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 مقدمه
درصد از  کل موارد مرگ و  1/2در جهان  يکيسوانح تراف

 لياز حوواد  را تشوک   يدرصد از کل مووارد مورگ ناشو    23

به آن دسته از  يکياز سوانح تراف يناش يها . مرگ[1] دهند يم

 اي يکيشوند که در هنگام وقوع حادثه تراف يگفته م ييها مرگ
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علت منجر به مرگ  نيهشتم يکي. سوانح تراف[2] کنند يبروز م

اسوت.   11 -29 يعلت مرگ در گوروه سون   نيدر جهان و اول

 ونيو ليم 24/1از  شيب يکيعلت سوانح تراف هساالنه در جهان ب

رخ  تيمصدوم ونيليم 13و حدود  تيمعلول ونيليم 13مرگ، 

 لارقوام از سوا   نيو ه ا. در صورت عدم مداخلو [1-3]دهد  يم

 يدرصود، و در کشوورها   61 اي، در سراسر دن2323تا  2333

کوه طقو     يطور ه. بافتيخواهد  شيدرصد افزا 81درآمد  کم

در سوال   يکو يبهداشوت سووانح تراف   يسازمان جهان ينيب شيپ

خواهود شود    ليتقود  يعلت مورگ و نواتوان   نيبه سوم 2323

 تيو اهم نييد پوا با درآمو  يدر کشورها يکي. سوانح تراف[6،6]

 هينقل ليدرصد از وسا 43تنها  که نيدارد و با وجود ا يتر شيب

و  تيمصدوم يباشد، ول يم نييبادرآمد پا يمربوط به کشورها

 باال است اريکشورها بس نيدر ا يکياز سوانح تراف يمرگ ناش

[8.] 

در جهان، منطقه  يکياز سوانح تراف يبروز مرگ ناش زانيم

 4/13و  2/32، 8/18 بيطقه اروپا به ترتو من يشرق ترانهيمد

بنا بوه گوزارش    رانيدر ا زانيم نيباشد و ا يدر صد هزار نفر م

. کشور [9] باالتر از جهان است اريبس يسازمان بهداشت جهان

کشوورهاي داراي   زعنوان يکي ا هب يکيما به لحاظ سوانح تراف

 ناشي از آن معرفي شده است ترين موارد تصادف و مرگ بيش

در ايران اولين علت عمر از دست رفتوه   يکي. سوانح تراف[13]

اسوت و   يعروق -يقلق يها يو دومين علت مرگ بعد از بيمار

اسوت کوه سوالمت کشوورمان را      يترين مشکالت از جمله مهم

بوه   ايو در دن يکيتراف نحمرگ سوا زاني. م[11] نمايد يتهديد م

 زانيو م نيو اکه  يهر ده هزار خودرو سه نفراست، در حال يازا

 ريو اخ يهوا  دهوه  يباشد که متاسفانه ط ينفر م 33در کشور ما 

اساس گزارش سازمان  . بر[12] است افتهي شيتلفات افزا نيا

از  يبوروز مورگ ناشو    زانيو م 1391در سوال   يقانون يپزشک

 3/12و در استان سومنان   2/26ر در کل کشو يکيسوانح تراف

 زانيو باال بودن م . با توجه به[13]درصد هزار نفر گزرش شد 

کواهش   يمداخالت موثر برا يريکارگ همنظور ب هبروز مرگ و ب

 ياست تا درک درسوت  يضرور يکياز سوانح تراف يمرگ ناش

 نيو . لذا اميداشته باش يکيمرگ در سوانح تراف يولوژيدمياز اپ

منجر به  يکيسوانح تراف کيولوژيدمياپ يمطالعه با هدف بررس

  .انجام شد 1391ل مرگ در استان سمنان در سا
 

 هامواد و روش
منجر به فوت ارجواع   يکيکليه آمار مربوط به سوانح تراف

از استان سمنان در سال  شده به سازمان پزشکي قانوني کشور

قورار گرفوت. در اسوتجرا      يو مورد بررس يآور جمع 1391

از سووانح   يناش مربوط به مرگ يآور جمع يها ها از فرم داده

 نيو اسواس ا  استفاده شد. بور  يقانون يپزشک سازمان يکيتراف

سون، جونس،    کيو بوه تفک  يکو يسووانح تراف  يفراوانو ها،  فرم

نوع خودرو مورد استفاده، نوع  ،يمتوف تينوع فعال الت،يتحص

محول   ،يمتووف  هيو نقل لهيبا وس ريدرگ ايبا عابر  ريخودرو درگ

وارد شدن ضربه، علت نهايي فووت، وضوعيت متووفي، محول     

رنو  لقواس و    ،ييروشونا  تيع تصادف، وضعفوت، نحوه وقو

 .قرار گرفت يتصادف استجرا  و مورد بررس محل

سوال   تيکه جمع ييجا بروز مرگ از آن زانيمحاسقه م در

)کوه   1393سوال   يسرشمار جيدر دسترس نقود، از نتا 1391

تشر شده است( و متوسط درصد رشد نم رانيتوسط مرکز آمار ا

سال  تيبرآورد جمع يصد( برادر 36/1ساالنه استان سمنان )

بوروز   زانيو م نيوي تع يبورا  نيچنو  . هوم ديو استفاده گرد 1391

 ريو بوردن اثور مت    نيکوه بوا هودف از بو     يشده سون  ندارداستا

 يهوا  تيبا جمع زانيم نيبودن ا سهيمجدوشگر سن و قابل مقا

اسوتاندارد سوازمان بهداشوت     تيو مجتلف انجام شود، از جمع 

 .دياستفاده گرد يجهان

ها  اساس تردد در ماه بروز مرگ بر زانيمحاسقه م رمنظو هب

تعداد کل ترددهوا   يشهر برون يو ساعات مجتلف در محورها

استان سمنان با اسوتفاده از گوزارش    يشهر برون يدر محورها

. ديو استان برآورد گرد يا و حمل و نقل جاده يدار سازمان راه

  يو قد يشوهر  بورون  يهر چند برآورد کل ترددها در محورها

خطوا در تموام    زانيو بودن م کسانيبا توجه به  يباشد، ول ينم

مناسوب   سهيمقا يمحاسقه شده برا يها زانيها و ساعات، م ماه

اساس ترددهوا   بروز مرگ بر نيرابطه ب يبررس يباشند. برا يم

پوآسوون اسوتفاده    ونيرگرسو  زيمجتلف از مدل آنال يها در ماه
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محول تصوادف بوا     يرهايمت  نيارتقاط ب يمنظور بررس هشد. ب

نوع خودرو مورد استفاده با نحوه وقوع  نيچن محل فوت و هم

. سوطح  ديو اسکوئر اسوتفاده گرد  يکا يتصادف از آزمون آمار

 نيوي تع 31/3تور از   کم (P-value) يمقدار پ ،يآمار يمعنادار

 .ديگرد

از  ازيو از اطالعوات موورد ن   يپس از کسب مجوز، بجشو  

اطالعوات   ريشد و سوا  افتيکشور در يقانون يسازمان پزشک

و حمول و   يدار سوازمان راه  ران،ياز مرکز آمار ا زين ازيمورد ن

کووه بووه صووورت  يو سووازمان بهداشووت جهووان يا نقوول جوواده

. اطالعوات  ديو باشود اسوتجرا  گرد   يموجوود مو   يکيالکترون

ا کنتورل و سو س بوا    ابتود  ،يقانون ياز سازمان پزشک يافتيدر

قرار  ليو تحل هيمورد تجز Stata 12 يافزار آمار استفاده از نرم

 .گرفت

 نتايج

در استان سومنان بوه    1391نفر در سال  331 يطور کل هب

 نيانگيو جان خوود را از دسوت دادنود. م    يکيعلت سوانح تراف

 86مواه توا    کيتر از  کم يسال با دامنه سن 6/36±1/1 يسن

 3/12 يکياز سوانح تراف يبروز خام مرگ ناش زانيسال بود. م

. ودصد هوزار نفور بو   در 9/12بروز استاندارد شده آن  زانيو م

 133درصد( و  88/68ها در مردان ) مورد از مرگ 228تعداد 

نسقت مورد بوه زن   درصد( رخ داده بود ) 12/32زنان )نفر در 

و در زنوان   4/61ر موردان  بوروز د  زانيو بوود(. م  1به  21/2

 بوروز مورگ بور    زانيو م نيصد هزار نفر بود. باالتردر 32/33

 ساسوا  سوال، بور   61 يبواال  يدر گوروه سون   تياساس جنس

و از نظور تاهول در افوراد متاهول      سواد يدر افراد ب التيتحص

 (. 1)جدول مشاهده شد

مشواهده   وريمرگ در شوهر  يبروز و فراوان زانيم نيباالتر

 (. 2شد )جدول

 

 

 1391 سال در سمنان استان در تيجنس کيتفک به يکيسوانح تراف در انيمتوف الت و تاهليسن، تحص يفروان عيتوز. 1جدول

 مرد زن کل

زان بروز در صد هزار يم ريمت 

 نفر
 تعداد)درصد(

زان بروز در صد هزار يم

 نفر
 تعداد)درصد(

زان بروز در صد هزار يم

 نفر
 تعداد)درصد(

 سن       

4/21 (6/13)31 6/26 (1/16)18 3/24 (1/6)16 11<  

1/39 (6/11)12 9/13 (8/6)6 1/66 (6/19)41 24-11  

9/16 (3/22)64 28 (1/16)18 2/81 (6/24)16 34-21  

3/68 (1/43)134 4/49 (6/46)48 9/86 (6/36)86 64-31  

8/81 (9/13)36 8/11 (6/11)24 4/116 (1/13)24 61<  

 التيتحص       

  سواديب 28(1/12) 4/118 31(31) 2/83 19(2/18) 96

  ييابتدا 11(1/24) 1/93 23(23) 2/36 68(1/24) 3/64

  ييراهنما 18(9/21) 132 13(13) 3/29 61(9/21) 1/63

   لميد و رستانيدب 19(4/26) 1/66 21(21) 2/29 83(6/24) 6/14

  يعال 24(6/13) 1/36 12(12) 6/23 36(1/11) 6/29

 تاهل       

  مجرد 64(6/29) 1/63 13(1/11) 2/13 64(4/24) 9/41

  متاهل 112(4/63) 2/89 66(1/88) 6/43 229(6/61) 6/63
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اسوتان بور    يشوهر  بورون  يبروز مرگ در محورهوا  زانيم

بوود.   ونيو ليدر م 22/4 هيو نقل ليوسوا  ياساس کول ترددهوا  

 ياساس تعداد تردد در محورهوا  بروز مرگ بر زانيم نيباالتر

 .(2مشاهده شد )جدول ريدر ت يشهر برون
 

 ماه براساس يکيتراف سوانح از يشنا مرگ عيتوز و بروز زانيم. 2جدول

 1391 سال در سمنان استان در مجتلف يها

ک يزان بروز در يم

 ون تردديليم
 تعداد)درصد(

 در بروز زانيم

 نفر صد هزار
 ماه

 نيفرورد 1/1 31(6/13) 6/1

 قهشتيارد 66/3 24(3/6) 1/3

 خرداد 24/4 26(2/8) 1/4

 ريت 64/6 43(13) 1/6

 ردادم 82/2 18(4/1) 4/3

 وريشهر 11/6 48(1/14) 4/1

 مهر 1 32(6/9) 1/1

 آبان 68/4 33(1/9) 4/4

 آذر 26/3 21(3/6) 6/3

 يد 11/3 23(6) 3

 بهمن 39/1 6(1/2) 1

 اسفند 34/4 26(8/6) 6/3

 

اسواس   بوروز مورگ بور    زانيم نيب يمعنادار يرابطه آمار

تلوف  مج يها با ماه يشهر برون يتعداد کل ترددها در محورها

 (.3)جدول  مشاهده شد

صوقح رخ داده   8و  6مرگ در سواعت   يفراوان نيتر شيب

 (.1بود )شکل

 بور  يشوهر  بورون  يبروز مرگ در محورها زانيم نيباالتر

 1-8سواعات   نياساس تعداد کل ترددها در ساعات مجتلف ب

 (.2صقح رخ داده بود )شکل

 يدر محورهووا انيوودرصوود متوف 9/81محوول تصووادف  

 4/1و  يشوهر  درون يدرصد در محورهوا  4/12 ،يشهر برون

 يفراوانو  نيتر شيبود. ب يو خاک ييروستا يها درصد در جاده

 11هوا )  راه در بزرگ بيبه ترت يشهر برون يمرگ در محورها

 36/1) يفرعو  يهوا  درصود(، راه  34) ياصول  يها درصد(، راه

 1هووا ) درصوود( و آزادراه 39/4) ييروسووتا يهووا درصوود(، راه

 شد. درصد( مشاهده
 

تعداد کل مجتلف براساس  يزان بروز مرگ با ماه هاين مي. رابطه ب3جدول

 1391استان سمنان در سال  يبرون شهر يترددها در محورها

 زان بروزينسقت م ماه
(IRR) 

P-

value 
 91نان يفاصله اطم

 درصد

 49/2 81/3 21/3 42/1 نيفرورد

 16/1 43/3 16/3 82/3 قهشتيارد

 66/2 83/3 169/3 49/1 خرداد

 46/3 19/1 338/3 33/2 ريت

 69/1 48/3 83/3 93/3 مرداد

 86/3 36/1 332/3 33/2 وريشهر

 46/2 83/3 22/3 43/1 مهر

 61/2 86/3 14/3 14/1 آبان 

 13/1 33/3 39/3 16/3 آذر

 19/1 44/3 19/3 83/3 يد

 62/3 13/3 339/3 26/3 بهمن

 - - - رفرنس اسفند

 

مرگ در ساعات مجتلف شقانه روز در استان سمنان  ياوانفرع ي. توز1شکل

 1391در سال 

 
زان بروز مرگ در ساعات مجتلف شقانه روز براسس تعداد يم. 2 شکل

 1391در استان سمنان در سال  يبرون شهر يترددها در محورها
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هنگوام   ييروشونا  تيمرگ از نظر وضوع  يفراوان نيباالتر

 61/31رصود(، شوب )  د 31/62در روز ) بيو تصادف بوه ترت 

 درصد( بود.  38/6غروب آفتاب ) ايدرصد( و هنگام طلوع 

ضوربه بوه سور و صوورت      انيدرصد متوف 88از  شيب در

 (.4مشاهده شد )جدول

 
 استان در يرانندگ تصادفات در انيمتوف ضربه محل يفراوان عيتوز. 4جدول

 1391 سال در سمنان

 ضربه محل تعداد درصد

 صورت و سر 289 1/88

 گردن 43 1/13

 شکم و نهيس 183 9/14

 بازو و دست 118 36

 تنه خلف 18 1/1

 لگن 26 2/8

 پاها 112 2/34

 

درصد(،  1/44ضربه به سر ) بيسه علت مهم مرگ به ترت

درصود(   1/8) يزيدرصد( و خوونر  41متعدد ) يها يشکستگ

در هنگوام تصوادف    انيو درصود از متوف  9/13 تيبوود. وضوع  

بوود.   ادهيو درصود عوابر پ   13صد راننده و در 1/38 ن،يسرنش

درصود   1/39در محل حادثوه،   انيدرصد از متوف 9/11فوت 

بوود.   مارستانيانتقال به ب نيدرصد در ح 6/4 و مارستانيدر ب

 1/3توسط آمقووالنس و   انيدرصد از متوف 1/96 نحوه انتقال

بود. نحوه وقوع تصادفات بوه   هينقل ليوسا ريدرصد توسط سا

 44) يحامول متووف   هيو نقل لهيوسو  يصورت واژگوون به  بيترت

درصود(،   6/43) گور يد کيو بوا   هينقل ليدرصد(، برخورد وسا

درصد( و برخوورد   1/13) ينقليه به عابر متوف سيلهبرخورد و

د( بووده اسوت. خوودرو    درصو  3/1به شئ ثابت ) هينقل لهيوس

 1/16و وانت بوار،   يسوار انيدرصد متوف 61 ي مورد استفاده

 هينقل ليدرصد وسا 1/12و دوچرخه، و  کلتيورسدرصد موت

 بود. نيسنگ

 ي رابطوه  يمحل تصادف و محل فووت از نظور آموار    نيب

 2/63ه مورگ  ک يطور ه(. بP=339/3مشاهده شد ) يمعنادار

درصود از تصوادفات    1/34و  يشهر درصد از تصادفات برون

 (.1حادثه رخ داده بود )جدول در محل  يشهر درون
 

ن محل تصادف با محل فوت در تصادفات منجر به يط بارتقا . 1جدول

 1391فوت در استان سمنان در سال 

 محل فوت         

 

 محل تصادف

 محل حادثه
ن انتقال به يح

 مارستانيب
 مارستانيب

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 96/63 21 86/4 2 1/34 14 يدرون شهر

 6/31 96 1/4 11 2/63 162 يبرون شهر

 13 9 2/11 2 8/38 6 يو خاک ييروستا ياده هاج

 6/39 133 6/4 11 8/11 183 کل

Pr = 0.009 Pearson chi2(4) =  13.3966   
 

نوع خودرو مورد استفاده و نحووه   نيب زين يرابطه معنادار

(. نحوه وقووع تصوادف   P=333/3وقوع تصادف مشاهده شد )

هوا   ه آنکوه خوودرو موورد اسوتفاد     يانيو درصد از متوف 8/62

حامول   هينقل لهيوس يصورت واژگون هبار بود، ب وانت اي يسوار

 يانيو که نحوه وقوع تصادف متوف يگزارش شد، در حال يمتوف

دوچرخه استفاده  اي کلتيو موتورس نيسنگ هينقل لياز وسا که

 گريد کيبا  هينقل ليصورت برخورد وسا هب تر شيبودند، بکرده 

 (.6 )جدول بود

 
ن خودرو مورد استفاده با نحوه وقوع تصادف در يب . ارتقاط6جدول

 1391تصادفات منجر به فوت در استان سمنان در سال 
 خودرو مورد استفاده 

 

 

 نحوه وقوع تصادف

و وانت  يسوار

 بار

ه يل نقليوسا

 نيسنگ

کلت و يموتورس

 دوچرخه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

برخورد وسايل 

 نقليه با يکديگر
61 3/34 24 86/64 38 81/83 

برخورد وسيله 

 نقليه به شيء ثابت
13 8/4 1 6/2 6 66/12 

واژگوني وسيله 

 نقليه حامل متوفي
126 9/63 12 44/32 3 38/6 

 133 46 133 36 133 236 کل
  Pearson chi2(4) =  52.1237   Pr = 0.000 
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 گيريبحث و نتيجه
ه علوت  مورگ بو   331تعوداد   1391در سوال   يطور کل هب

گزارش  يقانون يدر استان سمنان توسط پزشک يکيسوانح تراف

صود  در 9/12 يکو ياز سوانح تراف يبروز مرگ ناش زانيشد. م

 1/34رگ در کشوور ) بروز م زانياز م تر شيهزار نفر بود که ب

 زانيو مهوم در م  يهوا  . از علوت [14] باشد ي( مدرصد هزار نفر

 نيبو  اديو فاصوله ز  توان بوه  ياستان م نيمرگ در ا يباال روزب

 يدر محورها تر شياستان و تردد ب نيا يشهر برون يمحورها

 با استان تهران اشاره نمود. يجوار هم ليدل هاستان ب نيا

بود.  1به  16/2مطالعه نسقت مرگ مردان به زنان  نيا در

 1بوه   18/6نجوام شوده در هندوسوتان    نسقت در مطالعه ا نيا

. در [16]بوود   1بوه   8/2غنا انجام شده در  و در مطالعه [11]

توا   1بوه   8/1 نينسقت ب نيمطالعات انجام شده در کشور ما ا

نسوقت   دن. بواال بوو  [21-16] بوده است رييدر ت  1به  36/2

 ليو دل هتوانود بو   يبا زنان در کشور ما م سهيمرگ مردان در مقا

حمول و نقول    سوتم يمردان نسقت به زنان در س تر شيدخالت ب

کوه   يفرهنگو  يهوا  تيمحدود ليدل هب نيچن باشد و هم يا جاده

زنوان مرسووم    نيو دوچرخوه در بو   کلتياستفاده از موتورسو 

 .ستين

 ينسوق  يفراوانو  نيتور  شيمطالعه نشان داد که بو  نيا جينتا

 جيمطالعه با نتوا  نيا جيبود. نتا ريو ت وريشهر يها مرگ در ماه

ناموه   از مطالعات از جمله با آمار گزارش شده در سوال  يبرخ

و حمول و نقول    يدار توسوط سوازمان راه   1391سال  يمارآ

و  ارانحاصل از مطالعوه نوورزاد و همکو    جيکشور، نتا يا جاده

 يآبواد  در مطالعه شمس خرم يمطابقت دارد، ول ايمطالعه توانان

 در فصوول زمسووتان بووود  يفراوانوو نيتوور شيو همکوواران بوو

 رويشوهر  يها مرگ در ماه ي. باال بودن فراوان[23،22،23،16]

 يباال بودن تعوداد ترددهوا در محورهوا    ليدل هتواند ب يم ريو ت

 يهوا در محورهوا   درصود از مورگ   82)حودود   يشوهر  برون

کوه موردم    وريو شهر ريت يها رخ داده بود( در ماه يشهر برون

 روند باشد.  يبه مسافرت م تر شيب التيخاطر تعط هب

-64 يمرگ در گروه سن يفراوان نيتر شيمطالعه ب نيا در

از  شيبو  يبروز مرگ در گروه سون  زانيم نيسال و باالتر 31

و  يحاصل از مطالعوه قربوان   جيسال مشاهده شد. که با نتا 61

و همکواران، مطالعوه    ييهمکاران مطابقت دارد، در مطالعه وفا

 رانو همکوا  يآبواد  رزاد و همکاران و مطالعه شومس خورم  نو

در  ايتوانانسال، و در مطالعه  23-33 نيمرگ در سن نيتر شيب

. بواالتر  [24،22،23،18،16]سال مشاهده شود   19-36 نيسن

توانود   يسال م 61 يباال يبروز مرگ در گروه سن زانيبودن م

در تصادفات و واکونش   يگروه سن نيبودن ا ريپذ بيآس ليدل هب

 کندتر به خطر باشد.

صوقح و   8و  6پژوهش زمان او  مورگ سواعت    نيا در

-8 نيبراساس ترددها در ساعات ب بروز مرگ زانيم نيباالتر

تصادفات  نيتر شيو همکاران ب يصقح بود. در مطالعه قربان 1

 12، در مطالعه زرگر و همکواران سواعات   13-18در ساعت 

و  16ساعات  يعصر و در مطالعه محمد فام و صدر 6ظهر تا 

. از [26،21] بوووده اسووت يحووواد  راننوودگ اهيسوو انزموو 16

 يولو  16-23 نيددها در سواعات بو  تر نيتر شيکه ب ييجا آن

اساس  بروز مرگ بر زانيم نيمرگ و باالتر يفراوان نيتر شيب

 نيو ا ياحتموال  ليتوان دل يروز بود، م ييتردد در ساعات ابتدا

روز  ييراننودگان در سواعات ابتودا    يآلوودگ  اختالف را خواب

 يخصوو  در محورهوا   هدر طول شب ب اديز يعلت رانندگ هب

  دانست. يشهر برون

 نيب يمعکوس ي رو نشان داده شد که رابطه شيمطالعه پ در

 نيتور  شيکوه بو   يطور هو مرگ وجود دارد. ب التيتحص زانيم

بوود. در مطالعوات انجوام     سواد يمرگ مربوط به افراد ب زانيم

و همکاران، نورزاد و همکاران رابطه  ييرضا اديشده توسط ص

شود. در  ات مشواهده  و تصوادف  التيتحص زانيم نيب يمعکوس

درصود تصوادفات    1/62و همکاران  يآباد مطالعه شمس خرم

 . [26،22،23] سواد رخ داده بود و کم سواد يدر افراد ب

 تيتصوادفات از نظور وضوع    نيتور  شيمطالعه حاضر ب در

 ييمطالعه وفوا  جيهنگام تصادف در روز بود که با نتا ييروشنا

 .[24]دارد  يخوان و همکاران هم

درصد از مووارد   81از  شينشان داد که بمطالعه  نيا جينتا

نسوقت در   نيو رخ داده بوود. ا  يشهر برون يمرگ در محورها

د درصد، در مطالعه نوورزا  63و همکاران  ييرضا اديمطالعه ص
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 13و همکواران   يقربوان  ي درصد و در مطالعه 16و همکاران 

مورگ در   يبوودن فراوانو   تور  شيدرصد گزارش شده است. بو 

مطالعوات   ريبا سا سهياستان در مقا نيا يشهر برون يحورهام

استان سمنان باشود کوه در    ييايج راف تيموقع ليدل هتواند ب يم

حجوم   شيمتصل به تهران قرار دارد و با افوزا  يمحورها ريمس

راه  اسوتان هوم   نيو ا يشوهر  برون ياز محورها يعقور کيتراف

 است. 

ه علت ضربه به سر بود کو  همطالعه مرگ اکثر افراد ب نيا در

مطالعه نوورزاد و همکواران مطابقوت دارد. در مطالعوه      جيبا نتا

مات وارده بوه بودن مربووط بوه     و همکاران اکثور صود   يقربان

 ساق پوا بوود   يبه صورت شکستگ تر شيو ب يتحتان يها اندام

در  انيمتوفمطالعه نشان داد که محل فوت اکثر  جي. نتا[22،18]

 جيبوا نتوا   زيمکاران نمطالعه نورزاد و ه جيمحل حادثه بود. نتا

 1/4مطالعوه مورگ    نيو . در ا[22] دارد يخووان  مطالعه هم نيا

درصد در  39و  مارستانيانتقال به ب نيدر ح انيدرصد از متوف

بوه موقوع بوه     يرسوان  امر از عدم کموک  نيبود که ا مارستانيب

 کند.  يم تيحکاحادثه در سطح استان  نيمصدوم

 تور  شير استان سمنان، بتوجه به باال بودن تعداد مرگ د با

مطلوب کوه    نيو ا نيچن و هم يشهر برون يها بودن تعداد مرگ

 ليرا تشوک  انيو درصود متوف  43از  شيضربه به سور علوت بو   

مناسب در جهت  يها يزير و برنامه رانهيشگيداد، اقدامات پ يم

ها  اهها و ر جاده يمنيا شياز تصادفات، افز يکاهش مرگ ناش

بوا   نيچن است. هم يضرور يشهر برون يبه خصو  محورها

صورت گرفته خطر مرگ در  يبا کنترل ترددها که نيتوجه به ا

بوا   سوه يدر مقا ريو و ت وريشوهر  يها در ماه يتصادفات رانندگ

در فصل تابسوتان   سيپل  يبود لذا نظارت دق تر شياسفند ماه ب

الزم  يهوا  و آمووزش  يمنو يکمربنود ا  يبستن اجقار يبر اجرا

و کنتورل سورعت    يو راننودگ  يياهنموا ر نيقوان تيجهت رعا

 رسد.  يبه نظر م يمجاز ضرور

تووان بوه    يمطالعه م يها تيها: از جمله محدود تيمحدود

اسوتفاده   ه،ينقل لهيمانند سرعت وس ييرهايبه مت  يعدم دسترس

اشاره نموود.   يش ل تيهوا و وضع تيوضع ،ياز مشروبات الکل

 يدر تموام محورهوا  تعداد ترددهوا   که نيبا توجه به ا نيچن هم

مطالعوه   نيااستان سمنان گزارش نشده بود، ما در  يشهر برون

 يدسووت آوردن تعووداد کوول ترددهووا در محورهووا  هبوو يبوورا

محور استان سمنان را محاسوقه   13تعداد تردد در  يشهر برون

 نيو کوه ا  ميمحور را برآورد کرد 22و تعداد ترددها در  ميکرد

انجام شود. بورآورد تعوداد    توانست يبود که م يبرآورد نيبهتر

بوود تعوداد    بهتور نقوود کوه    ريپوذ  امکان يشهر درون يترددها

اسواس کول    شود و بور   يبورآورد مو   زين يشهر درون يترددها

 ( بوروز مورگ بور   يشوهر  و برون يشهر استان )درون يترددها

 .ميآورد يدست م هاساس تعداد تردد را ب

 

 تشكر و قدردانی
و مرکووز  يقووانون يسووازمان پزشووک ياز معاونووت پژوهشوو

 يبه خاطر در دسترس قرا دادن دادها يقانون يپزشک قاتيتحق

 . ديآ يبه عمل م يکمال تشکر و قدردان  يتحق
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Introduction: Road traffic accidents are responsible for 2.1% of the all-cause mortalities and 23% of 

injury-related deaths in the world. Iran has been recognized as one of the countries with the highest rate of 

road accidents and mortalities related to it. Considering the fact that mortality following traffic accidents is 

much higher in Semnan province in comparison to the country average, we aimed to investigate the 

epidemiology of these accidents in Semnan.  

Materials and Methods: In this cross-sectional study, information related to traffic accident deaths in 

Semnan province (Iran) in 1391 was provided by the Legal Medicine Organization. First all the received 

data was controlled and then in the form of epidemiological variables were analyzed using the statistical 

software Stata 12. The relationship between some of the variables affecting the accident was evaluated by 

statistical tests.  

Results: During the 1391,331 of death cases following traffic accidents were reported from Semnan 

Province. Crude mortality rate and age adjusted mortality rates were 52.29 and 52.9 per 100,000, 

respectively.  228 (68.88%) of these cases were male. The highest number of deaths, 134 (40/5%) occurred 

in the age group of 35-64 years old. The cause of death in 44.07% of cases was head injury. The highest 

percentage of deaths occurred in Shahrivar (September) and Tir (June). Almost 81.9% of deaths occurred in 

roads outside the cities.  

Conclusion: Considering the higher rate of traffic accidents related deaths in this province in 

comparison to the country averages and the higher percentage of deaths in the roads outside the cities, also 

the fact that the cause of death was head injury in more than 40% of accidents, it is recommended that the 

authorities to adopt appropriate preventive programs to increase the safety of roads especially outside the 

cities to decrease the traffic accident mortality rate in that Province. 
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