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  چكيده 
هـا  هاي بسياري را براي جبـران ايـن خسـارت   آمار تصادفات موتورسواران در كشور در سطح بااليي قرار دارد و شركتهاي بيمه هزينه 

هاي متفـاوتي  كنند، اين در حالي است كه رفتار موتورسواران و شرايط محيطي آنها يكسان نيست و موتورسواران با ريسكپرداخت مي

هـاي تصـادفات موتورسـواران از سـامانه تصـادفات      كنند. در اين تحقيق با روش اسنادي اطالعات مربوط به گـزارش موتورسواري مي

در ايـن تحقيـق    آوري گرديد.گذاري جمعها از سامانه شمارهطالعات مربوط به خصوصيات موتورسيكلتپليس راهنمايي و رانندگي و ا

سعي شده تا تأثير خصوصيات موتورسواران و محيط موتورسواري بر ميزان تصادفات آنها بررسي گردد. نتايج اين تحقيـق نشـان داده   

ت است و سن و داشـتن تجربـه موتورسـواري نيـز بـر خطـر تصـادف        هاي مختلف كشور متفاواست كه خطر موتورسواري در استان

  موتورسواران مؤثر است. بر اساس اين نتايج پيشنهاد شده است كـه شـركتهاي بيمـه حـق بيمـه يـا تخفيـف سـاليانه بيمـه را بـا توجـه            

ر بـراي موتورسـواراني كـه در    به خصوصيات موتورسوار و محل سكونت او تعيين نمايند. به اين ترتيـب انگيـزه اي بـراي احتيـاط بيشـت     

گردد. همچنين با مشخص شدن تفاوت در ميزان خطر استانهاي مختلـف، زمينـه بـراي توجيـه     معرض خطر بيشتري هستند فراهم مي

  گردد.  مسؤلين جهت ايمن تر كردن معابر كشور براي موتورسواران فراهم مي

  

  

   تجربه، استان ها، سن،موتورسواران، بيمه، تبعيض قيمت :كليدي يهاواژه

  

  

   مقدمه-1

ارزان و كارآمد  هينقل لهيوس كيبه عنوان  كلتيامروزه موتورس
 ني) ا1399و همكاران،  اني(جواد شود،يمردم شناخته م نيدر ب

 بياز آســ يكــيســواران  كلتياســت كــه موتورســ يدر حــال
 باشـند يموتورسواران مـ  ،يافراد در تصادفات رانندگ نيرتريپذ

) 1396 وك،(مرفـ  يچهارم كل تلفات رانندگ كيكه در حدود 
از بابت پرداخت  مهيب يشركتها انيم ني. در اشونديرا شامل م
ـ ا يو جـان  يمال يخسارتها  هـاي نـه يتصـادفات متحمـل هز   ني

آنهـا منتقـل    انيمتعاقباً به مشتر هانهيهز نيكه ا شونديم ياديز
 اتياست كه موتورسـواران بـا خصوصـ    يدر حال ني. اگردديم

ـ مختلف با م يفن اتيبا خصوص هاكلتيمختلف و موتورس  زاني
 يآمـار  ليـ مقالـه بـا تحل   نيـ مواجه هستند. در ا يتخطر متفاو

اطالعات مرتبط به تصادفات موتورسواران در منـاطق مختلـف   
 ريدر تصـادفات، تـاث   ريموتور سواران درگ اتيكشور و خصوص

 هـاي هيشده و توصـ  يتصادفات آنها بررس زانيعوامل بر م نيا
ارائه  نهيزم نيدر ا مهيب يهاشركت يگذاراستيس يمناسب برا

 توانيقابل استفاده م ياستهاياست. به عنوان نمونه از س دهيگرد
 يهاه آموزشيارا اي سكير زانيمتناسب با م مهينرخ ب نييبه تع

هـا  آمـوزش  نيه ايپرخطر اشاره كرد. ارا گذاران مهيمناسب به ب
 يگدر همـاهن  گـر مهيب ينباشد، ول گرمهيممكن است برعهده ب

و  شـنهاد يپ توانـد يمـ  يانتظـام  يرويـ مرتبط مثـل ن  يبا نهادها
 يقبلـ  قاتيتحق ه آموزشها را انجام دهد.يارا يالزم برا يريگيپ

نشان داده است كه خدمات  گذارانمهيب تيدر مورد جلب رضا
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 يبرا ياريبس تيشده از اهم افتيدر متيه شده در مقابل قيارا
ـ برخـوردار اسـت (رنجبرفـرد و بخت    گذارانمهيب )، 1392 ،ياري

 هاكلتيموتورس اتيدر صورت عدم توجه به خصوص ،نيبنابرا
 يهـا كلتيموتورسـ   آنهـا،  مـه يحق ب نييو موتورسواران در تع
در معـرض خطـر هسـتند،     شـتر يكه ب يپرخطر و موتورسواران

بدون توجـه بـه    مه،يب هاينهيهز يو بار مال شونديمشخص نم
همـه آنهـا    يآنها بر رو هينقل ليو وسا گذارانمهيب اتيخصوص

كه با عـدالت فاصـله    نيموضوع ضمن ا ني. اشوديقرار داده م
ــان س ــتگذاريدارد، امك ــهيب ياس ــادفات   م ــاهش تص ــت ك جه

  .برديم نيرا از ب كلتهايموتورس
 

  ه تحقيقپيشين -2
بـا   يقـ ي) در تحق1399زاده و بهادر ( يخان ،يياسكو ياصغر   

 ها،به كشف الگوهاي پنهان داده يداده كاو ياستفاده از روشها
شخص ثالث پرداختند.  مهيگذاران ب مهبي بندي طبقه راستاي در

موجود در مجموعه داده متعلـق بـه    يآنها با استفاده از داده ها
چهارصد هزار نمونـه   از شيكه حاوي ب مهياز شركتهاي ب يكي

 رگـذاري يتأث زانيـ ثبت شده در پنج سال بود، نشان دادند كـه م 
ـ در وقوع خسارت به ترت رهايمتغ ـ اولو بي عبارتنـداز: نـوع    تي

ـ ارز جيخودرو، نوع پالك، سن خودرو و گروه خودرو. نتا  يابي
خسارت و  قتريدق ينيشبيمشخص كرد كه  براي پ نيآنها همچن

 هـاي يژگيمـرتبط بـا و   شـتري يب هايادهبه د سكيپر ر انيمشتر
خود  قي) در تحق1398( يو رمضان كيآقاب.  باشديم ازيراننده ن

و كـاهش   يموتورسواران، احداث شانه آسـفالت  يمنيدر مورد ا
 هـاي راه كينزد يعمران اتياز عمل يناش يساختمان هاينخاله

 يمنــيا شيافــزا يبــرا يرا بــه عنــوان راهكــار يبــرون شــهر
) با 1394و بهروان ( مقدم  موتورسواران مورد توجه قرار دادند.

 يتعرفه گـذار  يبرا يراهكار ،يداده كاو يكهاياستفاده از تكن
كه آنها  يينمودند.  داده ها شنهاديشخص ثالث پ مهيب يبرا ايپو

و  ايمـه يسـوابق ب  ،يياستفاده كردند شـامل اطالعـات خـودرو   
ـ ليم 2/7نامه و  مهيب ونيليم 30 يهايژگيو خسـارت بـوده    وني

بهزاد زهره وندي، پيمان اسدي، وحيد منصف كسـمايي،   است.
)، در 1393، حنــان ابراهيمــي (عاشــوري آرشنا تاجيــك، حســ
اپيـدميولوژي تصـادفات موتـور     يتحت عنـوان بررسـ   يقيتحق

تصـادفات   يبـا هـدف بررسـ    1391سيكلت در رشت در سال 
 ديرسـ   جـه ينت نيبه ا ايناشي از موتورسيكلت تصادفات جاده

ي نظام سـالمت  يك معضل عمده كلتيكه تصادفات موتور س
 1391مطالعه توصيفي مقطعي از ابتدا تا انتهاي سال است. اين 

بر روي كليه بيماران مورد تصـادف بـا موتورسـيكلت بسـتري     
بيمارستان پورسـيناي رشـت صـورت     2و  1شده در اورژانس 

مكانيسم تصـادف، فصـل    ،گرفت. متغيرهايي شامل سن، جنس
بروز تصادف، روزهاي بستري، مكان آناتوميك ترومـا، وجـود   

وميـر بررسـي    يا در رفتگي، نياز به جراحـي و مـرگ  شكستگي 

 3013شد. در مجمـوع   SPSS Ver 16ها وارد برنامه  شد. داده
درصد از مصـدومان مـرد    91/7مورد تصادف با موتورسيكلت، 

 35/2 و بـود  سـال  29/74 ±14/38بودند. ميانگين سـني افـراد   
 59/4. داشـتند  قـرار  سال 30-21 سني رده در مراجعين درصد

 »ماشـين  بـا  موتـور  تصـادف « مواجهه علت با مراجعين صددر
 فصـل  در) درصـد  34/1( افـراد  اكثريـت . بودند نموده مراجعه
يه آسيب ديده بـه  ناح بيشترين. بودند شده سانحه دچار تابستان

درصـد)، ناحيـه    23/2ترتيب در ناحيـه سـر و گـردن بودنـد (    
اندام درصد) و سپس  21/9درصد)، اندام تحتاني ( 22صورت (
درصد از مراجعين فـوت   2/5درصد) بود و تنها  18/9فوقاني (

ــا      ــادفات ب ــزان تص ــه مي ــان داد ك ــه نش ــن مطالع ــد. اي نمودن
تــر  موتورســيكلت در مــردان جــوان در فصــل تابســتان شــايع 

قـوانين ايمنـي و تعيـين محـدوديت      يمباشد. با اجرا و تحك مي
جامعـه   سني براي موتورسواران شـايد بتوانـد از تصـادفات در   

ترابي، محمـدجواد طراحـي، غفـارعلي محمـودي      امين بكاهد.
ــه بررســ 1388( ــواري و    ي)، ب ــادفات موتورس ــعيت تص وض

هاي بيمارستاني آن در مراجعان بيمارستان شـهداي خـرم    هزينه
ــدميولوژيك  ــژوهش يــك مطالعــه اپي ــن پ ــد. اي ــاد پرداختن  -آب

اقتصــادي و از نــوع توصــيفي اســت كــه در جريــان آن همــه  
مورد) مراجعـه كننـده    375( تورسيكلتمان تصادفات مومصدو

به اورژانس بيمارستان شهداي عشاير شهرستان خرم آباد از تير 
به مدت يك سال مورد بررسي قـرار   1385تا تير ماه  1384ماه 

اي،  هاي پـژوهش از طريـق مصـاحبه و پرسشـنامه     گرفتند. داده
سـتاني و  سؤال در زمينـه متغيرهـاي جمعيتـي، بيمار    20حاوي 
و  SPSSافــراز آمــاري  آوري و از طريــق نــرم جمــع اي، هزينــه
هاي آماري مناسـب، ماننـد كـاي دو و آنـاليز واريـانس،       آزمون
مصـدوم در   375تحليل شدند. در اين پژوهش، تعداد  و  تجزيه

بيمارستان موردنظر بر اسـاس متغيرهـا و اهـداف طـرح مـورد      
 ثـر درصـد) در ا  4فـر ( ن 15بررسي قرار گرفتند. از اين تعـداد،  

درصد از مصدومان  9/89تصادف جان خود را از دست دادند. 
درصد) در دامنـه   8/56مرد و بقيه زن بودند. بيشتر مصدومان (

 5/51قرار داشتند. محل وارد شدن ضربه اوليه در  16-25سني 
درصد موارد به صورت اشتراكي (تركيبـي از چنـد نـوع محـل     

به پـا و در   ضربهدرصد  21,6ردن)، ضربه عمدتاً سر، سينه و گ
درصد از موارد، ضربه فقط به سر وارد شده بـود. علـت    3/17

درصد از مـوارد   25/56نهايي فوت در متوفيان اين حوادث در 
درصـد داراي   9/86ضربه به سر بود. در بـين كـل مصـدومان،    

گواهينامه و بقيه فاقد گواهينامـه راننـدگي بـا موتـور سـيكلت      
حـين راننـدگي، فاقـد كـاله      دررصد از مصدومان، د 92بودند. 

ايمني بودنـد. كـل هزينـه بسـتري و سـرپايي ايـن مصـدومان        
درصد از كل حـوادث و   1/4ريال بود. در حدود  981572746

ــتان را     ــه بيمارس ــاعي ب ــدي) ارج ــدي و غيرعم ــوانح (عم س
درصد از كل مصدومان ناشي از  7/14مصدومان مورد مطالعه و 

و موتـور) را مصـدومان    يـل و ترافيكي (اتومبحوادث رانندگي 
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درصـد از كـل    2/1دهنـد.   حوادث موتورسـواري تشـكيل مـي   
بيماران بستري بيمارستان در سال مذكور را مصدومان بسـتري  

دهند.  شده ناشي از تصادف موتورسواري به خود اختصاص مي
بر اساس آزمون ضريب همبستگي پيرسون، بين تعداد راكبان و 

) و كل مـدت زمـان   P=0.03ستري در اورژانس (مدت زمان ب
دار  اي معنـي  ها رابطه بستري بيماران با كل هزينه بيمارستاني آن

). با توجه به نتايج اين پژوهش، بايد P<0.0001مشاهده شد (
هـاي   هاي قانوني بـراي اخـذ گواهينامـه    هايي مانند پايش برنامه

اي افـزايش  سازي اجتماعي بر هاي فني و فرهنگ معتبر، آموزش
استفاده از اين وسايل نقليه در جهـت كـاهش اثـرات     درايمني 

ــل   ــا از ايــن طريــق از تحمي ايــن تصــادفات طراحــي گــردد ت
هاي مستقيم و غيرمستقيم ايـن حـوادث بـر دوش نظـام      هزينه

)، 1385احمد شهال، سعيد چاره ساز (  سالمت جلوگيري شود.
كلت در مدت هاي ناشي از تصادفات موتورسي آسيب يبه بررس

دو سال در مركز آموزشي درماني شهيد مطهري دانشگاه علـوم  
هـاي اخيـر موتورسـيكلت در     پزشكي اروميه پرداختند. در سال

كشور ما به صورت انبـوه توليـد و مـورد اسـتفاده روز افـزون      
درصــد  42گيــرد.  جــوان و طبقــات متوســط قــرار مــي دانمــر

كلت تشـكيل  تصادفات در شهر تهـران را تصـادفات موتورسـي   
دهد. هدف از مطالعه اخير بررسي تصادفات موتورسـيكلت   مي

هـاي مصـدومين    باشد. در اين مطالعه تمام آسيب در اروميه مي
 1382-1383سوار بستري شده در مدت دو سال  موتورسيكلت

آموزش درماني شهيد مطهـري اروميـه مـورد بررسـي      كزدر مر
ر اثر آسيب ناشي نفر ب 695قرار گرفتند. در طول مدت بستري 

از تصادفات بستري شده بودند. ميزان مـوارد بسـتري در سـال    
 96درصـد افـزايش داشـت.     16,6، 1382نسبت به سال  1383

 15-24نفـر در گـروه سـني     391درصد مصدومين مرد بودند. 
درصد مصدومين از كاله ايمني اسـتفاده نكـرده    94. بودندسال 

موجب بروز ضـربه مغـزي و   بودند. عدم استفاده از كاله ايمني 

هاي صورت در حد باالتر از معمـول شـده بـود. در     شكستگي
هـاي موتورسـواران را    آمار مصدومين ترافيك بيشترين آسـيب 

 وانـي دهـد. از نظـر فرا   هاي اندام تحتاني تشكيل مـي  شكستگي
درصد در رديف اول  64,5ها در اين مطالعه ضربه مغزي  آسيب

درصد در رديف دوم  41با ميزان  هاي اندام تحتاني و شكستگي
درصـد   7,7هاي صـورت   هاي استخوان قرار داشتند. شكستگي

نيز قابل توجه بودند. در اين بررسي علت عمده مرگ بيمـاران  
از كاله ايمنـي   ستفادهداد. با ترغيب ا را ضربه مغزي تشكيل مي

توان آمار ضربه مغزي را پايين آورد و با تغييرات در طراحي  مي
هـاي انـدام    رسيكلت و استفاده از لباس ايمنـي شكسـتگي  موتو

هـاي   )، در پژوهش2014داندونا ( تحتاني قابل پيشگيري است.
خود در زمينه تصادفات موتورسيكلت در كانادا به ايـن نتيجـه   
رسيد كه موتورسيكلت به عنوان عامل تفريح شامل اسـتفاده از  

؛ و اين شيوه باشد الكل و مواد مخدر، رقابت طلبي و نمايش مي
آورد.  اســتفاده، زمينــه مناســبي را بــراي تصــادفات فــراهم مــي

همچنين عوامـل محيطـي و فنـي نيـز شـامل هـواي نامسـاعد،        
... بر افـزايش تصـادف در ايـن گـروه      موتورسيكلت معيوب و

) در تحقيقــي كــه در مــورد 2012( ژو و همكــاران افزايــد. مــي
انجام شده بود، نشـان  تصادفات موتورسواران در كشور تايوان 

سال، نپوشـيدن كـاله ايمنـي، مسـتي و      60دادند كه سن باالي 
نداشــتن گواهينامــه معتبــر مهمتــرين عوامــل بــروز تصــادفات 

)، نيـز  2010يانيس و همكاران ( موتورسواران در تايوان هستند.
به اين نتيجه رسيدند كه از عوامل مهـم انسـاني تأثيرگـذار بـر     

به سن راكب موتورسـيكلت، تجربـه،   توان  ريسك تصادف، مي
دهند كه  گواهينامه و مصرف الكل اشاره كرد. مطالعات نشان مي

تر و پيرتـر، بـدون گواهينامـه، كـم      موتورسيكلت سواران جوان
تجربه و موتورسيكلت سواراني كـه الكـل مصـرف     تجربه يا بي

  اند، داراي ريسك بيشتري در تصادفات هستند. كرده

 

 

 بر كلبه ميزان تغييرات هزينه  ايحاشيههزينه  خرد اقتصاد	رد  
 بخواهيم اگر. شود مي گفته واحد يكتوليد به اندازه  افزايش اثر

 بـا  است برابر ايحاشيه هزينه كنيم، بيان ديفرانسيلي صورت به
  .بر اثر تغيير يك واحدي خروجي هزينه كل	تغييرات ميزان

�� =
���		

��
					 

  كه در رابطه فوق

TC  هزينه كل و :  

Q.مقدار كاال يا خدمات است :  

 ني، درآمـد كـل حاصـل از آخـر    ييدر اقتصاد خرد، درآمد نهـا 

واحد فـروش   نيآخر دهد يواحد فروش كاال است، كه نشان م

 بـه  بخـواهيم  اگر است. كاال چه مقدار به درآمد كل اضافه كرده

 بـا  اسـت  برابـر  ايحاشيه درآمد كنيم، بيان ديفرانسيلي صورت

  .بر اثر تغيير يك واحدي خروجي كل درآمد	تغييرات ميزان



1401، بهار 110، سال بيستم، دوره اول، شماره فصلنامه علمي جاده  

 

122 

 

�� =
��

��
 

  كه در رابطه فوق

R  درآمد كل و :  

Q.مقدار كاال يا خدمات است :  

در بازارهاي انحصاري فروشنده اين امكـان را دارد كـه قيمـت    

ولي فروشنده بايد به اين  محصوالت خود را رأساً تعيين نمايد.

نكته توجه داشته باشد كه بـا افـزايش قيمـت تقاضـا و متعاقبـاً      

كند. براي افزايش سـود فروشـنده،   درآمد او نيز كاهش پيدا مي

   (MC)ايبهترين قيمـت نقطـه تقـاطع منحنـي هزينـه حاشـيه      

. (Varian, 1984)اسـت  (MR)اي با منحني درآمـد حاشـيه  

  دهد.مي اين موضوع را نشان 1شكل 

                                         

  تعيين قيمت در بازار انحصاري .1شكل 

فرض كنيد در بازار دو نوع مشتري وجود داشته باشد كه هزينه 

اي محصول مورد نياز يكي از آنها بيشتر از ديگري باشد، حاشيه

اگر اين دو نـوع مشـتري را بتـوان از هـم جـدا كـرد، در ايـن        

خواهيم داشت كه دو قيمـت   ’MCو  MCصورت دو منحني 

اي براي آنها به دست خواهد آمد. مشترياني كـه هزينـه حاشـيه   

 ،P، قيمـت بيشـتري،   MCمحصول مورد نياز آنها بيشتر است، 

اي محصول مورد نياز بايد بپردازند و مشترياني كه هزينه حاشيه

  ، بايـد بپردازنـد.   ’p، قيمـت كمتـري،   ’MCآنها كمتـر اسـت،   

  به اين ترتيـب عرضـه كننـده بيشـترين سـود را در ايـن بـازار        

به دست خواهد آورد. هرچه فروشنده بتواند مشتريان خـود را  

بيشتري را جـذب  سود  به تعداد گروههاي بيشتري تقسيم كند،

ه دهنـده  يـ كنيم كه بيمه وسايل نقليـه ارا خواهد كرد. فرض مي

اي باشد و بتواند مشـتريان خـود را بـه    انحصاري خدمات بيمه

نسبت خطرناك بودن شرايط آنها تقسيم بنـدي كنـد. همچنـين    

اي را برابــر بــا هزينــه خســارت هزينــه عرضــه خــدمات بيمــه

هـاي  دفاتر و ديگر هزينه پرداختي در تصادفات به عالوه هزينه

كنيم، در اين شرايط بيمه با تقسيم كردن مشتريان بيمه فرض مي

توانـد ضـمن افـزايش    خود به گروههاي پرخطر و كم خطر مي

  سود خود، رانندگان را تشويق به رانندگي كم خطرتر بنمايد.

  روش تحقيق-3

روش تحقيق حاضر بـا توجـه بـه هـدف پـژوهش، از انـواع         

. همچنـين از لحـاظ روش گـردآوري    كاربردي استات تحقيق

داده هاي تحقيق، جـزء تحقيقـات توصـيفي از نـوع پيمايشـي      

  اســت. از ابــزار پرسشــنامه محقــق ســاخته بــراي جمــع آوري 

هـا از لحـاظ   هاي تحقيق استفاده شـده اسـت و پرسشـنامه   داده

روايـي محتـوا مـورد تاييــد صـاحبنظران و متخصصـان حــوزه      

قرار گرفت. همچنين افراد نمونـه تحقيـق   ترافيك و شهرسازي 

دسترس، انتخاب گرديدند كـه تعـداد    نيز به روش تصادفي در

نفـر از كارشناسـان    50نفر از رانندگان انواع وسـيله نقليـه،    50

نفر از مسافران متـروي تهـران بـه     300راهنمايي و رانندگي و 

  spssها بـا نـرم افـزار   هاي تحقيق پاسخ دادند و دادهپرسشنامه

  و نيز برنامه اكسل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.  24نسخه 
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  تحقيق هاييافته-4

هـا از  در اين مرحله از كـار آمـار مربـوط بـه موتورسـيكلت        

گذاري اخذ شده است و آمار مربوط به تصادفات سامانه شماره

موتورسواران نيز از سامانه مرفوك شده اسـت. جامعـه آمـاري    

موتورهاي شماره گذاري شده، كليه افـرادي  تحقيق شامل كليه 

شود كـه بـا   كه گواهينامه موتور گرفته اند و كليه تصادفاتي مي

موتورسيكلت مـرتبط بـوده اسـت. در ايـن مرحلـه از تحقيـق       

هـا شـامل مـوارد    اطالعات مربوط به تصـادفات موتورسـيكلت  

  زيراخذ شده است:

  تاريخ و زمان تصادف،

  سارتي)،نوع تصادف (جرحي، فوتي و خ

  سيستم موتورسيكلت،

  مقصر يا غيرمقصر بودن،

  نوع حركت در زمان تصادف،

  آثار به جاي مانده از تصادف،

  جنس، سن، تحصيالت، شغل، نوع گواهينامه موتورسوار،

  علت تامه تصادف،

  علت قضايي تصادف،

  محل تصادف (استان، شهر و آدرس) و 

  ).1399مواردي از اين قبيل (سادات حسيني، و عزيزي، 

تعداد تصادفات موتورسواران در اسـتانهاي مختلـف نيـز قابـل     

اين تعداد بـراي برخـي اسـتانها     2باشد و در شكل محاسبه مي

هـاي پرجمعيـت بـه    ذكر شده است. اكثر تصـادفات در اسـتان  

جـا   ،ترتيب تهران، اصفهان و خراسان رخ داده است. بنـابراين 

دارد كه تمركز فعاليت براي افزايش ضريب نفوذ بيمه  در ايـن  

 . باشدها استان

  

  تعداد تصادفات در برخي استانهاي كشور .2شكل 

با توجه به اين كه براي محاسبه ريسك تصادف موتورسـواران  

ها نسبت به تعداد كل آنها توجه نمود، بايد به تعداد تصادفات آن

هاي شماره گذاري شده در هـر اسـتان   آمارتعداد موتورسيكلت

نسبت تعداد تصـادفات   آمده است. 3 شكلبرداشت شده و در 

هاي شماره گـذاري  ها به تعداد كل موتورسيكلتموتورسيكلت

شده به عنوان معياري از خطرناك بودن وضعيت آن استان براي 

نسبت تعـداد   1باشد. در جدول ن قابل استفاده ميموتور سوارا

هـاي  ها بـه تعـداد كـل موتورسـيكلت    تصادفات موتورسيكلت

  .گذاري شده در هر استان مشخص شده استشماره

 

 

  تعداد موتورسيكلتهاي شماره گذاري شده به تفكيك استان .3شكل 
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  كل موتورسيكلتهاي شماره گذاري شدهها بهنسبت تصادفات موتورسيكلت .1جدول                                  

شماره گذاريتعداد  استان گذاري شدهنسبت تعداد تصادفات به تعداد موتورسيكلت شماره تعداد تصادفات   

 %0.9 3830 412540 بوشهر

 %1.7 947 56564 قزوين

 %2.3 4593 202173 يزد

 %2.4 1783 75004 مركزي

 %2.9 799 27354 اردبيل

 %3.0 1832 61268 كردستان

 %3.4 10316 304582 فارس

 %3.4 10990 322963 خوزستان

 %3.4 3054 88785 خراسان جنوبي

 %3.6 2505 69970 سيستان و بلوچستان

 %3.6 3601 99284 همدان

 %4.0 891 22115 كهكيلويه و بويراحمد

 %4.1 4200 102278 مازندران

 %4.1 3090 74520 زنجان

 %4.3 4564 105072 هرمزگان

 %4.5 1455 32456 چهارمحال و بختياري

 %4.8 3274 67882 آذربايجان غربي

 %4.8 16827 348221 خراسان رضوي

 %4.9 1737 35458 كرمانشاه

 %4.9 9064 183639 كرمان

 %4.9 24066 486743 اصفهان

 %5.0 7677 155058 گيالن

 %6.2 3210 52007 لرستان

 %6.2 3179 51124 سمنان

 %6.5 912 14013 ايالم

 %6.9 7349 106422 گلستان

 %7.2 6610 91347 آذربايجان شرقي

 %7.3 40979 560131 استان تهران

 %7.6 3090 40829 خراسان شمالي

 %13.4 7563 56564 قم

 

         

استان قم با اختالف نسبت به ديگر استانها خطرناكترين    

تواند وضعيت را از لحاظ موتور سواران دارد. اين موضوع مي

در تعيين نرخ بيمه موتورسواران در اين استان مورد توجه قرار 

گيرد. همچنين با همكاري پليس و شهرداري اين استان 

دات الزم براي ايمن سازي شهرهاي اين استان انجام تمهي

  گيرد. 
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  ها نمودار نسبت تعداد تصادفات موتورسيكلت 4در شكل 

هاي شماره گذاري شده در هر استان به تعداد كل موتورسيكلت

 زانيم نييتع يبرا يسن موتورسواران به عنوان مالك آمده است.

و  ييافسران راهنما .باشديآنها قابل توجه م يريپذ سكير

سن رانندگان و توجه به  دنيدر صحنه تصادف با پرس يرانندگ

 يسن افراد از رو نيآنها و در صورت ضرورت تخم نامهيگواه

 5 لشك. در دهنديم صيظاهر آنها سن موتورسواران را تشخ

تعداد موتورسواران تصادف كرده در هر بازه  يدرصد فراوان

  . استذكر شده  ،يسن

  

   

  ها به تعداد موتورسيكلتهاي شماره گذاري شدهنسبت تعداد تصادفات موتورسيكلت .4شكل 

  

  

  يتعداد موتورسواران تصادف كرده در هر بازه سن يدرصد فراوان .5 شكل
  

 ياكثر موتورسواران شود،يمشاهده م 5گونه كه در شكل  همان

. اندسال قرار داشته 28تا  23 سني بازه در اندكه تصادف كرده

 نيدر هم زيكه اكثر موتورسواران ن نيموضوع با توجه به ا ناي

. نكته جالب توجه رسديبه نظر م يعيقرار دارند، طب يبازه سن

از  يقابل توجه رصداست كه د نينمودار ا نيدر ا

هستند.  نامهيسال سن دارند و فاقد گواه 18 ريموتورسواران ز

 نييبا توجه به سن موتورسواران تع مهيحق ب رددگيم شنهاديپ

سال قرار دارند،  28تا  23كه در سن  يگردد و موتورسواران

مدت زمان گذشته از  6در شكل بپردازند.  يشتريب مهيحق ب

تاريخ اخد گواهينامه موتورسواران تصادف كرده نشان داده 

شود، گونه كه در اين شكل مشاهده ميشده است. همان

بيشتر دچار  ،اندموتورسواراني كه به تازگي گواهينامه گرفته

توان حق بيمه بيشتري براي آنها مي ،بنابراين .شوندتصادف مي

 تعيين نمود.
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  مدت زمان گذشته از تاريخ اخد گواهينامه .6شكل   

بخشهاي قبلي گفته شد، سن، تجربه و استان همان گونه كه در 

 ،موتورسواران بر ميزان تصادفات آنها تأثيرگذار است. بنـابراين 

 بيمههايي بر همين مبنا تعريف نمود كه بتوان حق بايد شاخص

را به تناسب ميزان خطر موتورسواران تعيين كـرد. بـراي سـن    

  شود:موتورسواران شاخص زير پيشنهاد مي

	
����� =
��	��	
�

�����	��
 

  كه در رابطه فوق 

AgeIndex ،شاخص سن در تصادفات :  

NoAccAge تعداد تصادفات در هر بازه سني و :  

TotalAcc .تعداد كل تصادفات موتورسواران مي باشد :  

  شود:براي ميزان تجربه موتورسواران شاخص زير پيشنهاد مي

������� =
��	�����

�����	��
 

   فوقكه در رابطه 

ExpIndex ،شاخص تجربه گواهينامه در تصادفات :  

NoAccExp :  تعداد سال كه از اخذ گواهينامه آنها گذشته باشد وتعداد تصادفات موتورسواران با  هر  

TotalAcc باشد.: تعداد كل تصادفات موتورسواران مي  

  شود:اطالعات براي شاخص استان محل سكونت موتورسواران شاخص زير پيشنهاد مي

�������� =
��	������

�����	��
 

  كه در رابطه فوق 

ProvIndex ،شاخص استان محل سكونت در تصادفات :  

NoAccProv تعداد تصادفات موتورسواران ساكن در هر استان و :  

TotalAcc .تعداد كل تصادفات موتورسواران مي باشد :  

  آيد:با داشتن شاخصهاي فوق شاخص خطر تصادف موتورسواران از رابطه زير به دست مي

�������� = 	
����� ∗ ������� ∗ �������� 
هر قدر مقدار اين شاخص بيشتر باشد، ريسك تصادف موتورسوار بيشتر است و در نتيجه حق بيمه بيشتري بايد از موتورسوار اخذ نمود. 

  توان استفاده كرد.گيري در مورد حق بيمه آنها مياز اين شاخص براي رتبه بندي موتورسواران و تصميم

 
 

سالگي با  20به عنوان مثال فرض كنيد يك موتورسوار در سن 

يك سال سابقه دريافت گواهينامه در شهر تهران براي دريافـت  

بيمه مراجعه كـرده اسـت، شـاخص سـن ايـن موتورسـوار از       

، 1، شاخص استان محل سكونت از جدول 15/0، مقدار 5شكل

به دست  23/0، مقدار  6% و شاخص تجربه از شكل3/7مقدار 

آيد و در نتيجه شاخص خطر تصـادف ايـن موتورسـوار از    مي

  آيد:رابطه زير به دست مي

RiskIndex=0.15*0.073*0.23=0.0025 
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   گيرينتيجه-5
     

در اين تحقيق به بررسي تـأثير سـن، اسـتان محـل سـكونت و      
تجربه موتورسواري بر ايمني موتورسواران پرداخته شده است. 
براي تعيين اين عوامل از گزارشهاي تصادفات موتورسواران در 

هـاي  كل كشور و آمار شماره گذاري موتورسـيكلتها در اسـتان  
كـه   مختلف استفاده شده است. در اين تحقيـق مشـخص شـد   

سن، استان محل سـكونت و تجربـه موتورسـواري بـر تعـداد      
  تصادفات موتورسواران تأثير دارد. 

اي براي محاسبه شاخص خطر تصادف هر موتور روش ساده  
سوار پيشنهاد شده است كه بسته به سن، اسـتان محـل شـماره    
گذاري موتورسيكلت و مدت زمان گذشته از اخـذ گواهينامـه،   

گردد. اين شاخص براي تعيين تعيين مي ميزان خطر موتورسوار
حق بيمه يا نحوه محاسبه تخفيف بيمه قابل استفاده است. ايـن  

هـاي فعـال در زمينـه بيمـه     نتيجه ممكن اسـت بـراي شـركت   
موتورسيكلت جالب توجه باشد و آنـان بتواننـد بـا اسـتفاده از     
روش  تبعيض قيمت بين بيمه گذاران كم خطر و پرخطر، سود 

توانـد  به دست آورند. ضمن اين كه همين روش ميبيشتري را 
ها بـه بـاال   جهت فرهنگسازي ترافيك و تشويق مسئولين استان

  بردن ايمني موتورسواران در آن استانها مؤثر باشد.
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ABSTRACT 

Rate of accident among the motorcyclists is very high in Iran and insurance companies cost 

a lot for these damages. However, motorcyclists’ behavior and their circumstance are not 

the same, and motorcyclists drive with different risks.  In this research, the effect of 

motorcyclists’ characteristics and their circumstances on their rate of accident is studied, 

using motorcyclists’ accident reports. It is shown, that, risk of accident varies for different 

provinces. In addition, it is shown, that age and driving experience have significant effect 

on the risk of accident. Based on these result, it is suggested, that insurance companies 

calculate insurance price or its discounts according to the motorcyclists’ characteristics and 

their habitancy. These can impulse risky motorcyclists to be more cautious and can 

impulse government agencies to build safer roads. Considering that, different provinces 

and different motorcyclists have different risk of accident; insurance companies can 

achieve more profit using unequal pricing policy. 
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