( دي

  50) 2/5( 10)4/5( 40)0/5( بهمن  140) 4/14(
  44) 5/4( 9)9/4( 35)5/4( اسفند

  974) 100(  974) 100( 184)100( 790)100(  كل
  

 
  هاي مختلف به تفكيك شهري/ روستايي ميزان مرگ و مير (در هر صد هزار نفر) بر حسب شهرستان: 1 شماره نمودار

  
  ترافيكي در افراد متوفي بر حسب جنسسوانح هاي خارجي مرگ  : توزيع علت2 شماره جدول

  كل  زن مرد  )ICD- 10علت (كد 
  تعداد (درصد)  تعداد (درصد) تعداد (درصد)

  09V-06V،04V-01V( )8/26(212 )7/27 (51  )7/27 (263عابران پياده (
  19V-10V( )5/0(4 )5/0 (1  )5/0 (5دوچرخه سوار (
  29V-20V( )5/15(122 )0/13 (24  )0/13 (146موتور سيكلت (

  59V-40V( )5/41(328 )8/40 (75  )8/40 (403خودروهاي سواري (
  69V-60V( )3/9(74 )8/9 (18  )8/9 (92ها ( كاميون

  79V-70V( )2/1(9 )6/1 (3  )6/1 (12اتوبوس و ميني بوس (
  86V -80V( )2/5(41 )6/6 (12  )6/6 (53ساير (
  974) 100(  184) 100( 790)100(  كل

ICD : 10 - International classification of diseases 10 -  
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زنان در هر صـد هـزار نفـر جمعيـت بـود.      نفر در  5/19مردان و 
بيشترين ميزان مرگ و ميـر در هـر دو جـنس مربـوط بـه گـروه       

در زنـان در   7/150در مردان و  324سال بود ( 80سني بيشتر از 
  ).3هر صد هزار نفر جمعيت) (جدول شماره 

هــاي از دســت رفتــه بــه علــت مــرگ زودرس   تعــداد ســال
)YLL ــردان ــان  در  40ســال ( 38345) در م ــر)، در زن ــزار نف ه

در  5/24سـال (  46613در هزار نفر) و در دو جنس  7/8( 8267
هاي از دسـت   هزار نفر) به دست آمد. بيشترين ميزان تعداد سال

هـاي سـني    رفته به علت مرگ زودرس در جنس مرد در گـروه 
در هـزار   4/47سال ( 15-29در هزار نفر) و  7/53سال ( 34-30

ــرو   ــنس زن در گ ــر)، در ج ــتر از    هنف ــني بيش ــاي س ــال 80ه   س
در هزار نفر) و در دو  7/11سال ( 60-69در هزار نفر) و  8/11(

ــروه  ــنس در گ ــني   ج ــاي س ــر) و  3/30( 30-34ه ــزار نف   در ه
  ).4در هزار نفر) قرار داشت (جدول شماره  1/28سال (15 -29

  

  بحث
با توجه به نتـايج، ميـزان مـرگ و ميـر سـوانح ترافيكـي در       

نفر در هر صد هزار جمعيت به دست آمد  3/51استان كرمانشاه 
در صـد   50كه نسبت به متوسط ميزان مرگ در منـاطق ديگـر [  

 در 25عراق و  در 5/44سوئيس،  در 48، )13(هزار نفر در ايران 
 باشـد  برخـوردار مـي   افغانستان] از ميزان بااليي در نفر هزار صد

)14( .Bhalla اي ميزان مرگ و مير ناشي  مطالعه و همكاران در
  در هر صد هزار نفر گزارش كردند 44تصادفات در ايران را  از

  
 هاي سني و به تفكيك جنس در هر صد هزار نفر : ميزان مرگ و مير بر حسب گروه3 شماره جدول

  ميزان مرگ و مير تعداد مرگ جمعيت  هاي سني گروه
  كل  زن  مرد  كل زن مرد كل زن مرد

4 -0  82266 77943 159759 20 10 30  3/24  9/12  8/18  
14 -5  134496  126937  261433  41  16  57  4/30  6/12  8/21  
29 -15  332720  324267  656987  247  42  289  2/74  9/12  0/44  
44 -30  209445  210940  420385  227  31  258  3/108  6/14  4/61  
59 -45  127977  130429  258406  129  35  164  7/100  8/26  5/63  
69 -60  35103  41276  76379  45  21  66  9/128  8/50  4/86  
79 -70  25703  22161  47864  48  17  65  7/186  7/76  8/135  

80+  10184  7958  18142  33  12  45  0/324  7/150  0/248  
  3/51  5/19  4/82  974 184 790 1899355 941461 957894  كل

 
  هاي سني و به تفكيك جنس ناشي از سوانح ترافيكي بر حسب گروه YLL: مقدار 4 شماره جدول

  )جمعيت نفر هزار در( YLL  (سال) YLLs  هاي سني گروه
  كل  زن  مرد كل زن مرد

4 -0  1675  839  2513  3/20  8/10  7/15  
14 -5  3131  1205  4336  2/23  4/9  6/16  
29 -15  15774  2700  18474  4/47  3/8  1/28  
44 -30  11259  1494  12753  7/53  0/7  3/30  
59-45 4484 1197 5681 0/35  1/9  0/22  
69 -60  1045  481  1526  7/29  7/11  0/20  
79-70 710 257 968 6/27  6/11  2/20  

80+  267  94  362  2/26  8/11  9/19  
  5/24  7/8  0/40  46613  8267  38345  كل

YLL: Years of lost life 
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  .)15(باشد  كه كمتر از مقدار به دست آمده در اين مطالعه مي
اي در مازندران ميزان تلفـات ناشـي از تصـادفات     در مطالعه

ران نيز در و همكا . هاشمي نظري)4(در صد هزار نفر بود  2/13
خوزستان بروز مرگ و مير ناشي از حوادث راننـدگي در سـال   

و در مطالعه  )9(در صد هزار نفر گزارش كردند  3/28را  1389
 21ميزان مرگ و مير در شـهر اصـفهان    ،مرآثي و طبر اصفهاني

 2010GBD. بـر اسـاس   )16(در صد هـزار نفـر بـه دسـت آمـد      
ميزان مرگ و مير استاندارد شده ناشي از تصادفات ترافيكي در 

در صـد هـزار نفـر در سـال      5/20به  1990در سال  4/19دنيا از 
  .)17(افزايش پيدا كرده بود  2010

 3/10مـرگ، حـدود    30721اي با  در ايران نيز حوادث جاده
درصد از مرگ و مير را به خود اختصاص داده است و چهـارمين  

سـت آمـده در ايـن    ميـزان بيشـتر بـه د    .)17(باشـد   علت مرگ مي
هاي مرگ بـيش از يـك    تواند به علت استفاده از داده مطالعه، مي

تر اين ميزان، تفاوت در سـبك و مهـارت    منبع براي محاسبه دقيق
ها، كيفيت و تعداد خودروهـا و همچنـين تفـاوت     رانندگي، جاده

بيني نشـده عـابرين باشـد. بـراي بـرآورد ميـزان        در رفتارهاي پيش
از علــل مختلــف، منــابع گونــاگوني اســتفاده  مــرگ و ميــر ناشــي

شود؛ اما منابع مورد استفاده جهت برآورد ميزان مـرگ و ميـر    مي
ناشي از تصادفات رانندگي در ايران شامل اطالعـات موجـود در   

باشد  ثبت مرگ، پزشكي قانوني و پليس راهنمايي و رانندگي مي
  توان از اين منابع استفاده كرد. بنابراين مي، )15(

درمـان و آمـوزش پزشـكي تعيـين      ،براي وزارت بهداشـت 
 ،هـاي متـوفي همچـون سـن     علل مرگ همراه با سـاير مشخصـه  

ســازمان پزشــكي قــانوني احــراز و  اهميــت دارد غيــرهجــنس و 
هويت، تعيين علل مرگ در محـدوده پاسـخگويي بـه قاضـي و     

توان گفـت كـه    در واقع، مي هده دارد.زمان وقوع مرگ را به ع
نقطه قوت اين مطالعه، اسـتفاده از بـيش از يـك منبـع يعنـي دو      

طور استفاده از مـوارد   منبع ثبت مرگ و پزشكي قانوني و همين
تـر   تـر و دقيـق   مربوط به كدهاي پوچ به منظور بـرآورد درسـت  

ناشــي از تصــادفات راننــدگي در  YLLميــزان مــرگ و ميــر و 
تـوان عـدم اسـتفاده از آمـار      باشـد؛ امـا در مقابـل مـي     استان مـي 

مربوط به پليس راهنمايي و رانندگي به دليل در دسترس نبـودن  

نام و نام خانوادگي افراد را به عنوان محدوديت اين مطالعـه در  
  نظر گرفت. 

خطر مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي براي مردان و 
هاي سـني مختلـف،    روهزنان يكسان نيست، همچنين خطر در گ

متفاوت است و كودكان و افراد سالخورده، جزء افـراد آسـيب   
. در ايــن مطالعــه، ميــزان )9(اي هســتند  پــذير در حــوادث جــاده

هـاي سـني افـزايش پيـدا      مرگ و مير با افـزايش سـن در گـروه   
كند؛ به طوري كه بيشـترين ميـزان در دو جـنس مربـوط بـه       مي

سال بود. از نظر جنسي نيز ميـزان مـرگ    80سني بيشتر از  گروه
برابر زنان بود كه بـا سـاير مطالعـات صـورت      4و مير در مردان 

گرفته در اين خصوص همخواني دارد؛ به طوري كه در مطالعـه  
سـال   80-89و همكـاران، بـروز در گـروه سـني      هاشمي نظري

صـد هـزار   در  7/14سـال برابـر    0-10و در گروه سني  90برابر 
 4نفر و متوسط نسبت جنسي مرد به زن افراد فوت شـده حـدود   

  .)9(بود  1به 
در مطالعه يزداني چراتي و همكاران، مـردان و زنـان گـروه    

 .)4( داشـتند  را ميـر  و مـرگ  ميـزان  سال به باال بيشترين 65سني 
 و مـرگ  رددرصد از مـوا  50اللهي و همكاران نيز بيش از  آيت
 زنـان  برابـر  3 حـدود  مـردان  در و سـال  15-44 سـنين  در را مير

البته در اين مطالعه، بيشترين ميزان مرگ و ميـر   .كردند گزارش
  .)18(هاي سني جوان متمركز بود  در گروه

هـاي   تواند به علت تفـاوت  تفاوت خطر مربوط به جنس مي
اي و  اجهـه بـا ترافيـك جـاده    رفتاري و جسماني، تفـاوت در مو 

رفت و آمد و مسافرت بيشتر مردان نسبت به زنان باشد. نتايج به 
درصـد از كـل    8/34دست آمده از اين مطالعـه، نشـان داد كـه    

ها در فصل تابستان اتفاق افتاده است كه با مطالعه مرآثـي   مرگ
و طبر اصفهاني كـه بيشـترين درصـد مـرگ و ميـر را در فصـل       

ــزار ــتان گ ــود، همخــواني دارد  تابس ــرده ب . در فصــل )16(ش ك
تابستان احتمال سوانح ترافيكـي بـه دليـل تعطـيالت تابسـتاني و      

كنـد.   هاي سياحتي و زيـارتي افـزايش پيـدا مـي     شروع مسافرت
همچنين بيشتر بودن ميزان مرگ و مير در شهرستان قصر شيرين 

شهرستان با كشـور عـراق    تواند به دليل هم مرز بودن اين نيز مي
  و بيشتر بودن تعـداد سـفرهاي زيـارتي باشـد. بـر اسـاس نتـايج،        
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ــراد در بيمارســتان و   6/39 درصــد در محــل  9/27درصــد از اف
حادثه فوت شده بودند. در حالي كه در مطالعه هاشمي نظري و 

درصـد) بيشـتر از    8/47همكاران، ميزان مرگ در محل حادثه (
اي ديگـر   درصد) بود؛ اما در مطالعـه  2/42مرگ در بيمارستان (

درصــد در محــل  20هــا در بيمارســتان و تنهــا  درصــد فــوت 72
  .)9(حادثه رخ داده بود 

براي انجام اقـدامات كـاهش دهنـده سـوانح ترافيكـي الزم      
هـاي مختلـف اسـتفاده كننـده از جـاده شناسـايي و        است گـروه 

ه بيشترين علت، مربوط به تصـادف  تفكيك شوند. در اين مطالع
درصـد) و بعـد از آن مربـوط بـه      8/40با خودروهاي سـواري ( 

 )15(همكـاران  و  Bhalla مطالعـه  بـا  مطابق كه بود عابرين پياده
، تصـادفات  )19(پـور و همكـاران    تقـي  مطالعـه  در امـا  باشـد؛  مي

 حـوادث  نوع ترين شايع درصد 8/39 با پياده عابر با نقليه وسايل
و در مطالعـات   بـود  تصـادف  عامـل  وسـيله  نوع نظر از رانندگي

و سـادات حسـيني و    )20( همكـاران  و قربـاني  توسط انجام شده
 موتــور سـواري،  هــاي اتومبيـل  سرنشــينان از ، بعـد )21(سـليماني  
  تصادفات را داشتند. از ناشي تلفات بيشترين ها سيكلت

عموم مردم بنابراين شناسايي علل مهم تصادفات، آگاهي دادن 
هـاي   دهي مناسب در مدارس و همچنين از طريق رسـانه  و آموزش
تواند نقش به سزايي در كاهش مـرگ و ميـر ناشـي از     عمومي مي

تصادفات به ويژه در عابرين داشته باشد. در مطالعـه حاضـر ميـزان    
در هـزار)   YLLهاي از دست رفته ناشـي از مـرگ زودرس (   سال

برابـر   5/4جمعيت و در جنس مرد در هزار نفر  5/24در دو جنس 
  در هزار نفر). 7/8و  40جنس زن بود (به ترتيب 

با توجه به اين كه بيشتر تصـادفات و مـرگ و ميـر ناشـي از     
سوانح ترافيكي در سنين جواني و به علت رفتارهـاي هيجـاني و   

ناشي از  YLLدهد، بنابراين  پر خطر بيشتر در اين گروه رخ مي
هـا بيشـتر اسـت و در اكثـر منـاطق،       گـروه  آن نيز نسبت به ساير

بـااليي   YLLاي جزء مـواردي اسـت كـه داراي     حوادث جاده
هاي از دسـت رفتـه بـه علـت      باشد. بيشترين ميزان تعداد سال مي

ــروه   ــرد در گ ــنس م ــرگ زودرس در ج ــني   م ــاي س    30-34ه
در هــزار نفــر)، در  4/47ســال ( 15-29در هــزار نفــر) و  7/53(

در هـزار   8/11سـال (  80ي سني بيشـتر از  ها جنس زن در گروه

ــر) و ــال ( 60-69 نف ــر) و در دو جــنس در   7/11س ــزار نف در ه
ســال  15 -29در هــزار نفــر) و  3/30( 30-34هــاي ســني  گــروه

  در هزار نفر) قرار داشت. 1/28(
در مجمـوع   YLLاي در خراسـان جنـوبي ميـزان     در مطالعه

ــنس،  ــ   7/12دو ج ــرد و زن ب ــنس م ــزار و در ج ــبدر ه   ه ترتي
هـاي   در هزار بود و بيشترين ميزان تعداد سال 6در هزار و  2/19

از دست رفته ناشي از مرگ زودرس در جنس مـرد بـه ترتيـب    
سـال   30-44در هزار) و  9/44سال ( 20-24هاي سني  در گروه

سـال   35-39هـاي سـني    در هزار) و در جنس زن در گروه 35(
  .)18( در هزار) بود 9/10سال ( 5-9در هزار) و  2/11(

هـاي از دسـت رفتـه     مرآثي و طبر اصفهاني در اصفهان سال
ــردان    ــرگ زودرس را در م ــي از م ــال ( 9/5140ناش در  6/5س

ــان  در هــزار) و در مجمــوع  2/2ســال ( 2/1920هــزار) و در زن
و  Ditsuwan. در مطالعــه )16(ســال گــزارش كــرد    1/7061

در هـزار   9/15سـال (  490185در مـردان   YLLsنيـز  همكاران 
در هــزار نفــر) و بيشــترين  4/3ســال ( 106529نفــر) و در زنــان 

سال در هر دو جنس به دست آمـد   15-29ميزان در گروه سني 
ــه  )22( ــزان   Bhallaو در مطالع ــترين مي ــاران بيش  YLLو همك

  .)15(سال بود  15-24و  25-34هاي سني  مربوط به گروه
ايــن مطالعـه نسـبت بـه ســاير     YLLبخشـي از ميـزان بيشـتر    

تواند به علت عدم استفاده از نرخ تخفيف و ارزش  مطالعات مي
سني باشد كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار نگرفته است و يا 

زنـدگي جديـد باشـد كـه در مطالعـات      به علت استفاده از اميد 
2010GBD    استفاده شده است و اميد زندگي را نسبت بـه قبـل

و آن چه كه بر روي سـايت سـازمان جهـاني بهداشـت موجـود      
باشد، بيشتر و براي زن و مرد يكسـان در نظـر گرفتـه اسـت.      مي

همچنــين بخشــي از آن نيــز ممكــن اســت بــه علــت تفــاوت در  
  شد.هاي مورد بررسي با جمعيت

ناشي از سـوانح   YLLبا توجه به ميزان باالي مرگ و مير و 
بايست اين مسأله به عنـوان يـك مشـكل     ترافيكي در استان، مي

هـاي   جدي بهداشت عمومي در نظر گرفته شود. بنابراين، برنامه
مداخالتي مناسب به منظور پيشگيري و به حداقل رساندن بـروز  

  هـاي اجرايـي، در    برنامـه اي  اي و ارزيـابي دوره  تصادفات جـاده 



  
 و همكاران ندا ايزدي  

  
 

  9  1393، ارديبهشت 112دوره بيست و چهارم، شماره   دانشگاه علوم پزشكي مازندرانمجله 

 پژوهشي

  رسد. سطوح مختلف ضروري به نظر مي
  

  سپاسگزاري
ــن ــه از   اي ــه برگرفت ــانمقال ــه دوره  پاي ــينام ــد  كارشناس   ارش

كاركنان نظام ثبت مرگ  كليهاز  پايان،باشد و در  مي اپيدميولوژي
 پزشـكي و سـازمان   پزشـكي وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش   

كه پژوهشگران را در انجام  كساني تمامياستان كرمانشاه و  قانوني
  .آيد ميبه عمل  قدردانينمودند، تشكر و  ياري تحقيق اين
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Abstract 
 

Background and purpose:	Road traffic injury (RTI) is one of the major health problems that can threat 

human health. This study was done aimed to determine mortality and years of lost life (YLL) due to RTI in 

Kermanshah, Iran. 

Materials and methods:	This cross-sectional study was used the Death Registration and Forensics Medicine 

census data. YLL was calculated according to Global burden of disease (GBD) 2010 guideline and age and sex 

composition of the population was taken from Statistical Center for 2010. All data collected entered into Excel software 

and performed calculations. 
Results: The mean age of 974 subjects studied was 39.05 ± 20.7. 81.1% of dead peoplewere males. The 

most frequent cause of death was related to accident with cars (40.8%). The mortality rate of RTI in Kermanshah 

province was 51.3 per 100,000 populations and by sex were 82.4 in males and 19.5 cases per 100,000 in females. 

The years of life lost due to premature mortality obtained 38,345 (40 per 1,000) in males, 8267 in females (8.7 per 

1000) and 46,613 (24.5 per 1,000) in both sexes. The highest YLL rate in both sexes was in the age group 30-34 

(30.3 per 1,000). 

Conclusion: According to the high mortality rate and YLL due to RTI in Kermanshah province, it seems to 

be necessary appropriate intervention programs done to prevent and minimize road accidents. 
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