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 مقاله پژوهشي 
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  يشرق جانيشهدا (ع)، استان آذربا يارجاع مارستانيدر ب يا جاده کيدر سوانح تراف ادهيپ
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  31/05/1393تاریخ پذیرش  01/03/1393تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يف الگـو يتوصـ  منظـور  بـه . مطالعـه حاضـر   باشـد  يم ها جادهاز  کنندگان استفادهن ين گروه مابيرتريپذ بين و آسياده مستعدترين پيعابر :هدف و نهيزم شيپ
شـهدا   يمارستان ارجاعيدر ب يا جادهک ياده مصدوم شده در سوانح ترافين پيط تصادف عابريو مح يت شناختيک جمعيولوژيدمياپ يها جنبه يمشخصات برخ

  د.  يانجام گرد يجان شرقي(ع)، استان آذربا
ه يل نقليکه توسط وسا يا ادهيپعابر  ۱۷۷ يبر رو ۱۳۹۳ن سال يفرورد يال ۱۳۹۲بهشت سال يکه از ارد يق از نوع مطالعات مقطعين تحقيا روش کار:مواد و 

، و يت شـناخت يـ ن مطالعـه در دو بخـش شـامل مشخصـات جمع    يـ د. اطالعات در ايشده بودند، انجام گرد يمصدوم و بستر يا جادهک يدر سوانح تراف يموتور
از  هـا  داده ليـ وتحل هيـ تجزو جهت  يفير توصآما ين مطالعه با استفاده از نشانگرهايج در ايد. نتايگرد يآور جمعاده ين عابر پيط تصادف مصدوميمشخصات مح

  دو استفاده شد.  يآزمون کا
درصد  ۷/۲۷الت يسطوح تحص ازنظرن مرد بودند. و يدرصد از مصدوم ۴/۸۶بود.  ۰۵/۴۰±  ۲۶/۱۴ يموردبررسار در جامعه يو انحراف مع ين سنيانگيم :ها يافته

ن و انحـراف  يانگيـ درصد کارگر بودند. م ۵/۱۶شغل آزاد و  يدرصد دارا ۸/۲۷ يموردبررسبودند. و در جامعه  سواد يبدرصد  ۶/۲۲، و ييسطح سواد ابتدا يدارا
ش از يب بيدرصد آس ۶۴/۳۱و  يب اندام تحتانين آسيدرصد از مجروح ۵/۴۳بود.   ۴۶/۳۲± ۲۹/۱۳ يموردبررساده در جامعه ين پيعابر يت اقتصاديار وضعيمع

ت يدرصد از مصدوم ۳/۳۷دوطرفه اتفاق افتاده بود.  يها ابانيخدر  ها سانحهدرصد از  ۳۲/۵۹داشتند. و حدود  يه موتورينقل ليوسادو اندام را در اثر برخورد با 
 ۱/۶۶ ييط آب و هوايشرا ازنظرتاده بود. چهارشنبه اتفاق اف يشنبه ال ين روزهايب ها تيمصدومدرصد از  ۸/۸۰عصر و   ۶ يظهر ال ۱۲ن ساعات  ياده بين پيعابر

درصـد از   ۹/۴۶ن سانحه ياده در حين پيت استقرار عابريوضع ازنظرروز اتفاق افتاده بود. و  ييدرصد در روشنا ۱/۷۰و  يآفتاب يدر روزها ها تيمصدومدرصد از 
مشاهده شد.  يدار يمعنارتباط  يا جادهک يبدن در سوانح تراف دهيد بيآسن نوع شغل و ارگان ي. بقرار داشتندر مجاز اتفاق ياده در حال حرکت و در مسين پيعابر

)۰۵/۰P<.(  
مسـتلزم انجـام    باشند يماز جاده  کنندگان استفاده يها گروهن ين افراد مابياده که مستعدترين پيت عابرياز مصدوم يريشگيت و پيريمد: يريگ جهينتبحث و 

  . باشد يمط يو مح يفرد يها حوزهمداخالت مناسب هم در 
 راني، ايولوژيدمي، اپيا جادهک يسوانح تراف اده،ين پيعابردواژگان: يکل

  
 ١٣٩٣ مهر، ۵۴۹-۵۶۰ ، صمهفت شماره، پنجميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ٠٤١-٣٤٧٦٩١٨٥، تلفن:  رانيز، اي، تبر۱۶۵۵شماره:  ي، صندوق پست۵۱۷۴۷-۴۵۱۵۵: يمان خاطر، کد پستيابان سليه، خيدان منظريم: آدرس مکاتبه

Email: salarilak@yahoo.com, salari@iaut.ac.ir 

  

                                                
  رانيا ز،يتبر ز،يتبر يدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،ييدانشجو قاتيتحق تهيکم يو دانشجو يولوژيدميگروه آمار و اپ ،يولوژيدميارشد اپ يکارشناس يدانشجو ١
  رانيا ز،يتبر ز،يتبر يدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،يولوژيدميگروه آمار و اپ ،يولوژيدمياپ ارياستاد ٢
  مسئول) سندهي(نو رانيا ز،يتبر ،يگروه بهداشت عموم ،يدانشکده علوم پزشک ز،يواحد تبر ،يدانشگاه آزاد اسالم ،يولوژيدمياپ اريدانش ٣
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 و همکارانفام  يصابر غفار  ... تصادف يطو مح يشناخت يتمشخصات جمع يدميولوژيکياپ يها جنبه يبرخ يبررس
 

٥٥٠  

  مقدمه
 يدار، ارتقـا يـ ت روند توسعه پايدر تقو ياصل يها مؤلفهاز  يکي

دار اسـت. از  يـ . انسان سالم محور توسـعه پا باشد يمسالمت جامعه 
 ديـ تهد ياديـ خطـرات ز  امـروزه را بشـر در جهـان    يزنـدگ  يطرف

 يبشر را در کشـورها  يکه زندگ يخطرات نيتر مهماز  يکي. کند يم
 يعمـد  يها بيآسش حوادث و ي، افزاکند يمد يمختلف جهان تهد

ون نفـر در  يـ ليم ۶ش از ياست که ساالنه باعث مرگ ب يرعمديو غ
از  يا جــادهک يــت از ســوانح ترافي. مصــدوم)۱( شــود يمــجهــان 

. )۲( باشـد  يمدر سراسر جهان  يمشکالت بهداشت عموم نيتر مهم
از سـوانح   يـي راي، م١بهداشـت  يمطابق بـا گـزارش سـازمان جهـان    

 ونيـ ليم کيش از يبه ب ۱۹۹۰در سال  ۹۹۹۰۰۰از حدود  يکيتراف
 ينيب شيپن مقدار ين  ايافت و همچنيش يافزا ۲۰۰۲مرگ تا سال 

. جدا از )۳(برسد ۲۰۲۰ون مورد مرگ در سال تا يليم ۲به  شود يم
، سـوانح و حـوادث   يا جـاده مربوط به رنج بشر در تصادفات  مسائل
 يد ناخالص ملـ يتول يدرصد ۱-۱۵ يبيمسئول کاهش تقر يا جاده

. )۴( شـوند  يمـ  ٣ن و متوسـط  ييبا درآمد پـا  يدر کشورها٢ساالنه 
ران پـس از  ين علت مرگ در کشور ايدوم يا جادهسوانح و حوادث 

درصد  ۴۰فقط  که يدرحال. )۵( باشد يم يو عروق يقلب يها يماريب
، باشد يم توسعه درحال يمربوط به کشورها يه موتوريل نقلياز وسا

مربوط  يکيکل از سوانح تراف ييرايزان ميم درصد از ۸۵، وجود نيباا
ران يدر ا يکي. سوانح تراف)۷, ۶(باشد يم توسعه درحال يبه کشورها

ن علـت  يمـورد در صـد هـزار نفـر، دومـ      ۳۲انه يزان بروز ساليبا م
ل مـرگ  يـ عمر بـه دل  رفته ازدست يها سالن علت يو اول ريوم مرگ

سه يران در مقاي. ا)۸( باشد يمت يعلت مصدوم نيتر عيشازودرس و 
زان يـ ن مي، دومتوسعه درحال يو کشورها افتهي توسعه يبا کشورها

را پس از کشور السالوادور را به خود اختصاص داده است  يکشندگ
حـدود   يکـ ياز سوانح تراف يک مورد فوت ناشينه متوسط ي.هز)۹(

 يناش دائمت يک مورد معلولينه متوسط يون تومان و هزيليم ۲۰۰
. سـوانح  )۱۰(ده اسـت يون تومان برآورد گرديليم ۳۰۰از آن حدود 

 يهـا  مراقبـت در بخـش   ياديز يسبب بروز بار مال يا جادهک يتراف
 ۱/۱ون نفـر ( يـ ليم ۸/۰، در حـدود  شود يمران يسالمت در کشور ا
جه سـوانح  يرا در نت يمارستانيب يها مراقبتت) يدرصد از کل جمع

، يکـ ي. علـت سـوانح تراف  )۱۱( طلبند يمرا ساالنه  يا جادهک يتراف
 يفـرد  يها يژگيوده عوامل خطر متعدد شامل يچيپ ريتأثاز  يناش

ط يشراه)، يله نقليه (مانند نوع وسيله نقلي(مانند سن و جنس)، وس
گـر ماننـد نـوع برخـورد     يجـاده و عوامـل د   يو طراح ييآب و هوا

ــت ــع)۱۲(اس ــادي. وض ــاع-يت اقتص ــ ياجتم ــر  ي ــل خط ک عام

                                                
1World Health Organization (WHO) 
2Gross National Products (GNP)  
3Low and Middle-income (LMICs) 

 مستثنان قاعده ياز ا يکيحوادث است که حوادث تراف شده شناخته
رتـر  يکـه در منـاطق فق   يکه افراد اند دادهستند. مطالعات نشان ين

ا يـ کشـته شـدن    يبـرا  يشـتر يدر معرض خطر ب کنند يم يزندگ
بـا   يدر کشـورها  يهسـتند (حتـ   يکيدن از حوادث ترافيب ديآس

ن يشـتر يکـه ب  انـد  دادهر نشان ي. مطالعات اخ)۱۴, ۱۳(درآمد باال) 
اده و يــن پيا متوجــه عــابريو مــرگ در آســ يدگيــد بيآســمــوارد 

ن از سـوانح  يمجـروح  يبند طبقه. )۱۶, ۱۵(موتورسوارها بوده است
از جاده بـه   کنندگان استفادهمطابق با علت تروما و  يا جادهک يتراف
ن يشـتر يدرصـد ب  ۸/۳۹اده بـا  يـ ن پيران: عـابر يب، در کشور ايترت

را بـه   هـا  جـاده از  کننـدگان  استفادهن يرا ماب ها بيآست و يمصدوم
 ۱/۳۳موتورسواران با  يبعد يها ردهخود اختصاص داده است، و در 

 بـوس  ينيمن اتوبوس و يدرصد، راکب ۳/۲۴ل ين اتومبيدرصد، راکب
. )۱۷( دادند يمل يتشک درصد را ۲/۱ون ين کاميراکب درصد و ۶/۱

 يهـا  جـاده اده جـان خـود را در   يـ عابر پ ۲۷۰۰۰۰ش از يساالنه، ب
درصـد از   ۲۲اده يـ ن پي. در جهـان، عـابر  دهنـد  يمجهان از دست 

. و در دهنـد  يمـ را بـه خـود اختصـاص     يا جادهک يتراف يها کشته
ک يـ تراف يها مرگش از دو/ سوم از ين نسبت بياز کشورها ا يبرخ

ت و يريمـد  يريشگيمهم در امر پ ي. از فاکتورها)۱۸(است يا جاده
 يت شــناختيــف مشخصــات جمعيتوصــ يکــيل ســوانح ترافيــتحل

ن،مطالعـه  ي. بنابراباشـد  يمـ ن و مشخصـات مکـان سـانحه    يمصدوم
و عوامـل   ي، فـرد يت شناختيجمع يف الگوهايتوص باهدفحاضر 

اده ين پين عابريدر ب يا جادهک يبر رخداد سوانح تراف مؤثر يطيمح
جـان  يمارسـتان شـهدا (ع)،اسـتان آذربا   يدر ب يمصدوم شده ارجاع

  د. يانجام گرد يشرق
  

  روش کارمواد و 
 يموردبررسـ و جامعـه   ٤يحاضر از نوع مطالعات مقطعق يتحق

 يا جادهک يکه در سوانح تراف يا ادهيپن ين مطالعه شامل عابريدر ا
. شـد  يمـ بودنـد، را شـامل    دهيد بيآس يه موتوريل نقليتوسط وسا

 ياده مصـدوم و بسـتر  يـ ن پيعـابر  -۱ن مطالعه: يضوابط ورود در ا
ت داوطلبانه يرضا -۳؛ ۱۸-۶۵ ياده در گروه سنين پيعابر -۲شده؛ 

ن يعابر - ۵ت؛ يموردها از هر دو جنس -۴جهت شرکت در مطالعه؛ 
مصدوم شـده و در اثـر    يرعمديغ يها بيآس جهيدرنتکه  يا ادهيپ

ـ  ۱۳۹۲بهشـت سـال   ياز ارد يه موتـور يـ ل نقليبرخورد با وسـا   يال
شهدا (ع) وابسته به  يمارستان دانشگاهيدر ب ۱۳۹۳ن سال يفرورد

د. و يـ شـده بودنـد، اجـرا گرد    يز بسـتر يتبر يدانشگاه علوم پزشک
کـه قبـل از    يا ادهيـ پن يعـابر  -۱ن مطالعـه:  يـ ضـوابط خـروج در ا  

که به  يا ادهيپن يعابر -۲مارستان فوت نموده بودند؛ يرش، در بيپذ

                                                
4 Cross-sectional  
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 ۱۳۹۳ مهر، ۷، شماره ۲۵دوره   اروميه مجله پزشکي
  

٥٥١  

ـ / ياريخاطر شدت ضربات، دچار کاهش سطح هوشـ  ا بـه خـاطر   ي
 يا ادهيپن يعابر -۳مارستان فوت نموده بودند؛ يبشدت ضربات در 

ن يعـابر  -۴نـد؛  دمـداوا و مـرخص شـده بو    ييسـرپا  صـورت  بهکه 
که از شرکت در مطالعه انصـراف داده بودنـد، را از مطالعـه     يا ادهيپ

تمام  يسرشمار صورت بهو  يريگ نمونهم. مطالعه بدون يخارج نمود
 يا جـاده ک يشده که در سوانح تراف ياده مصدوم و بسترين پيعابر

مارستان شـهدا (ع)  يمصدوم شده و به ب يجان شرقيدر استان آذربا
م. يقرار داد يموردبررسرا  موردنظر يارجاع شده بودند در بازه زمان

ا يـ ب و/ يکه منجر به آسـ  يداديرو عنوان به يا جادهک يسوانح تراف
ف يـ ، تعرافتـد  يمـ اتفـاق   ها جادهو در  ونقل حملان يصدمه در جر

ــات در ا)۱۹( شــوند يمــ ــ. اطالع ــه توســط پرسشــگران  ي ن مطالع
اده در ين عابر پياز مصدوم رودررومصاحبه  صورت بهو  دهيد آموزش

ن مطالعه در يد. اطالعات در ايگرد يگردآور يا جادهک يسوانح تراف
 يت شـناخت يمشخصات جمع -۱قرار گرفت:  يموردبررسدو بخش 

، تأهـل ت يت، وضعياده شامل: سن، جنسين عابر پيمصدوم يو فرد
 سـت يل چـک اده توسـط  يـ ن پيعـابر  يسطح سواد، سـطح اقتصـاد  

ط و ين مطالعـه و متناســب بــا شــرا يتوســط محققــ يا خودسـاخته 
و درد  يد، شـغل، نـاتوان  يگرد يريگ اندازهمنطقه  ياقتصاد يالگوها
، ابـتال بـه تشـنج، اسـتفاده از     ييو شـنوا  ييناي،اختالالت بيجسمان
ن ســاعات يانگيــن تصــادف، ميو تلفــن همــراه در حــ يپشــت کولــه

بدن در اثر برخـورد   دهيد بيآسروشن، و ارگان  يدر هوا يرو ادهيپ
 ي، و مکـان يزمـان  يمشخصات و الگوها -۲؛ يه موتوريل نقليبا وسا

، روز تصـادف  روز شبانهتصادف در طول محل سانحه: شامل ساعت 
مکان  ييت روشنايمنطقه، وضع ييط آب و هوايدر طول هفته، شرا

ل ير برخـورد بـا وسـا   ياده در مسين عابر پيت مصدوميسانحه، موقع
 يموردبررسـ را  رسـان  بيآسـ ه يـ له نقلي، و نـوع وسـ  يه موتـور ينقل

ــرارداد ــاميق ــج در اي. نت ــا اســتفاده  ي از ن مطالعــه در بخــش اول ب
ن و يانگيل مياز قب يتينرمال فرض شيپبا  يفيآمار توص ينشانگرها

ان يـ انـه و دامنـه م  ياز م يتيعدم نرمـال  در صورتار، و يانحراف مع
دند. در يگرد ارائهو درصد  يرا با فراوان ياسم يرهايو متغ  ١يچارک

از   ٢شـده  يبنـد  طبقه يرهاين متغيروابط ب يبررس يبخش دوم برا
مورد انتظار  يت در فراوانيو در صورت محدود  ٣اسکوئر يآزمون کا

 عنـوان  بـه  ۰۵/۰کمتـر از   Pاسـتفاده شـد.     ٤شريق فياز آزمون دق
از  يمالحظات اخالقـ  منظور بهدر نظر گرفته شد.  يدار يمعنسطح 

کسـب   يکتبـ  نامه تيرضادر مطالعه حاضر  کنندگان شرکت يتمام
دانشگاه علوم  يته اخالقيکم لهيوس بهد. پروتکل مطالعه حاضر يگرد

پس  شده يآور جمعقرار گرفت. اطالعات  دييتأز مورد يتبر يپزشک
                                                
1 Inter quartile range  
2Categorical  
3Chi-Square test 
4Fisher exact test 

ز يمورد آنال SPSS v.19 يآمار افزار نرمبسته  لهيوس به ياز گردآور
  قرار گرفت.  ليوتحل هيتجزو 

  
  ها يافته

مارسـتان  يشـده در ب  ياده مصدوم و بستريعابر پ ۱۷۷در کل 
و انحـراف   ين سنيانگيقرار گرفت. م يموردبررسشهدا (ع)  يارجاع

درصد  ۴/۸۶سال بود.  ۰۵/۴۰± ۲۶/۱۴ يموردبررست يار جمعيمع
ع درصـد  يـ بودنـد. توز  متأهلدرصد  ۸/۷۶ن مرد بودند. ياز مصدوم

ک يـ اده مصـدوم شـده در سـوانح تراف   يـ ن پيالت عـابر يسطح تحص
وع شغل ع درصد نيشده است. توز ارائه ۱در نمودار شماره  يا جاده
در نمـودار   يا جـاده ک يـ اده مصدوم شده در سـوانح تراف ين پيعابر

ار يو انحراف مع يرو ادهيپن ساعت يانگيشده است. م ارائه ۲شماره 
 موردمطالعــهت يــاده در جمعيـ ن پين عــابريدر طـول روز مصــدوم 

ن عـابر  يمصـدوم  يرو ادهيپانه ساعت يساعت بود. و م ۲۴/۲±۹۱/۲
ن از يدرصـد از مصـدوم   ۶/۵بـود.   ۳ يچـارک ان يو دامنه م ۲اده يپ

ن از يدرصـد از مصـدوم   ۲/۱د، و يت و روماتوئيالتهاب مفاصل، آرتر
ن اخـتالل  يدرصـد از مصـدوم   ۶/۵. بردند يمرنج  يفلج اندام تحتان

 ييناين اختالل بيدرصد از مصدوم ۳/۱۵را گزارش نمودند.  ييشنوا
 يينايه اختالل بن مبتال بيدرصد از مصدوم ۸/۶د و فقط يد يو تار
 پزشک چشمنک و سابقه مراجعه به يد سابقه استفاده از عيد يو تار

ب يع درصـد محـل آسـ   يـ توز ۳را گزارش نمودند. نمـودار شـماره   
ـ  يها اندام اده مصـدوم شـده در سـوانح    يـ ن پين عـابر يبدن را در ب
 ۳/۲. دهـد  يمـ را نشـان   موردمطالعـه ت يـ در جمع يا جادهک يتراف

را گزارش نمودند.  تشنج عالئمو  يماريسابقه بن يدرصد از مصدوم
ف به همراه داشـتند.  يو ک يپشت کولهن تصادف يدرصد در ح ۳/۱۱
. نمودنـد  يمـ ن تصادف از تلفن همراه اسـتفاده  يدرصد در ح ۰/۴و 
اده در جامعـه  ين پيعابر يت اقتصاديار وضعين و انحراف معيانگيم

  بود.  ۴۶/۳۲±۲۹/۱۳ يموردبررس

  
شده  ياده مصدوم و بسترين پيع سطح سواد عابريتوز :)۱(نمودار 

  شهدا (ع) يمارستان ارجاعي، بيا جادهک يدر سوانح تراف
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  شده در  ياده مصدوم و بسترين پينوع شغل عابرع درصد يتوز ):۲نمودار (

  شهدا (ع) يمارستان ارجاعي، بيا جادهک يسوانح تراف
  

  
  اده ين پين عابريبدن در ب يها اندام بر اساسب يع درصد محل آسيتوز ):۳نمودار (

  شهدا (ع) يمارستان ارجاعي، بيا جادهک يشده در سوانح تراف يمصدوم و بستر
  

اده در ين پيع درصد ساعات تصادف منجر به جرح عابريتوز
 ۸/۸۰شده است.  ارائه ۴در نمودار شماره  يا جادهک يسوانح تراف

 ۲/۱۹چهارشنبه، و  يشنبه ال ين روزهاين بيدرصد از مصدوم
 ۹/۳۳ده بودند. يو جمعه مصدوم گرد شنبه پنج يدرصد در روزها
درصد در  ۱/۲۷اده در فصل تابستان، ين پيت عابريدرصد از مصدوم

ز در زمستان اتفاق يدرصد ن ۴/۱۲درصد در بهار، و  ۶/۲۶ز، ييپا
 يدرصد در روزها ۱/۶۶ ييط آب و هوايشرا ازنظرافتاده بود. 

و  يدرصد باران ۰/۴، يدرصد ابر ۱/۵م، يدرصد مال ۷/۲۳، يآفتاب

 يباد ييط آب و هوايدر شرا ها تيمصدومدرصد از  ۱/۱، و يبرف
ب به يع مکان و منطقه آسيتوز ۵اتفاق افتاده بود. نمودار شماره 

ت يرا در جمع يا جادهک ياده مصدوم شده در سوانح ترافين پيعابر
ع درصد بر يتوز ۶. نمودار شماره دهد يمرا نشان  موردمطالعه

اده يپ نيمنجر به جرح به عابر رسان بيآسه يله نقلياساس نوع وس
را نشان  موردمطالعهت يرا در جمع يا جادهک يرا در سوانح تراف

  . دهد يم
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  شده  ياده مصدوم و بسترين پيع درصد ساعات تصادف منجر به جرح عابريتوز ):۴نمودار (

  شهدا (ع) يمارستان ارجاعي، بيا جادهک يدر سوانح تراف
  

  
  شده در  ياده مصدوم و بسترين پيب عابريع درصد مکان آسيتوز ):۵نمودار (

  شهدا (ع) يمارستان ارجاعي، بيا جادهک يسوانح تراف

  
  ن يبه عابر يعموم ونقل حملان يدر جر رسان بيآسه يله نقليع درصد نوع وسيتوز ):۶نمودار (

  شهدا (ع) يمارستان ارجاعي، بيا جادهک يشده در سوانح تراف ياده مصدوم و بستريپ
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٥٥٤  

 ۸/۱۹روز،  يياده در روشناين پيت عابريدرصد از مصدوم ۱/۷۰
و  ييبدون روشنا يدرصد در شب ول ۶/۹شب،  ييدرصد در روشنا

به ب يدرصد از آس ۹/۴۶رخ داده بود.  دم دهيسپدرصد در  ۶۰/۰
که در  يا ادهيپن يبه عابر يه موتوريل نقلياده توسط وساين پيعابر

اده ين پيدرصد از عابر ۹/۱۱ر مجاز، و يمس و درحال حرکت بوده 
درصد از  ۹/۳۳؛ قرار داشتند رمجازيغر يدر مس يدر حال حرکت ول

 ادهيپن يدرصد از عابر ۸/۶ر مجاز و يو در مس ستادهيا ادهيپن يعابر
قرار داشتند، اتفاق افتاده بود. و  رمجازيغ ريدر مس يول ستادهيا

ز از يدرصد ن ۹/۱۵اده از سمت راست و ين پيدرصد از عابر ۱/۸۴
 ۱بودند. جدول شماره  دهيد بيآسه يل نقليسمت چپ بدن از وسا

را با  يا جادهک يبدن در سوانح تراف دهيد بيآسارتباط ارگان 
  .دهد يماده را نشان ين پيعابر يت شناختيمشخصات جمع

 

 
  ک ارگان يشده به تفک ياده مصدوم و بسترين پيعابر يع سنيسه توزيمقا ):۷نمودار (
  شهدا (ع) يمارستان ارجاعي، بيا جادهک يدر سوانح تراف دهيد بيآس

  

  
  ک يشده به تفک ياده مصدوم و بسترين پيدر روز عابر يرو ادهيپن يانگيع ميتوز ):۸نمودار (

  شهدا (ع) يمارستان ارجاعي، بيا جادهک يالت در سوانح ترافيسطح تحص
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٥٥٥  

  شهدا (ع)  يمارستان ارجاعي، بيا جادهک يدر سوانح تراف ادهين پيعابر يت شناختيجمع يرهايب بدن با متغيارتباط ارگان آس ):۱(جدول 

شکم و قفسه   ياندام فوقان  سر و گردن    رها يمتغ
  نهيس

 P-value  ش از دو اندام يب  ياندام تحتان

     ي(درصد) فراوان  ي(درصد) فراوان   ي(درصد) فراوان  ي(درصد) فراوان  ي(درصد) فراوان    
  
  

  يسن يها گروه

۲۵-۱۸  )۹/۲ (۱  )۶/۲۰ (۷  )۲/۳۸ (۱۳  )۹/۲ (۱  )۳/۳۵ (۱۲    
  
۷۴/۰  

۳۵-۲۵  )۱/۵ (۲  )۹/۱۷ (۷  )۷/۴۸ (۱۹  )۱/۵ (۲  )۱/۲۳ (۹  
۴۵-۳۵  )۶/۲ (۱  )۵/۱۰ (۴  )۰/۵۰ (۱۹  )۳/۵ (۲  )۶/۳۱ (۱۲  
۵۵-۴۵  )۰ (۰   )۴/۲۹ (۱۰  )۴/۳۲ (۱۱  )۹/۵ (۲  )۴/۳۲ (۱۱  
۶۵-۵۵  )۰ (۰   )۶/۱۵ (۵  )۹/۴۶ (۱۵  )۰ (۰   )۵/۳۷ (۱۲  

  
  تيجنس

    ۴۹) ۰/۳۲(  ۴) ۶/۲(  ۶۶) ۱/۴۳(  ۳۰) ۶/۱۹(  ۴) ۶/۲(  مرد
  ۷) ۲/۲۹(  ۳) ۵/۱۲(  ۱۱) ۸/۴۵(  ۳) ۵/۱۲(   ۰) ۰(  زن  ۱۷/۰

  
  تأهلت يوضع

    ۱۵) ۶/۳۶(  ۳) ۳/۷(  ۱۵) ۶/۳۶(  ۷) ۱/۱۷(  ۱) ۴/۲(  مجرد 
  ۴۱) ۱/۳۰(  ۴) ۹/۲(  ۶۲) ۶/۴۵(  ۲۶) ۱/۱۹(   ۳) ۲/۲(  متأهل  ۶۲/۰

  
  
  
  

  سطح سواد
  

    ۱۶) ۰/۴۰(  ۰) ۰(  ۱۴) ۰/۳۵(  ۱۰) ۰/۲۵(   ۰) ۰(  سواد يب
  
  
۷۲/۰  

  ۱۶) ۷/۳۲(  ۳) ۱/۶(  ۲۲) ۹/۴۴(  ۷) ۳/۱۴(  ۱) ۰/۲(  ييابتدا
  ۱۳) ۵/۲۹(  ۲) ۵/۴(  ۲۰) ۵/۴۵(  ۷) ۹/۱۵(  ۲) ۵/۴(  پلمير ديز

  ۶) ۰/۲۵(  ۰) ۰(  ۱۲) ۰/۵۰(  ۶) ۰/۲۵(  ۰) ۰(  پلميد
  ۴) ۷/۲۶(  ۲) ۳/۱۳(  ۶) ۰/۴۰(  ۲) ۳/۱۳(  ۱) ۷/۶(  پلميد فوق

  ۱) ۰/۲۰(  ۰) ۰(  ۳) ۰/۶۰(  ۱) ۰/۲۰(  ۰) ۰(  سانس و باالتريل
  
  
  
  

  شغل 
  

    ۲) ۳/۳۳(   ۰) ۰(  ۲) ۳/۳۳(  ۲) ۳/۳۳(  ۰) ۰(  آموز دانش
  
  
  

۰۱/۰*  

  ۲) ۰/۲۰(  ۲) ۰/۲۰(  ۳) ۰/۳۰(  ۳) ۰/۳۰(  ۰) ۰(  کشاورز
  ۵) ۴/۲۹(  ۰) ۰(  ۷) ۲/۴۱(  ۳) ۶/۱۷(  ۲) ۸/۱۱(  کارمند
  ۱۳) ۸/۴۴(   ۰) ۰(  ۷) ۱/۲۴(  ۹) ۰/۳۱(  ۰) ۰(  کارگر

  ۱) ۱/۱۱(  ۱) ۱/۱۱(  ۵) ۶/۵۵(  ۱) ۱/۱۱(  ۱) ۱/۱۱(  دانشجو
  ۳) ۳/۲۷(  ۰) ۰(  ۶) ۵/۵۴(  ۲) ۲/۱۸(  ۰) ۰(  صنعتگر

  ۴) ۰/۴۰(  ۰) ۰(  ۲) ۰/۲۰(  ۳) ۰/۳۰(  ۱) ۰/۱۰(  يخدمات
  ۱۶) ۱/۲۷(  ۱) ۷/۱(  ۳۴) ۶/۵۷(  ۸) ۶/۱۳(  ۰) ۰(  شغل آزاد

  ۵) ۵/۳۳(  ۳) ۰/۲۰(  ۷) ۷/۴۶(  ۰) ۰(  ۰) ۰(   دار خانه
  ۵) ۵/۴۵(  ۰) ۰(  ۴) ۴/۳۶(  ۲) ۲/۱۸(  ۰) ۰(  راننده

   يآمار يدار يمعن*
  

  بحث
شهدا (ع) نشان داد  يمارستان ارجاعيج مطالعه حاضر در بينتا
 يو دارا سـواد  يبـ و  ييابتـدا  يسـطح سـوادها  اده بـا  ين پيکه عابر

ن يت متعلق به عـابر ين بار مصدوميشتريآزاد و کارگران ب يها شغل
شـتر در  ياده بين پير عابريو نسبت به سا دهند يمل ياده را تشکيپ

اده يـ ن پي. عـابر باشـند  يمـ  يا جـاده ک يمعرض خطر از سوانح تراف
و مسـتعد بـه    هـا  جـاده از  کننـده  اسـتفاده  يهـا  گـروه ن يمستعدتر

کـه   انـد  دادهنشان  يک مطالعات متفاوتيتراف يها بيآسن يدتريشد
در سوانح  يريت و مستعد درگيشتر مستعد مصدومياده بين پيعابر

را در  يين و باالينه سنگين هزيقرار دارند و همچن يا جادهک يتراف
کـه در مطالعـات مختلـف     پردازنـد  يمـ را  يها جادهک يسوانح تراف

. در مطالعـه  )۲۲-۲۰, ۱۴(پژوهشگران اثبات شـده اسـت    لهيوس به
ــاد ــا بررســيــ؛ در ا۲۰۱۲و همکــاران در  يحــاتم آب  ين مطالعــه ب
از  کننـدگان  استفادهن، برحسب يمصدوم يکيولوژيدميمشخصات اپ

ن يمـرتبط بـا عـابر    يها تيمصدومت ينشان دادند که اکثر ها جاده
ن امر بـه خـاطر   يا رسد يم. که به نظر شود يممرگ  منجر بهاده يپ

. )۲۳( باشـد  يماده ين پيمرتبط به عابر يها بيآسشدت و وخامت 
بـا   راسـتا  همن مرد بودند، که يدرصد از مصدوم ۴/۸۶در مطالعه ما 
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ن يدرصـد از مصـدوم   ۷/۷۲و همکاران؛ نشان دادند  يمطالعه مراد
اده در سـوانح  ين پيشتر عابريب يري. درگ)۲۴(اده مرد بودند يعابر پ

 يرفتار يبه نقش و الگوها يممکن است به درجات يا جادهک يتراف
و همکاران؛ نشان  Diazاده مرد منتسب باشد. در مطالعه ين پيعابر

ـ  ها جادهموقع عبور از  يپرخطر يدادند که رفتارها ن مـردان  يدر ب
 يين و راهنمـا يقـوان  عالئـم به  ي، و توجهات کمترشود يممشاهده 

ج يران، مطابق با نتايدر ا شده انجام. در مطالعات مختلف )۲۵(دارند 
در طول هفته و فصل تابسـتان و سـاعات    يکار يروزهامطالعه ما 

ــ  ۱۲از  وآمــد رفــتازدحـام و پــر   ن بــار يشــتريعصــر ب ۶ يظهـر ال
 دهنـد  يمـ ل ياده را تشـک يـ ن پيرا به عـابر  ها بيآسو  ها تيمصدوم

ـ يبا نتا راستا همج مطالعه ما ي. نتا)۲۶-۲۹, ۲۳( و  يج مطالعه لنکران
شـتر تصـادفات در طـول    ي؛ نشـان دادنـد کـه ب   ۲۰۱۳همکاران در 

 جادشـده ياشتر از تصـادفات  يب يلي، که خافتد يمساعات روز اتفاق 
. و در مطالعـه مـا   )۲۸( باشـد  يما غروب آفتاب يدر طلوع آفتاب و 

ن يشـتر يش از دو انـدام ب يب بـ يو آسـ  يتحتـان  يها اندامب به يآس
ت مطالعـات  يـ . کـه در اکثر داد يمـ ل ياده را تشـک ين پيب عابريآس

منجـر بـه    يترومـا  نيتـر  عيشـا ن و يب به سر اولـ ي، آسگرفته انجام
در  يتحتـان  يها اندامب به ي. و آسباشد يم ها مارستانيبرش در يپذ

. و )۳۰, ۲۹, ۲۳(قـرار دارد   ين مطالعـات در رتبـه بعـد   يت اياکثر
؛ ۱۹۸۸سـال  و همکاران در  Atkinsتوسط  يا مطالعهن در يهمچن

 يب ضربه به سر بود که بـه خـاطر بـروز بـاال    يمحل آس نيتر عيشا
محـل   نيتـر  عيشـا  ي، ولـ ديرسـ  يمکه به مغز  يا صدمهو  يهوشيب

اده ين پي. عابر)۳۱(عوارض را ضربات به پا بود  نيتر ميوخب با يآس
ه ندارنـد و  يـ ل نقليدر برابر برخورد با وسـا  يسپر محافظ گونه چيه

 باشند يم يا جادهک يدر تصادفات تراف ها بيآسن يدتريمستعد شد
در حـدود چهـار    يرو ادهيپن يب در حيمثال، خطر آس ي. برا)۳۲(

. در مطالعه مـا بـه   )۳۳( باشد يمن يدر ماش يشتر از رانندگيبرابر ب
علـت   بـدن بـه   يهـا  ارگـان ب بـه  يل تفاوت در آسيدل رسد يمنظر 
سال باشـد   ۱۸-۶۵ يسن يها گروهاده با ين پيت عابريجمع يبررس

ت مطالعـه حاضـر باشـد.    يـ جمع يکيل مشخصات آنـاتوم يکه به دل
و  يسن يها گروه ير مطالعات صورت گرفته تماميدر سا که يدرحال

ــ ــرار  يموردبررســا کودکــان را ي ــد دادهق توســط  يا مطالعــه. در ان
Roberts  ــال ــاران در س ــر  ۱۹۹۵و همک ــه خط ــد ک ــان دادن ؛ نش

ک مرتبط بـود  ياز تراف يين خردساالن با حجم بااليت عابريمصدوم
ک و ازدحام ياز تراف ييبا حجم باال ييها مکانت در يو خطر مصدوم

داشـتند   يکـه ازدحـام کمتـر    ييها مکانشتر از يبرابر ب ۱۴حدود 
ر مجاز ياده در مسين پيبه عابر ها بيآسشتر ي. در مطالعه ما ب)۳۴(

زان ياز م ييزان بااليو در حال حرکت اتفاق افتاده بود. بروز باال و م
اده اتفـاق  يـ ن پيه و عـابر يـ له نقليکه در اثر برخورد وسـ  يکشندگ

ن در شـبکه  ياديـ بن ي، نشـان داد کـه مشـکالت سـاختار    افتـد  يمـ 

از:  انـد  عبـارت ن عوامل ياز ا يران وجود دارد. برخيکشور ا يا جاده
و  يشهر تيپرجمعمناطق  يکيکشور در نزد ياصل يها جاده -)۱(

 يهـا  آمـوزش از جـاده   کننـدگان  استفاده -)۲قرار دارند؛ ( ييروستا
استفاده از  يين و راهنمايالزم را در خصوص استفاده از جاده و قوان

 يکـاف  انـدازه  بـه  يا جـاده  يکـ يتراف عالئم -)۳؛ (اند دهيندرا  ها جاده
در  ريـ گ سـرعت ل يـ موانـع کـاهش سـرعت از قب    -)۴وجود ندارد؛ (

. در )۲۳( رنـد يگ ينمـ قـرار   مورداستفادهه و يمناسب تعب يها مکان
بـا سـطح    يهـا  شغلن و ييپا يمطالعه ما، اشخاص با سطح اقتصاد

از  کننـده  اسـتفاده اده يـ ن پير عـابر ين نسـبت بـه سـا   ييپا يدرآمد
ر يـ درگ يا جـاده ک يـ شـتر در سـوانح و حـوادث تراف   يب روهـا  ادهيپ
ت ي؛ نشان داد که وضع۲۰۰۵در  Hasselberg. در مطالعه شوند يم

 مـؤثر  هـا  کشـته ت/ ين در شـدت مصـدوم  ييپـا  ياجتماع-ياقتصاد
-يت اقتصـاد ين مـردان بـا وضـع   يشتر در بـ ين امر بي، و اباشد يم

در منـاطق   ي. درآمـد و زنـدگ  )۳۵( شـود  يمده ين دييپا ياجتماع
.  مطالعـه  )۳۶( مؤثرندت يجاد مصدوميدر ا يمستقل طور بهمحروم 

Patricia  ان يـ در م يمني، نشان داد که استفاده از کاله ا۲۰۰۳در
ر مناطق با ين نسبت به ساييدر مناطق با درآمد پا سواران دوچرخه

اده در يـ ن پيت عـابر ياز مصدوم يريشگي. پ)۳۷(درآمد باال کم بود 
علل  يمنوط به تمرکز بر رو يا جادهک ير شدن در سوانح ترافيدرگ
ن يآمـوزش قـوان  ، و ياجتماع-يت اقتصاديشامل بهبود وضع يفرد

 ين بـر رو ين مجازات و همچنـ يت قواني، و تقويو رانندگ ييراهنما
ک، کـاهش سـرعت   يـ تراف يشامل کاهش حجـم بـاال   يطيعلل مح

جـاد  ياده، ايـ عـابر پ  يکش خط، رو ادهيپجاد ي، ايه موتوريط نقليوسا
ــل ــا پ ــوا يه ــاختارهاييه ــ ي، س ــهر يمهندس ــا   يش ــابق ب مط

ن به استفاده يسازنده ماش يها کارخانهو الزام  يجهان ياستانداردها
 ٢ترمز کننده کمک ستميو س ١کيدار الکترونياز برنامه استحکام و پا

  .)۴۱-۳۸( طلبد يمرا 
  

  يريگ جهينت
را  يمـار ين بـار ب يشتريو ب ها گروهن ياده از مستعدترين پيعابر

 ي. بررسشود يمرا متحمل  ها جادهاز  کننده استفاده يها گروهن يماب
در  يا جادهک ين مصدوم شده در سوانح ترافيعابر يمشخصات فرد

ت يشــهدا (ع) نشــان داد کــه افــراد بــا وضــع يمارســتان ارجــاعيب
بـا   ييهـا  شـغل  ين، و داراييل سطح سواد پاين از قبييپا ياقتصاد

ک يـ ت از تصـادفات تراف يشـتر در معـرض مصـدوم   ين بييدرآمد پا
عـدالت کـه در    نيتـأم  ي، اقـدام بـرا  جـه يدرنتقرار دارنـد.   يا جاده

ر يـ نظ ياقـدامات ؛ بـا  باشـد  يم اجتناب قابلو  يرضروريغ يها نهيزم
ــرا  ــود ش ــدگيبهب ــوگيط دوران زن ــزوا يري، جل ــاع ياز ان ، ياجتم

                                                
1 Electronic stability program 
2 Brake assist system 
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 نيتـأم  ي، و باال بردن سطح سواد برايت اجتماعي، حماييزا اشتغال
ل يو اسـتفاده از وسـا   يسـوار  دوچرخـه ، يرو ادهيپ. باشد يمعدالت 

: گردنـد  يمـ  يسالمت يل سبب ارتقايبه چهار دل يعموم ونقل حمل
، تصـادفات منجـر بـه مـرگ را کـاهش      انـد  ورزش يخود نوع ها نيا

هـوا را کــم   يش و آلـودگ يرا افـزا  ي، ارتباطـات اجتمـاع  دهنـد  يمـ 
  . ندينما يم

  
  ها تيمحدود
 يمکان تصادف و حجم شلوغ ين مطالعه ما قادر به بررسيدر ا

ن يت عابريجاد مصدوميدر ا ينوع بهکه  ياز عوامل يو برخ روها ادهيپ

له يه، وزن وسـ يله نقليه، حجم وسيل نقليل سرعت وساياده از قبيپ
بر رخداد  ينوع بهکه  يطيو مح يچه فرد مؤثرر عوامل يه، و ساينقل

  م. ي، نبودباشند يم مؤثراده ين پيعابر يحوادث ناگوار بر رو
  

  ر و تشکريتقد
 ياز زحمات و همکار ننديب يمسندگان بر خود الزم ينو

فام  يم غفاريو مر ها داده يآور جمعدر مراحل  يال چراغيدوستانه ل
  ند. ينما يش متن حاضر تشکر و سپاسگزاريرايج و وير نتايدر تفس
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Abstract 
Background & Aims: Pedestrians are the most sustainable category among user groups of roads. The 
present study aims to describe some of the epidemiological and demographic aspects of pedestrian 
road accident victims injured in road traffic accidents (RTAs) in the Shohada Referral University 
Hospital, East Azerbaijan province.  
Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted on 177 pedestrians injured by motor 
vehicles in the RTAs and were hospitalized at Shohada University Hospital during May 2013 to April 
2014. The investigated variables included: demographic and environmental characteristic of accidents 
related to the injured pedestrian. Descriptive indices such as mean± SD, frequency (percentage) and 
analytical statistics of Chi-square test were used.  
Results: The mean age in the surveyed victims was 14.26±40.05 (SD) years. Men were 86.4% of the 
total victims. And 27.7% of the victims had elementary education; 22.6% were illiterate; 27.8% of the 
victims were self-employed and 16.5% were workers. Economic status among injured pedestrians was 
13.29±32.46. Also, 43.5% of the victims had lower extremity injuries and 31.64% were injuries to 
more than two organs. As well, 59.32% of pedestrians were injured in two-sided streets and 37.3% of 
accidents occurred during 6-12 pm. and 80.8% of the injuries happened during working days of the 
week. Considering weather condition, the higher proportion of accidents with 66.1% occurred in 
sunny days and 70.1% during day time. Also, pedestrian status during accidents, 46.9% of pedestrians 
were in moving and admissible line. There was significant association between type of job and site of 
the body injury. (P<0.05). 
Conclusion: The results of the present study showed that prevention and management of pedestrian 
injuries needs appropriate implementation from both individuals and the environment.  
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