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Characteristics of Traffic Accidents in Referrals to Bandar 
Abbas Forensic Medical Center with Detecting of Fictitious 
Injuries in the One Year Period from 2016 to 2017

[1] Investigation of strategies for dealing with third party automobile fraud in Iran [2] A 
look at abuse and fraud in the insurance industry [3] Insurance scams: concepts and 
challenges [4] How to best deal with fictitious accidents in judicial courts [5] Pathology 
losses scene of atonement and ways of dealing with it [6] Identification of fictitious accident 
records using the decision tree (case study: accidents referred to Isfahan forensic medicine 
in the second quarter of 2017) [7] Investigation of pattern of fictitious accidents in forensic 
medical center of Mazandaran province in 2011-2016 [8] 2000 billion insurance fraud [9] 
Car insurance fraud detection using data mining methods [10] Investigation of 57 fictitious 
accident records in East Mashhad center in the first 6 months of 2017 [11] Introducing two 
cases of deliberate injury for accidental damage (fictitious accidents) [12] An epidemiological 
study of fatal road traffic accidents in Semnan province (Iran) in 2011 

Aim(s) In recent years, fictitious accidents have become a serious problem for the insurance 
and judiciary. The aim of this study was to investigate the characteristics of traffic accidents in 
referrals to Bandar Abbas forensic medical center with detecting of fictitious injuries in the one 
year period from 2016 to 2017.
Instruments & Methods In this descriptive cross-sectional study, 58 injured of traffic accidents 
referred to the forensic medicine department of Hormozgan province were investigated by 
submitting a letter of judicial authority from 2016 to 2017. The collected data were analyzed 
by Stata 12 statistical software. 
Findings The mean number of the injured was 2.55±0.83, the mean amount of atonement 
determined was 31.17±2.70 million tomans and the mean interval between the events until 
the first referral to forensic medicine was 13.49±5.00 days. 31.0% of the accidents occurred 
between 00-3:59 Am. The highest frequency of injuries vehicle was related to motorcycles 
(77.6%) and the most frequent of beater vehicle was car (69.0%). 52.2% of the accidents 
occurred on the routes within the city. In 82.8% of cases, the emergency department was 
present at the scene and in 87.9% the injured were taken to hospital. In 29 cases (50.0%) the 
judicial sentence was fictitious accident.
Conclusion The mean interval between the events until the first referral to forensic medicine is 
about 14 days. Most accidents happen in the early hours of the morning. The highest frequency 
of injuries vehicle is related to motorcycles and the most frequent of beater vehicle is car. The 
most of accidents occurrs on the routes within the city. The judicial sentence in half of the cases 
has been in line with the forensic expert theory (fictitious accident).
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   ۱۳۹۸ پاییز، ۴، شماره ۲۵دوره                                                                                                                                                                                           ايران یمجله پزشكی قانون

کنندگان به در مراجعه یکیمشخصات حوادث تراف
دمات ص صیبندرعباس با تشخ یقانون یمرکز پزشک
  ۱۳۹۶تا  ۱۳۹۵از  سالهکی یدر بازه زمان یساختگ

  
  MD فروزش یمهد

  رانی، اکشور، تهران یقانون یکشور، سازمان پزشک یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
  MD یرهادیجواد مدیس

عباس، کشور، بندر  یقانون یکشور، سازمان پزشک یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
  رانیا

  MD *یمحمد دیسع

عباس، کشور، بندر  یقانون یکشور، سازمان پزشک یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
  رانیا

  MD قیوث یجواد نیحس

   رانی، ابندرعباس ،یقانون یهرمزگان، سازمان پزشک یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
  MD یخاطره اسد

  رانی، ابندرعباس ،یقانون یهرمزگان، سازمان پزشک یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق

  
  چکيده

 وها بیمه جدی معضالت از یکی به ساختگی تصادفات اخیر یهاسال دراهداف: 
 حوادثبررسی مشخصات  ،این مطالعههدف  .است شده تبدیل قضایی دستگاه
 اب بندرعباس قانونی پزشکی معاینات واحد به کنندگانمراجعهدر  ترافیکی
   ۱۳۹۶ سال تا ۱۳۹۵سال  از سالهیک زمانی بازه در ساختگی صدمات تشخیص

  .بود
 ناشی از مصدومان نفر ۵۸ ،مقطعی نوع توصیفی از مطالعه این در :هاروش و ابزار
 با انهرمزگ استان قانونی پزشکی کل اداره به کنندهمراجعه رانندگی تصادفات از

. بررسی شدند ۱۳۹۶ خرداد پایان تا ۱۳۹۵ تیر ابتدای از قضایی مقام نامهمعرفی
  . شد تحلیل 12	Stata آماری افزارنرم توسط، شدهآوریجمع یهاداده
 دیه مقدار میانگین ،نفر ۵۵/۲±۸۳/۰تعداد مصدومان  میانگینها: یافته
 فاصله میانگین و) کامل دیه %۱۶٫۳۵( تومان میلیون۱۷/۳۱±۷۰/۲ شدهتعیین
 %۳۱٫۰ .روز بود ۴۹/۱۳±۰۰/۵ قانونی پزشکی به مراجعه اولین تا حادثه زمانی
یه نقلفراوانی وسایل  بیشترین .بود بامداد ۰۰-۳:۵۹ زمانی فاصله در تصادف رخداد

 ،ضارب فرد وسیله نقلیه بیشترین و )%۷۷٫۶( موتورسیکلت مربوط به نمصدوما
 .بود شهر داخل مسیرهای در تصادف رخداد %۵۲٫۲) بود. %۶۹٫۰( سواری خودروی

 به مصدومان ،%۸۷٫۹ در ویافته  حضور صحنه در اورژانس موارد، %۸۲٫۸ در
تصادف ساختگی  )%۵۰٫۰( مورد ۲۹در  قضایی حکم. ندشده بود منتقل بیمارستان

  .بود
 ورطبه قانونی پزشکی به مراجعه اولین تا حادثه زمانی فاصلهگیری: نتیجه

 بامداد اولیه هایساعت در تصادف رخداد بیشترین. است روز ۱۴میانگین حدود 
 فرد له نقلیهوسی بیشترین ،موتورسیکلت ،وسیله نقلیه مصدومان بیشترین است.
. شهر است داخل مسیرهای در تصادف رخداد بیشترین و سواری خودروی ضارب

حکم قضایی صادره در نیمی از موارد همسو با نظریه کارشناسی پزشکی قانونی 
  .استه (تصادف ساختگی) بود

	پزشکی قانونی ساختگی،صدمات  ،تصادفاتها: کلیدواژه

  
  ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ تاريخ دريافت:
  ۰۵/۰۹/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

  .comdrsm1980@gmailنويسنده مسئول: *

  

  مقدمه
 حوادث را قضایی محاکم پرونده از توجهی قابل بخش امروزه
 عضالتم از یکی به ساختگی تصادفات و دهدمی تشکیل ترافیکی
 رد که یطور به ،است شده تبدیل قضایی دستگاه وها بیمه جدی
 از مواردی نسبت دیه، نرخ افزایش با خصوصاً  اخیر یهاسال

 زایشاف گرفته قرار رسیدگی مورد محاکم در که ساختگی تصادفات
 تحمیل بیمه یهاشرکت به را زیادی یهاخسارت ساله هر و داشته
 هاکشور  از بسیاری قوانین در بیمه صنعت از کالهبرداری .کندمی
 بازگرداندن بر عالوه آن مرتکب ،اثبات صورت در و شده انگاریجرم
 حبس و نقدی جزای به محکوم کالهبرداری، از ناشی وجوه
   .[1]شودمی
 سبح بیمه از وجه اخذ منظوربه ساختگی تصادفات ،حقوقی منظر از

 طریق از مال تحصیل و کالهبرداری به شروع بارز مصداق مورد
 از ییک عنوانبه آن با مقابله موضوع میان این در که است نامشروع
 است. کرده جلب خود به را زیادی توجهات هزینه، کاهش ابزارهای

 در محاکم مطلوب مواجهه نحوه و آن با مقابله هایراه شناخت لذا
 کالهبرداری وقوع از جلوگیریبه  ساختگی، تصادفات با برخورد
 واجر. نمایدمی شایانی کمك تصادفات از نوع این کاهش وای هبیم

 یهازیان ساله هر اموال، بخش در خصوصبه ای،بیمه کالهبرداری
 عیجام تحقیق اگرچه. کندمیای هبیم یهاشرکت متوجه را بسیاری

 انجام ایران بیمه صنعت در کالهبرداری میزان و حجم خصوص در
 ساالنه پرداخت ازحاکی  غیررسمی آمارهای اما ،است نشده
 رانکالهبردا متقلبان به غیرواقعی خسارت تومان هزارمیلیاردچندین
 ،کالهبرداری جدید یهاروش بروز وجود با متاسفانه .هستندای هبیم

 تایراس در عملی اقدامی اندنتوانستهای هبیم یهاشرکت از بسیاری
 ی،کل طوربه .دهند انجامها کالهبرداری نوع این کشف و پیشگیری
 زیاد از که وسیعی طیف در توانمی راای هبیم یهاکالهبرداری

 کامالً  خسارتی ادعای حد تا و شودمی آغاز واقعی خسارت دادنجلوه
 این به توجه با. [2]کرد بندیطبقه رود،می پیش دروغین و ساختگی

 دیه مبالغ ،است ارانذگبیمه به مربوطها بیمه مالی منابع که
 پرداخت است عموم به متعلق آن سرمایه که صندوقی از بایستی

 و انداز)پس دادنازدست طریق از( مستقیم طوربه گذاربیمه هر شود.
 زیان معرض ر) دباالتر یهابیمه حق پرداخت طریق از( مستقیمغیر 

 هک استای هگون به بیمه ماهیت اصوالً  و استای هبیم کالهبرداری
 اب مرتبط نهادهای مجموعه بایستی لذا. است کالهبرداری مستعد
 و یراهنمای پلیس قانونی و پزشکی دادگستری، یعنی موضوع این

 رد ساختگی تصادفات آمار کاهش شاهد تا نمایند تالش رانندگی
 نوعیبه شاید قضایی محاکم نقش میان این در .باشند کشور
 اهورر  پلیس مذکور مراجع میان از زیرا ،باشد مراجع سایر از ترپررنگ

 خود ظرن نهایتاً  و داشته عهده بر را کارشناسی نقش قانونی پزشکی و
 یقتطب با قضایی محاکم اما .نمایندمی تقدیم قضایی مراجع به را

 و نمایندمی رای صدور و انشاء به اقدام مطروحه موضوع بر حکم
 اب منطبق که این جهت به را مذکور مراجع نظرات محاکم بسا چه



 ۱۷۳ ...صدمات صیبندرعباس با تشخ یقانون یکنندگان به مرکز پزشکدر مراجعه یکیمشخصات حوادث ترافـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ظرنبراساس  و نداده اثر ترتیب نیست قضیه مسلم احوال و اوضاع
 در مفید و مهم نکات .[3]دننمای حکم صدور به اقدام خود تخصصی
	ت:اس ذیل شرح به ساختگی تصادفات با دادسرا مواجهه

 ع،موضو حساسیت خصوص در آنان کامل توجیه و ضابطین آموزش -
 و رهگذران مطلعین، از اطالع کسب تصادف، جانبههمه بررسی

 به دسترسی عدم جهت به (گاه آنان مشخصات کامل یادداشت
 از جلوگیری جهت به راننده شخص خصوص در تحقیق )،مطلعین
 ادف،تص نحوه خصوص در واالتیئس راننده، جاییهجاب طریق از تبانی
 با( مصدوم مشخصات اخذ حرکت، مسیر حادثه، تاریخ و ساعت
 دخواهن افرادی اولین ءجز  انتظامی مامورین معموالً  این که به توجه
 کارکنان از الزم عاتالاط کسب)، رسندمی حادثه محل به که بود

 طرفین از قول نقل به اکتفا عدم راهداری، و پزشکی یهافوریت
 از راهور پلیس رسیدن از قبل حادثه اولیه کروکی ترسیم و حادثه
 و یدمف حقیقت کشف در تواندمی که بوده برخوردار بسزایی اهمیت
	.باشد راهگشا

 و زشکیپ یهافوریت و بیمارستان از بالینی پرونده تصویر مطالبه -
 ضرورت تحقیق مرحله در حادثه نمصدوما خصوص در احمر هالل
 رگب در پذیرش ولئمس توسط حادثه نوع ،درمانی مراکز در زیرا دارد؛

 ورود بدو در این که به توجه با طرفی از شود.می قید پذیرش
 نجات و بهبودی آنان همراهان اولویت ترافیکی، حادثه مصدومان
 قصد پذیرش، اولیه مراحل در معموالً  است، مصدومان یا مصدوم
 یا دیه اخذ منظوربه تقلب و است ذهن از دور امری فریب، و تقلب

 معموالً  مصدوم خطر رفع از پس و بعدی مراحل در بیمه از خسارات
 نیدرما مدارک و بالینی پرونده در مندرج صدمات لذا افتد،می اتفاق
 یقانون پزشکی نظریات در مندرج صدمات با تطبیقی گونه هیچ
 ساختگی صدمات عمده ولی ،است اصیل حادثه عبارتی به .ندارد
 وقوع اصالت وجود باها پرونده از برخی در این که مضافاً  .است
 زا بعد مصدوم توسط صدمات از بعضی که شودمی مشاهده حادثه
 سوء قصد به و عمدی و خودزنی صورتبه بیمارستان از ترخیص
 در تربیش دقت به نیاز که شودمی ایجاد بیمه یهاشرکت از استفاده
 هپروند تصویر اخذ ذال .دارد مصدوم بالینی و بیمارستانی مدارک
 ایانیش کمك قضایی مقام توسط حقیقت کشف به تواندمی بالینی
  .نماید

 هحادث مصدومان به وارده صدمات بررسی در قانونی پزشکی نقش -
 به مصدوم معرفی از پس زیرا است؛ اهمیت حائز نیز ترافیکی
 ناحیه از وارده صدمات میزان و نوع تعیین برای قانونی پزشکی
 لتع بررسی و معاینات انجام با بدواً  قانونی پزشکی دادسرا، مقامات
 اعالم نیز و ادعا مورد تصادف با آن سببیت رابطه و وارده صدمات
 دیدگیآسیب مورد در کذب ادعاهای تواندمی ضایعه حدوث زمان
 به را آن ساختگی موضوع و تشخیص را ساختگی تصادفات از ناشی

 اطالعات این که به توجه با طرفی از .نماید گزارش قضایی مقامات
 مراجعه قانونی پزشکی به تصادفات یا نزاع دلیلبه که افرادی
 ازمانس در شدهثبت اطالعات طریق از بنابراین ،شودمی ثبت کنندمی

 رد بار چند تصادف، ادعای با فرد یك که شد متوجه توانمی مذکور

 زمال این که ضمن. است کرده مراجعه قانونی پزشکی به سال طول
  .[4]شود استفاده حوزه این در آگاه و متخصص نیروهای از است
 یترافیک ساختگی حوادث در شدهمشاهده یهانشانه و موارد از برخی
	:هستند زیر شرح به
 ساخت سال مدل یا اندک ریالی ارزش با نقلیه وسایل واژگونی -

	پایین
 موماً ع و ترددکم ،سکنه از خالی مناطق در ساختگی تصادفات وقوع -

	شهر محدوده از خارج
 ودهب بومیغیر غالباً  ساختگی یهاپرونده نوع این در حادثه طرفین -
	.نیستند حادثه وقوع محل استان ساکن و
 اب برخورد واژگونی، صورتبه ،جرح به منجر ساختگی حوادث اغلب -

	.است موتورسیکلت یا ثابت جسم عابر،
 ی،رانندگ حوادث با غیرمرتبط حوادث از ناشی صدمات نمودنمرتبط -

 خودکشی، گریز، و تعقیب بلندی، از سقوط نزاع، و درگیری مثل
	غیره و خودزنی

 غالباً  موتورسیکلت، با جرح به منجر ساختگی تصادفات در -
 وممصد نشینترک دارای و شودمی تلقی دیدهزیان موتورسیکلت،

	.است نیز
 ساعات غالباً  حادثه وقوع زمان شده،سازیصحنه تصادفات در -

 به موضوع این که است) بامدادروز ( ابتدایی ساعات یا شب پایانی
 انتظامی و رانندگی و راهنمایی عوامل و محلی شهود حذف معنی
	.است

 هب مصدوم فرد حادثه، وقوع از قبل که صدماتی به الزم توجه عدم -
 ربط اادع مورد حادثه به را آن قبلی انگیزه و قصد با و بوده مبتال آن
	غیره و شنوایی ،بویایی حس رفتنازبین مانند ؛دهدمی

 ارادی صورتبه مصدوم به وارده صدمات ساختگی، حوادث در -
 یایاش و سمباده پالستیکی، چکش مانند ابزارآالتی با) خودزنی(

	.شودمی ایجاد برنده
 رابطه هم با مصدومان معموالً  شدهسازیصحنه تصادفات در -

 حادثه، وقوع محل در و بوده خانواده یك از گاه و داشته خویشاوندی
 گونه این در مصدومان صدمات نوع همچنین. هستند غیربومی
	.[5]است هم با مشابهها پرونده
در  ترافیکی حوادث مشخصات بررسی هدف با مطالعه این

 اب بندرعباس قانونی پزشکی معاینات واحد به کنندگانمراجعه
 ۱۳۹۵ تیر اول از سالهیک زمانی بازه در ساختگی صدمات تشخیص

  .انجام شد ۱۳۹۶ خرداد پایان تا
  

  هاروشابزار و 
از  نفر ۵۸ روی که است مقطعی نوع ازتوصیفی  مطالعه، این

 هناممعرفی با کنندهمراجعه رانندگی تصادفات از ناشی مصدومان
 کل اداره به ۱۳۹۶ خرداد پایان تا ۱۳۹۵ تیر ابتدای از قضایی مقام
  . شد انجام هرمزگان استان قانونی پزشکی
 بعد و گرفته قرار معاینه مورد مرکز پزشکان از یکی توسط افراد این
 گردی یکی توسط مجدد معاینه ساختگی، صدمات ایجاد به شک از
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 ظیرن معیارهایی درنظرگرفتن با نهایت در. شد انجام مرکز پزشکان از
 صدمات ،هاشکستگی محل و الگو سطحی، صدمات محل و الگو

 نفرات تعداد تصادف، مکان و زمان( حال شرح آنها، الگوی و دندانی
 تصادف، یک در حاضر افراد صدمات مقایسه ،)تصادف در حاضر
 شخصیتی و اجتماعی وضعیت و قبلی یهاخودزنی آثار وجود

 اب ایجاد وای هغیرحادث الگوی با صدمات ایجاد تشخیص مصدوم،
 رفتهگ نظر در فرد برای ساختگی) تصادف یک (طی شخصی رضایت
  . شد
 در و هیهت فرد ساختگی صدمات کلیه از فوتوگرافی ،تشخیص از بعد
 پرونده بررسی با. شد نگهداری ساختگی صدمات مخصوص فایل
 حادثه وقوع زمانی فاصله نظیر متغیرهایی ،تصادف کروکی و کیفری

 تصادف اب مرتبط متغیرهای و قانونی پزشکی به فرد مراجعه اولین تا
 اضرح مصدوم نفرات تعداد نقلیه، وسیله نوع تصادف، مکان و زمان(
 ی،بیمارستان بستری و اورژانس به اطالع ،)تصادف نحوه تصادف، در

 محک و سال دیه براساس ساختگی صدمات ارش و دیه میزان حداقل
   .شد اطالعات آوریجمع فرم وارد قضایی
 .شدند تحلیل و تجزیه 12	Stata آماری افزارنرم توسط هاداده نهایتاً 

 همراجع اولین تا حادثه زمانی فاصله متغیرهای میانگینهمچنین 
 دو در دیه مقدار و تصادف مصدومان تعداد قانونی، پزشکی به

 که اردیمو و بودند ساختگی قاضی حکم طبق که تصادفاتی زیرگروه
ط توس ند،بود شده گرفته نظر در واقعی تصادف قاضی حکم طبق

 انجام زمان در قاضی حکم که مواردی(شد  مقایسهویتنی آزمون من
 کمح با موارد شد. نظر صرفبندی گروه در بود نشده مشخص تحقیق
 ریپیگی عدم با موارد و واقعی تصادف زیرگروه در فراری راننده جلب
  .)شد داده قرار ساختگی تصادف زیرگروه در شاکی

  

  هایافته
 معاینات واحد بهای هجاد تصادفات کنندهمراجعه نفر ۵۸ از مجموع
 ازهب در ساختگی صدمات تشخیص با بندرعباس قانونی پزشکی
 میانگین طوربه، ۱۳۹۶ خرداد پایان تا ۱۳۹۵ تیر اول از سالهیک زمانی
 شده مصدومیت دچار تصادف در )نفر ۳ حدوداً ( نفر ۸۳/۰±۵۵/۲
 زشکیپ کارشناس توسط شدهتعیین ارش و دیه مقدار حداقل و ندبود

 میانگین طوربه مذکور هایسال دیهبراساس  قانونی
 همچنین .بود) کامل دیه %۱۶٫۳۵( تومان میلیون۷۰/۲±۱۷/۳۱

 روز بحس بر قانونی پزشکی به مراجعه اولین تا حادثه زمانی فاصله
  . بود روز) ۱۴ (حدودروز  ۴۹/۱۳±۰۰/۵ میانگین طوربه

 و بامداد ۰۰-۳:۵۹ ساعت زمانی فاصله در تصادف رخداد بیشترین
بود  صبح ۸-۱۱:۵۹ زمانی بازه در تصادف رخداد کمترین و ۲۳:۵۹-۲۰

 همس بامداد اولیه هایساعت در و شب در تصادفات گفت توانمی و
 ردف نقلیه وسیله بیشترین .دادند اختصاص خود به را بیشتری
 یلهوس. بود سواری خودروی و موتورسیکلت ترتیب به دیدهآسیب
 %۲۰٫۷۰ در وبود  سواری خودروی موارد %۶۹٫۰ در ضارب فرد نقلیه
 واژگونی اثر در آسیب و نداشته وجود مقابل خودرو با برخورد موارد

 هب تصادف رخداد بیشترین .بود هشد ایجاد دیدهآسیب فرد خودروی

 یهامسیر و شهریبین یهاجاده شهر، داخل مسیرهای در ترتیب
 در اورژانس تصادف، موارد در اکثر .بود افتاده اتفاق شهر از خارج
د شده بودن منتقل بیمارستان به مصدومان و یافته حضور صحنه

  ).۱(جدول 
 تعداد قانونی، پزشکی به مراجعه زمانی فاصله میانگین بین

تصادفات  زیرگروه دو در افراد دیه مقدار و تصادف مصدومان
 وجود داریمعنی آماری اختالفساختگی و تصادفات واقعی 

  ).۲؛ جدول <۰۵/۰pنداشت (

  
 اتتصادفمصدومان  با مرتبط هایمطلق و نسبی متغیر  فراوانی توزیع) ۱ جدول
 یرت ابتدای از هرمزگان استان قانونی پزشکی کل اداره به کنندهمراجعه رانندگی
  نفر) ۵۸( ۱۳۹۶ خرداد پایان تا ۱۳۹۵

  درصد  تعداد  متغیرها
   روزشبانه در تصادفات وقوع زمانی بازه
۳:۵۹-۰۰  ۱۸  ۳۱٫۰  
۷:۵۹-۴  ۷  ۱۲٫۱  
۱۱:۵۹-۸  ۳  ۵٫۲  
۱۵:۵۹-۱۲  ۵  ۸٫۶  
۱۹:۵۹-۱۶  ۱۰  ۱۷٫۲  
۲۳:۵۹-۲۰  ۱۴  ۲۴٫۱  

  ۱٫۷  ۱  نامشخص
  دیدهنوع وسیله نقلیه فرد آسیب

  ۱٫۷  ۱  (عابر پیاده) فاقد خودرو
  ۱۹٫۰  ۱۱  خودروی سواری

 ٧٧٫٦ ٤٥  سیکلتموتور 
  ۱٫۷  ۱  نامشخص

  نوع وسیله نقلیه فرد ضارب
  ۱٫۷  ۱  سیکلتموتور 

 ٦٩٫٠ ٤٠  خودروی سواری
  ۳٫۴  ۲  کامیون

خودروی مقابل (واژگونی عدم وجود 
  خودرو)

۱۲  ۲۰٫۷  

  ۵٫۲  ۳  نامشخص
مکان تصادف

 ٥٢٫٢ ٣٢  مسیرهای داخل شهری
  ۱۳٫۸  ۸  مسیرهای حاشیه شهرها

  ۲۷٫۶  ۱۶  شهریهای بینجاده
  ۳٫۴  ۲  نامشخص

حضور اورژانس در محل تصادف
 ٨٢٫٨ ٤٨  بله
  ۱۷٫۲  ۱۰  خیر

بستری در بیمارستان
 ٨٧٫٩ ٥١  بله
  ۱۲٫۱  ۷  خیر

حکم قضایی پرونده
 ٥٠٫٠ ٢٩  تصادف ساختگی
  ۱۹٫۰  ۱۱  تصادف واقعی

  ۳٫۴  ۲  جلب راننده فراری
  ۶٫۹  ۴  شاکیعدم پیگیری 
  ۲۰٫۷  ۱۲  نامشخص
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 انونی،ق پزشکی به مراجعه اولین تا حادثه زمانی فاصله میانگین تفاوت) ۲ جدول
ی واقع و تصادف ساختگی زیرگروه دو بین دیه مقدار و تصادف نمصدوما تعداد
  قاضی حکم تفکیک به

  داریسطح معنی  تفاوت میانگین  هامتغیر 
مراجعه  فاصله زمانی حادثه تا اولین

  (روز) به پزشکی قانونی
۹۰/۱۳±۸۷/۱۲  ۹/۰  

  ۲۳۱/۰  ۳۶/۰±۲۹/۰  (نفر) ن تصادفتعداد مصدوما
  ۲۶/۰  ۵۰/۹±۷۰/۶  (میلیون تومان) حداقل دیه مصدوم

  
  بحث
 نفر ۵۵/۲±۸۳/۰ میانگین طوربهمشخص شد ها داده تحلیل از بعد

 مطالعه در. ندبود شده مصدومیت دچار تصادف در )نفر ۳ حدوداً (
 ندهکنمراجعه ساختگی تصادفات خصوص در ،همکاران و پوریانپناه
 %۷۵ ،۱۳۹۶ سال دوم ماههسه در اصفهان استان قانونی پزشکی به

 موارد %۲۵ و نفر) یک از (بیش جمعیدسته صورتبه مراجعان
 فراوانی بیشترین همکاران و نژاداسدی مطالعه در. [6]اندبوده انفرادی
 نتایج. [7]است بوده )%۲۷٫۸( نفر ۲ نقلیه وسیله در سرنشین تعداد
 یشب حضور بیانگر و بوده راستاهم حاضر مطالعه با پژوهش دو این
  . است بوده ساختگی تصادفات موارد اغلب در نفر یک از

 توسط شدهتعیین ارش و دیه مقدار داد نشان بررسی این نتایج
 طوربه مذکور هایسال دیهبراساس  قانونی پزشکی کارشناس
 .است بوده) کامل دیه %۱۶٫۳۵( تومان میلیون۱۷/۳۱±۷۰/۲ میانگین

 خسارت ارزیابی ساختگی تصادفات خصوص در مشابه مطالعات در
 رییس. است نشده بررسی ارش) و دیه (میزان بیمه یهاشرکت به
 و ثالث شخص بیمه در خسارت غیرواقعی پرداخت مرکزی بیمه کل
  . [8]است نموده اعالم ۱۳۹۶ سال در تومان میلیارد۲۰۰۰ حدود را بدنه
 کیپزش به مراجعه اولین تا حادثه زمانی فاصله نتایج، به توجه با

 )روز ۱۴ حدود(روز  ۴۹/۱۳±۰۰/۵ میانگین طوربه روز حسب بر قانونی
 ات حادثه وقوع بین زمانی فاصله همکاران و فیروزی مطالعه در .بود
 یهاپرونده در گذاربیمه سوی از بیمه شرکت به خسارت اعالم

 نتایج حسببر . است بوده روز ۴۹۹ تا صفر از بررسی مورد خسارت
 یا ترکوچک پرونده کل خسارت مبلغ که صورتی در مطالعه این

 خسارت اعالم تا حادثه وقوع فاصله و باشد لایر۹۸۲۰۰۰۰ مساوی
 این علت. [9]بود خواهد جعلی خسارت مورد باشد، روز ۶۸ از بیش
 در رگبیمه یهاشرکت و قانونی پزشکی به مراجعه در زمانی تفاوت
 الفبرخ زمان_ گذشت با بدنی صدمات بهبود احتماالً  مطالعه، دو این

 به تریکوتاه زمانی فاصله در مصدومان لذا. است مالی_ صدمات
  . نمایندمی مراجعه قانونی پزشکی
 ۰۰-۳:۵۹ ساعت زمانی فاصله در ساختگی تصادفات رخداد بیشترین
 در تصادف رخداد کمترین و )%۲۴٫۱( ۲۰-۲۳:۵۹ و )%۳۱٫۰( بامداد
 پوریانپناه مطالعه در. است بوده )%۵٫۲( صبح ۸-۱۱:۵۹ زمانی بازه
 نای که اندهشد حادث شب در ساختگی تصادفات %۹۰ [6]همکاران و

-۲۴ ساعت از [7]مازندران در همکاران و نژاداسدی مطالعه در میزان
 و ارفع مطالعه در و )%۳۸( صبح ۰۰-۶ زمانی بازه در و )۳۹٫۲%( ۱۹

. است شده گزارش شب در %۶۴ [10]مشهد شهرستان در همکاران

 واردم اغلب گفت توانمی و بوده راستاهم حاضر مطالعه با نتایج این
 در ات ندشومی حادث صبح اوایل و شب نیمه در ساختگی تصادفات

 انتظامی و رانندگی و راهنمایی عوامل و محلی شهود امکان حد
   .شوند حذف

 به دیدهآسیب فرد نقلیه وسیله فراوانی بیشترین ،نتایج حسببر 
 است بوده )%۱۹٫۰( سواری خودروی و )%۷۷٫۶( موتورسیکلت ترتیب

 در آسیب و نداشته وجود مقابل خودرو با برخورد موارد %۲۰٫۷ در و
 نتایج .است هشد ایجاد دیدهآسیب فرد خودروی واژگونی اثر

و  ارفع ،[7]و همکاران نژاداسدی ،[6]و همکاران پوریانپناه مطالعات
 بوده حاضر مطالعه مشابه نیز [11]و همکاران جعفری و [10]همکاران
 اب ساختگی تصادف یک سازیصحنه و ایجاد رسدمی نظر به. است

  . است ترهزینهکم و ترساده بیلاتوم به نسبت موتورسیکلت
 رحاض مطالعه در تصادف رخداد بیشترین تصادف، محل خصوص در
 شهریبین یهاجاده ،)%۵۵٫۲( شهر داخل مسیرهای در ترتیب به
 مطالعه در .است بوده )%۱۳٫۸( شهر از خارج یهامسیر) و ۲۷٫۶%(

 محدوده از خارج ساختگی تصادفات %۸۸٫۶ [7]و همکاران نژاداسدی
 ساختگی تصادفات %۸۲٫۱ [10]و همکاران ارفع مطالعه در و شهری
 مطالعات در متفاوت نتایج رسدمی نظر به. اندبوده شهری داخل
 اوتمتف ترافیکی وضعیت و جغرافیا با مرتبط مختلف هایاستان
 کی سازیصحنه برای ترددکم و خلوت هایمکان یافتن برای. است

 شهری خارج یهاجاده و شهر حومه یا داخل مسیرهای تصادف،
  . هستند مناسب ترددکم
 تهیاف حضور صحنه در اورژانس ،ساختگی اتتصادف موارد %۸۲٫۸ در
و  نژاداسدی و )%۵۵( [6]و همکاران پوریانپناه مطالعات نتایج و

 %۸۷٫۹. است بوده مطالعه این با راستاهم نیز )%۶۰٫۸( [7]همکاران
 و منتقل بیمارستان به محل در اورژانس حضور از پس مصدومان

 در [12]همکاران و حسنی مطالعه در. اندگرفته قرار درمان تحت
 نتقالا نحوه ،سمنان استان در مرگ به منجر ترافیکی سوانح خصوص
 نای نزدیکی. است شده گزارش آمبوالنس توسط متوفیان ۹۶٫۵%
 نکته نای نمایانگر واقعی تصادفات با ساختگی تصادفات در نتایج
 به مراجعه و اورژانس به اطالع با کنندمی سعی افراد که است

  .ندده نشان واقعی را ساختگی تصادفات ممکن حد تا بیمارستان
 ظرن اعمال با (که ساختگی صدمات تشخیص در سوگرایی احتمال
 تیسخ و رسید) حداقل به قانونی پزشکی مجرب کارشناس ٢ حداقل
 و اراسر  حفظ اصل رعایت با (که افرادی کیفر  پرونده به دسترسی
 انهرمزگ استان قضایی و انتظامی نئوالمس با متعددی هاهماهنگی

 در مشکالت وها محدودیت جمله از )شد الزم مجوز صدور به منجر
  .بودند پژوهش انجام

 ورتصبه ساختگی تصادفات با مرتبط مطالعاتشود پیشنهاد می
 پزشکی مراکز در هماهنگ و) باال نمونه حجم با(گسترده  مداوم،
  .شود اجرا و طراحی کشور سراسر قانونی

 قانونی در خصوصبا توجه به نتایج پژوهش، آموزش مداوم پزشکان 
ی ارتباط نزدیک پزشک، الگو و مختصات حوادث ترافیکی ساختگی

تدوین و  ها در برخورد با حوادث ساختگیقانونی، قضات و بیمه
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مواجهه با حوادث های مناسب در بینی مجازاتقوانین جدید با پیش
  شود.پیشنهاد می کنندهعنوان عامل پیشگیریو صدمات ساختگی به

  

  گیرینتیجه
 هر در نفر ۵۵/۲ میانگین طوربه بررسی مورد ترافیکی حوادث در

 ارش و دیه مقدار حداقل و اندشده مصدومیت دچار تصادف
 میانگین طوربه مذکور هایسال دیهبراساس  شدهتعیین
 زمانی فاصله .است بوده )کامل دیه %۱۶٫۳۵( تومان میلیون۱۷/۳۱

 ۱۴ دحدو میانگین طوربه قانونی پزشکی به مراجعه اولین تا حادثه
 بوده بامداد اولیه هایساعت در تصادف رخداد بیشترین. است روز
 ترینبیش ،موتورسیکلت ،مصدومان نقلیه وسیله بیشترین .است
 دفتصا رخداد بیشترین و سواری خودروی ضارب فرد نقلیه وسیله
 در اورژانس موارد، اغلب در .است بوده شهر داخل مسیرهای در

 حکم .اندشده منتقل بیمارستان به مصدومان و یافته حضور صحنه
 کیپزش کارشناسی نظریه با همسو موارد از نیمی در صادره قضایی
 صادفت به حکم یا موارد مابقی در و هبود ساختگی) (تصادف قانونی
  .است نموده خودداری پرونده پیگیری از شاکی یا شده صادر واقعی

  

 نای در که ییهاارگان و افراد تمام از نویسندگان :تشکر و قدردانی
  .نمایندمی را قدردانی و تشکر کمال اند،نموده همکاری پژوهش
 اخالقی با کد تاییدیه شناسهاین پژوهش دارای  اخالقی: تاییدیه

IR.LMO.REC.1397.97 .است	
  .ندارد وجود منافعی تعارض منافع: تعارض
 اول)، (نویسنده فروزش مهدی نویسندگان: سهم
 (نویسنده میرهادی جواد سید )؛%٢٠( اصلی شناس/پژوهشگرروش
 (نویسنده محمدی سعید )؛%٢٠( اصلی شناس/پژوهشگرروش دوم)،
 بحث اصلی/نگارنده شناس/پژوهشگرمقدمه/روش نگارنده سوم)،

 پژوهشگر چهارم)، (نویسنده وثیق جوادی حسین )؛%٤٠(
 ،)پنجم نویسنده( اسدی خاطره )؛%١٠( آماری کمکی/تحلیلگر

  )%١٠( آماری تحلیلگر/کمکی پژوهشگر
 معاونت بودجه محل از پژوهش این مالی منابع مالی: منابع
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