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Aims Motorcycle-related traffic accidents are a major public health problem and one of the 
leading causes of disability and death in Iran. This study aimed to investigate the epidemiology 
of fatal traffic accidents in Iranian motorcyclists in 2017.
Instrument & Methods This cross-sectional study was performed using the Forensic Medicine 
Organization’s available data on Iranian motorcyclists who suffered traffic accidents in 2017 
and lost their lives. Data were collected using a checklist and analyzed in SPSS 25 and GraphPad 
Prism 8 software using one-way analysis of variance and independent t-test.
Findings During 2017, 3862 people died due to motorcycle accidents, of which 3704 (95.9%) 
were men and 158 (4.1%) were women. The highest mortality rate was observed in 18-24 
years with 1071 cases (27.8%). Most victims died in hospital (52.7%) due to head injuries 
(53.6%). The mortality rate was higher in people with the diploma and less (92.4%) and 
self-employed (39.7%). The main mechanism of motorcycle accidents was the collision with 
moving vehicles (79.5%). Among the dead, 78.4% were drivers, and 20.3% were passengers. 
Also, most accidents (48%) occurred on suburban roads. 
Conclusion The death rate due to motorcycle accidents in Iran on suburban roads and young 
age groups is high, and head injuries cause the death of most of the dead.
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 چکیده
مرتبط با موتورسیکلت مشکل بزرگی در سالمت عمومی  ترافیکی حوادث اهداف:

این مطالعه با هدف  است.در ایران  ومیرمرگناتوانی و  مهم علل از یکی و

سواران ایرانی در بررسی اپیدمیولوژی حوادث ترافیکی منجر به مرگ در موتور

 انجام شد. ١٣٩٦سال 

های موجود سازمان این مطالعه مقطعی با استفاده از داده ها:ابزار و روش

دچار حوادث  ۱۳۹۶پزشکی قانونی در جمعیت موتورسواران ایران که در سال 

با استفاده از  هاداده جان خود را از دست داده بودند، انجام شد. ترافیکی شده و

 GraphPad Prismو  SPSS 25 یافزارهانرمآوری و در قالب جمع ستیلچک

تجزیه و مستقل  Tو  طرفهکی انسیوار زیآنال یآمار  یهااز آزمون یر یگبا بهره 8

 .تحلیل شد

علت تصادفات موتورسیکلت فوت نفر به ۳۸۶۲، ۱۳۹۶در طول سال  ها:یافته

) زن بودند. بیشترین میزان %۱/۴نفر ( ۱۵۸) مرد و %۹/۹۵نفر ( ۳۷۰۴نمودند که 

) مشاهده شد. اکثر %۸/۲۷مورد ( ۱۰۷۱سال با  ۱۸-۲۴ومیر در گروه سنی مرگ

وت نمودند. ) ف%۶/۵۳علت ضربه به سر () و به%۷/۵۲قربانیان در بیمارستان (

) و دارای شغل آزاد %۴/۹۲ومیر در افراد با تحصیالت دیپلم و کمتر (میزان مرگ

) بیشتر بود. مکانیزم اصلی تصادفات موتورسیکلت برخورد با وسایل ۷/۳۹%(

را رانندگان  %۴/۷۸) بود. از میان افراد فوت شده %۵/۷۹نقلیه در حال حرکت (

) در %۴۸ند. همچنین اکثر تصادفات (دادنشینان تشکیل میرا ترک %۳/۲۰و 

 شهری اتفاق افتاده بود.های برونجاده

در  رانیدر ا کلتیاز تصادفات موتورس یناش ریوممرگ زانیمگیری: نتیجه

جوان زياد و ضربه به سر علت فوت اکثر  یسن یهاو گروه یشهر برون یهاجاده

 است. انیمتوف

 اپیدمیولوژی، موتورسواران، حوادث ترافیکی ها:کلیدواژه
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 مقدمه

ای روز به ومیرهای ناشی از تصادفات ترافیک جادهها و مرگآسیب

که بر اساس گزارش سازمان طوری روز در حال افزایش است؛ به

دلیل این میلیون نفر در جهان به ۳/۱بهداشت جهانی، ساالنه 

میلیون نفر  ۵۰تا  ۲۰دهند و تصادفات جان خود را از دست می

گزارش  همچنین بر اساس. [1]شونددیگر هم دچار مصدومیت می

این سازمان تخمین زده شده است که در صورت عدم اقدام 

ومیر در مل مرگای در فهرست عوامناسب، رتبه تصادفات جاده

 %۹۰. بیش از [2]خواهد رسید ۲۰۳۰جهان به رتبه ششم در سال 

های ناشی از سوانح ترافیکی در کشورهای با درآمد پایین و مرگ

. از 3]-[5دهدمتوسط آفریقایی و منطقه شرق دریای مدیترانه رخ می

جمله کشورهای واقع در منطقه شرق مدیترانه، ایران است. سوانح 

صد هزار  مورد در ۳۲ر کشور ایران با میزان بروز سالیانه ترافیکی د

عروقی و -های قلبیومیر بعد از بیمارینفر، دومین علت مرگ

. یکی از عوامل 6]-[8شودترین علت مصدومیت محسوب میشایع

ای، افزایش روزافزون وسیله نقلیه موثر در افزایش تصادفات جاده

یی که منتشر شده است، هابر اساس گزارش .موتورسیکلت است

بیشتر از سرنشینان وسایل نقلیه دیگر در  %۳۴سواران موتور

ای هستند و اکثر ومیرهای ناشی از حوادث جادهمعرض مرگ

-) منجر به آسیب جدی یا مرگ می%۹۰تصادفات موتورسیکلت (
 .[10 ,9]شود

دیدگان را در در ایران نیز موتورسواران بیشترین نسبت حادثه

طوری به .دهندهای شهری و روستایی به خود اختصاص میخیابان

سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت، برای  %۵۱که بیش از 

. [10]آیدوجود مینشینان موتورسیکلت بهموتورسواران یا ترک

-محققین معتقدند که عواملی همچون رشد صنایع موتورسیکلت
داخلی، کاهش قیمت فروش های سازی، تولید انبوه آن در کارخانه

ها و معایب تجهیزات ایمنی موتورسیکلت موتورسیکلت، محدودیت

سازی برای استفاده نسبت به خودرو و عدم آموزش و فرهنگ

های صحیح و ایمن از این وسیله نقلیه، در افزایش مصدومیت

. بر اساس [11 ,9]موتورسواران نقش مهم و تاثیرگذاری دارند

تصادفات  ده در سطح دنیا، بیشترین میزانشهای انجامپژوهش

. بنابراین موتورسیکلت در گروه سنی نوجوانان و جوانان بوده است

رفتن دلیل ازبینتوجه و تمرکز زیادی به این نوع تصادفات به

جمعیت فعال هر کشور و واردشدن خسارات شدید اقتصادی 

 . [12]اختصاص داده شده است

م در پیشگیری از حوادث ترافیکی، ترین گابدیهی است که اساسی

شناسایی و ارزیابی الگوی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی است تا 

های الزم را ریزیهای مختلف برنامهبتوان با تجزیه و تحلیل جنبه

های ناشی از آن انجام داد. برای کاهش مرگ و میر و هزینه

ی منجر کیحوادث تراف یکولوژیدمیاپمطالعه حاضر با هدف بررسی 

 انجام شد.ایرانی  سوارانموتوربه مرگ در 

 

 هاابزار و روش

میرهای ودر این مطالعه مقطعی، اطالعات مربوط به مرگ

که  ۱۳۹۶) در ایران در سال سانحه ۳۸۶۲تصادفات موتورسیکلت (

آوری شده بود، مورد توسط سازمان پزشکی قانونی ایران جمع

 بررسی قرار گرفت. 

لیستی شامل متغیرهای دموگرافیک ها با استفاده از چکداده

(جنسيت، سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیالت و شغل)، مکان 

تصادف، مکان فوت، وضعیت متوفی، علت نهایی فوت، مکانیزم 
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خیز تصادف و نوع خودرو درگیر با موتورسیکلت، استان حادثه

 استخراج شد. 

و  SPSS 25افزارهای نرمها از وتحلیل دادهبرای تجزیه

GraphPad Prism 8 گیری ها با بهره. مقایسه دادهاستفاده شد

انجام  مستقل Tو  طرفهآنالیز واریانس یک های آماریاز آزمون

  .شد

 

 هایافته

سانحه ترافیکی مرگبار مورد  ۳۸۶۲، تعداد ۱۳۹۶در مجموع در سال 

کل سوانح ترافیکی منجر به مرگ) در  %۸/۲۳با موتورسیکلت (

نفر) قربانیان مرد و  ۳۷۰۴( %۹/۹۵سطح کشور اتفاق افتاده بود. 

 . نفر) زن بودند ۱۵۸( ۱/۴%

) مربوط به گروه %۸/۲۷ومیر (از نظر سنی بیشترین میزان مرگ

) مربوط به %۷/۱نفر) و کمترین میزان ( ۱۰۷۱سال ( ۲۴تا  ۱۸سنی 

). از کل موارد ۱نفر) بود (نمودار  ۶۴( سال و کمتر ۱۰گروه سنی 

) مجرد %۶/۴۸نفر ( ۱۸۷۵هل و ا) مت%۶/۵۰نفر ( ۱۹۵۴فوت شده 

  .بودند

ومیر ناشی از تصادفات موتورسیکلت و بیشترین میزان مرگ

)، %۹/۸های فارس (ترتیب در استانتصادفات دیگر وسایل نقلیه به

و در مقابل ) مشاهده شد %۷) و خراسان رضوی (%۶/۷تهران (

، %۱/۱ترتیب با ، اردبیل و ایالم بهکهگیلویه و بویراحمد هایاستان

 ).۲ومیر را داشتند (نمودار کمترین مرگ %۹۴/۰و  ۹۶/۰%

 

 
ومیر ناشی از تصادفات موتورسیکلت بر اساس توزیع فراوانی مرگ) ۱نمودار 

  ۱۳۹۶های سنی در ایران در سال گروه

 

  ۱۳۹۶های مختلف ایران در سال ومیر ناشی از تصادفات موتورسیکلت و تصادفات دیگر وسایل نقلیه در استانتوزیع فراوانی مرگ )۲نمودار 

 

ترین علت فوت در متوفیان تصادفات در این مطالعه، مهم

-شکستگی) بود و پس از آن %۶/۵۳موتورسیکلت ضربه به سر (
های بعدی را به ) رتبه%٧/١٣) و علل اشتراکی (%١/٢١های متعدد (

  ).۱(جدول خود اختصاص داده بودند 

بررسی نوع خودروی درگیر در تصادفات موتورسیکلت نشان داد که 

)، وسایل نقلیه سنگین %۹/۴۰بیشترین موارد مربوط به سواری (

سطح تحصیالت، از نظر . ) بود%۳/۱۰) و موتورسیکلت (۳/۱۲%(

) در %۴/۹۲سهم موتورسواران دارای تحصیالت دیپلم و کمتر (

بیشترین میزان ). همچنین >۰۰۱/۰pبیشتر بود (تصادفات 

ومیر در تصادفات موتورسیکلت مربوط به افراد با شغل آزاد مرگ

) بود %۴۷/۰) و کمترین میزان مربوط به نیروهای نظامی (۷/۳۹%(

 ). ۳(نمودار 
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ومیر ناشی از تصادفات موتورسیکلت در ایران در توزیع فراوانی مرگ) ١جدول 

  ١٣٩٦سال 
 %٩٥فاصله اطمینان  درصد تعداد متغیرها

     علت فوت

 ٠/٥٢ ٢/٥٥ ٦/٥٣ ٢٠٧١ ضربه به سر

 ١٤/٧ ٨٤/٨ ٩/٧ ٣٠٧ خونریزی

 ٨/١٩ ٤/٢٢ ١/٢١ ٨١٥ های متعددشكستگی

 ٠٧/٠ ٣٤/٠ ٢/٠ ٦ سوختگی

 ٠٩/٠ ٣٧/٠ ٢/٠ ٧ تحت آزمایش

 ٦/٢ ٧/٣ ١/٣ ١٢٠ سایر موارد
 ٧/١٢ ٩/١٤ ٧/١٣ ٥٣١ علل اشتراكی

 ٠٦/٠ ٣/٠ ١/٠ ٥ نامعلوم

     وضعیت متوفی

 ٠٥/٧٧ ٦٥/٧٩ ٤/٧٨ ٣٠٢٧ راننده

 ١/١٩ ٦/٢١ ٣/٢٠ ٧٨٤ ترک موتور

 ١ ٧/١ ٣/١ ٥١ نامعلوم

تصادفمکانیزم       

ه در برخورد به وسایل نقلی

 حال حرکت

۳۰۷۱ ۵/۷۹  ۸/۸۰  ۲/۷۸  

۹/۷ ۳۰۶ برخورد به شیء ثابت  ۸۲/۸  ۱۱/۷  

۵/۰ ۱۹ برخورد با حیوان  ۷۷/۰  ۳۲/۰  
۸/۹ ۳۸۰ واژگونی  ۸/۱۰  ۹/۸  

۴/۰ ۱۶ سقوط  ۶۷/۰  ۲۶/۰  

 ۰ ۰ ۰ ۰ حریق
۲/۰ ۹ سایر  ۴۴/۰  ۱۲/۰  

۶/۱ ۶۱ نامعلوم  ۰۲/۲  ۲۳/۱  

تصادفمکان       

شهریدرون  ۱۵۳۳ ۷/۳۹  ۲/۴۱  ۲/۳۸  

شهریبرون  ۱۸۵۵ ۰/۴۸  ۶/۴۹  ۵/۴۶  

۰/۱۲ ۴۶۵ جاده روستایی  ۱/۱۳  ۱/۱۱  

۲/۰ ۹ نامعلوم  ۴۴/۰  ۱۲/۰  

     مکان فوت

۹/۴۰ ۱۵۷۹ صحنه تصادف  ۴/۴۲  ۳/۳۹  

۰/۶ ۲۳۱ حین انتقال  ۸/۶  ۳/۵  

۷/۵۲ ۲۰۳۶ بیمارستان  ۳/۵۴  ۱/۵۱  
۲/۰ ۶ منزل  ۳۴/۰  ۰۷/۰  

۱/۰ ۱۰ نامعلوم  ۲۱/۰  ۰۶/۰  

 

 
ومیر ناشی از تصادفات موتورسیکلت بر اساس توزیع فراوانی مرگ) ۳نمودار 

  ۱۳۹۶در ایران در سال شغل 

 بحث

امروزه بخش زیادی از مشکالت کشورهای در حال توسعه، روند رو  

های ناشی از تصادفات موتورسیکلت ومیر آسیببه افزایش مرگ

کنترل این روند نیاز به شناخت درست و دقیق از  .[13]است

وضعیت موجود سوانح ترافیکی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف 

سواران ایرانی طی تعیین اپیدمیولوژی سوانح ترافیکی در موتور

صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان  ۱۳۹۶سال 

برابر  ۳/۲۳ن ومیر ناشی از تصادفات موتورسیکلت در مردامرگ

شده در امارات متحده عربی نسبت زنان بود. در مطالعه انجام

و  [14]۱به  ۵/۴۶مصدومان مرد به زن در تصادفات موتورسیکلت 

به  ۸/۴ترتیب برابر شده در برزیل و بارسلونا بهدر مطالعات انجام

به تواند های متفاوت میاین نسبت .[16]بود ۱به  ۶/۱و  [15]۱

وضعیت ها، ، نگرشتحصیالت، جنسی در شغلهای تفاوت

. عوامل فرهنگی نسبت داده شود وضعیت اقتصادی و اجتماعی،

ومیر مردان در مقایسه با زنان با توجه به بودن میزان مرگباال

ونقل و مشارکت بیشتر مردان نسبت به زنان در سیستم حمل

رخطر های خارج از خانه و همچنین با توجه به رفتارهای پفعالیت

  .[10]مردان حین عبور از خیابان و موتورسواری قابل توجیه است

در این مطالعه بیشترین فراوانی قربانیان تصادفات موتورسیکلت 

های متعدد از ایران و سال بود. گزارش۱۸-۲۴مربوط به گروه سنی 

دیگر کشورها نیز مؤید همین نکته است که گروه سنی جوانان، 

یر حوادث ترافیکی را به خود اختصاص ومبیشترین موارد مرگ

و همکاران که در برزیل انجام شد،  ویرادر مطالعه  .دهندمی

. بر [15]ساله بود ۷۸/۲۷دیده میانگین سنی موتورسواران حادثه

دیده و همکاران در سنگاپور بیشتر افراد آسیب هکاساس مطالعه 

ای که توسط . در مطالعه[17]قرار داشتند ۱۶-۲۵در گروه سنی 

و همکاران در سبزوار صورت گرفت، بیشتر تصادفات  پورحاجی

. [18]سال اتفاق افتاده بود ۱۸-۲۳موتورسیکلت در گروه سنی 

توان به عواملی نظیر بودن وقوع تصادفات در بین جوانان را میباال

دقتی، خطرپذیری باال، عدم رعایت قوانین و بودن، بیتجربهکم

و رانندگی و مصرف مواد مخدر و الکل نسبت مقررات راهنمایی 

که جوانان از نظر اقتصادی جزء قشر فعال جامعه . از آنجایی[19]داد

ومیر آنان آثار سوء اقتصادی و اجتماعی فراوانی بر هستند، مرگ

. در ارتباط با تحصیالت مشخص شد [20]کشور تحمیل خواهد کرد

ات موتورسیکلت با که رابطه معکوسی بین میزان قربانیان تصادف

طوری که بیشتر قربانیان تحصیالت سطح تحصیالت وجود دارد، به

دیپلم و کمتر داشتند و افراد دارای تحصیالت دانشگاهی از 

و همکاران در  عابدیکمترین فراوانی برخوردار بودند. در مطالعه 

سواد سواد و کمتصادفات موتورسیکلت در افراد بی %۵/۹۲ارومیه 

 منتظرشده توسط . همچنین در مطالعه انجام[21]اتفاق افتاده بود

و همکاران در ساری رابطه معکوسی بین میزان تحصیالت و 

این نتایج . [22]حوادث ترافیکی مرتبط با موتورسیکلت مشاهده شد

عه، تاثیر قابل بیانگر این است که سطح تحصیالت افراد جام

رسد که با نظر میتوجهی در میزان تصادفات موتورسیکلت دارد. به
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ریزی دقیق و اجرای قوانین متناسب با افراد دارای تحصیالت برنامه

نامه نامه و همچنین بعد از اخذ گواهیپایین در زمان اخذ گواهی

 .[23]توان در جهت کاهش حوادث ترافیکی گام برداشتمی

تر دنبال اینکه سطح سواد پایینحاضر موتورسواران به در مطالعه

تری بود که داشتند، شغل آنان نیز از لحاظ اجتماعی در رتبه پایین

و همکاران در  صادقیشده توسط این امر با مطالعات انجام

 ,24]و همکاران در خرم آباد همخوانی دارد ترابیآذربایجان شرقی و 

دنبال آن ضربه به سر یکی از نی و بهعدم استفاده از کاله ایم. [25

ومیر در حوادث ترافیکی مرتبط با ترین دالیل مرگمهم

موتورسیکلت در ایران است. در این بررسی نیز مشخص شد که 

اکثر ضربات به ناحیه سر موتورسواران وارد شده و متعاقب آن 

و همکاران در  هفنیعلت نهایی فوت ضربه به سر بود. در مطالعه 

علت مصدومان تصادفات موتورسیکلت به %٤١ات متحده عربی امار 

و همکاران در  بروسولگدر مطالعه . [14]ضربه به سر فوت نمودند

از متوفیان در ناحیه سر و گردن دچار آسیب  %٤/٦٣نیجریه حدود 

و همکاران در  صادقیای که توسط همچنین در مطالعه .[26]شدند

متوفیان دچار ضربه به سر  %٢/٧٥آذربایجان شرقی صورت گرفت، 

استفاده از کاله ایمنی  بنابراین باید قانون و فرهنگ. [24]شده بودند

عالوه بر رانندگان مورد توجه بیشتری قرار گیرد. در مطالعه حاضر 

از جمعیت متوفیان تصادفات موتورسیکلت را  %۴/۷۸موتور که 

از این جمعیت را  %۳/۲۰نشینان نیز دهند، ترکتشکیل می

دهند که بیانگر ضرورت استفاده از کاله ایمنی در هر تشکیل می

مکانیزم اصلی  است. نشین موتورسیکلتدو گروه راننده و ترک

تصادفات منجر به مرگ در این مطالعه برخورد موتورسیکلت به 

بود که با نتایج ها به ویژه سواری وسایل نقلیه در حال حرکت

و همکاران در  صادقیو همکاران در تهران و  زرگرمطالعات 

باالترین میزان تصادفات  .[27 ,24]آذربایجان شرقی همخوانی دارد

شهری اتفاق افتاده بود که با نتایج های برونموتورسیکلت در جاده

و همکاران در خراسان شمالی که بیشترین آمار  رضازادهمطالعه 

. ولی با [23]وانی نداردشهری بود، همختصادفات در مسیرهای درون

و همکاران در آذربایجان شرقی که بیشترین  صادقینتایج مطالعه 

ومیر ناشی از تصادفات موتورسیکلت در مسیرهای میزان مرگ

همچنین در مطالعه  .[24]شهری رخ داده بود، همخوانی داردبرون

در  %٧/٥٢از مصدومان در حین انتقال به بیمارستان و  %٦حاضر 

-تواند ناشی از عدم امدادبیمارستان فوت کردند که این امر می
رسانی به موقع به مصدومان حادثه دیده، کمبود تجهیزات ویژه 

های کشور های اطالع رسانی در سطح استانامداد و نقص سیستم

  .باشد
 

 گیرینتیجه

ومیر ناشی از تصادفات موتورسیکلت در ایران در میزان مرگ

های سنی جوان زياد و ضربه به سر شهری و گروهبرونهای جاده

 علت فوت اکثر متوفیان است.

 

دانند از سازمان نویسندگان مقاله بر خود الزم میتشکر و قدردانی: 

های الزم تقدیر و تشکر دلیل همکاری و مساعدتپزشکی قانونی کشور به

 نمایند. 

 است. موردی توسط نویسندگان گزارش نشدهتایید اخالقی: 

 تعارض منافعی وجود ندارد.تعارض منافع: 

)؛ %۲۰عبدالرزاق برزگر (نویسنده اول)، پژوهشگر اصلی (سهم نویسندگان: 

)؛ سمیرا %۲۰پژوهشگر اصلی (، مسعود قادی پاشا (نویسنده دوم)

)؛ علی %۳۰یاری (نویسنده سوم)، نگارنده مقدمه/نگارنده بحث (ولی

مهدی فروزش (نویسنده ؛ )%۱۰ر آماری (تحلیلگ خادمی (نویسنده چهارم)

 ).%۲۰پنجم) پژوهشگر اصلی (

 موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.منابع مالی: 
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