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 7711شهر كرمانشاه درسال  يوضعيت تصادفات خيابان
 **مهندس اميرحسين هاشميان؛  *يالماس يدكتر عل

 چكيده:
 استرسيده علل مرگ ومير بندي  صدر درجه يكي از علل مرگ ومير درجهان تصادف مي باشد كه به   سابقه وهدف :

ازعدم التزام  يساله وهمچنين تصادفات ناش 62ريك دوره افزايش بيش از حد انتظار وسايط نقليه دركرمانشاه دوباتوجه به 

با هدف ترسيم سيماي تصادفات وسايط نقليه را به مطالعه حاضر  انمحقق،  ياصول وضوابط رانندگ يرانندگان به اجرا

 رهنمون ساخت. 7711درشهركرمانشاه درسال 

و  يرانندگ ي و وابق موجود در اداره راهنماياست كه با استفاده از س ي: روش مطالعه به صورت توصيف ها مواد وروش

متغيرهاي سن، جنس، نوع تصادف، زمان، روز،  كرمانشاه صورت گرفت  يقانون يموجود در سازمان پزشك يپرونده ها

 . فصل، علت تامه تصادف، عامل مؤثر در تصادف، جرح، فوت و سن مجروحان مورد بررسي قرار گرفتند

طبق  يو  فوت يشدند . تصادفات جرح يمورد بود كه به چهار نوع تصادف تقسيم بند 6772ت تعداد كل تصادفا ها : يافته

بيشتتر راننتدگان    كرده مذكر بودند. رانندگان تصادف % 1/99. دادند موارد را تشكيل مي% 6/77 يو رانندگ يسوابق راهنماي

( و ستسس   77-76در ساعات قبتل از ههتر )   ات% ( بودند. بيشترين تصادف9/71سال ) 64-24 يكرده در محدوده سن تصادف

% ( بيشترين آمار تصتادف را داشتتند .   71/72% ( و پنجشنبه )77/71شنبه ) يروزها .( اتفاق افتاده بود 72-71ساعات عصر )

 % ( بوده است . بيشترين علت تامه تصادفات عدم رعايت حق تقتدم  2/76) ينقليه سوار يطبيشترين تصادفات مربوط به وسا

 نفتر مؤنتتتت     77نفتر متذكر  و    99نفر بودند كه از ايتن تعتداد    772 يشهر از تصادفات درون ي% ( بود . متوفيان ناش2/77) 

 .بودند

توان استنباط نمود كته دليتل عمتده     يلذا م، بيشترين علت تامه تصادف ، عدم رعايت حق تقدم تشخيص داده شده  بحث :

سال بوده كه ستن فعتال جامعته     64-24رده درمحدوده ك سن بيشتر افراد تصادفباشد.  يرانندگان م يتصادفات نقص رفتار

 يوازكارافتتادگ  ي، متال  يراثتر تصتادف  دچتار خستارات جتان     ب هنتد و د يمولدجامعه راتشكيل مت  يازنيروي باشد و بخش يم

 يها در كاهش تصادف يو اجتماع يفرهنگ يها آموزش.گردند  يرجامعه مها د از بين رفتن نخبه يحت يمعلوليت ودرموارد

شود كته اصتول و مقتررات     ي، پيشنهاد م يهمگان يها با توجه به نقش رسانه؛ لذا  اهميت باشديز واند بسيار حات يم يترافيك

 ها آموزش داده شود. توسط اين رسانه يترافيك يها از سوانح و تصادف يجلوگير يها و راه يو رانندگ يراهنماي

 .نقليه ، كرمانشاه ، فوت تصادف ، وسيله : ها كليدواژه

 

 .كرمانشاه يدانشگاه علوم پزشك ياجتماع ياستاديار گروه پزشك *

 . ياجتماع ي، گروه پزشك ي، دانشكده پزشك يكارشناس ارشد آمارحيات **

 .1382-2449224:  و دورنگار كرمانشاه ، سرخه ليژه ، دانشكده بهداشت ، تلفن :دار مكاتبات عهده  *
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 مقدمه :
شدن ، مدل  يبه ماشين يانسان از سنت يزندگبك س

 يطورچشمگير ها را به بيماري يشناخت يگير همه

 علوم سريع پيشرفت كه ي(. درعصر8است) تغييرداده

 يشناخت فن هآن و درنتيج شدن يو تصاعد جيمح موجب

 ياستفاده از هر پديده نو مستلزم آشناي ،گردد يجديد م

اهد بود. با فرهنگ استفاده از آن پديده خو

مسافر، گرچه  وكاال ونقل ماشين درامر حمل يكارگير به

 ياجتماع يشگرف در شئون مختلف زندگ ليتحو

محيط را جهت ساكنان زمين در  ولي ،وجود آورده هب

از  يمعرض مخاطرات متعدد قرار داده است . يك

است. رشد ي وتورم ط نقليهيمخاطرات ، حوادث وسا

 يان به مناطق شهرييسريع جمعيت و مهاجرت روستا

انسان را در معرض  ،ط نقليهيو استفاده وسيع از وسا

مد ياپ يدهد. از طرف ياز تصادفات قرار م يخطر ناش

رويه شهرها بوده است و  يرشدسريع جمعيت، رشد ب

،  يشهر يمردم از قوانين و مقررات زندگ يعدم آگاه

ط نقليه غيراستاندارد و يو وسا ينقايص اجتماع

و  ها ها، گذرگاه ازخيابان يارد بودن بسيارغيراستاند

 ياز رانندگ يحوادث وسوانح ناش بروز ها موجب جاده

عالوه بر مخاطرات  يشود. تصادفات رانندگ يم

، آثار  يو مير يا ازكارافتادگ از مرگ يناش يبهداشت

(.   نقش 2ز دارد)ين يبسيار گران يو اجتماع ياقتصاد

عامل مرگ و مير از ط نقليه به عنوان يتصادفات وسا

سلسله علل مرگ و مير  يبند رتبه پايين به صدر درجه

كه دهد  يم شده نشان تغيير يافته است . تحقيقات انجام

از علل افزايش مرگ و مير و تهديد سالمت  ييك

اثر تصادف از  است كه بر يهاي يانزجامعه، ضرر و 

 (.8دهد ) يم يرو يو اقتصاد يلحاظ بهداشت

% 8-7از تصادفات ساالنه  ياشضرر و زيان ن

در حال رشد را به  يكشورها يتوليد ناخالص مل

 يها دهد و طبق اخبار منتشره از رسانه يهدر م

كشور به نقل از سازمان بهداشت  يو رسم يعموم

 ي، كشور ما از نظر وقوع تصادفات رانندگ يجهان

 (. 7و7است ) احراز نمودهمقام اول را در جهان 

%مراجعين مراكز 7شوراز ك يرسم يآمارها

دهند.  يم خبربه علت حوادث  يو درمان يبهداشت

% از 4/22دهد كه  يتحقيقات انجام شده نشان م

ط ياز وسا يناش موجود به علت حوادث يها معلوليت

 (.2نقليه است)

 دهد ينشان م يقانون يگزارش سازمان پزشك

ر اثر تصادف بهزار نفر  87بيش از  8741كه در سال  

همين در اند.  يران جان خود را از دست دادهدر ا

 از تصادفات  يزارش رشد مرگ و مير ناشگ

 اعالم شده است  41تا  47 يها سال ي% ط81معادل 

تصادفات در كشور  يترين علت آمار باال (. عمده7)

اصول و ضوابط  يما عدم التزام رانندگان به اجرا

 ينندگساختن فرهنگ را هيندر نهاد يو كوتاه يرانندگ

 (. جمعيت شهر كرمانشاه در يك دوره5است )

برابر، سطح شهر  7ساله نسبت به قبل حدود  21 

 ط نقليه يبرابر و تعداد وسا 87حدود 

 موجود در آن بيش از حد انتظار افزايش يافته 

 (.1است)

 هدف از تهيه و تدوين اين مقاله ترسيم 

ط نقليه درشهر كرمانشاه در يتصادفات وسا يسيما

مطالعات و  يبرا اي د تا شايد زمينهبو 8744ال س

 ين سالمت جامعهأمت يدرراستا اي اقدامات مداخله

 .فراهم آيد
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 :ها روشمواد و 
هاي  دادهروش  هب يمطالعه حاضر ازنوع توصيف

در اداره  موجود است كه بااستفاده از سوابق موجود

 فاتاز تصاد يناش ونيزآمارمتوفيان يورانندگ ياهنماير

 يقانون يدرسازمان پزشك موجود يها پروندهاز

سن ، جنس ، نوع تصادف ،  يمتغيرها. گرفت صورت

زمان ، روز ، فصل ، علت تامه تصادف ، عامل  

ثر در تصادف ، جرح ، فوت وسن مجروحان ؤم

قرار گرفتند. درفرم ثبت تصادفات  يمورد بررس

به  يتصادفات مجموعه علل يبرا يورانندگ يراهنماي

ت تامه مشخص شده بود كه مد نظر قرار نام عل

 گرفت .

تصادفات برحسب نوع  ذكرشده،با استفاده از فرم 

 تقسيم گرديدند: ذيلتصادف ، به چهار گروه 

 ؛منجر به فوت ( هاي ) تصادف يفوت .8

 ؛منجر به جرح (  هاي ) تصادف يجرح .2

 ؛منجر به خسارت ( هاي ) تصادف يخسارت .7

 درگير در موردكه طرفين  ي) تصادفات يسازش. 7

 اند(. خسارت وارده به وسيله نقليه به توافق رسيده

به صورت جداول آمده  دست هاي به دادهدر نهايت 

 گرديدند.ارائه نمودار خالصه و  و يفراوان

 

 ها :  يافته
  8744تعداد كل تصادفات مربوط به سال 

 مورد بود كه بيشترين  2777شهر كرمانشاه 

  (%2/11) يادفات سازشمورد تصادف مربوط به تص

( ، تصادفات %4/81) يصادفات جرحو بعد ازآن ت

 بود. %(2/1تصادفات فوتي )و %( 4/1خسارتي )

% ( 4/44كرده مذكر ) رانندگان تصادف بيشتر

 21-71در محدوده  ي%(سن4/54ها ) بودند و اغلب آن

مجروحين  ي( . توزيع سن8سال  داشتند )جدول 

  8744ه در سال كرمانشا يشهر تصادفات درون

 

 .8744شهركرمانشاه درسال  خيابانيتصادفات  ومتوفيان ناشي از نامجروح يتوزيع سن - 8جدول 

 

 ي)سال(سن محدوده كرده رانندگان تصادف مجروحين متوفيان

  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

5/7 7 1/5 84 2/1 5 81> 

7/81 28 1/87 51 7/71 414 21-81 

1/87 81 4/72 882 1/75 178 71-21 

1/85 81 1/22 41 7/22 521 71-71 

2/1 4 1/82 77 4 281 51-71 

4/4 4 8/1 28 7/2 51 11-51 

2/77 74 1/5 84 2/1 5 11> 

 كل 2777 811 772 811 887 811
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دهد كه بيشترين تعداد مجروحين در  ينشان م

(. 8)جدولاند ه%(بود4/72سال ) 21-71يمحدوده سن

و  يدگان طبق سوابق موجود در راهنمايش تآمار فو

كه سوابق  يدر حال ،%( بود2/1نفر ) 7 يرانندگ

را %( 7/7مورد ) 887 يقانون يموجود در پزشك

از تصادفات  يمتوفيان ناش يدهد. توزيع سن ينشان م

نشان  8744شهر كرمانشاه در سال شهري درون 

 زير يدهد كه بيشترين تعداد مرگ در محدوده سن يم

 (.8)جدوله استسال بود11 يسال و باال 21

 يبيشترين موارد تصادف در محدوده زمان

بعداز ظهر رخ  81-81ظهر و ساعات  88-82ساعات

(. بيشترين علت تامه تصادفات 8داده بود)نمودار

 %( و بعد از آن 7/78ترتيب عدم رعايت حق تقدم ) به

%( و تغيير مسير 7/25) يعدم رعايت فاصله طول

شنبه و پنجشنبه  ي(. روزها2)نموداربود%( 82) يناگهان

% 1/71( و فصل بهار با 7% )نمودار74/81% و 78/84با 

 بيشترين موارد تصادف را به خود اختصاص داده است 

 %( وزمستان 74/74يز)ي%(، پا7/84وفصول تابستان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(8744توزيع زماني تصادفات خياباني شهر كرمانشاه )سال  -8نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.8744توزيع علت تامه تصادفات خياباني شهركرمانشاه)سال  -2نمودار 
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 (.8744توزيع تصادفات خياباني شهر كرمانشاه برحسب روزهاي هفته )كرمانشاه سال  -7نمودار 

 

شوند.توزيع  يرا شامل م ي%( موارد بعد7/81) 

 ست كه ا نآاز  يتصادفات از نظر عامل مقصر حاك

 

 كرمانشاه درسال شهر يشهر توزيع تصادفات درون - 4جدول  

 .ازنظر نوع عامل مقصر 8744   

 عامل تعداد درصدِ

 يشخص يسوار 8471 4/47

 كرايه يسوار 841 7/4

 بوس يمين 71 2

 اتوبوس 51 7/2

 وانت بار 818 4/1

 كاميونت 2 8/1

 كاميون 71 2

 تريلر 7 2/1

 موتورسيكلت 71 7/8

 آمبوالنس 2 8/1

 ساير وسايل 4 7/1

 عابر 51 7/2

 حيوان 8 15/1

 نامعلوم 8 15/1

 كل 2777 811

%( 7/4كرايه ) ي%( ، سوار4/47) ينقليه سوار طوساي

باشند  ي%( بيشترين عوامل مقصر م4/1بار) و وانت

  (.2)جدول 

 

 بحث :
و  يعدم رعايت حق تقدم ، عدم رعايت فاصله طول

از بيشترين علل تامه تصادف بودند  يتغيير مسير ناگهان

كشور مطابقت  يها نتايج با گزارش پايانهاين كه 

رسد بيشترين عامل تصادف عامل  ي(. به نظر م4دارد)

% 41اغراق شايد در بيش از  يباشد و ب يانسان

يا در تركيب با عوامل تصادف ،  يتنهاي تصادفات به

ود كه نقش ش يتصور م باشد.ثر ؤم يعامل انسان

ثر باشد، حال ؤتواند م يم خصوصموزش در اين آ

آنكه آموزش ترافيك نيازمند وحدت رويه ، شناخت 

است  يگذار بافت وفرهنگ جامعه و استمرار سرمايه

از  يجلوگيراساسي براي  يتا بتواند به عنوان گام

 كارساز باشد. ،تخلفات و تصادفات

 خصوصدر  يعامل انسان ياه ياز ديگر ويژگ

باشد. بيشتر رانندگان  يات سن متوزيع تصادف

باشند كه  يسال م 21-71بين  يسن يكرده دارا تصادف
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فعال كه  يدرسن فعال جامعه قرار دارند. اين نيرو

 يدرقالب راننده ياسرنشين دروسايط نقليه تصادف

كه  باشند مي مولدجامعه ياز نيرو يبخش ،سوار هستند

 ي، مال ياثرتصادف دچار خسارات جان رب

از موجب  يحت ي، معلوليت ودرموارد يرافتادگوازكا

گردند كه نتايج با  يها درجامعه م بين رفتن نخبه

 (.4كشور مطابقت دارد ) ياه گزارش پايانه

، جنس رانندگان  يديگر عامل انسان يويژگ

اكثر رانندگان  ي. دراين بررساست كرده تصادف

نث بودند. ؤ% م7/1كرده مذكر وتنها  تصادف

عه ما قريب به اتفاق رانندگان مرد درفرهنگ جام

 ،وان اظهارنظر كردت يهستند . اگرچه در اين تحقيق نم

به علت احتياط و كه توان گفت شايد باما 

 توسط يو رانندگ ينمودن مقررات راهنماي رعايت

 يدر رانندگها  آندقت و ظرافت بيشتر و ها  خانم

 .اند تصادفات كمتري نيز داشته

نيز در بروز  يعوامل محيط ، يعوامل انسان زبج

دارند. از جمله به  ينقش بسزاي يحوادث رانندگ

 يها توزيع تصادفات برحسب فصل، روزها و ساعت

توان  يعامل وسيله نقليه مقصر مو روز مختلف شبانه

اشاره كرد. توزيع تصادفات برحسب فصل 

دهنده كاهش از فصل بهار تا زمستان است و  نشان

بيشترين درصد  يه داراشنبه و پنجشنب يروزها

شده  در مطالعه انجام، درحالي كه اند تصادفات بوده

% ( و 4/21تابستان ) 8741در استان اصفهان در سال 

ضمن اينكه  ،خيز بوده %( از فصول حادثه1/25پاييز )

 يروزهاو % كمترين رقم را داشته است 7/1ماه با  يد

 .(1اند) خيز بوده حادثهي شنبه و پنجشنبه روزها سه

روز شنبه ، روز آغاز كار و فعاليت بعد از يك روز 

تعطيل است و روز پنجشنبه يك روز نيمه تعطيل است 

 كه مردم عازم گذراندن تعطيالت پايان هفته هستند.

روز متغير  توزيع تصادفات برحسب ساعات شبانه

صبح و  82تا  88حداكثر تصادفات در ساعت  .بود

ويا  به عات موقع رفتعصر بوده كه اين سا 81تا  81

است و  يو تجار يشغل يها برگشت از فعاليت

ود، بامداد ب 1تا  2كمترين ميزان تصادفات در ساعت

شده در استان اصفهان در  در مطالعه انجامدرحالي كه 

ساعات  87-84و  81-82ت اساع 8741سال 

نظر  هآنچه مهم ب ي(.در اين بررس1اند) خيز بوده حادثه

 8ش حداكثر تصادف در ساعت رسد يك افزاي يم

نكردن قوانين  است كه شايد به علت رعايت بامداد

از سرعت  ي، از جمله تخط يو رانندگ يراهنماي

 يمسافر يها عبور از چراغ ، برگشت سرويس ،مطمئنه

 باشد. غيرهو  ينشين ، برگشت از شب يبين شهر

شده در استان اصفهان در سال  ر مطالعه انجامد

درسطح را  يارجاع ياز حوادث تروما% 8/75،  8741

 ه وداد يتشكيل م يحوادث رانندگ ،استان اصفهان

ها و يا  در خيابان ي% موارد از حوادث رانندگ4/44

دو طرفه با مرگ و مير دو برابر نسبت به  ياه جاده

 ، (1يك طرفه اتفاق افتاده است) يها خيابان اتتصادف

بيمارستان  % از مراجعين به اورژانس5/85درحالي كه 

از  يمصدومين ناش 8744در سال را كرمانشاه  يطالقان

 (.4)است هداد يتشكيل م يتصادفات رانندگ

ي ها به زيان يديگرازاهداف مطالعه دستياب ييك

. بودو نقش تصادفات در سالمت افراد جامعه  يجان

 بود سال 21 – 71سن بيشتر مجروحين در محدوده 

مترين آن مربوط به باشد و ك يم جامعه فعال سن كه

بيشتر سال بود.  11 يسال و افراد باال 81اطفال زير 
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 11 يسال و باال 21زير  يسن يها گروهدر متوفيان 

 يدند. در اين دو طيف اگر توجه شود افرادبوسال 

و خطر قرار  يپذير هستند كه بيشتر در معرض آسيب

احتياج دارند. درسوابق  يو به مراقبت بيشتر رنددا

كم   يآمار مرگ و مير خيل يو رانندگ يراهنماياداره 

 ياست كه متوفيان ناش ياست واين در حال مورد(7)

 يقانون يسازمان پزشك يها از تصادف در پرونده

تواند  ياين اختالف فاحش م .نفر بوده است 887

از مجروحين در حين انتقال به  يتعدادفوت  از يناش

باشد و ارستان پس از انتقال به بيميا فوت بيمارستا 

از تصادف ممكن است منجر  ياز متوفيان ناش يتعداد

سقوط  "به حضور پليس و تهيه گزارش نشود) مثال

 ط نقليه در حال حركت و موارد مشابه آن(. ياز وسا

از جمله  يبافت شهر يها ها و ناهنجاري نابساماني

 يو رانندگ يبه قوانين راهنماي ياعتناي يعوامل ب

در  يفته كارشناسان ، بافت شهراست، زيرا به گ

 يدقيق يكش است كه خط اي بيشتر شهرها به گونه

 يبرا يعبور عابران پياده و نيز مقررات مدون يبرا

رانان  سواران و موتورسيكلت عبور و مرور دوچرخه

وضع  خصوصكه در اين  يوجود ندارد و قوانين

از اين رو چگونه ؛  است  يموقت اًشود ، صرف يم

طور دقيق  هانتظارداشت كه مردم قوانين را بتوان  يم

شود. البته  يكنند تا از بروز حوادث جلوگير رعايت

از مردم به آداب  يبرخ يتوجه يتوان گفت ب يم

و  ياخالق يها ها به مسئوليت آن ياعتناي ي، ب ياجتماع

 شود. يموجب بروز حوادث ناخوشايند م يقانون

 در كاهش يو اجتماع يفرهنگ يها آموزش

ز اهميت يتواند بسيار حا يم يترافيك يها تصادف

در خانه و  ياجتماع يباشد. آموزش مقررات زندگ

و مهم است ، چون آنچه در  يمدرسه يك امر اساس

، ملكه ذهن  شود آموخته مي ي( به وياين سن )كودك

در  يهمگان يها نقش رسانه خصوص،د. در اين شو مي

و  يندگو ران يآموزش اصول و مقررات راهنماي

ي ترافيك يها از سوانح و تصادف يجلوگير يها راه

 (.7بسيار ارزنده است)

 
 : يقدردانتشكر و 

دانشگاه علوم  يو پژوهش ياز معاونت محترم آموزش 

اين  ياز اجرا يمال يكرمانشاه به خاطرپشتيبان يپزشك

 محترم كميته  يپروژه متشكريم و بذل توجه اعضا

دانيم از  ياست. الزم م دانشگاه مورد امتنان يپژوهش

 يو پزشك يو رانندگ يمديريت محترم اداره راهنماي

يم. همچنين از آقايان يكرمانشاه تشكر نما يقانون

، پزشكان يمنش و منوچهر كران رحيم …ا حجت

ها  داده يدر جمع آور ي،  نيز به خاطر همكاريعموم

 م. يينما يو تهيه مقاله تشكر م
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