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شناخت نظری علل و انگیزه های موتورسواران در عدم رعایت •
ایمنی

دیگرآشنایی با وضعیت ایمنی موتورسواران در برخی کشورهای•
در کشورموتورسواران تصادفات بررسی آمار •
پیشنهاد راهکارهایی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه •
پیشنهاد راهکارهایی برای کاهش پرداخت خسارت از طرف •

بیمه



وضعیت کشورهای دیگر
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درصد استفاده از کاله ایمنی در بین موتورسواران آمریکا

Year Percent Year Percent

2000 71% 2014 64%

2005 48 2015 61

2010 54 2016 65

2012 60 2017 65

2013 60 2018 71



وضعیت کشورهای دیگر
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Year
Fataliti

es

Registered

motorcycles

Fatality rate per

100,000 registered

motorcycles

Vehicle miles

traveled

(millions)

Fatality rate per

100 million vehicle

miles traveled

2007 5,174 7,138,476 72.48 21,396 24.18

2008 5,312 7,752,926 68.52 20,811 25.52

2009 4,469 7,929,724 56.36 20,822 21.46

2010 4,518 8,009,503 56.41 18,513 24.40

2011 4,630 8,437,502 54.87 18,542 24.97

2012 4,986 8,454,939 58.97 21,385 23.32

2013 4,692 8,404,687 55.83 20,366 23.04

2014 4,594 8,417,718 54.58 19,970 23.00

2015 5,029 8,600,936 58.47 19,606 25.65

2016 5,286 8,679,380 60.90 20,445 25.85

تلفات موتورسواران در کشور آمریکا



آمریکاساعات تصادف موتورسواران در 
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Day of Week

Weekday Weekend Total

Number Percent Number Percent Number Percent

Motorcyclist

s killed

Midnight to 3 

am

174 6.3% 313 12.5% 487 9.2%

3 am to 6 am 81 2.9 100 4.0 181 3.4

6 am to 9 am 264 9.5 69 2.8 333 6.3

9 am to Noon 252 9.1 200 8.0 452 8.6

Noon to 3 pm 456 16.4 380 15.2 836 15.8

3 pm to 6 pm 665 23.9 483 19.3 1,148 21.7

6 pm to 9 pm 515 18.5 562 22.5 1,077 20.4

9 pm to 

Midnight

362 13.0 375 15.0 737 13.9

Unknown 9 0.3 15 0.6 35 0.7

Total 2,778 100.0% 2,497 100.0% 5,286 (1) 100.0%



آمریکانرخ تلفات موتورسواران نسبت به وسایل نقلیه دیگر در کشور 

Fatality rate Motorcycles Light trucks Passenger cars

Per 100,000 registered vehicles (2007) 72.48 12.36 12.05

Per 100 million vehicle miles traveled 

(2007)

24.18 1.10 1.07

Per 100,000 registered vehicles (2016) 60.90 7.80 9.94

Per 100 million vehicle miles traveled 

(2016)

25.85 0.73 0.93

Percent change, 2007-2016

Per 100,000 registered vehicles -16.0% -36.9% -17.5%

Per 100 million vehicle miles traveled 6.9 -33.6 -13.1
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موتورسواراندرصد انواع تصادفات 

ازعدبکهموتورسوارانیشاملواستتصادفصحنهدرتلفاتبهمربوطآماراین
.شودنمیاند،شدهکشتهصحنهازانتقال 6



کشورتعداد تصادفات در برخی استانهای 

.تاسدادهرخخراسانواصفهانتهران،ترتیببهپرجمعیتاستانهایدرتصادفاتاکثر
.باشدهااستانایندربیمهنفوذضریبافزایشبرایفعالیتتمرکزکهداردجابنابراین

7



استانتعداد موتورسیکلتهای شماره گذاری شده به تفکیک 
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استاننسبت تعداد تصادفات موتورسیکلتها به تعداد کل موتورسیکلتهای شماره گذاری شده در هر 

موضوعنای.داردسوارانموتورلحاظازراوضعیتخطرناکتریناستانهادیگربهنسبتاختالفباقماستان
ولیسپهمکاریباهمچنین.گیردقرارتوجهمورداستانایندرموتورسوارانبیمهنرختعییندرمیتواند

.گیردانجاماستاناینشهرهایسازیایمنبرایالزمتمهیداتاستاناینشهرداری
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موتورسوارانفراوانی علت تامه تصادفات 

تصادفاتدرناگهانیمسیرتغییروجلوبهتوجهعدمتقدم،حقرعایتعدمتامهعلتسهچنانچه
.دشخواهدحذفبیمهتعهداتعمدهشود،خارجبیمهشمولازاند،بودهتصادفدرمقصرکهموتورسوارانی
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موتورسوارانعلت قضایی تصادفات 

توجهیقابلدرصدولیاست،موتورسواراناحتیاطیبیازناشیتصادفاتاکثرچندهر
ازراواردماینمیتوانکهباشدمیقوانینعمدینقضومباالتیبیازناشینیزانهااز

.کردحذفبیمهشمول
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نیسدرصد فراوانی تعداد موتورسواران تصادف کرده در هر بازه 
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خالصه طرح

وگرددتعیینموتورسوارانسنبهتوجهبابیمهحقمیگرددپیشنهاد
.بپردازندبیشتریبیمهحقدارند،قرارسال28تا23سندرکهموتورسوارانی



نداکردهفراوانی استفاده از کاله ایمنی در بین موتورسوارانی که تصادف 

عدماگر.بودندنکردهاستفادهایمنیکالهازاند،کردهتصادفکهموتورسوارانیاکثر
رایبفرهنگسازیبهکمکضمنشود،خارجبیمهشمولازایمنیکالهازاستفاده
.دادکاهشراخسارتپرداختدربیمههزینهمیتوانایمنی،کالهازاستفاده
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تصادفاتدرصد موتورسواران مقصر و غیر مقصر در 

ضوعموایناز.باشندنمیمقصراندکردهتصادفکهموتورسوارانیموارداکثردر14
.ردکاستفادهتوانمیشدن،بیمهبهموتورسوارانتشویقوفرهنگسازیبرای



گواهینامهمدت زمان گذشته از تاریخ اخد 

میشوندفتصاددچاربیشتراندگرفتهگواهینامهتازگیبهکهموتورسوارانی15
.نمودتعیینآنهابرایبیشتریبیمهحقمیتوانبنابراین



تخلفی که منجر به تصادف شده است
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تشویقبرایفرهنگسازیبا
تقدمحقرعایتبهموتورسواران

اکثرازمیتوانمجازسرعتو
اینبرای.کردجلوگیریتصادفات

ازراتخلفدواینمیتوانکار
هزینهوکردخارجبیمهشمول

راخسارتپرداختدربیمههای
.دادکاهش



سالدرصد تصادفات در ماههای مختلف 

17
ماههاایندربیمهحقمیتوان.افتندمیاتفاقسالگرمماههایدرتصادفاتاکثر

.نشونداههاماینشاملکهکردپیشنهادنامهبیمهبرایتخفیفهایییادادافزایشرا



درصد تصادفات در اوقات مختلف  روز

نظارتسپلیهماهنگیبامیشودپیشنهاد.افتندمیروزاتفاقهنگامدرتصادفاتاکثر18
یفهاییتخفمیتوانهمچنین.گیردصورتروزهنگامدرموتورسوارانرفتاربربیشتری

.نشودروزشاملکهکردپیشنهادهایینامهبیمهبرای



وضعیت صحنه تصادف از لحاظ حفظ صحنه تصادف

19



وضعیت موتورسوار بعد از تصادف

.ردداحضورتصادفصحنهدرموتورسوارپلیس،رسیدنزماندرموارداکثردر20
.کردخارجبیمهشمولازراآنمیتوانموتورسوارفرارصورتدرولی



تاثیر موانع دید در تصادفات موتورسواران

نتخابادلیلبهمواردی،درولی.دارندموتورسوارانتصادفاتبراندکیتاثیردیدموانع21
کهدمیشوندیدمانعایجادباعثهابوتهاینشهری،معابردرهابوتهودرختاننادرست
.کرداقدامدیدموانعاینرفعبهنسبتشهرداریهماهنگیبامیتوان



نوع راه

22
یهماهنگبامیشودپیشنهاد.استدادهرخاصلیراههایدرتصادفاتاکثر

.یابدافزایشراههاایندرایمنیاقداماتشهرداریها،وپلیس



نقص راه 

ولیاست،بودهمؤثرموتورسوارانتصادفاتازاندکیدرصددرراهنقصچندهر23
ردشهرداریهاکهاستمواردیازمعبربودنعرضکموعمودیوافقیعالئمنقص

.نمودپیگیریآنهاازراخسارتپرداختمیتوانوهستندمسؤلآن



(درون و برونشهری)محل تصادف 

باهکمیشودپیشنهادبنابراین.استدادهرخشهریدرونراههایدرتصادفاتاکثر24
همچنین.یابدتوسعهشهریراههایدرایمنیاقداماتشهرداریهاوپلیسهماهنگی

.رفتگنظردربیشترروستاییانبهنسبتراشهریموتورسوارانبیمهحقمیتوان



کاربری زمین محل تصادف
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تصادفنحوه برخورد در 
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موتورسیکلتجهت برخورد در تصادفات 
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یکطرفه یا دو طرفه بودن  راه
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نتایج 

28

راسانخواصفهانتهران،ترتیببهپرجمعیتاستانهایدرتصادفاتاکثر•
نفوذضریبافزایشبرایفعالیتتمرکزکهداردجابنابراین.استدادهرخ

تانهااسدیگربهنسبتاختالفباقماستان.باشداستانهاایندربیمه
دردمیتوانموضوعاین.داردسوارانموتورلحاظازراوضعیتخطرناکترین

نینهمچ.گیردقرارتوجهمورداستانایندرموتورسوارانبیمهنرختعیین
سازیایمنبرایالزمتمهیداتاستاناینشهرداریوپلیسهمکاریبا

.گیردانجاماستاناینشهرهای
تغییروجلوبهتوجهعدمتقدم،حقرعایتعدمتامهعلتسهچنانچه•

ازند،ابودهتصادفدرمقصرکهموتورسوارانیتصادفاتدرناگهانیمسیر
.شدخواهدحذفبیمهتعهداتعمدهشود،خارجبیمهشمول

رصددولیاست،موتورسواراناحتیاطیبیازناشیتصادفاتاکثرچندهر•
باشدمیقوانینعمدینقضومباالتیبیازناشینیزآنهاازتوجهیقابل
.کردحذفبیمهشمولازراموارداینمیتوانکه



نتایج 
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وگرددتعیینموتورسوارانسنبهتوجهبابیمهحقمیگرددپیشنهاد•
.بپردازندبیشتریبیمهحقدارند،قرارسال28تا23سندرکهموتورسوارانی

اگر.ودندبنکردهاستفادهایمنیکالهازاند،کردهتصادفکهموتورسوارانیاکثر•
سازیفرهنگبهکمکضمنشود،خارجبیمهشمولازایمنیکالهازاستفادهعدم
.دادکاهشراخسارتپرداختدربیمههزینهمیتوانایمنی،کالهازاستفادهبرای

وضوعمایناز.باشندنمیمقصراندکردهتصادفکهموتورسوارانیموارداکثردر•
.کرداستفادهتوانمیشدن،بیمهبهموتورسوارانتشویقوفرهنگسازیبرای

شوندمیتصادفدچاربیشتراندگرفتهگواهینامهتازگیبهکهموتورسوارانی•
.نمودتعیینآنهابرایبیشتریبیمهحقمیتوانبنابراین

آنکهشدهتخلفیمرتکببموتورسواراست،بودهمقصرموتورسوارکهمواردیدر•
حقرعایتعدمبهمربوطتخلفاتایناکثر.استشدهتصادفبهمنجرتخلف
.میباشدمجازغیرسرعتوتقدم



نتایج 
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وگرددتعیینموتورسوارانسنبهتوجهبابیمهحقمیگرددپیشنهاد•
.بپردازندبیشتریبیمهحقدارند،قرارسال28تا23سندرکهموتورسوارانی

اگر.ودندبنکردهاستفادهایمنیکالهازاند،کردهتصادفکهموتورسوارانیاکثر•
سازیفرهنگبهکمکضمنشود،خارجبیمهشمولازایمنیکالهازاستفادهعدم
.دادکاهشراخسارتپرداختدربیمههزینهمیتوانایمنی،کالهازاستفادهبرای

وضوعمایناز.باشندنمیمقصراندکردهتصادفکهموتورسوارانیموارداکثردر•
.کرداستفادهتوانمیشدن،بیمهبهموتورسوارانتشویقوفرهنگسازیبرای

شوندمیتصادفدچاربیشتراندگرفتهگواهینامهتازگیبهکهموتورسوارانی•
.نمودتعیینآنهابرایبیشتریبیمهحقمیتوانبنابراین

آنکهشدهتخلفیمرتکببموتورسواراست،بودهمقصرموتورسوارکهمواردیدر•
حقرعایتعدمبهمربوطتخلفاتایناکثر.استشدهتصادفبهمنجرتخلف
.میباشدمجازغیرسرعتوتقدم



نتایج 
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پیشنهادبنابراین.استدادهرخشهریدرونراههایدرتصادفاتاکثر•
ریشهراههایدرایمنیاقداماتشهرداریهاوپلیسهماهنگیباکهمیشود
هبنسبتراشهریموتورسوارانبیمهحقمیتوانهمچنین.یابدتوسعه

.گرفتنظردربیشترروستاییان
گیهماهنبامیشودپیشنهاد.استدادهرخاصلیراههایدرتصادفاتاکثر•

.یابدافزایشراههاایندرایمنیاقداماتشهرداریها،وپلیس
ت،اسبودهمؤثرموتورسوارانتصادفاتازاندکیدرصددرراهنقصچندهر•

هکاستمواردیازمعبربودنعرضکموعمودیوافقیعالئمنقصولی
ریپیگیآنهاازراخسارتپرداختمیتوانوهستندمسؤلآندرشهرداریها

.نمود



پیشنهادهای  قابل استفاده جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه در بین موتورسواران

32

بور پیشنهاد میشود، کارت سوخت موتورسووارانی کوه  فاقود بیموه ناموه معت: سوختکارت 
.هستند، غیرفعال شود

دکی در حال حاضر مراکز متعددی اقدام به فروش لوازم یو: فروش لوازم یدکی به نرخ دولتی
معتبور به خصوص الستیک، به قیمت دولتی میکنند،میتوان این خدمات را تنها در صوورت

.بودن بیمه نامه به موتوسواران ارائه نمود

ات مختلوف هر ساله تعداد زیادی از موتورسیکلتها به دلیل تخلف: عدم ترخیص موتورسیکلت
و مراجعوه ایون موتورسویکلتها بوا دریافوت خالفوی. توقیف و به پارکینگها منتقل میشووند

ای تورخیص صاحبان آنها ترخیص میشوند، پیشنهاد میشود داشتن بیمه نامه معتبر نیوز بور
.موتورسیکلتها الزامی شود

ال پیشوونهاد میشووود در هنگووام نقوول و انتقوو: افووزایش هزینووه نقوول و انتقووال موتورسوویکلت
ه است، بیمه موتورسیکلتها، اگر مشخص گردد که موتورسیکلت در سالهای قبل بیمه نداشت

.آن سالها به قیمت سال جاری اخذ گردد
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