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چکیده

مـرگ و میـر، و   در ایران تصادفات رانندگی پس از بیمار هاي قلبی و عروقی دومین علـت :هدفومقدمه

هدف این مطالعـه بررسـی پراکنـدگی جغرافیـایی     .سال اولین علت محسوب می شود40در گروه سنی زیر 

.ن عوامل تاثیرگذار در این گونه حوادث می باشدحوادث جاده اي منجر به فوت در استان اردبیل و تعیی

اي در اسـتان اردبیـل   کشته شدگان حوادث جاده مقطعی و جامعه مورد مطالعه، این مطالعه:هامواد و روش

اطالعـات بـا اسـتفاده از    .ثبت شده در سازمان پزشکی قانونی اسـتان بـود  1392الی تیرماه 1391از تیر ماه 

و وارد استخراجو متغیرهاي مربوط به حادثه بود  متغیرهاي دموگرافیک ،ه شامل پرسشنامه محقق ساخته ک

GIو SPSSافزار نرم Sجـاده اي جغرافیـایی حـوادث  هاي استان اردبیل که نشانگر پراکنـدگی و نقشههشد

.منجر به فوت می باشند تهیه شدند

%)1/23(سـال  21-30تر در رده سـنی  بیشـ و %)5/73(اغلب فوت شدگان مذکر،فوتمورد234از :نتایج

وفراوانـی تحصیالتبین سطح معکوسرابطه.می باشد86/36±61/10دارند و میانگین سنی متوفیانقرار

بوده اند، بیشتر حادثه دیدگان در محل %)53(از نوع سواري فوتبهمنجرنقلیهوسائلاغلب.مشاهده شد

اغلـب تصـادفات در   .منتقـل شـده انـد   %)9/70(ن ها با آمبـوالنس  و اکثر آ%)4/59(حادثه فوت نموده اند 

شایعترین علـت فـوت در هـر دو جـنس و در     .بوده است%)8/12(فصول گرم سال و بیشتر در شهریورماه 

بیشـترین تصـادفات منجـر بـه مـرگ بـه ترتیـب در        .تمامی سنین و در تمامی شهرها ضربه به سر می باشد

در معبـر  .رخ داده اسـت %)7/57(عابر برون شهري به خصوص راه هاي اصلی شهرستان هاي اردبیل و در م

در منـاطق بـا رطوبـت    .اتفـاق افتـاده اسـت   %)1/37(درون شهري بیشترین تصادفات در خیابان هاي اصلی 

.هواي باال میزان تصادفات منجر به مرگ زیاد و در مناطق با رطوبت هواي پایین این میزان کمتر است

، زمـان و  سبکنقلیهوسیلهوتابستانفصلن،پاییتحصیالت،سال، 21-30جنس مذکر، سن :گیرينتیجه

همچنین رطوبت به عنوان یکی از شرایط اقلیمـی  .در بروز تصادفات می باشندموثراکتورهاي، فمکان حادثه

.ر باشدتاثیرگذار در بروز تصادفات در برنامه ریزي جهت پیشگیري از حوادث جاده اي باید مدنظ

ــد ــاواژهکلی ــایی     :ه ــدگی جغرافی ــاده اي، پراکن ــادفات ج ــایی، تص ــات جغرافی ــتم اطالع ــا، سیس .تروم
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مقدمه و اهمیت موضوع1-1

عیدفات شـا مربوط به تصايهابیآس).1(در جهان امروز استیمشکالت بهداشتنیاز مهم تریکیتروما 

دومـین  )شـاخص دالـی  (بوده و از نظر بار ناشی از بیماري ها کودکان و جواناننیبریعلت مرگ و منیتر

یدر نـواح شـتر یاجتمـاع بـوده و ب  نییق بـه قشـر پـا   لـ عتجوانان اکثرا منیا.)2،3(علت را تشکیل می دهد 

ل مرگ و میـر در  یازدهمین عاماي تصادفات جاده.)4(کنندیمیمحروم جوامع زندگياقتصادویاجتماع

علت مـرگ  حوادث رانندگی پس از بیمار هاي قلبی و عروقی دومین در ایران.)5(شود جهان محسوب می

از کل مرگ و میر این %71سال اولین علت محسوب می شود؛ یعنی بیش از 40و در گروه سنی زیر و میر،

نندگی، متاسفانه ایران با بـیش  ار تعداد قربانیان حوادث راز نظ.)6(حوادث رانندگی استسنی ناشی ازگروه

اساس اعـالم  بر .کشته در سال باالترین رتبه را در در چند سال اخیر به خود اختصاص داده است26000از 

دفات جاده اي ایـران کشـته   نفر در تصا299هزار و 258تعداد 1389تا 1379پزشکی قانونی کشور از سال 

وامل مختلفی در بروز تصادفات اثرگذار می باشد که برخی از عوامل اجتناب ناپذیر و برخـی  ع.)7(شده اند 

از میان عوامل محیطی، که ایمنی و پایداري را تحت تاثیر قـرار مـی دهنـد، مـی تـوان      .شدقابل کنترل می با

تصـادفات  راساس آمـا نقاط حادثه خیز که بر.)8(ذکر کردعوامل اقلیمی نظیر باران، برف، یخبندان و مه را

.)9(ج درحال شناسایی و بررسی هستندچند سالی است که در کشورما به تدری،تعیین می گردند

).10(کاهدیاز بار آن ميادیمسأله تا حد زنیباشد و توجه به ایميریشگیاز موارد تروما قابل پياریبس

ها، بیاز آسيریشگیراه پنیو آسان ترنیکه مقرون به صرفه تررسدیمطلب به نظر منیبا توجه به ا

مناسب جهت ياهکاربردن به آنها ریباشد که با پیتروما و حوادث ميو الگوهایشناخت سبب شناس

را که یتواند اطالعاتیمياز حوادث جاده ایناشریمرگ و مییایجغرافیپراکندگلیتحل.میابیرفع آنها ب

يکه در سال هاGISوجود نرم افزار .ما بگذارداریباشد در اخترهایمرگ و منیالیمهم در تحلاریبس

یاز پراکندگقیبرآورد دقیک تواندیاست مشدهسالمت وارد يحوزه يهابه وفور در پژوهشریاخ

.ما بگذارداریدر اختيااز حوادث جادهیناشریمرگ و م


