
 تصادف در ایران

 اش) گرضتِ سال 7 طی ضْسًٍد 933 ٍ ّصاز 140 ضدى کطتِ اش کطَز دز زاًٌدگی تصادفات آهاز تسیي هَثق

 هصدٍم هیلیَى 12 اش بیص حَادث ایي ٍقَع کِ است حالی دز ایي ٍ دازد حکایت(  83 اًتْای تا 77 ابتدای

 اثس دز ًفس هیلیَى 50 اش بیص دًیا سساسس دز ّسسالِ. است گرازدُ جای بس العوس هادام هعلَل ّصاز 500 ٍ

 جوعیت صدم یک اش کوتس ایساى ایٌکِ ٍجَد با ٍ ضًَد هی کطتِ ًفس هیلیَى 2/1 ٍ هجسٍح تسافیک حَادث

 دز. است دادُ اختصاظ خَد بِ زا تسافیکی حَادث اش چْلن یک اش بیص ، دادُ اختصاظ خَد بِ زا جْاى

 ّوِ زاس دز ٍ است عودی غیس حَادث ، هسگ علت هْوتسیي سالِ 50 تا هاِّ یک سٌی گسٍّْای دز ایساى

 بِ هسبَط حَادث اش ًاضی هسگ بسٍش هیصاى کِ حالی دز ، گصازش بٌابسایي. دازد قساز تسافیکی سَاًح ، حَادث

 هیصاى ایي ایساى دز ، دّد هی اختصاظ خَد بِ زا هیسّا ٍ هسگ کل اش دزصد 8/20 جْاى دز ًقل ٍ حول

 .است دزصد 38

 

 باختٌد جاى 90 سال زاًٌدگی تصادفات دز ایساًی ّصاز 20

 خبس 1390 سال تصادفات دز ًفس 68 ٍ ّصاز 20 هسگ اش قاًًَی پصضکی تحقیقات هسکص زئیس حال ّویي دز

 تصادفات دز ًفس 249 ٍ ّصاز 23 کِ گرضتِ سال هطابِ شهاى هدت با هقایسِ دز آهاز ایي: گفت ٍ داد

 ًفس 68 ٍ ّصاز 20: کسد اعالم خدادٍست هحوَد. دّد هی ًطاى زا کاّص دزصد 13.7 ضدًد، کطتِ زاًٌدگی

 سال هطابِ شهاى هدت با هقایسِ دز آهاز ایي کِ اًد دادُ دست اش زا خَد جاى 1390 سال تصادفات دز

 .دّد هی ًطاى زا کاّص دزصد 13 ضدًد، کطتِ زاًٌدگی تصادفات دز ًفس 249 ٍ ّصاز 23 کِ گرضتِ



 ٍ ّصاز 12: گفت ٍ داًست تصادفات اش ًاضی ّای هسگ ٍقَع هحل بیطتسیي زا ضْسی بسٍى ّای جادُ ٍی

 ضْسی، دزٍى تصادفات دز ًفس 888 ٍ ّصاز پٌج ضْسی، بسٍى ّای جادُ دز تصادفات هسگْای اش هَزد 232

 .است ضدُ گصازش ًاهعلَم ًفس 145 هسگ هحل ٍ زٍستایی ّای جادُ دز ًفس 803 ٍ یکْصاز

 

 تلفات بیطتسیي دازای فازس؛ استاى

: گفت اًد داضتِ 1390 سال دز زا زاًٌدگی تلفات کوتسیي ٍ بیطتسیي کِ استاًْایی هَزد دز خدادٍست

 ٍ 1609 با تْساى ٍ ضد ثبت فازس استاى دز کطتِ، ًفس 1623 با زاًٌدگی حَادث تلفات آهاز باالتسیي

 ًفس، 152 با ایالم استاى ًیص، ّا کوتسیي بیي دز. دازًد قساز فازس استاى اش پس ًفس 1599 با زضَی خساساى

 تلفات کوتسیي دازای ّای استاى تستیب بِ ًفس، 187 با جٌَبی خساساى ٍ 159 با بَیساحود ٍ کْگیلَیِ

 حَادث دز کِ البسش استاى آهاز قاًًَی، پصضکی ساشهاى 1390 سال گصازضْای دز: افصٍد ٍی.اًد بَدُ زاًٌدگی

 .است ضدُ هحاسبِ هستقل صَزت بِ ٍ کسس تْساى استاى آهاز اش داضت، کطتِ ًفس 339 اهسال زاًٌدگی

 خطس هعسض دز دیگساى اش بیص ّا؛ زاًٌدُ

 35.6 ٍ پیادُ عابس دزصد 22.5 ًقلیِ، ٍسیلِ زاًٌدُ ضدگاى، کطتِ اش دزصد 40.4 تصادف ٍقَع شهاى دز

 .اًد بَدُ ًقلیِ ٍسیلِ تسک یا سسًطیي دزصد



 دازًد سال 49 تا 18 بیي تلفات دزصد 58.9

 29.2 سال، 18-29 دزصد 29.7 سال، 11-17 دزصد 5.6 کوتس، ٍ سال 10 افساد دزصد 7.9 سٌی لحاظ اش

 .اًد داضتِ باال بِ سال 50 تصادفات ّای کطتِ دزصد 27.6 سال، 30-49 دزصد

 هسگ بِ هٌجس تصادفات ضکل تسیي ضایع یکدیگس؛ بِ ًقلیِ ٍسایل بسخَزد

 بسخَزد اش ًاضی دزصد 22.5 ًقلیِ، ٍسیلِ دٍ بسخَزد اش ًاضی هتَفی افساد اش دزصد 47.3 تصادف ٍقَع ًحَُ

 .است بَدُ ًقلیِ ٍسیلِ ٍاضگًَی دزصد22 ٍ هتَفی عابس بِ ًقلیِ ٍسیلِ

 سَازی خَدزٍّای بِ هسبَط کطتِ بیطتسیي

 باز ٍاًت دزصد 6.7 هَتَزسیکلت، دزصد 24 سَازی، خَدزٍ هتَفی افساد اش دزصد 38.9 استفادُ هَزد خَدزٍ

 .است بَدُ بَس هیٌی ٍ اتَبَس دزصد 1.8 ٍ تسیلی ٍ کاهیًَت کاهیَى، دزصد 3.7 ،

 است بَدُ سَازی دزگیس خَدزٍی فَتی هَازد دزصد 32 دز

 کاهیَى، دزصد 17.9 سَازی، خَدزٍ هَازد دزصد 32 دز هتَفی پیادُ عابس یا ٍ خَدزٍ با دزگیس خَدزٍ

 .است بَدُ بَس هیٌی ٍ اتَبَس دزصد 4.1 ٍ هَتَزسیکلت دزصد 5.3 باز، ٍاًت دزصد 8.2 تسیلی، ٍ کاهیًَت

 تصادفات دز هسگ علت تسیي عودُ سس بِ ضسبِ

 دلیل بِ دزصد 7.8 هتعدد، ّای ضکستگی دزصد24.1 سس، بِ ضسبِ افساد اش دزصد 54.1 هسگ اصلی علت

 .است بَدُ( علت یک اش بیص دازای هَازد) اضتساکی علل دلیل بِ دزصد 7.8 ٍ خًَسیصی

 حادثِ ٍقَع هحل دز هیس ٍ هسگ تعداد بیطتسیي

 فَت هحل ٍ بیوازستاى بِ اًتقال حیي دزصد 8.1 حادثِ، هحل دز افساد اش دزصد 52.2 فَت هحل ّوچٌیي

 .است بَدُ بیوازستاى دز افساد اش دزصد38.6

 هصدٍم 257 ٍ ّصاز 297

 دز ضَد هی ازجاع قاًًَی پصضکی هساکص بِ کِ هصدٍهیٌی آهاز صسفا ایٌکِ یادآٍزی با تحقیقات هسکص زئیس

 زاًٌدگی حَادث هصدٍم ًفس 257 ٍ ّصاز 297 آهاز 1390 سال دز: داضت اظْاز است ضدُ ثبت ساشهاى ایي

 گفتِ بِ.ّستٌد شى ًفس 50 ّصازٍ 81 ٍ هسد ًفس 207 ٍ ّصاز 216 تعداد ایي اش کِ ضد ثبت قاًًَی پصضکی دز

 حَادث هصدٍهیي هیصاى. است یافتِ کاّص دزصد 5 ًیص اهسال زاًٌدگی حَادث هصدٍهیي خدادٍست

 .است بَدُ ًفس 745 ٍ ّصاز 312 ، 89 سال دز زاًٌدگی

 هاُ اسفٌد زاًٌدگی حَادث دز کطتِ 270 ٍ ّصاز



 آهاز هقایسِ: افصٍد ٍ کسد اعالم ًفس 270 ٍ ّصاز زا هاُ اسفٌد زاًٌدگی حَادث تلفات تعداد خدادٍست دکتس

 جاى 1389 سال هطابِ شهاى هدت دز کِ ًفسی 452 ٍ ّصاز با هقایسِ دز 1390 سال اسفٌد حَادث تلفات

 ٍ ّصاز هجوَع اش قاًًَی پصضکی تحقیقات هسکص زئیس گفتِ بِ.دّد هی ًطاى زا کاّص دزصد12.5 باختٌد،

 ضدگاى کطتِ اش ًفس 776 ٍ بَدًد شى ًفس 271 ٍ هسد ًفس 999 هاُ، اسفٌد زاًٌدگی حَادث کطتِ 270

 جادُ دز ًفس 78 ضْسی، دزٍى ّای جادُ دز ًفس 408 ضْسی، بسٍى ّای جادُ دز اسفٌد زاًٌدگی حَادث

 تلفات بیطتسیي دازای استاًْای خصَظ دز ٍی.است ضدُ ثبت ًاهعلَم ًیص ًفس 8 هسگ هحل ٍ زٍستایی ّای

 97 با خَشستاى ٍ 102 با تْساى ٍ استاى اٍلیي کطتِ 103 با فازس استاى: گفت آذزهاُ دز زاًٌدگی حَادث

 دکتس.است ضدُ ثبت آًْا دز زاًٌدگی تلفات آهاز بیطتسیي کِ ّستٌد ّایی استاى تستیب بِ کطتِ،

 دز آهاز ایي: افصٍد ٍ کسد اعالم ًفس 978 ٍ ّصاز 19 زا هاُ اسفٌد زاًٌدگی حَادث هصدٍهیي تعداد خدادٍست

 قاًًَی پصضکی ساشهاى بِ 1389 سال هاُ اسفٌد دز کِ زاًٌدگی حَادث هصدٍم 597 ٍ ّصاز 19 با هقایسِ

 .است داضتِ افصایص دزصد 1.9 اًد داضتِ هساجعِ


