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 5330ورتالیتی ناشی از حوادث رانندگی در استانهای کشور در سال مقایسه میزان م

 1سارا احتشامی ،1الهام عقیلی ،1علیزاده نوایی رضا، 1فاطمه جهانیان ،1انسیه تقی زاده

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران -بیمارستان امام -گروه طب اورژانس -1  

یر ناشی از حوادث در جهان و به ویژه در کشورهای جهان سوم تصادفات جاده ای از عوامل مهم مرگ و م :سابقه و هدف
در تهران  1۹۲0است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. نخستین تصادف رانندگی منجر به مرگ در ایران در سال 

معلولیت بیست تا میلیون نفر و مصدومیت و  2/1اتفاق افتاد. ساانه در سراسر جهان سوانح رانندگی منجر به مرگ حدود 
گردند. لذا این مطالعه با هدف مقایسه میزان مورتالیتی ناشی از حوادث رانندگی به کل مصدومین و پنجاه میلیون نفر می

 همچنین کل جمعیت هر استان انجام شد.

لیتی ناشی از انجام شد. گزارشات تعداد مورتا 1۹۳2این مطالعه مقطعی بر روی اطاعات ثبتی موجود سال  :مواد و روشها
حوادث رانندگی و تعداد کل مصدومین استانهای کشور از سالنامه آماری سازمان پزشکی قانونی کشور و اطاعات جمعیتی 
کشور از درگاه ملی آمار ایران استخراج گردید. سپس اطاعات استخراج شده شامل موارد مرگ و میر و موارد مصدومین هر 

شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میزان مورتالیتی  SPSS20ارد نرم افزار آماری استان بهمراه جمعیت هر استان و
 ناشی از حوادث رانندگی نسبت به کل مصدومین و نسبت به کل جمعیت برای هر استان محاسبه گردید.

که بیشترین فراوانی  مورتالیتی ناشی از حوادث رانندگی در کشور اتفاق افتاده بود 1۴۲۲۲در کل  1۹۳2:در سال یافته ها
 0درصد( و خوزستان ) 6,2درصد(، اصفهان ) ۰,6درصد( خراسان رضوی )  ۴درصد(، تهران ) ۴,0مربوط به استانهای فارس )

درصد( بود. بیشترین میزان مورتالیتی ناشی از حوادث رانندگی نسبت به افراد حادثه دیده در حوادث رانندگی بترتیب مربوط 
درصد(  ۳درصد( و سمنان ) ۳درصد(، خراسان جنوبی ) ۳درصد(، مرکزی ) 10درصد(، سیستان ) 16ن )به استانهای هرمزگا

بود. بیشترین میزان مورتالیتی ناشی از حوادث رانندگی نسبت به کل جمعیت بترتیب مربوط به استانهای سمنان، مرکزی، 
 صد هزار جمعیت بود.مورد در  ۹۹و  ۹۹، ۲2، ۲0، 0۹خراسان جنوبی، فارس و سیستان با نرخ 

:نتایج مطالعه حاضر نشان داد در بین افراد حادثه دیده بیشترین میزان مورتالیتی مربوط به استان هرمزگان بوده نتیجه گیری
ولی در مقایسه با کل جمعیت بیشترین میزان مورتالیتی مربوط به استان سمنان می باشد لذا در جهت کاهش میزان 

ث رانندگی در کل کشور می بایست برنامه های ویژه ای برای استانهایی که احتمال مرگ و میر بعد از مورتالیتی ناشی از حواد
 تصادفات رانندگی در آنجا بیشتر می باشد در نظر گرفت.

 مرگ و میر، حوادث رانندگی، تروما واژه های کلیدی:

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

