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هـزار   100کشته در هر  43.8مار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد ایران با تعداد آ
د دا ا دن د ا پنج ه ت ت ا ای جاده انندگ د ناک خط ز ق نطقه های کش جز نف

بررسی وضعیت ایران در جهان

.نفر، جزء کشورهای منطقه قرمز خطرناک در رانندگی جاده ای است و رتبه پنجم را در دنیا دارد
سازمان بهداشت جهانی برای توصیف وضعیت ایمن یا خطرناک بودن جاده ها در کشورهای مختلف جهـان  

هـزار نفـر    100تعداد کشته شدگان جاده ای نسبت بـه هـر   "و  "تعداد کشته شدگان تصادفات"از شاخص 
کند"جمعیت م استفاده .استفاده می کندجمعیت

نشـان  ) 2011و مربوط به سال  2012ارائه شده در سال (میالدی  2012در سال  WHOآمار ارائه شده از 
در آمار قبلی تعداد کشته های تصادفات رانندگی (می دهد وضعیت ایران، نسبت به گذشته بدتر شده است 

).هزار نفر بود100کشته در هر34.1در ایران ن یر رر بور ر ر )ز
کشـور دارای وضـعیت قرمـز     25جدول ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی می گوید ایران در بـین  

.ایمنی در جاده ها در رتبه پنجم قرار گرفته است
ا خ ا ا گ ا ا ک .در شکل زیر وضعیت کشورها در رانندگی جاده ای مشخص استشکل

جهانیبهداشت سازمان : منبع 
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.فارس، تهران و خوزستان، به ترتیب استان هایی هستند که بیشترین آمار تلفات رانندگی در آنها ثبت شده استاستان 

سازمان پزشکی قانونی : منبع 



دا هاتصادفاتتعدادن د کبهخ عتفک دن الدخ 91
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ل ا ک ا خ ط خ 467ل 7 اش6 الگا ا ا با این حال در .دستگاه می باشد4670706بیشترین حجم تولید خودرو مربوط به خودرو پراید که معادل
.نمودار تصادفات رتبه دوم به این خودرو اختصاص پیدا کرده است

))  تحلیلی(الف( پلیس راهور ناجا:منبع



و سمند نسبت تصـادفات  خانواده پراید ، پیکان پژو، خانواده خودرو  4با بررسی آمار کل تولید و تصادفات 
سال انتهای تا تولید سال ابتدا از تولید است91به آمده زیر در ترتیب :به :به ترتیب در زیر آمده است 91به تولید از ابتدا سال تولید تا انتهای سال 

%3.4): 32876: ، تصادفات  958788: میزان تولید(سمند  -1
پژو-2 تولید(خانواده تصادفات3824131:میزان ،:127934:(3.3%

3.4% 3.3%
%3.3):127934:، تصادفات3824131:میزان تولید(خانواده پژو 2
%2.8): 57975: ، تصادفات 2062611: میزان تولید(پیکان  -3
اید-4 پ تولید(:خانواده تصادفات4670706:میزان ،:114799:(2 4%

2.8%

2.4%

%2.4):114799:، تصادفات4670706:میزان تولید(:خانواده پراید 4

این میان در تولید سهم باالترین پراید خودرو آنکه علیرغم که آنست از حاک ها نسبت دود(خودرو4این ح

سمند پژوخانواده پیکان )پراید ایکس
100)

حـدود  (خودرو 4این نسبت ها حاکی از آنست که علیرغم آنکه خودرو پراید باالترین سهم تولید در میان این 
.دارد اما نسبت تصادفات آن پایین ترین سهم را به خود اختصاص داده است%) 40

که با احتساب . این نسبت ها بدون بررسی علل تصادفات و تنها با توجه به نوع خودرو محاسبه شده است
مسائل فرهنگی، تخطی از سرعت، عدم رعایت حق تقـدم، عـدم توجـه بـه جلـو، نـاتوانی در       (سایر موارد 

فات ا ت ت ا نقل ل ل ت ا)ک خ نا ا فات ا ت خ ن تاث .تاثیر نوع خودرو بر تصادفات بسیار ناچیز خواهد بود) کنترل وسیله نقلیه، محور و ساعت تصادفات

صنعت، معدن و تجارتوزارت : منبع 



جاده تصادفات بروز عوامل جهانمهمترین در ای ای در جهانمهمترین عوامل بروز تصادفات جاده

ا تا ان اشت ا از ا شنا کا ط ت ش ا ا ش گزا آخ آخرین گزارش ارایه شده توسط کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، مهمتـرینراساسب
عوامل بروز تصادفات جاده ای به ترتیب شامل ارسال پیامک و مکالمه بـا تلفـن همـراه ،    
اننده آلودگ خواب الکل های دن نوش ف مص ن قوان عایت عدم و مجاز غ عت سرعت غیرمجاز و عدم رعایت قوانین ، مصرف نوشیدنی های الکلی ،خواب آلودگی رانندهس
، عدم تجربه کافی و ناشی بودن راننـدگان ،انجـام مشـاجره حـین راننـدگی ،خـوردن و       
اران بیم و اردار ب ان زن در ون خ قند افت مانند اتفاقات بروز ، رانندگ حین آشامیدن حین رانندگی ، بروز اتفاقاتی مانند افت قند خـون در زنـان بـاردار و بیمـارانآشامیدن

.دیابتی و سکته است

جهانیبهداشت سازمان : منبع 



د ا اد ادفات ت ز ل ا ع ت اه ا ایرانمهمترین عوامل بروز تصادفات جاده ای در
.دهددرصدی تشکیل می  52مهمترین عامل تصادفات جاده ای را خطای انسانی با سهم 

تخطی از سرعت مجاز
رسبقت غیر مجاز

چپ به انحراف 
رانندهو خواب آلودگیخستگی یی و ب و رو

5%

تصادفاتوقوععلل

54%

19%

22%

جلوبهتوجهعدم سرعتازتخطی
تقدمحقرعایتعدم و عصر ایرانصنعت حمل و نقل : منبعنقلیهوسایلکنترلدرناتوانی



تصادفات خصوص د توجه قابل ایدنکات پ خانواده های خودو خودورهای خانواده پرایدنکات قابل توجه در خصوص تصادفات

ا فا ا ت اال ا ت ال ش نا ا ان ا خ خ ا ف ک آن خالف بر خالف آنچه بی کیفیتی این خودرو در برخی از رسانه ها نام برده شـده اسـتعلت تعداد باالی تصادفات پراید
حـدود      کـه  خـودرویی  دلیلی جز تعداد باالی تولید این خودرو ندارد و طبیعتاً جز این نمی توان انتظار داشت که 

تگاه5 د ن دل آن دیاز ل ت های د خ کل از یک د ل ت زان داشته د آ فت کش جادههای جاده های کشور رفت و آمد داشته و میزان تولید یک سوم از کل خودروهای تولیدیاز آن درمیلیون دستگاه5
عوامل موثر دیگری نیـز در بـروز آن   که (حوادث جاده ای از در فعل و انفعاالت رانندگان ایرانی دارد، را در اختیار 

آمارباشدمصون)هستنددخیل مطمئناً که کرد عنوان باید حال عین رپاییندر قع ای خودروه در ادفات تص تصـادفات در خودروهـای قعـرپاییندر عین حال باید عنوان کرد که مطمئنا آمار.باشدمصون)هستنددخیل
در حقیقت اگر آن خودروها می باشد و کمیت و تعداد محدود تولید و یا حتی واردات به واسطه جدول نیز مطمئناً 

نیز دارد را تصادفات آمار ترین پایین که مطئمنـاًخودرویی باشـد داشـته را پراید همچون میلیونی تولید تیراژ تولید میلیونی همچون پراید را داشـته باشـد مطئمنـاخودرویی که پایین ترین آمار تصادفات را دارد نیز تیراژ
.آمار تصادفات باالیی خواهد داشتهمانند پراید 



تصادفات خصوص د توجه قابل ایدنکات پ خانواده های خودو خودورهای خانواده پرایدنکات قابل توجه در خصوص تصادفات

اب آ ایهاساس ها س ا ب ان ان ای خط ا ای اده ج تصادفات ل عا ین ت ه گذشته سالهای د 52شده 52شده در سالهای گذشته مهمترین عامل تصادفات جـاده ای را خطـای انسـانی بـا سـهمارایهاساس آماربر
درصدی تشکیل می دهد و مطمئناً نقش خطاهای انسانی با هر خودرویی در تصادفات اجتناب ناپذیر خواهد بـود  

این شده باعث پراید مورد در نقشکمیت مورد این در هم باز تصادفاتخودروو باشدآمار داشته باالی .باالیی داشته باشدآمار تصادفاتخودروو باز هم در این مورد نقش کمیت در مورد پراید باعث شده این

قابل انتقاد دیگر برداشت اشتباه برخی از رسانه ها از آمار باالی تصادفات یک خودرو و اتصال این موضوع به نکته 
در این خصوص باید اذعان داشت که خودروهای پراید جدید که بـا نـام خـانواده.مقوله کیفیت خودروها است

x100  درجـه کیفـی   عرضه می شود با توجه به استانداردسازی این محصول و ارتقاء سطح ایمنی و کیفی آن از
فا ا ت آ ا آ ا ا ا اضاف اش ا اخ ا ق ا ا خ ا باالتری از خودروهای پراید قدیمی را در اختیار داشته و اضافه بر این بر اساس آمار بدست آمده درصد تصادفاتاالت

این خانواده در مقابل خودروهای پراید قدیمی بسیار ناچیز بوده و جمع بندی دو محصـول بـا دو سـطح ایمنـی     
د د ا آ ا د د هت که ت ا از د خ کت کش ل ند شد دا خدشه اعث ت متفاوت باعث خدشه دار شدن برند و محصول یک شرکت خودروسازی است که بهتر بـود در ایـن آمـار درصـدتفا

.و پراید جدا از یکدیگر اطالع رسانی می شد X100 خودروهای
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سواریخودرو سیکلتموتور باروانت کامیون تریلیوکامیونت پیادهعابر

) عصر ایران( پلیس راهور ناجا:منبع



فوتمحل
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حادثهمحل بیمارستانبهانتقالحین بیمارستان

) عصر ایران( پلیس راهور ناجا:منبع



گعلت

8%

8%

مرگعلت

8%

58%26%

سربهضربه متعددهایشکستگی خونریزی فوقمشترکعلل

.بیشترین عامل فوت ضربه سر بوده، که از دالیل آن نبستن کمربند ایمنی بوده است

) عصر ایران( پلیس راهور ناجا:منبع



تصادفاتشدگانکشتهوضعیت
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