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 چکیده
 بهداشـتی  سایر مسـائل  بین در که باشد می بهداشتی مشکالت بزرگترین از یکی اي جاده نقلیه وسایل از ناشی آسیبهاي

 و منتظره غیر رویداد عنوان به حادثه.باشد می پایدار و موثر اقدامات نیازمند آن از پیشگیري و است شده واقع غفلت مورد
 بـه  را آن نیـز  )WHOبهداشـت(  جهـانی  سـازمان .آسیب شـود  موجب میتواند که شود می تعریف اي نشده ریزي برنامه
 اتفـاق  کـه  شـرایطی  هر در حادثه.است نموده تعریف شود می تشخیص قابل آسیب موجب که سابقه بی رویدادي صورت
 بهداشـتی  خسـارات  دامنه شود،بنابراین می اجتماعی خسارت و و روانی روحی جسمانی،عوارض آسیبهاي به منجر بیفتد

 1,2حـدود  جهـان  سرتاسر درگیرکند. ساالنه،در خود با را جامعه و فرد طوالنی. زمان مدت تواند می آن از ناشی ودرمانی
 50 از بـیش  بـه  اي جـاده  تصـادفات  تعـداد مجـروحین   که درحالی.شوند می کشته اي جاده تصادفات اثر در نفر میلیون
 تـا  2000 سـالهاي  دربین جهان سرتاسر در نگیرد، عملی صورت ابتکار اگر شود می زده رسد،تخمین می هم نفر میلیون

 بـا  کشورهاي در مدت این در رود می انتظار. کرد خواهد درصد افزایش پیدا65حدود جراحتها و مرگها تعداد 2020 سال
 میزان ایران، یافت. در خواهد درصد افزایش80از بیش اي جاده از حوادث ناشی ومیرهاي مرگ میزان متوسط و درآمدکم

جهـان   در میـزان  ایـن  کـه  حالی نفر می باشد.در 30نفر جمعیت  100000در  ترافیکی حوادث از ناشی میرهاي و مرگ
 این که باشد،درحالی درصد می 2,9جهان  در ترافیکی حوادث ناشی از ومیرهاي مرگ میزان. است شده آورد بر نفر 22,6
 درصد می 2,5درجهان  ترافیکی حوادث علت به رفته دست عمر از نسبت آنکه ضمن.باشد درصد می 7,5ایران  در میزان

بشـري را   روزمـره  زندگی بر, ترافیکی) حوادث( تصادفات درصد می باشد.این مرور تاثیر 13,5میزان  این باشد و در ایران
 مورد بررسی قرار میدهد.

 
 حوادث ترافیکیتصادفات,جاده,آسیبهاي حوادث ترافیکی, عوارض :کلید واژه ها

 

 مقدمه -1
پیشرفت فنآوري وسایل نقلیه و پیشی گرفتن آن از موازین متناسب با ایمنی در جاده هاي قدیمی موجب گسـترش پدیـده   
خطرناك تصادفات جاده اي شده، به طوري که هم اکنون به یکی از علل عمده مرگ و میر در دنیـا تبـدیل گردیـده اسـت. بـه      

گذاران شبکه تحقیقات صدمات تصادفات راننـدگی و اسـتاد دانشـگاه جـان هـاپکینز) خسـارت       یانگفته دکتر هایدر (یکی از بن
جهانی تصادفات رانندگی در کشورهاي در حال توسعه حداقل به صد میلیارد دالر در سال رسیده است. وي اضافه می کنـد کـه   

و دانش به دست آمده از آنها در کشورهاي جهـان  اکثر مطالعات مربوط به ایمنی جاده ها در کشور هاي ثروتمند صورت گرفته 
نداشته است. سهم ایران از سوانح جاده اي، اسف بارتر از اکثرکشورها است بـه طـوري کـه طبـق بـرآورد       يسوم چندان کاربرد

د درصـ  3,5حدود چهار هزار میلیارد تومان یعنـی معـادل بـیش از    1380صورت گرفته، هزینه تصادفات ترافیکی ایران در سال 
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در ایران حوادث رانندگی دومین علت مرگ ومیر بعد از بیماري هاي قلب و عروق .  ]1[ تولید ناخالص ملی کل کشور بوده است
را به خود اختصاص می دهند و بیشترین علت مراجعه به مراکز اورژانس و ا تاق هـاي عمـل، حـوادث راننـدگی در اثـر کمبـود       

تصادفات تا حد زیادي بستگی به آگاهی رانندگان، وسائل نقلیه، راه ها و ارتبـاط میـان   ایمنی معابر است. تجزیه و تحلیل دقیق 
 شیدر افـزا  یبـه عنـوان عـامل    زیـ است، حوادث راه ن شیروز به روز رو به افزا هینقل لیآن ها دارد. همان طور که استفاده از وسا

در  دیـ و منظم است کـه با  کپارچهیتهاي مستمر، یراهها مستلزم انجام فعال یمنی. بهبود ا ابدییو صدمات گسترش م ریمرگ و م
 ،یمنـ یو آموزشهاي موثر ا غاتیتبل ز،یبهبود و رفع نقاط حادثه خ من،یو ساخت راه هاي ا یطراح ،یتیریهاي مختلف مد نهیزم

اسـتو   رهیـ غو  یهاي پزشـک  تینجات و فور اتیو اعمال آنها، عمل یکیتراف نیوضع مقررات و قوان ه،ینقل طیوسا یمنیاستاندارد ا
راهها، ارتقاي شاخصها مهم  یمنیبهبود ا ندیاز آن ها داراي شاخص هاي مختلف و متعددي است. در فرا کیهر  تیوضع نییتع

کشـور، سـنجش    کیـ راه در  یمنـ یا یابیارز یاز چالشهاي اصل یکیراهها خواهد شد.  یمنیا داریمنجر به بهبود پا تاًیبوده و نها
 ارهـاي یراهها متمرکز هسـتند. مع  ریمرگ و م زانیم یعنی امدیبر روي پ شتریاست که ب یمیقد ارهايیراهها بر اساس مع یمنیا

بـوده و توسـط    دهیچی)را به روش ساده و قابل فهم نشان دهند، پ یمسئله(حوادث رانندگ یبزرگ توانندیموجود به طور واضح نم
)توجـه  ریمـرگ و م  زانیـ بعـد از حـوادث راه (م   کیـ به  فقطهستند که  ییارهایافراد عادي جامعه کمتر قابل فهم هستند و مع

 . ]2[ شوند یگرفته م دهیدر حوادث راه ناد لیعوامل دخ ریداشته و در آن سا
مربوط به ایمنی و ترافیک با اولویت بنـدي مناسـبی   راههاي کشور نیاز به تدوین برنامه ملی دارد و بایستی به مسائل  ایمنی

پرداخه شود. عدم رعایت سرعت مجاز یکی از مهمترین مشکالت و حتی در کشورهاي پیشرفته معموالً در اولویت اول فهرسـت  
به فـوت،   رعایت سرعت مجاز از سوي رانندگان در بسیاري از تصادفات شدید و منجر ممسائل قرار میگیرد. در کشور عزیز ما عد

به عنوان یکی از عوامل مؤثر بوده و برنامه جامع مدیریت سرعت و ایمنی شامل حوزه وسیعی از اقدامات و فعالیتهاي مختلف در 
سازمانها و ارگانهاي مربوطه از شروع تا پایان  مامزمینه مهندسی، اجراي قوانین و مقررات، آموزش و همچنین همکاري وتوافق ت

و اجراء گردد. با توجه به اینکه سرعت وسایل نقلیه با توجه به ساختمان، شرایط فنی، مشخصات هندسـی  طرح بایستی پیریزي 
و در  هیـ نقل لیوسـا  تیمالک شی, افزا تیوسعت کشور , رشد جمع هبا توجه ب.  ]3[ و موقعیت جغرافیایی جاده ها تعیین میشود

یکی به یکی از معضالت مهم کشور در بخش حمـل و نقـل تبـدیل    تبادالت درون و برون منطقه اي، حوادث تراف شیافزا جهینت
عوامل بر حـوادث   نیعوامل مؤثر بر تصادفات و تعیین میزان تأثیر هرکدام از ا ییمعضل بزرگ , شناسا نیرفع ا يشده است. برا

. بـه طـور کلـی، عوامـل     ردیـ راه قـرار گ  سیو پل ياز اولویت هاي اصلی نهاد هاي مربوطه همچون وزارت راه وترابر دیترافیکی با
اصلی مؤثر بر تصادفات را می تـوان بـه چهـارگروه شـامل جـاده( ویژگـی هندسـی راه، خصوصـیات جریـان ترافیـک)، وسـایل            

نقص فنی قطعات)، عوامل انسانی (خصوصیات راننـده، رفتارراننـده و توانـایی فیزیولـوژیکی و روحـی       یهنقلیه(توانایی وسیله نقل
باشند. اگر در قـوس   یط جوي)تقسیم بندي کرد که این عوامل به صورت زنجیره وار به یکدیگر متصل مراننده) و محیط (شرای

ناشی از خروج از خط، خروج از راه، سر خـوردن و ...، بـه    اتها نیاز به کاهش سرعت بیشتري باشد، احتمال وقوع خطا و تصادف
ـ با داشـتن سـاال   رانیا.  ]4[ ویژه در قوس هاي تیز بیشتر است هـزار مجـروح در تصـادفات     300هـزار کشـته و    23از  شینه ب

حمـل   داريیو پا یمنیوقوع تصادفات که ا رعوامل مختلف د انینسبت به کشورهاي جهان دارد. از م ییباال اریجادهاي، آمار بس
.  ]5[ افتـد  یتفاق مـ ا یدر جادههاي کوهستان شتریاست که ب یمیهاي اقل دهیوقوع پد دهدیقرار م ریو نقل جادهاي را تحت تاث

 ر،یمسـ  یتوان به مشـکالت طـرح هندسـ    یدر بروز تصادفات جادهاي نقش داشته باشند که از جمله م تواندیعوامل متعددي م
 بهداشـتی  مشـکالت  بزرگتـرین  از یکـی  اي جاده نقلیه وسایل از ناشی . آسیبهاي ]6[ اشاره کرد یو عامل انسان یطیمح طیشرا
 مـی  پایـدار  و مـوثر  اقـدامات  نیازمنـد  آن از پیشـگیري  و است شده واقع غفلت مورد بهداشتی مسائلسایر  بین در که باشد می

بـه   1990 سال در نفر 999000حدود  از ترافیکی حوادث ومیر مرگ (WHO)بهداشت  جهانی سازمان طبق اطالعات بر.باشد
درصـدي   10رشـد   از ترافیکـی  حـوادث  از ناشـی  ومیـر  مـرگ  یعنـی  .است یافته افزایش 2002 سال در نفر 1200000 حدود

 اي، کـاربران جـاده   بـین  در.اسـت  بوده ومتوسط کم درآمد با کشورهاي در ومیرها مرگ این رشد بیشترین.است بوده برخوردار
 مـی  خوانـده  راههـا  پرخطـر  کـاربران  عنـوان  بـه  خسارتها بیشترین شدن متحمل بدلیل سواران دوچرخه با همراه موتورسواران
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 تشـکیل  را ترافیکـی  کشته شدگان کل درصد 18تا 5حدود  شده کشته موتورسواران تعداد صنعتی، کشورهاي در معموال.شوند
 . ]8[ باشد درصد می 23,8میزان  ایران،این در که . درحالی ]7[ دهند می

 
 ترافیکی حوادث -2

 جهـانی  سـازمان .آسیب شود موجب میتواند که شود می تعریف اي نشده ریزي برنامه و منتظره غیر رویداد عنوان به حادثه
 در حادثه.است نموده تعریف شود می تشخیص قابل آسیب موجب که سابقه بی رویدادي صورت به را آن نیز )WHOبهداشت(

 دامنـه  شـود،بنابراین  مـی  اجتمـاعی  خسـارت  و و روانـی  روحی جسمانی،عوارض آسیبهاي به منجر بیفتد اتفاق که شرایطی هر
 . ]9[ درگیرکند خود با را جامعه و فرد طوالنی. زمان مدت تواند می آن از ناشی ودرمانی بهداشتی خسارات

 تعـداد مجـروحین   کـه  درحـالی .شـوند  مـی  کشـته  اي جاده تصادفات اثر در نفر میلیون 1,2حدود جهان سرتاسر ساالنه،در
 جهان سرتاسر در نگیرد، عملی صورت ابتکار اگر شود می زده رسد،تخمین می هم نفر میلیون 50 از بیش به اي جاده تصادفات

 ایـن  در رود مـی  انتظـار . کـرد  خواهـد  درصد افزایش پیدا65حدود جراحتها و مرگها تعداد 2020 سال تا 2000 سالهاي دربین
. یافـت  خواهد درصد افزایش80از بیش اي جاده از حوادث ناشی ومیرهاي مرگ میزان متوسط و درآمدکم با کشورهاي در مدت
, پیـاده  عـابرین  ماننـد  اي جـاده  پـذیر  آسـیب  کننـدگان  دربـین اسـتفاده   ترافیکی حوادث ومیرهاي مرگ اکثر ها کشور دراین

 حـوادث  ومیرهـاي  مرگ بیشترین باال درآمد با و صنعتی کشورهاي در درحالی که. دهد می رخ سواران دوچرخه و موتورسواران
 . ]7[ باشد اتومبیل می رانندگان بین در ترافیکی

 
 ترافیکی حوادث از ناشی آسیبهاي -3

 نفـر  3242 هر روز متوسط طور به 2002 سال در جهان سرتاسر در داد، نشان (WHO) بهداشت جهانی سازمان اطالعات
 نفـر  100000 در نفـر  19ترافیکـی  حوادث ومیر مرگ میزان 2002 سال در کلی بطور.اند شده کشته ترافیکی حوادث درنتیجه

 .است بوده
( میباشـد  جهـانی آن  متوسـط  ازمیـزان  بـیش  ومتوسـط کمـی   درآمـدکم  بـا  درکشورهاي ترافیکی ومیرحوادث مرگ میزان

 مـی  کمتـر  جهـانی آن  متوسـط  میـزان  از صـنعتی  کشـورهاي  بـراي  ترافیکی حوادث ومیر مرگ میزان که حالی در).درصد90
درصد  2,1حدود اي حوادث جاده از ناشی ،جراحتهاي 2002 سال در بهداشت جهانی سازمان اطالعات طبق درصد).بر10(باشد
 بعـالوه .اسـت  شـده  بنـدي  طبقـه  ومیـر  مرگ عمده عامل یازدهمین عنوان وبه است داده تشکیل را جهانی ومیرهاي مرگ تمام
 تشـکیل  جهـان  سرتاسـر  در را از صـدمات  ناشی ومیرهاي مرگ همه درصد 23 حدود اي جاده حوادث از ناشی ومیرهاي مرگ
 . ]7[ است داده
 

  ترافیکی حوادث از ناشی هاي ها،جراحتهاوناتوانی مرگ -4
جهـانی   بـار ) درصـد  12(  اصـلی  عامل. میرند می جراحات و آسیبها اثرانواع در نفر 16000 حدود روز هر جهان سرتاسر در

 کـه  وجراحتهـایی هسـتند   آسـیبها  جهـان،  سرتاسـر  در وآسـیبها  جراحتها عمده.  دارد اختصاص آسیبها و به جراحتها بیماریها
 بـه  جراحـات  از ومیرهاي ناشی مرگ همه درصد 25 حدود ، بهداشت جهانی سازمان اطالعات طبق بر. دهند می رخ ها درجاده

 تـا  750000 از ترافیکـی  حوادث از ي ناشی ومیرها مرگ تعداد برآورد. دارد اختصاص اي جاده حوادث از ناشی ومیرهاي مرگ
 در ناتوانی سالهاي درصد 90 و جهانی اي ي جاده مرگها درصد 85 حدود کلی بطور.  باشد می متفاوت سال در نفر 1183492

 .باشد می تصادفات اثر
 افتـد  مـی  اتومبیـل اتفـاق   رانندگان بین در بیشتر باال درآمد با کشورهاي در اي جاده حوادث از ناشی مرگهاي که حالی در

 اي جـاده  پـذیر  ر آسـیب  قـش  براي اي جاده حوادث از ناشی ومیر خطرمرگ جهان سرتاسر در تقریبا که دهد می نشان نتایج.
 بدسـت  اپیـدمیولوژیکی  مدارك از با استفاده .باشد می اتومبیل رانندگان از بیش) موتورسواران و سواران پیاده،دوچرخه عابرین(
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 و سـرپایی  درمانهـاي  بـه  نیاز جراحات ، اي جاده بین مرگهاي نسبتهاي از تقریبی تخمین یک توان می ، ملی مطالعات از آمده
 درآمد با کشورهاي از بسیاري در. است آمده بدست 1:15:70 نسبت کشورها این از بسیاري در که آورد بدست کوچک جراحات

 حـالی  در. باشـد  می متغیر ترومایی هاي پذیرش تمام درصد 86 تا 30 بین اي جاده آسیبهاي حوادث از ناشی بار متوسط و کم
 از ناشـی  ومیرهاي مرگ در درصدي 30 کاهش یک صنعتی هاي کشور در 2020 تا 2000 سالهاي شود بین می بینی پیش که

 . ]7[ افتاد خواهد اتفاق اي جاده تصادفات
 

 ترافیکی حوادث از ناشی ومیرهاي مرگ اي منطقه توزیع -5
 مـرگ  بیشـترین تعـداد   2002 سـال  در.باشـد  می متفاوت ترافیکی حوادث از ناشی ومیرهاي مرگ تعداد مختلف نواحی در

 دنبـال  بـه .بود مورد 300000از  بیش میزان این که افتاد اتفاق آرام اقیانوس غربی نواحی در ترافیکی حوادث از ناشی ومیرهاي
 میـزان  ایـن  کـه  افتـاد  اتفـاق  شـرقی آسـیا   جنـوب  منـاطق  در ترافیکـی  حـوادث  از ناشـی  ومیرهـاي  مرگ تعداد بیشترین آن

 خـود  بـه  را جهـان  سراسـر  ترافیکی ازحوادث ناشی مرگهاي از نیمی از بیش ناحیه دو این مجموع در.بود مورد300000کمتراز
 جمعیت نفر100000در مرگ درصد مورد 28,3داشتن حدود  با آفریقایی ومیرها،نواحی مرگ میزان به توجه با. دادند اختصاص
 بـا  کشـورهاي  بـه  میرها و مرگ میزان بیشترین آن دنبال به. اختصاص داد خود به 2002 سال در را ومیر مرگ موارد بیشترین

درصـد   26,4حـدود  در میزان این که داشت اختصاص بهداشت جهانی مدیترانه سارمان شرقی جنوب ناحیه ومتوسط کم درآمد
 .شد برآورد جمعیت نفر 100000در مورد

نفـر   100000مورد در 11دارا هستند( را ترافیکی حوادث از ناشی ومیرهاي مرگ میزان کمترین اروپایی صنعتی کشورهاي
مـورد در  12آرام ( اقیانوس غربی نواحی به ترافیکی مربوط حوادث از ناشی ومیرهاي مرگ میزان کمترین آن دنبال به جمعیت)
 کشورهاي از بیشتر بسیار ومتوسط کم درآمد با براي کشورهاي اي منطقه میانگین کلی طور به نفر جمعیت)میباشد. 100000

 . ]10و7[ باشد می صنعتی
 

 ترافیکی حوادث مصدومین وجنس سن -6
 راننـدگی  طی سـوانح  خاص سنی گروه یک مردان آسیب احتمال کشورها همه در زنان، و مردان آسیب احتمال مقایسه در
 اسـتفاده  نقلیه وسیله از زنان بیشتر با مقایسه در مردان که باشد این شاید امر این دلیل.باشد می سنی گروه همان زنان از بیش
 راننـدگی  و آن گرفتن قرار تاثیر تحت و داروها ،الکل کردن استفاده احتمال همچنین.کنند می رانندگی آن با بیشتر و کنند می

 درصـد مـرگ  50از بـیش  جهـان  در.باشـد  مـی  زنـان  از بیش در مردان رانندگی پرواي بی رفتارهاي دیگر انجام و زیاد سرعت با
 15-44سـنی  گـروه  بین در میزان این.دهد می رخ سال 15-44سنی  بین گروه در ترافیکی حوادث آسیبهاي از ناشی ومیرهاي

 حـوادث  از ناشـی  ومیرهـاي  درصـد مـرگ   73از  بـیش  2002 سـال  در.یابـد  می متوسط افزایش و کم درآمد با کشورهاي سال
 برابـر  سـه  از بـیش  مـردان  بـراي  ترافیکـی  حـوادث  از ناشـی  ومیرهـاي  مـرگ  میزان داشت، یعنی اختصاص مردان به ترافیکی

 در سـنی  گـروه  نوع و درآمد سطح به توجه براي زنان)می باشد. بدون 100000در  10,4براي مردان و 100000در  27,6زنان(
 . ]7[ باشد می زنان از بیش مردان براي ترافیکی حوادث از ناشی مرگومیر میزان نواحی همه
 

 ترافیکی حوادث مصدومین در موقعیت و اقتصادي اجتماعی وضعیت -7
 و شـود  محسـوب مـی   آسـیبها  و جراحتهـا  فاکتورهـاي  ریسـک  از یکـی  عنـوان  بـه  اقتصادي اجتماعی وضعیت کلی بطور

 اقتصادي اجتماعی با وضعیت افراد که است داده نشان مطالعات.نیستند مستثنی امر این از نیز نقلیه وسایل از ناشی جراحتهاي
 تصـادفات  اثر در دیدن آسیب یا کشته شدن خطر معرض در بیشتر کنند می زندگی نشین فقیر نواحی در که کسانی یا پائین

 از تـا  دو شـغل  و تحصـیالت  شـود،  مـی  اقتصادي اسـتفاده  اجتماعی وضعیت ارزیابی براي شاخص چندین.باشند می ترافیکی
 انتخـاب  بر توسعه در حال کشورهاي در درآمد اقتصادي بخصوص -اجتماعی فاکتورهاي .باشند می رایج شاخصهاي مهمترین
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 بـه  است رایج شهري نواحی در بیشتر اي جاده ترافیکی از کشورها،تصادفات بسیاري در.گذارد می تاثیر ونقل حمل وسیله نوع
 . ]10و7[ باشد می بیشتر روستایی نواحی در آسیب طرفی،شدت از.می یابد افزایش شهرنشینی که زمانی ویژه

 باشـند  مـی  درسطح پائین تحصیالت و شغلی نظر از که رانندگانی داد، نشان 1990 سال در نیوزیلند در مطالعه یک نتایج
 دوچرخـه  کـارگران  آسیب بـراي  خطر داد نشان مطالعه یک نتایج نیز سوئد . در ]11[ باشند می آسیب خطر معرض در بیشتر
 . ]12[ باشد می ازکارکنان درصد بیش 30تا20 پیاده وعابرین سوار
 

 ترافیکی حوادث از ناشی اجتماعی و اقتصادي عوارض -8
 شـده  ملی بـرآورد  ناخالص درآمد درصد1 حدود در درآمد کم کشورهاي در ترافیکی آسیبهاي هزینه اقتصادي، نظر نقطه از
 ناخـالص  درصد درآمـد  1,5حدود)رشد درحال(متوسط درآمد با کشورهاي در ترافیکی حوادث از ناشی هاي هزینه میزان است،
 .است داده اختصاص خود به را ملی ناخالص آمد در درصد2 حدود صنعتی کشورهاي ودر ملی،

 مـی  بـالغ  میلیـارد دالر  520 بـه  راههـا  ترافیکـی  سوانح ساالنه هاي هزینه جهان درکل کارانه، محافظه برآوردهاي طبق بر
 میلیارد 65( هزینه این میزان که کنند می هزینه زمینه این در دالر میلیارد 65 ساالنه متوسط و پائین درآمد با کشورهاي.شود
 سـهم .کنند می دریافت توسعه هایی براي کمک بعنوان ساالنه کشورها این که باشد می اي بودجه از بیشتر ،بسیار)سال در دالر

 هاي هزینه متحمل راهها، ترافیکی آسیب مورد ازاي هر به کشورها این زیرا است بیشتر بسیار زمینه این در ثروتمند کشورهاي
 می افتادگی کار از ومستمري بیمه حساب، ،تسویه قضائی وبازتوانی ،اقدامات پزشکی اورژانسی،مراقبتهاي اقدامات نظیر زیادتري

 نشـان  مختلـف  هـاي  بررسی دارند،نتایج قرار سال 15-44سنی گروه در که آنهایی هستند مولد سنی گروههاي بیشترین. شوند
 مـی  زیانبـار  بسـیار  سـنی  گـروه  ایـن  مجروحیت اقتصادي عوارض.شوند می ترافیکی بیشتر دچارحوادث افراد این که است داده

کـه   گروههـایی  بین در ویژه به سال 15-44سنی  گروه افراد به وارده آسیبهاي بهداشت جهانی سازمان براساس اطالعات.باشند
 گـذارد  مـی  زیاد تاثیر مقدار به تولید روند بر باشد می فیزیکی فعالیت بر متکی بیشتر آنها امرارمعاش و دارند را درآمد کمترین

 . ]13و10[
 یـا  سرپرست خانواده براي اي جاده درصد مرگهاي 32 فقیر، افراد دربین که داد نشان بنگالدش کشور در مطالعه یک نتایج
 گـزارش  بودنـد،  دست داده از را خود خانواده سرپرست که هایی خانواده درصد 70 از تعداد،بیش این از.افتد می اتفاق همسرش
 یافتـه  کـاهش  آنـان  غذایی غذایی وتولیدات مواد خانواده،مصرف درآمد ترافیکی حوادث از ناشی ومیرهاي مرگ بدنبال کردندکه

 58 بـا  درمقایسـه  اند، کرده فوت اي جاده اثر حوادث در شان خانواده اعضاي از یکی که فقیر هاي خانواده تمام چهارم سه.است
 حـدود  کـه  داد نشـان  همچنین بررسی این نتایج.کردند شان گزارش زندگی استاندارد در کاهش یک نیز ها خانواده درصد سایر

 هـاي  هزینـه  . علیـرغم  ]14[ بگیرنـد  قرض پول که اند شده مجبور حوادث ترافیکی بخاطرعوارض فقیر هاي خانواده درصد 61
 توسـعه  در گـذاري  سـرمایه  کـم  یـک میـزان   بهداشـتی،  خسارات سایر با مقایسه در ترافیکی حوادث واجتماعی اقتصادي باالي

 . ]15[ دارد وجود اي جاده ایمنی وتحفیقات
 

 ترافیکی حوادث از ناشی درمانی و بهداشتی عوارض -9
 بـراي  انـد  آسـیب شـده   دچار شدیدا کسانیکه تمام چهارم یک تقریبا 2002 سال در که میدهد نشان جهانی بانک اطالعات

 حـوادث  قربانیـان  درصـد از  10حـدود .هستند بهداشتی مرکز یک در بستري نیازمند سر به تروما از ناشی جراحتهاي از حمایت
 در هـا  بررسـی .بودنـد  شـده  انـدامهاي تحتـانی   در شکستگی دچار نیز درصد 20 حدود و بودند شده باز زخم دچار نیز ترافیکی

 مـی  آنـان  دربین مغزي ضربه اصلی عامل نقلیه موتوري وسایل تصادفات دهد می نشان توسعه درحال و یافته توسعه کشورهاي
 : که میدهد نشان ها یافته کلی طور به.باشد
 .دهند می تشکیل را بیمارستانی هاي بستري تمام درصد 31 تا 13 حدود ترافیکی حوادث مجروحین •
 .شود اشغال می ترافیکی حوادث مجروحین توسط جراحی بخشهاي تختهاي درصد 48 حدود کشورها بعضی در •
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 .باشند عمل می واتاقهاي شدید مراقبتهاي واحدهاي کنندگان استفاده بیشترین ترافیکی حوادث از ناشی مجروجین •
 می ترافیکی آسیبهاي حوادث علت به نوتوانی خدمات و وفیزیوتراپی رادیولوژي دربخشهاي کاري حجم افزایش اعظم بخش

 . ]17و16[ باشد
 
 ترافیکی حوادث از ناشی وروانی اجتماعی عوارض -10

 جزئـی  براي آسـیبهاي  حتی اي جاده ترافیکی تصادفات دنبال به اجتماعی روانی عوارض که داد نشان سوئد در مطالعه یک
 و تـرس  درد،.کردنـد  را گـزارش  سـفر  اضـطراب  تصادف از پس سال دو دهندگان پاسخ از نیمی تقریبا مطالعه دراین.دارد وجود

 کارهـاي  تواننـد  نمی که کردند درصد گزارش 16، شدند مشغول کار به که افرادي از.داشت شیوع زیاد مقدار به تقریبا خستگی
 کردنـد  گـزارش  فراغتشـان  اوقات فعالیتهاي در مالحظه اي قابل کاهش یک آنها از سوم یک که دهند،درحالی انجام را معمولی

]18[ . 
 85 و حـدود  انـد  شـده  کشته ترافیکی حوادث در اعضایش که هایی خانواده درصد 90 که دهد می نشان بررسی یک نتایج

 . ]19[ آمده است بوجود شان زندگی کیفیت در دائمی کاهش یک اند شده ناتوان حوادث اثر در که هایی درصد خانواده
 حتـی .نـدارد  فیزیکی تناسـب  حوادث شدت با همیشه ترافیکی حوادث تروماهاي از ناشی اجتماعی وروانی اجتماعی عوارض
 سـال  اولـین  در کـه  داد نشان یک بررسی . نتایج ]20[ شوند شدید اجتماعی روانی عوارض باعث توانند می مختصر جراحتهاي

 آنهـا  چهـارم  یـک  و شدند شدید زاي استرس یک واکنش دچار بودند دیده آسیب که کسانی پنجم یک به نزدیک حادثه، از بعد
 10( خلـق  اختالل قبیل از مدت طوالنی روانی مشکالت دچار درصد آنها10 حدود آنکه ضمن.گردیدند روانی مشکالت دچار نیز

 از بعـد  کـه  شـد  مشـخص  اخیر مطالعه در.شدند)درصد 11( تروما بعد از استرسی واختالل)درصد 20( مسافرت اضطراب)درصد
 بخـش  بـه  ترافیکـی  تصـادفات  بـدلیل  و اند شده تصادف دچار که درصد کسانی 55 در ،اجتماعی پزشکی،روانی عوارض یکسال

 . ]21[ دارد وجود اند کرده مراجعه اورژانس
بیشـترین   موتوري متحمل نقلیه وسایل درتصادفات وموتورسواران پیاده عابرین اي جاده کنندگان استفاده انواع با درمقایسه

 کـم  درآمـد  بـا  کشـورهاي  از دربسیاري.می باشند مساعدت نیازمند و شوند می مزمن پزشکی مشکالت وسایر شدید جراحتهاي
 حـوادث  بعلـت  آورخانـه  نـان  دادن طوالنی،ازدسـت  هاي مراقبتهاي هزینه صنعتی کشورهاي بعضی در اوقات گاهی و ومتوسط
 بچـه  در روانی مشکالت باعث زیاد میزان به بدبختی و ر،فق ها خانواده دراین.وبدبختی بکشاند فقر به را خانواده میتواند ترافیکی

 . ]22[ شود می ها
 

 جهان در ترافیکی حوادث از ناشی ومیرهاي مرگ خالصه آمار -11
 22,6نفـر جمعیـت    100000در  ترافیکـی  حوادث از ناشی میرهاي و مرگ میزان که دهد می نشان ها بررسی نتایج •

 نفر می باشد.  
 باشد. درصد می 2,9جهان  در ترافیکی حوادث ناشی از ومیرهاي مرگ میزان •
 باشد. درصد می 2,5درجهان  ترافیکی حوادث علت به رفته دست عمر از نسبت •
 
 ترافیکی حوادث از ناشی ومیرهاي مرگ بینی پیش -12

 پـیش  1990 بـا سـال   مقایسـه  در 2020 سـال  براي را زیر سناریوهاي بهداشت جهانی سازمان بیماریهاي جهانی بار الگوي
 :کنند می بینی
 درصد افـزایش  80از بیش ومتوسط کم درآمد با کشورهاي در متوسط بطور اي جاده حوادث از ناشی میرهاي و مرگ •

 .یافت خواهد کاهش درصد 30 تقریبا باال درآمد با کشورهاي ودر یافت خواهد
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 5,1یافـت (  خواهـد  افـزایش سـال   میلیون 71,2تا سال میلیون 34,3از  جهان سرتاسر عمر در رفته دست از سالهاي •
 .)ها بیماري جهانی درصد بار
 مـی  وقـوع  آسیا به جنوب در ترافیکی حوادث از ناشی ومیرهاي مرگ در رشد بیشترین 2020 تا 2000 سالهاي بین •

 . ]24و23[ بود درصد خواهد 144از  بیش رشد این که پیوندد
 

 گیري نتیجه -13
 30نفـر جمعیـت    100000در  ترافیکـی  حوادث از ناشی میرهاي و مرگ میزان که دهد می نشان ها بررسی ایران،نتایج در

 در ترافیکـی  حـوادث  ناشی از ومیرهاي مرگ میزان. است شده آورد بر نفر 22,6جهان  در میزان این که حالی نفر می باشد. در
 علـت  بـه  رفتـه  دست عمر از نسبت آنکه ضمن.باشد درصد می 7,5ایران  در میزان این که درحالی باشد، درصد می 2,9جهان 
 درصد می باشد. 13,5میزان  این ایران در و باشد درصد می 2,5درجهان  ترافیکی حوادث
 آن اي منطقـه  جهانی و متوسط از ایران در ترافیکی حوادث از ناشی مرگ بروز میزان که باشد می آن کننده بیان نتایج این

 دسـت  از عمـر  کـل مرگهاونسـبت   به آن نسبت بلکه درجمعیت آن میزان تنها ترافیکی،نه حوادث درمورد همچنین. است باالتر
 جهـان  شـرقی و  مدیترانـه  منطقه در متناظر آن ونسبتهاي میزان از ایران در دلیل هر به بنا ، رفته دست از عمر کل به آن رفته
 از ناشی مرگ نسبت و جمعیت به اتومبیل تعداد روند،نسبت می کار به ترافیکی حوادث تحلیل در که مهمی شاخص.است باالتر

 باشد. می اتومبیل تعداد به ترافیکی حوادث
 شـهریورماه  در حـوادث ترافیکـی   و باشد می سال فصول سایر از بیش تابستان فصل در ترافیکی حوادث از ناشی ومیر مرگ
 25 اکنـون  هـم  کـه  میدهـد  نشـان  ایران در اخیر تحقیقات نتایج.دهد می اختصاص بخود درصد را 10,7یعنی  نسبت بیشترین

 .]25[باشد می ترافیکی تصادفات علت به غیرطبیعی ومیرهاي مرگ از ناشی تلفات درصد
 
 منابع -14

،ایجاد مدل شاخص ایمنی ترافیکـی در محـل پـل هـا در راه هـاي ایران،نشـریه دانشـکده        1386وجواد رضا واحدي  ، لیاسماع ،یتیآ ]1[
 مهندسی،سال نوزدهم، شماره یک.

 

دوره  ران،یا ولوژيیدمیاپ یراه هاي کشور، مجله تخصص یمنیشاخص سنجش عملکرد ا نی، تدو1388و همکاران، یآبادي، رجبعل حکم ]2[
 .13تا7، صفحات3، شماره 5

 

ت در راههـا , وزارت راه و  , دسـتورالعمل سـاماندهی تابلوهـاي محـدودیت سـرع     1387اداره کل عالئم، تجهیزات ایمنی و حریم راهها, ]3[
 .ترابري

 

بر تحقیقات انجـام شـده درزمینـه عوامـل مـؤثر بـر وقـوع تصـادفات          ی, تحلیل1390,فاطمه و عبدالرضا شیخ االسالمی , یلیخل يباقر ]4[
 .15درراههاي برون شهري, فصلنامه راهور,سال هشتم , شماره 

 

 –(مطالعه موردي: جـاده سـمنان    یو کوهستان هايیتصادفات جادهاي در محورهاي کوهپا ی,بررس1391,یرض دیفوالدي, س موسوي ]5[
 سمنان , سال دوم ,شماره ششم. انتظامی دانش نامه فصل), فوالدمحله

 

(مطالعـه   نقش آن در تصادفات جاده اي ،یاز عوامل انسان یبرخ ی، بررس1390کرکه آبادي و راحله خدادادي،  نبی, زیوسفعلی اري،یز ]6[
 .ییو هوا یلیجاده اي، سوانح رتصادفات  یکنفرانس مل نیموردي استان سمنان) ,دوم

 

[7] http://www.who.int,2004.world health day ,infomaterials,world report index. 
 

 خسـارات  کـاهش  جهت عملی راهکارهاي ارائه و یزد شهر سواران موتورسیکلت براي خیز حادثه عوامل ،بررسی 1385 یزد, شهرداري ]8[
 . وارده
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 آگـاهی  بـر  وداسـتان گـویی   سـخنرانی  طریق دو از آموزش تاثیر بررسی.  1384 مهناز, ،صلحی حسین محمد سمیه،تقدیسی فرهادي ]9[
 بهداشـت  دانشـکده  بهداشـت  طلـوع  وسـوانح مجلـه   حوادث از پیشگیري درباره کرد شهر ابتدایی سوم پایه پسر آموزان دانش ونگرش

 اول،بهار چهارم،شماره یزد،سال بهداشت دانشکده بهداشت طلوع مجله ,83 سال در - 19 ،صص 1384 اول،بهار چهارم،شماره یزد،سال
 .11-19،صص 

 

ــدون ایمــن راه درترجمــه.  1384 مهــران, کریمــی, مجیــد زاده جعفــري ]10[ ــه منطقــه,  تصــادف ب  ســازمان جهــانی شــرقی مدیتران
 .12-23و 1-7صص,  استان بهداشت مرکز:یزد. اول چاپ)مولف(بهداشت

 

[11] Whitlock G et al, 2003. Motor vehicle driver injury and marital status: a cohort study with prospective and 
retrospective injuries. Journal of Epidemiology and Community Health, 57:512–516. 

 

[12] LaFlamme L, 1998. Social inequality in injury risks: knowledge accumulated and plans for the future. 
Stockholm, National Institute of Public Health. 

 

 پزشـکی  و آمـوزش  درمـان  بهداشـت  وزارت حوادث از پیشگیري اداره ،ترجمه ایمن کاله ایمن ،راه  1383 بهداشت, جهانی سازمان ]13[
 .9 صدا،صص نشر ،مرکز هران،ت کشور

 

[14] Babtie Ross Silcock, Transport Research Laboratory, 2003.Guidelines for estimating the cost of road 
crashes in developing countries. London, Department for International Development. 

 

[15] Odero W, Garner P, Zwi A, 1997. Road traffic injuries in developing countries: a comprehensive review of 
epidemiological studies. Tropical Medicine and International Health, 2:445–460. 

 

[16] Peden MM, 1997. Adult pedestrian traffic trauma in Cape Town with special reference to the role of 
alcohol [unpublished thesis]. Cape Town, University of Cape Town, Department of Surgery. 

 

[17] Santikarn C, Santijiarakul S, Rujivipat V, 2002. The 2nd phase of the injury surveillance in Thailand. In: 
Proceedings of the 4th International Conference on Measuring the Burden of Injury, Montreal, 16–17 May 
2002. Montreal, Canadian Association for Road Safety Professionals:77–86. 

 

[18] Andersson A-L, Bunketorp O, Allebeck P, 1997. High rates of psychosocial complications after road traffic 
injuries. Injury, 28:539–543. 

 

[19] Impact of road death and injury, 1997. Research into the principal causes of the decline in quality of life 
and living standard suffered by road crash victimsand victim families. Proposals for improvements. 
Geneva, Fédération Européenne des Victimes de la Route. 

 

[20] Mayou R, Bryant B, Duthie R, 1993. Psychiatric consequences of road traffic accidents. British Medical 
Journal, 307:647–651. 

 

[21] Mayou B, Bryant B, 2001. Outcome in consecutive emergency department attendees following a road 
traffic accident. British Journal of Psychiatry, 179:528–534. 

 

[22] Mayou R, Bryant B, 2003. Consequences of road traffic accidents for different types of road user. Injury, 
34:197–202. 
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 جمهـوري اسـالمی   در)حـوادث ( خـارجی  علـل  از ناشـی  آسـیبهاي  گیرشناسـی  همـه .1381 محمد, ،نقوي اسماعیل محمد اکبري ]24[
 .43-75و  1-2صص :فکرت ایران،انتشارات

 

 ,پایـان  1383 سـال  تفت در شهرستان نقلیه وسایل از ناشی حوادث شیوع میزان بررسی. حسن محمد صیادي سعید، سید مظلومی ]25[
 1384 پـژوهش،بهمن  و آمـوزش  ،مـدیریت  یزد استان وبرنامه ریزي مدیریت زمان دولتی،سا ارشدمدیریت کارشناسی تحصیلی نامه

 .3-6 ص.
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