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Abstract 

Background and Objective: Traffic and transport, as a political and social 
phenomenon, play an important role in the quality and socioeconomic 
structure of a society. This phenomenon constitutes one of the foundations 
of modern urban life and social needs of populations. Regarding this, the 
present study was performed to investigate the impacts of urban traffic and 
transport on the social determinants of health (SDH) based on the viewpoints 
of urban residents and key informants in Sanandaj, Iran. 
Materials and Methods: This qualitative study was conducted on 22 urban 
residents and 8 key informants selected through purposive sampling 
technique. The data were analyzed through conventional content analysis 
approach. Data collection was conducted using four focus group discussions 
(FGDs) (including 22 residents) and eight in-depth interviews. MAXQDA10 
was applied for the purpose of data management.  
Results: The SDHs that were negatively affected by Sanandaj urban traffic 
and transport included socio-cultural (e.g., recreation and free times, daily 
work trends, safety of within-city commuting, tobacco use, and education) 
and environmental factors (e.g., vegetation, antiquities, noise pollution, 
urban aesthetic status, and environment, and soil, food, and water status).   
Conclusion: Urban traffic/transport stakeholders, health policy makers, and 
health professionals in Iran should pay much more attention to the impacts 
of urban traffic/transport plans on health and its determinants. It seems 
necessary to comprehensively assess urban traffic/transport on health status 
and its determinants in Iran. 
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 چکیده
در  مهمی را نقش اجتماعی -سیاسی پدیده یک عنوانبه امروزه که ترافیک و نقل و حمل سابقه و هدف:

 و نیازهاي شهري نوین زندگی هايیکی از بنیان نماید،می ایفا اجتماعی جوامع– اقتصادي ساختار کیفیت و
هاي ساکنان شهر و مطلعان دیدگاهدهد. در این ارتباط، هدف از مطالعه حاضر تبیین می شکل را انسان اجتماعی

 هاي اجتماعی سالمت بود.کنندهکلیدي در مورد اثرات ترافیک و حمل و نقل درون شهري سنندج بر تعیین
ان کنندگکیفی و به روش تحلیل محتواي قراردادي انجام شد. شرکتصورت طالعه حاضر بهم ها:مواد و روش

ترتیب در جلسات مصاحبه گروهی نفر از ساکنان شهر و هشت نفر مطلع کلیدي بودند که به 22در پژوهش 
یري گمتمرکز (چهار جلسه) و مصاحبه عمیق فردي مورد مصاحبه قرار گرفتند. شایان ذکر است که روش نمونه

 استفاده شد. MAXQDA10افزار ها از نرمف بود. جهت مدیریت دادهمبتنی بر هد
کنندگان تحت تأثیر ازدحام ترافیک شهري در سنندج هاي اجتماعی سالمت که از دید شرکتمؤلفه ها:یافته

قرار داشتند، شامل: عوامل اجتماعی/ فرهنگی (تفریح و اوقات فراغت، روند کاري، امنیت رفت و آمد، مصرف 
ات و آموزش و پرورش) و عوامل محیطی (پوشش گیاهی، آثار باستانی، وضعیت خاك، غذا و آب، آلودگی دخانی

 طور کل) بودند.شناختی شهري و محیط زیست بهصوتی، وضعیت زیبایی
گذاران سیستم ترافیک شهري و نیز متخصصان حوزه سالمت در ایران اندرکاران و سیاستدست گیري:نتیجه

داشته  کننده اجتماعی آنهاي ترافیکی بر سالمت و تعیینها و برنامهبسیار بیشتري به اثرات طرحباید توجه 
هاي آن در کشور ضروري کنندهباشند. ارزیابی جامع اثرات ترافیک و حمل و نقل شهري بر سالمت و تعیین

 رسد.به نظر می
 

هاي اجتماعی سالمت؛ حمل و نقل درون کنندهارزیابی اثرات بهداشتی؛ ترافیک؛ تعیین واژگان کلیدي:
 شهري؛ مطالعه کیفی

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام
 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
هانی     مان ج ــاز ــت (  سـ هداشـ  WHO: World Healthب

Organization سالمت را حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و (
ه طوري کداند؛ بهتنها فقدان بیماري و معلولیت میاجتماعی و نه

اجتماعی داراي یک زندگی پرفایده باشند  -افراد از نظر اقتصادي
سترده ا   ]1[ ساس این تعریف گ سیعی از    . برا سالمت، طیف و ز 

تاري، محیطی و بیولوژیکی بر      ماعی، رف ــادي، اجت مل اقتصـ عوا
سال ]2[گذارند سالمت جوامع تأثیر می  هاي اخیر آگاهی از . در 

ستم    سی هاي حمل و نقل و اینکه طراحی جامعه، کاربري زمین، 
عموم مردم ترافیک و دیگر عوامل محیطی و اجتماعی بر سالمت 

؛ اما کارشــناســان  ]3-6[گذارند، افزایش یافته اســت تأثیر می
شهري کمی وجود دارند که در حوزه سالمت و برنامه  هاي ریزان 

شته       صی یکدیگر آموزش دیده و یا در این زمینه تجربه دا ص تخ
ــند  اي جهت کنترل ترافیک در عنوان مثال، برنامه؛ به]3-6[باش

ــطح محلی می جاده      سـ جامعه از امنیت  ند درك افراد  اي را توا

 مجله آموزش و سالمت جامعه 60 تا 49 صفحات ،1397 بهار ،1شماره  ،5دوره        
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 و همکاران  ندریان

بهبود بخشــد، تصــادفات را کاهش دهد و اســتفاده از فضــاي باز 
ــواري، تفریح و تعامالت اجتماعی را   روي، دوچرخه براي پیاده  سـ

ست    با این دیدگاهافزایش دهد. مطابق  سیا سی   ها و، طرحها، برر
ــالمت اقدامات خارج از حوزه مراقبت ــتی به لحاظ س هاي بهداش

باشـــد؛ زیرا در ها امري ضـــروري میمنظور تأثیرگذاري بر آنبه
ها براي ارتقاي سالمت جامعه و  حداکثررساندن فرصت  راستاي به 

 کند. حفظ آن کمک شایانی می
عنوان یــک نقــل عمومی بــهاهمیــت ترافیــک و حمــل و 

سط   تعیین سالمت به خوبی تو شی در   Achesonکننده  در گزار
ست:     مورد نابرابري شده ا سالمت در انگلیس بیان   برخی"ها در 

ــیوه ــواري و پیادههاي حمل و نقل مانند دوچرخه      از شـ روي، سـ
ــالمت را به ــتقیم با افزایش فعالیت فیزیکی و کاهش س طور مس
تواند با منع دسترسی  . نقص حمل و نقل میدهندچاقی ارتقا می

داشتن دیگر منابع ضروري   به افراد، کاالها و خدمات و با معطوف
ــاند. عالوه  براین، حمل و به حمل و نقل به ســالمت آســیب برس

طور مســتقیم ســالمت را دچار آســیب نماید که تواند بهنقل می
هوا  این آســیب بیشــتر از هر چیز ناشــی از تصــادفات و آلودگی

 .]7[ "باشدمی
مل  امروزه قل  و ح ــر  ترینمهم از یکی عنوانبه  ن ناصـ   ع
سعه  بر ساختاري  سترش   می اثرگذار شهرها  تو شد. گ   شهرها  با

ترافیک . ]8[گذارد می تأثیر ترابري هايسامانه  و هاشبکه  بر نیز
حمل و نقل بخش مهمی از طیف عوامل اجتماعی، اقتصادي و  و 

شت و درمان می  شد که اثرگذار بر  محیطی خارج از بخش بهدا با
تواند به . این تأثیر می]9[ســالمت تشــخیص داده شــده اســت  

عنوان مثال ؛ به]10[سالمت آسیب برساند و یا آن را ارتقا بخشد 
ــالمت          در مورد تأثیر مثبت حمل و نقل و ترافیک بر ارتقاي سـ

توان از تسهیل دسترسی به خدمات سالمت و تسریع برقراري می
نه آنچه که در               فا ــ ما متأسـ ــخن گفت؛ ا ارتباطات اجتماعی سـ
کشــورهاي درحال توســعه و از جمله ایران بســیار بیشــتر نمود  

ــیب ــت که ترافیک و حدارد، آس ــالمت هایی اس مل و نقل به س
 کند. انسان وارد می

  مانند دیگري مشــکالت براین، ترافیک و حمل و نقلعالوه
  براي نیز روانی را و هاي روحیآســیب و محیطی زیســت اثرات

صوتی، آلودگی هاآن از جمله که به همراه دارد شهروندان    هاي 
ــد  زمان می  و وقت  اتالف ــخص، موارد به . ]11[باشـ طور مشـ

شده تنه  شکالتی   ذکر شی از م ستند  ا بخ که ترافیک و حمل و  ه
ــورت عدم مدیریت و برنامه        ــهري در صـ ــحیح  نقل شـ ریزي صـ

سان و تعیین   می سالمت ان هاي اجتماعی آن در کنندهتواند براي 
 پی داشته باشد.

ست،           ستثنی نی شکالت م سنندج نیز که از این م شهر  در 
سداد   ، تصادفات و درگیري معضالت حاد ترافیکی  هاي ناشی از ان

ــیب  زدنها، پارك دوبل، بوق   خیابان   ــان به  هاي مکرر و آسـ رسـ
ــکل ترافیک    ــت. مش ــوتی و غیره فراوان اس ــاب، آلودگی ص اعص

ــی از کم ــنگین تنها ناش ــد؛ بلکهها نمیبودن خیابانعرضس  باش

ضوع عدم احداث پارکینگ و اخذ تدابیر و پیش  م هاي الزیبینمو
سنندج را        د شهر  شهر نیز گریبان  سی در  سا ر رابطه با این نیاز ا

گرفته اســت. از ســوي دیگر، افزایش بســیار زیاد تعداد وســایل  
هاي مرکز شهر  ویژه خیابانهاي شهر سنندج به  نقلیه در خیابان

ــکه  1330تا   1310هاي  که در دهه   ــاخته   براي درشـ رانی سـ
، چند سالی است که اتفاق افتاده و تأثیرات زیادي  ]11[اند شده
ــته   را نه ــهر و زندگی مردم در پی داش تنها بر محیط فیزیکی ش

اســت؛ بلکه اثرات اقتصــادي، اجتماعی، فرهنگی و بهداشــتی    
شته است که بسیار جاي تأمل و         فراوانی را بر ساکنان شهر گذا

ــر، ای   ــگران مطالعه حاض ــی دارد. از دیدگاه پژوهش ن تنها  بررس
ــؤال را در ذهن مؤلفان ایجاد کرده   ــیه بوده و این سـ ظاهر قضـ

چه اثراتی بر تعیین      یک  که تراف نده اســـت  ماعی     کن هاي اجت
 سالمت در این شهر داشته است؟  

وجودآمدن ترافیک در شهرها یکی از آثار پیشرفت، توسعه به
ــینی ــدن امور بوده و راه گریزي از آن وجود ندارد؛ اما و ماشـ شـ

صد و اهداف مهم در مباحث  کنتر ل و هدایت ترافیک یکی از مقا
شهري می    سعه  شد  تو سفانه، نه ]12[با صی  . متأ تنها مطالعه خا

ست        صورت نگرفته ا سنندج  شهر  ضل ترافیک در    ؛براي حل مع
بلکه براساس جستجوي پژوهشگران مطالعه حاضر هیچ پژوهشی 

ــ   هاي اجتماعی   کننده هري بر تعیینکه در آن اثرات ترافیک شـ
شد.        شد، یافت ن با توجه به اینکه پژوهش سالمت بررسی شده با

ــناخت بهتر پدیده  ــی براي ش ــیف تجربیات کیفی روش ها و توص
شیدن به آن  ست، مطالعه زندگی و معنابخ ضر به  ها ا صورت  حا

ــد تا بدینکیفی طرح ــهر و   ریزي ش ــاکنان ش ــیله ادراك س وس
سالمت  اثرات این پدیده بر جنبه مطلعان کلیدي از هاي مختلف 

، روانی و اجتماعی و ]11[ســاکنان (مانند ســالمت جســمانی   
به        کننده تعیین با توجه  ــالمت) تبیین گردد.  هاي اجتماعی سـ

وط هاي مرببودن نتایج مطالعه، در این مقاله تنها یافتهگســـترده
شهري بر تعیین  هاي کنندهبه اثرات ترافیک و حمل و نقل درون 

اصالح مشکالت ترافیک اجتماعی سالمت ارائه شد. از آنجایی که 
ــهري از  ــتم برنامه ش ــیس ــهري نیازمند طریق ارتقاي س ریزي ش

ــت  دخالت گروه ــان اس ــص و بخش  ]13[هاي مختلفی از متخص
ــالمت می ــد،   تواند تأثیر بهس ــته باش ــزایی در این زمینه داش س

تواند در تبیین اثرات ترافیک و حمل هاي مطالعه حاضر می یافته
ــهري بر تعیین  ــالمت از دید      کننده و نقل شـ هاي اجتماعی سـ

 .ساکنان و مطلعان کلیدي تأثیر قابل توجهی داشته باشد
 

 هامواد و روش
انجام شد، فرض بر این   1393در مطالعه حاضر که در سال   

ــهري و اثرات آن بر             بود کــه مفــاهیم پــدیــده ترافیــک شـ
سنندج هنوز به    کنندهتعیین شهر  سالمت در   طورهاي اجتماعی 

صــورت نشــده اســت؛ در نتیجه روش پژوهش بهکامل شــناخته 
نو       فی و از  ی یی           ک توا ح م لیــل  ح ت قراردادي      ع  کرد  ی ــا رو ب

)conventional(   شد سی چنین  ]14[در نظر گرفته  . براي برر
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 سالمت اجتماعی هايکنندهتعیین بر شهري ترافیک ازدحام اثرات                
 
 
ــوعی باید آن را بدون هیچ      ــتر گونه پیش موضـ ــی در بسـ فرضـ

ساس نظر      سایی نمود. برا شنا فرهنگی، اجتماعی و محیطی خود 
Streubert  وGlazer             مراحــل فی  ی ک هش  پژو جریــان  در 

نالیز داده   جمع به  آوري، کدگذاري و آ ــورت  ها  طور همزمان صـ
. مراحل مدیریت و ســازماندهی اطالعات در این ]15[گیرند می

 .]16[ارائه شده است  1مطالعه در شکل 
جهت پاسخ به سؤال پژوهش از روش مصاحبه استفاده شد.      

ستف گیري مبتنی بر هدف موریز نمونهبراي انجام مطالعه ن اده د ا
ســاکنان شــهر صــورت که پژوهشــگران از بین قرار گرفت. بدین

ــاس معیارهاي ورود و خروج از پیش       ــنندج تعدادي را براسـ سـ
ث گروهی انتخاب نمودند. شده براي شرکت در جلسات بحتعیین

شتر افرادي ک سنندج را        10از  ه بی شهر  سکونت در  سابقه  سال 
ــرکت در پژوهش بودند، به مطالعه وارد  ــتند و متمایل به ش   داش

 ســال و 18ســن کمتر از  شــدند. شــایان ذکر اســت که افراد با
 

 
 مراحل انجام تحلیل محتوا در مطالعه حاضر :1شکل 

 رت شــناختی و فاقد توانایی شــرکت دســالمندان داراي مشــکال
سات   ساخت       جل شان  شدند. باید خاطرن شته  از مطالعه کنار گذا
شار      گیري با حداکثر تنوکه نمونه ضور اق شد تا امکان ح ع انجام 

). جهت 1مختلف جامعه در مطالعه وجود داشــته باشــد (جدول 
ــاحبه عمیق نیز مطلعان کلیدي با        ــات مصـ ــور در جلسـ حضـ

ص ت شدند (جدول  صخ ستاي  . در )1هاي متنوع انتخاب  انتخاب  را
ــاي آن با پدیده     ــازمانی که اعضـ مطلعان کلیدي، از هر اداره و سـ

قل درون شــهري ســنندج در ارتباط بودند و از  ترافیک و حمل و ن
هاي  ندهکننظر پژوهشگران به ارتباط این پدیده با سالمت و تعیین  

ــتند (جدول   ــراف داش ــرکت در مطالعه 1آن اش )، افرادي براي ش
داشتن این پدیده براي شهروندان دعوت شدند. با توجه به عمومیت

به  جاد هم و  ــحبت منظور ای حث   هاي افرا افزایی در صـ تدا ب د، اب
 ) براي  FGD: Focus Group Discussionگروهی متمرکز (      

ــد؛ اما بهآوري دادهجمع  digمنظور تعمیق (ها در نظر گرفته ش
downها، تیم پژوهش بر آن شــد تا مصــاحبه ) بیشــتر در یافته 

ــه        ــا مطلعــان کلیــدي را ب ــاحبــه عمیق       ب ــورت مصــ  صـ
)In-depth Interview انجام دهد. ابتدا چهار جلســه (FGD  با

شهر (    ساکنین  سه      22تعدادي از  سه جل شد که در  نفر) برگزار 
سپس،          شتند.  ضور دا سه چهار نفر ح شش نفر و در یک جل آن 
افرادي که به نظر تیم پژوهش اشراف بیشتري به مشکل ترافیک  
شهري سنندج و اثرات آن بر سالمت ساکنین داشتند (دو نفر) و 

ش نفر از مطلعان کلیدي (در مجموع هشـت نفر) انتخاب  نیز شـ 
ــاحبه عمیق با آن     ــد. دو نفر از افراد   گردیدند و مصـ ها انجام شـ

کننده شناخت بیشتري از پدیده کننده که از نظر مصاحبهشرکت
ــتند؛ اما به دلیل محدودیت       ــات بحث مورد نظر داشـ  هاي جلسـ

ــه و محدودیت زمان           براي گروهی مانند محدودیت زمان جلسـ

 کننده در مطالعهمشخصات افراد شرکت :1جدول 
 ویژگی (تعداد) کنندگانشرکت

 ساکنین شهر

 / زن میانسال (دو نفر)سال (دو نفر؛ یک زن و یک مرد)/ معلول (یک نفر) 60سالمند باالي 
 یک پسر)سال (دو نفر؛ یک دختر و  18-25سال (دو نفر؛ یک دختر و یک پسر)/ جوان  13-17نوجوان محصل 

 ریزي آموزشی (یک نفر)کارشناس حقوق (یک نفر)/ کارمند بانک (یک نفر)/ کارشناس برنامه
 سال سابقه کار (یک نفر) 10مالک آژانس مسافرکشی و راننده آژانس (یک نفر)/ راننده تاکسی با 

 فر)/ کارشناس بهداشت کارمند مرکز بهداشت شهرستان (یک نراننده اتوبوس خط واحد (یک نفر)
 / بازنشسته بانک (یک نفر)/ راننده آژانس (یک نفر)/ کارگر (یک نفر)مهندس عمران (یک نفر)

 زن باردار (یک نفر)/ دانشجو (یک نفر)

 مطلعان کلیدي

 کارشناس بهداشت داراي پنج سال تجربه کار در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت (یک نفر)
 داراي تجربه کار با خودروهاي امداد اتفاقات برق درون شهري (یک نفر) HSEکارشناس 

 / دکتراي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت (یک نفر)دکتراي محیط زیست (یک نفر)
 شناسی اجتماعی (یک نفر)/ کارشناس بهداشت محیط (یک نفر)کارشناس ارشد روان

 / کارشناس ترافیک و حمل و نقل شهرداري (یک نفر)سال سابقه تاکسیرانی (یک نفر) 10راننده تاکسی با 
 ادارات منتخب جهت دعوت مطلعان کلیدي

گروه محیط زیست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد سنندج، گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم            
و ایمنی اداره توزیع برق سنندج،   HSEمعاونت بهداشت استان کردستان، کارشناسان     SDHپزشکی سنندج، کارشناس    

ــیرانی و واحد بهداشـــت محیط مرکز   معاونت حمل و نقل و ترافیک شـــهرداري، اداره راهنمایی و رانندگی، اداره تاکسـ
 بهداشت شهرستان سنندج

 

1 طبقه بندي و رتبه بندي داده هاي اولیه•

2 تغییرو تبدیل طبقات•

3 تلفیق درون مایه هاي اولیه و هم معنا•

4 ارائه به گروه کارشناسی•

5 استخراج درون مایه هاي اصلی•

6 ارائه مجدد به گروه کارشناسی•

7 بیان کامالً واضح و بدون ابهام ساختار بنیادي پدیده•
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 و همکاران  ندریان

هاي خود را کننده نتوانســتند دیدگاهصــحبت هر فرد شــرکت 
شرکت د به صاحبه   رطور کامل بیان کنند، جهت  سه م  عمیق جل

 دعوت شدند. 
ساعت انجام   45هاي گروهی طی مدت بحث دقیقه تا یک 

صاحبه    دقیقه به طول انجامید.  40-60هاي عمیق نیز شد و م
ــات بحث گروهی طی چها      ــت که جلسـ ر ماه  الزم به ذکر اسـ

کار        حث گروهی دفتر  حل اجراي جلســـات ب برگزار شـــد. م
کنندگان جهت شــرکت در پژوهشــگر اول مطالعه بود. شــرکت

شــدند و دو هفته قبل از صــورت رســمی دعوت میجلســات به
اي شد. سپس بر  ها تماس تلفنی گرفته میتاریخ مصاحبه با آن 

ــات اعالم      ــور در جلسـ افرادي که موافقت خود را جهت حضـ
ــیح ونمودند، نامه   می بیان اهداف مطالعه و علت       اي در توضـ

 شد.ها در جلسه ارسال میحضور آن
یک روز قبل از تاریخ مصاحبه، زمان جلسه طی تماس تلفنی 

ــرکت ــاتکننده یادآوري میبه افراد ش   گردید. مکان اجراي جلس
مصـــاحبه عمیق بر مبناي توافق اعضـــا، محل خدمت اعضـــاي 

کننده در جلسات و یا دفتر کار پژوهشگر اول مطالعه بود.   شرکت 
ــاحبه عمیق با مطلعان کلیدي نیز تقریباً به         طور همزمان با  مصـ

ــد. ابتدا با        بحث  ــه ماهه برگزار شـ هاي گروهی در یک دوره سـ
به هدف از مصاح شد تاشوندگان تماس تلفنی گرفته می مصاحبه 

و تعیین یک زمان مناســب جهت انجام آن مشــخص شــود. ذکر 
صاحبه    ضرورت دارد که تمامی م شگر    این نکته  سط پژوه ها تو

اول مطالعه حاضــر انجام شــد. قبل از توضــیح هدف پژوهش به 
ها اطمینان ماندن اطالعات آنشوندگان در مورد محرمانهمصاحبه

ــد و به آن ــد کهداده شـ گیري و خروج از حق کناره ها گفته شـ
ــاحبه   ــت  پژوهش را دارند. طی مصـ ــط ها یادداشـ برداري توسـ

صاحبه    شگر اول که م صورت  ها را به تنهایی انجام میپژوه داد، 
شــدند، بر روي ها که به زبان فارســی انجام میگرفت. مصــاحبه

Player 3MP گردیدند و بالفاصله محتواي هر مصاحبه ضبط می
ه منظور رسیدن بگردید. بهشد و آنالیز می ه میبر روي کاغذ پیاد

ست غناي الزم و تکرار اطالعات به سات بحث گروهی  د آمده، جل
ها و مصـــاحبه عمیق تا زمانی که پژوهشـــگران به اشـــباع داده

ــیدند، ــه بحث گروهی و ادامه یافت؛ بدین رس ترتیب، چهار جلس
 هشت جلسه مصاحبه عمیق فردي صورت گرفت. 

ص حوزه صاحبه   هاي ا سات بحث گروهی و م ها لی که در جل
شکالت             سنندج و م شهر  صیف کلی  شامل تو شد  شش داده  پو
ندج بر           ــن ــهر سـ یک شـ تأثیرات تراف یک آن و  با تراف مرتبط 

هاي اجتماعی سالمت بود. سؤال اصلی پژوهش این    کنندهتعیین
ترافیک و حمل و نقل شـــهري چه اثراتی بر ســـالمت و بود که 
ست؟        هاي کنندهتعیین شته ا سنندج گذا شهر  اجتماعی آن در 

سالمت  ابتدا ابهامات افراد در مورد عوامل اجتماعی تعیین کننده 
ــتند درك  رفع می ــراف نداش ــد تا افرادي که به این عوامل اش ش

ــؤاالت جزئی    ــاحبه نیز سـ تر کلی از آن پیدا کنند. در طول مصـ
کنندگان منظور تعمیق بیشـــتر در کشـــف عوامل از شـــرکتبه

توانید بیشــتر این مورد را شــد. ســؤاالتی مانند: میســیده میپر
ــیح دهید؟ می  هاي عینی در این رابطه بزنید؟    توانید مثال  توضـ

ــؤاالتی از         تجربه عینی در این زمینه دارید که نقل نمایید؟ و سـ
 این قبیل.  

پایایی داده  به  ــب و     منظور افزایش روایی و  ها، مکان مناسـ
ــد. همچنین داده آوريزمان کافی براي جمع ها در نظر گرفته ش

کنندگان ارتباط خوبی برقرار گردید و از نظرات تکمیلی با شرکت
ــد. عالوه ــتفاده شـ ــاحبههمکاران اسـ ها، براین هنگام انجام مصـ

ست  شته د شگر      آوريهاي جمعنو سط پژوه صاحبه تو شده طی م
ها اخذ شــد و نظرات تکمیلی آنکنندگان مرور میبراي شــرکت

منظور افزایش مقبولیت ها بهدید. الزم به ذکر است که دادهگرمی
شدند تا بررسی گردند و نظرات   به پژوهشگران دیگر نیز ارائه می 

 گشت.ها اعمال میها در دادهاصالحی آن
نه از           ها گا یت آ ــا ــب رضـ مل: کسـ ــا مالحظات اخالقی شـ

ها، عدم نیاز به وجود کنندگان در مورد ضبط مصاحبه آن  شرکت 
ضبط آننام  شته ده و متنش ها در محتواي  شده، رعایت  هاي نو

نه    ما ــل رازداري و محر مامی   اصـ عات و برخورداري ت بودن اطال
ــرکت  ــر  کنندگان از حق کناره   شـ گیري بود. در پژوهش حاضـ

ندهی داده        ما یت و ســــاز فاده از نرم     مدیر ــت با اسـ افزار ها 
MAXQDA10  .انجام شد 

 

 هایافته
ــؤال به  زیرگروه  13پژوهش دو گروه و طور کلی براي سـ

ــد (جدول   ــتخراج ش ــرکت2اس کنندگان در مطالعه، ). از نظر ش
اي ل شهري سنندج مجموعهوضعیت کنونی ترافیک و حمل و نق

صــورت منفی تحت هاي اجتماعی ســالمت را بهکنندهاز تعیین
ست که در دو گروه عوامل اجتماعی  فرهنگی و  -تأثیر قرار داده ا

 بندي شدند:تهعوامل محیطی دس
 

عی عوامل اجتما  فرهنگی -گروه اول: 
ست، این گروه       2طور که در جدول همان شده ا شان داده  ن

 بندي گردید. صورت زیر دستهدر پنج زیرگروه به
کنندگان در مطالعه، از نظر شرکت  تفریح و اوقات فراغت:

ید   بیناز به تفریح خر به       رفتن جن غت  قات فرا کاهش او کردن، 
کل به  طوراتالف وقت بیشتر در ترافیک و کاهش تفریح به دلیل 

دلیل وضــعیت کنونی ترافیک و حمل و نقل شــهري ســنندج از 
اي هستند که سالمت ساکنین را تحت تأثیر     کنندهعوامل تعیین

ــرکتقرار می اي اثرات عدم وجود ازدحام ترافیک کنندهدهند. ش
 گونه توصیف نمود:را این
خرید براي منزل خودش یه تفریحه. از  ...اگه بخواي بري"

لحاظ روانی بگم من برم مثالً امروز خرید صبح تا شبم رو انجام 
روي کردم، تخلیه روانی شدم و بوق و بدم، یه جاي راحت پیاده

سر و صداي ماشین اذیتم نکرده. راحت یه جایی مثل تفریحگاه 
 (خانم کارشناس بهداشت محیط). "دیگه....
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 سالمت اجتماعی هايکنندهتعیین بر شهري ترافیک ازدحام اثرات                
 
 
 

 کنندگان در مطالعههاي اجتماعی سالمت تحت تأثیر منفی وضعیت ترافیک و حمل و نقل شهري سنندج از دیدگاه شرکتکنندهتعیین: 2جدول 
 برخی از مصادیق زیرگروه گروه

عوامل اجتماعی/ 
 فرهنگی

 تفریح و اوقات فراغت
 رفتن جنبه تفریح خرید . ازبین1
 . کاهش زمان اوقات فراغت2
 . کاهش زمان تفریح3

 روند کاري
 . کاهش امکان انجام کارهاي روزمره1
 . کاهش تمرکز و تأثیر بر فعالیت کاري فرد2
 . دیررسیدن به مقصد در شرایط کاري اضطراري3

 امنیت رفت و آمد
 سواري در شهر. ترس و عدم امنیت از دوچرخه1
 عابر پیاده. عدم احساس امنیت 2
 . استرس والدین از تصادف فرزند در مسیر مدرسه3

 مصرف دخانیات
 . افزایش سیگارکشیدن رانندگان1
 . افزایش سیگارکشیدن رانندگان خودروهاي عمومی2

 آموزش و پرورش

 آموزان. آموزش دریافتی دانش1
 . معلمان2
 . والدین3
 . آموزش دریافتی دانشجویان4
 فرستادن کودکان به مدرسه. ترس والدین از 5

 عوامل محیطی

 پوشش گیاهی
 . کاهش پوشش گیاهی1
 . کاهش تنوع گیاهان دارویی2

 آسیب به بناهاي تاریخی  آثار باستانی

 وضعیت خاك

 . آلودگی خاك با فلزات سنگین1
 . مشتقات و ضایعات خودروها2
 . خودروهاي فرسوده3
 . مشتقات نفتی4

 غذاوضعیت 
 ها بر گیاهانآالینده. تأثیر 1
 . تأثیر بر محصوالت کشاورزي2

 آلودگی آب با فلزات سنگین وضعیت آب

 آلودگی صوتی
 . آلودگی صوتی ناشی از خودروهاي سنگین1
 . آلودگی صوتی ناشی از خودروهاي سبک2

 زیبایی شهر
 ها. کاهش تفرجگاه1
 هاي شهرسازي. کاهش زیبایی2
 شهري هاي زندگی. کاهش زیبایی3

 طور کلمحیط زیست به
 . تأثیر بر جانداران1
 . تأثیر بر اقلیم2
 شدن زمین. گرم3

 
 ت: گونه سخن گفها اینکننده دیگري در مورد تفریحگاهشرکت

هاي ما یه مسأله دیگه به نظرم بحث تفریحگاه..." 
کنن به این نمیها مردم حتی سعی هستش...خیلی وقت

ها برن؛ چون که حجم ترافیک خیلی باال هستش و این تفریحگاه
 ).  IT(مهندس  ".کنه..به نظرم خیلی از شادابی مردم کم می

افزایش کنندگان در مطالعه شرکت مصرف دخانیات:
طور عام و افزایش سیگارکشیدن سیگارکشیدن رانندگان به

از اثرات ترافیک و حمل و رانندگان خودروهاي نقلیه عمومی را 
اط، . در این ارتبنقل شهري سنندج بر سالمت ساکنین دانستند

اي تأثیر ماندن در ازدحام ترافیک بر مصرف سیگار کنندهشرکت

 کند:گونه بیان میدر رانندگان را این
.وقتی که فرد اعصابش خورد بشه یا سرش درد بکنه... فوري .."

ار کنه تو جیبش یه دونه سیگدست میاگه مثالً فرد سیگاري باشه 
بندون که ایجاد کشه...حاال ترافیک یا همون راهدرمیاره می

شه، اگه تو حالت عادي فرد سیگار نکشه، تو این مواقع حداقل می
 "نه...کنصف پاکت سیگار رو اگه فرد سیگاري باشه استفاده می

 ).HSE(کارشناس 
در رانندگان کننده دیگري در مورد مصرف سیگار شرکت

 گونه صحبت نمود: سیستم نقلیه عمومی این
خیلی از افراد راننده تاکسی ما تو این شهر سیگاري ..." 
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 و همکاران  ندریان

گن پرسی میکشن؟ وقتی ازشون میحاال چرا سیگار می...هستن
د تونم بایاز این ترافیک اعصابم خورده، داغونم، اگه نکشم نمی

ز ده؛ اما باتحت تأثیر قرار میدونم سالمتم رو گه میبکشم...می
 ).  SDH(کارشناس مرکز  ".کشه..هم می

روي ترس و احساس عدم امنیت از پیاده امنیت رفت و آمد:
کنندگان در سواري در سطح شهر از نظر شرکتیا دوچرخه

مطالعه از اثرات ترافیک و حمل و نقل شهري سنندج بر سالمت 
یا  رويباشد. با ایجاد این ترس و عدم امنیت از پیادهمی ساکنین
ا هسواري در ساکنین، هم سطح فعالیت فیزیکی در آندوچرخه

یابد و هم از میزان احساس امنیت اجتماعی در افراد کاهش می
اي در مورد عدم احساس امنیت عابر کنندهشود. شرکتکاسته می

 دهد:یح میها به این صورت توضپیاده در خیابان
ها یا همون عابرها ...به نظر من همین حالت امنیتی که پیاده"

ها داشته باشن خیلی مهمه. مثالً ما توي شهر تونن تو خیابونمی
سنندج یک دونه پلکان برقی هم نداریم االن که سالمندها بتونن 

هاي هوایی تو مناطقی نصب بشن ازش استفاده کنن. اگه این پل
 شه که عابرها از اون استفادهاستفاده کنن باعث میکه بتونن ازش 

 (کارشناس حقوق). "کنن...
نه گوکننده دیگري عدم احساس امنیت در شهر را اینشرکت

 ترسیم نمود: 
کنی حقوق تو اي که حرکت میبینی تو جادهوقتی می..."

شه، خود به خود شه و به حق تو احترام گذاشته میضایع نمی
ده؛ اما توي شهر که زندگی ت بهت دست میاون حس امنی

کنی. اون قانونی که باید رعایت کنی، مدام تو ترافیک گیر میمی
شه. شهر وضعیت مطلوبی نداره. همه جاش رو بشه رعایت نمی

کنی خیابوناش نامناسبه، خودروهاش نامطلوبه، که نگاه می
ینه که تا واقعیت اکنن...هاش واقعاً قانون رو رعایت نمیراننده

 ".حدود زیادي االن تو شهر خودمون واقعاً اینطوري هستش..
 ).SDH(کارشناس مرکز 

کنندگان در مطالعه از نظر شرکت آموزش و پرورش:
آموزان توسط معلمان و آموزش دریافتی آموزش دریافتی دانش
ترافیک و حمل و نقل شهري سنندج قرار دانشجویان تحت تأثیر 

، ترس والدین از فرستادن موارد ذکرشدهگیرد. عالوه بر می
کودکان به مدرسه مسأله مهم دیگري است که ناشی از ترافیک 

 دهد:گونه توضیح میاي اینکنندهشرکت باشد.شهر می
فرض کنین معلمه توي مسیري که داره از خونه تا مدرسه ..."

کنه... فرض کنین با همه ره همش مثالً تو ترافیک گیر میمی
یی که ایشون داره، تو مسیر خونه تا مدرسه هم هر روز فشارها

شه. شه و این قضیه داره تکرار میداره با مشکل ترافیک مواجه می
خوب صد در صد روي اعصابش و روي متد تدریسش توي کالس 

 ).SDHکارشناس مرکز ( "ذاره؛ بخواد یا نخواد....تأثیر می
، روند کاري کنندگان در مطالعهاز نظر شــرکت روند کاري:

شهر تحت تأثیر     سنندج    ساکنین  شهري  ترافیک و حمل و نقل 
کاهش امکان انجام کارهاي روزمره، کاهش تمرکز       گیرد. قرار می

ــرایط   ــد در ش ــیدن به مقص و تأثیر بر فعالیت کاري فرد، دیررس
ــادي از         ــطراري و تأثیر بر روند کاري و فعالیت اقتصـ کاري اضـ

به این زیرگروه     فاهیم مربوط  باط،     میم ــد. در این ارت باشــ
 کند: گونه عنوان میاي اینکنندهشرکت
عدم تمرکز یکی از عوارضی هست که ترافیک براي همه ..." 

ش تونه ذهنمونه تو ترافیک دیگه نمیپیش میاره. اینقد آدم می
خواد بره سر کالسش، رو متمرکز کنه. یه معلم فرضاً صبح می

ر کالس دیگه اون تمرکز الزم رو مونه که سانقد تو ترافیک می
   (دکتراي آموزش و ارتقاي سالمت). "نداره...
 

عوامل محیطی   گروه دوم: 
). هرچند 2باشد (جدول این گروه داراي هشت زیرگروه می

شوند شاید در نگاه اول این اثرات که بر محیط فیزیکی وارد می
ت غیرمستقیم سالمطور چندان با سالمت در ارتباط نباشند؛ اما به

 دهند.ساکنین را تحت تأثیر قرار می
کنندگان یکی از اثرات به اعتقاد شرکت پوشش گیاهی:

آلودگی هواي ناشی از ترافیک و حمل و نقل شهري سنندج بر 
کاهش پوشش گیاهی و تنوع محیط فیزیکی شهر و منطقه، 

 اي پیامدهاي آلودگی هوايکنندهشرکتباشد. گیاهان دارویی می
 گونه به تصویر کشید: ناشی از ترافیک بر محیط منطقه را این

من االن چهل و پنج سالمه. من از ده سالگی همیشه تو ..."
ا رو هدیدم. قبلنا مهاجرت پرندههایی رو میفصل پاییز یه منظره

کدوم دیدم؛ اما االن از هیچهاشون رو میسازيدیدم. بعد النهمی
چون همه از بین رفتن در اثر آلودگی  ها خبري نیست؛از این

سال سابقه  20(خانمی میانسال با  "هوا...تو شهر سنندج...
 رانندگی در شهر).  
ستانی:  ست که     آثار با سیب به بناهاي تاریخی از اثراتی ا آ

کنندگان در مطالعه، آلودگی هواي ناشی از ترافیک از نظر شرکت
شهر می     سنندج بر محیط فیزیکی  شهري   .گذاردو حمل و نقل 

 طور بیان نمود:اي مسأله را اینکنندهشرکت
خوب این بناهاي تاریخی که وجود داره تو شهر سنندج ..."

رم راجع به گذشته ذاره. من وقتی میتأثیر می خیلی روي ما
لی کنم، خیکنم، راجع به گذشته شهرم فکر میشهرم تحقیق می

چیزا هست که من به چشم خودم ندیدم. خیلی جاها هست که 
هاي هوا، همین مشکالت جمعیتی و به سبب همین آلودگی

 آموز دبیرستانی).(دانش "ترافیک که هست از بین رفته...
ــعی  ــایعات  ت خاك: وض ــماندها و ضـ آلودگی خاك با پسـ

خودروها و با فلزات سنگین منتشرشده از دود خودروها از اثراتی  
کنندگان در مطالعه ترافیک و حمل و نقل بود که از نظر شــرکت

. طی گذاردشــهري ســنندج بر محیط فیزیکی شــهر بر جاي می
شهر انجام داد      شگر اول مطالعه در محیط  شاهداتی که پژوه ، م

هاي محیط فیزیکی شهر و در کل منطقه که در اثر  یکی از جنبه
ترافیک و حمل و نقل شهري سنندج آسیب دیده است، آلودگی     

شده خودروها و روغن عنوان مثال قطعات ضایعباشد؛ بهخاك می
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 سالمت اجتماعی هايکنندهتعیین بر شهري ترافیک ازدحام اثرات                
 
 
 آوري و بازیافتها اکثراً بدون اینکه فرایند جمعسوخته موتور آن  

ــوند و منجر به آلودگی   ها می را طی کنند، عمالً در محیط ر  شـ
اي تأثیر آلودگی هواي ناشــی از  کنندهگردند. شــرکت خاك می

 طور بیان نمود:ترافیک بر خاك را این
شه. همه چیز ما از خاك همه چیز ما از طبیعت گرفته می..."

هاي اسیدي که میاد این خاك رو شه. خوب این بارونگرفته می
آموز (دانش "برهاز بین می کنه. خاك رو کامالًنابود می

 دبیرستانی).
ها و کننده دیگري به تأثیر آلودگی باران با آالیندهشرکت
هاي اسیدي و اینکه چطور این آلودگی چرخه غذایی ایجاد باران

 کند، اشاره نمود: ساکنین را درگیر می
هاي اسیدي وقتی میاد روي این خاك ما میشینه،   بارون..." 

ــاورزي می یدیگـه مـا هم م    ".کنیم..ریم تو این خـاك کشــ
  (کارشناس معاونت ترافیکی). 

ضعیت آب:  ــت آب یکی از جنبه و هاي حیاتی محیط زیس
کنندگان در مطالعه حاضــر بارها به انســان اســت که شــرکت  

شهري     ضعیت کنونی ترافیک و حمل و نقل  آلودگی آن در اثر و
هاي موجود در هوا ســنندج اشــاره نمودند. آلودگی آب با آالینده

صحبت      که به ست، بارها در  سأله ا شی از این م هاي طور عمده نا
 عان کلیدي و ساکنان بازگو شد. مطل

مان  مده      ه ید، بخش ع یان گرد که ب اي از آلودگی آب طور 
یک می     ــی از تراف ناشـ که     منطقه در اثر آلودگی هواي  ــد  باشـ

ــرکت ــأله را اظهار نمودند. در ش کنندگان در مطالعه نیز این مس
 دهد:گونه توضیح میاي اینکنندهشرکتاین زمینه، 

هایی که توي محیط ، خود اون آالیندهغیر از آلودگی هوا..."
شن، حاال در صورت وقوع در حقیقت در ترافیک ایجاد می

با  هاتونن از هوا به آب منتقل بشن و این آالیندهها میبارندگی
شه، ممکنه بارون اسیدي وقوع بارندگی مثالً بارونی که ایجاد می

محیط  (دکتراي "هاي آبی بشه...تونه وارد محیطباشه که می
 زیست).

کنندگان در مطالعه و براساس نظرات شرکت وضعیت غذا:
نیز آنچه که عنوان شد، با آلودگی هوا، خاك و آب در اثر ترافیک 

عنوان بخشی گونه که بهشود. هماندر سنندج، غذا نیز آلوده می
ها اي بیان گردید، درصد زیادي از میوهاز نتایج مطالعات مشاهده

اي از مواد غذایی ی شهر سنندج که بخش عمدهو سبزیجات مصرف
 20هاي اطراف (حدود دهند، از زمینساکنین را تشکیل می

کیلومتر اول رودخانه قشالق پس از خروج از شهر) تأمین 
باشد که بو، طعم و حتی شوند. شدت آلودگی در حدي میمی

ظاهر این مواد غذایی را در حد ماکروسکوپیک تحت تأثیر قرار 
شود که این است. متأسفانه عمق فاجعه زمانی مشخص می داده

مواد غذایی در حد میکروسکوپیک بررسی شوند. از نظر 
کنندگان در مطالعه آلودگی هواي ناشی از ترافیک هم بر شرکت

گذارد. گیاهان و هم بر محصوالت کشاورزي تأثیر می
 کند:  گونه عنوان میاي مسأله را اینکنندهشرکت

اي رو طراحی فرضاً یه فردي توي حومه شهر یه باغچه..." 
کرده و دوست داره که سبزي و میوه ارگانیک بخوره. مثالً توي 

هایی که اآلن واقعاً سانتر تجاري شده و ترافیک یکی از خیابون
هم داره، خوب این فرد اومده در راستاي سالمتیش محصوالت 

فیکه در واقع اون خوب این ترا...گیاهی ارگانیک مصرف بکنه
صد در صد روي محصوالت کشاورزي این  2SOبنزینه و اون 

 "ذاره...خونواده توي اون باغچه کوچیکی که داره اثر منفی می
 (دکتراي آموزش و ارتقاي سالمت).  

کنندگان در مطالعه تأثیر شرکت طور کل:محیط زیست به
ست       سنندج بر آلودگی محیط زی شهري  ترافیک و حمل و نقل 

طور عنوان مثال اقلیم منطقه بهطور کل را نیز اظهار نمودند؛ بهبه
ز تر کره زمین نیکل، زندگی جانداران و در مقیاسی بسیار وسیع   

ــتر تحــت تــأثیر قرار می بــا گرم ــدن هرچــه بیشـ گیرد. شــ
اي هنگام توضــیح در مورد دالیل افزایش برخی از دهکننشــرکت
ــنندج این    بیماري  ــنندج در مورد تغییر اقلیم سـ گونه  ها در سـ

 توضیح داد:  
سنندج آب و هواي خیلی خوبی داشت. قبالً مشهور بود ..."

به داشتن هواي تمیز و سالم؛ چون کوهستانیه. قبلنا درخت و 
ا نموندن و این ترافیک جنگل هم زیاد داشت؛ اما االن چون این

(خانمی  ".اینقد سنگین شده و آلودگی هوا بیشتر شده.....
 .  سال سابقه رانندگی در شهر) 20میانسال با 

گان کنندبه نظر شرکت  :شناختی شهري  وضعیت زیبایی 
حجم زیاد ترافیک و ازدحام باالي خودروها در شــهر ســنندج از 

کاهش ویژه عواملی اســـت که محیط فیزیکی شـــهر و منطقه به
هاي هاي شــهرســازي و کاهش زیباییها، کاهش زیباییتفرجگاه

جب شــــده اســــت.     ــهري را مو ندگی شـ باط،   ز در این ارت
ــرکت ــعی خ..."اي عنوان نمود: کنندهشـ یلی وقتا مردم حتی سـ

به این تفریحگاه  نمی ها برن. چون که حجم ترافیک خیلی    کنن 
شن خیلی وقتا اون فضاي   باال هستش و...[مسئولین] مجبور می  

شهر وجود داره رو به خاطر ترافیک از بین ببرن    سبزي که توي 
 ).IT(مهندس  "و به خیابون تبدیل کنن و...

صوتی  شی   کنندگان درشرکت  :آلودگی  مطالعه آلودگی نا
ــنندج را از عواملی   ــهر س ــنگین در ش ــبک و س از خودروهاي س
ــهر را تحت تأثیر قرار داده       عنوان نمودند که محیط فیزیکی شـ

ست.   ضیح در مورد اینکه منازلی که  کنندهشرکت ا اي پس از تو
ها هســتند بیشــتر از آلودگی صــوتی آســیب  مشــرف بر خیابان

 بینند، گفت:می
کنیم، انقد که بوق روي میکه تو خیابون پیاده وقتی هم..."

(کارگر  ".گیریم...زنن و سر و صدا هست، ناراحتی اعصاب میمی
 کارخانه). 

کننده دیگري نیز اثر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک شرکت
 گونه بیان کرد:  بر رانندگان وسایل نقلیه عمومی را این

ــت.  ..."  ــتگی روحیه س یکی دیگش [از اثرات ترافیک] خس
سریم بوق   کنم، بوق میوقتی من تو ترافیک گیر می شت   زنم. پ
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 و همکاران  ندریان

عث می      می با که برو...این همه بوق  نه براي من  که   ز ــه من  شـ
کنم، اعصابم خورد بشه و این چند عنوان راننده تاکسی کار میبه

 ی). (راننده تاکس "....تونه ادامه پیدا کنه؟روز می
 

 بحث
شد،     ضر که به روش تحلیل محتوا انجام  هدف از پژوهش حا
سنندج       شهري  سؤال بود که ترافیک و حمل و نقل  سخ به این  پا

عیین          ت بر  تی  ثرا ــالمــت دارد؟ کننــده  چــه ا از نظر   هــاي سـ
ــرکت رفتن جنبه تفریح خریدکردن، ازبینکنندگان در مطالعه شـ

به دلیل اتالف وقت         ــتر در ترافیک و  کاهش اوقات فراغت  بیشـ
ضعیت کنونی ترافیک و حمل  کاهش تفریح به طور کل به دلیل و

اي هستند که سالمت کنندهو نقل شهري سنندج از عوامل تعیین
ــاکنان را تحت تأثیر قرار می  ايدهند. در این زمینه، در مطالعهس

کاران    قاي عملکردي    در مورد  که علیزاده و هم هاي ارت راهبرد
عنوان فضــاي دیدگاه (پارك ملت) ســنندج به مجموعه تفریحی

ساکنین انجام دادند، مجموعه  ضعف گذران اوقات فراغت  ها اي از 
ــایی نمودند که برخی از آن  ــناس ــکالت و تهدیدها را ش ها به مش

گردد و شــامل: نبود پارکینگ در نزدیکی ترافیک شــهري بازمی
و ضــعف ســوار پارك، نبود مســیرهاي ویژه افراد پیاده و دوچرخه

ــی به حمل و نقل همگانی می  ــترس ــد دس . این عوامل ]17[باش
ساکنین به     سط  ستفاده از پارك تو وان عنهمگی منجر به کاهش ا

کارکرد           به نوعی  یده و  غت گرد قات فرا گذران او ــایی براي  فضـ
 .]17[اجتماعی آن در رفع نیازهاي ساکنان کمرنگ شده است 

کت   ــر ــوي دیگر، شـ عه        از سـ طال گان در م ند افزایش کن
ــیگارکشــیدن رانندگان به ــیگارکشــیدن س طور عام و افزایش س

از اثرات ترافیک و حمل و   رانندگان خودروهاي نقلیه عمومی را     
تا، . در این راسدانستندنقل شهري سنندج بر سالمت ساکنان می

Grout  شی  و همکاران صرف  در پژوه دریافتند که بین میزان م
ــادفات رانندگی ارتباط وجود دارد؛ بدین ــیگار با وقوع تص نا معس

سیگار می    صادفات رانندگانی که  شند با رانندگا که میزان ت نی ک
ــیگار نمی . با وجود ]18[کشــند، تفاوت معناداري داشــت که س

ی براي کاهش مصـــرف قوانینی که ســـازمان راهنمایی و رانندگ
سیگار توسط رانندگان وضع نموده است و کشیدن سیگار حین        

اما متأسفانه مشاهده    ؛]19[تومان جریمه دارد  20000رانندگی 
شیدن        می شهر هنوز به ک سطح  سیاري از رانندگان در  شودکه ب

 دهند. سیگار حین رانندگی ادامه می
ن در مطالعه، ترس و احســـاس عدم کنندگااز نظر شـــرکت

ســواري در ســطح شــهر از اثرات  روي یا دوچرخهامنیت از پیاده
ساکنان      سالمت  سنندج بر  شهري  ست  ترافیک و حمل و نقل  . ا

یاده     یت از پ عدم امن خه  این ترس و  یا دوچر ــواري هم روي  سـ
ساکنین را کاهش دهد و هم    می سطح فعالیت فیزیکی در  تواند 

ساس امن  یت اجتماعی در افراد را تحت تأثیر قرار دهد. میزان اح
سی        سیاري به برر ضر، مطالعات ب شابه با این یافته پژوهش حا م
ــاس عدم امنیت از      ــهري بر احسـ تأثیر ترافیک خودرو درون شـ

  ]20، 21[اند سواري در سطح شهر پرداخته   روي و دوچرخهپیاده
ــاس امنیت و         و راه کارهاي متعددي را براي کاهش عدم احسـ

شنهاد نموده   روي و دوچرخهارتقاي رفتارهاي پیاده اند سواري پی
سیرهاي مختص    که نمونه ستند از: تعیین م هایی از آن عبارت ه

ــوار، راهعبور دوچرخه ــتم دوچرخه کرایه بین سـ ــیسـ اندازي سـ
هت      عابر ج ــهري، بهبود م هاي معین درون شـ ــیر کان   مسـ ام

 ها. روي بیشتر ساکنین و افزایش فضاي سبز و پاركپیاده
کت     ــر قاد شـ یافتی        به اعت عه آموزش در طال گان در م ند کن

شجویان تحت تأثیر  دانش و  ترافیکآموزان، معلمان، والدین و دان
ــلی    ــنندج قرار دارد. یکی از تأثیرات اص ــهري س حمل و نقل ش

ــلین، تأخیر در ورود    به کالس به دلیل    ترافیک بر آموزش محصـ
صــورت ماندن در ترافیک اســت. این تأخیر در ورود به کالس به

ــکالتی مانند کاهش بازه زمانی مفید          روزمره منجر به ایجاد مشـ
ــلین در کالس، ایجاد کالس، برهم خوردن تمرکز مدرس و محص

ــبی براي آن یت آموزش       تنش عصـ کاهش کیف جه  ها و در نتی
صلین می    سط مح سائل مرتبط با این  شود. ا دریافتی تو ز دیگر م

ترس والدین از فرســتادن کودکان به مدرســه به دلیل موضــوع، 
ست. یکی از مهم    صادف ا شکالت افزایش  احتمال وقوع ت ترین م

ــه      مدارس در مدرسـ ــور  ترافیک، عدم وجود اتوبوس  هاي کشـ
ــاندن دانش می ــد که منجر به رس ــط باش آموزان به مدارس توس

ــی والدین می ــخص ــودخودرو ش ــنگینی را ایجاد  ش و ترافیک س
ید. یکی از راه  می ما کارها در این زمینه همکاري پلیس راهور،      ن

لدین        با هماهنگی وا ــازمان آموزش و پرورش  ــهرداري و سـ شـ
هاي شــهري اي از اتوبوسآموزان جهت تخصــیص مجموعهدانش

ــرویس     ــت به مدارس و آموزش رانندگان ویژه براي سـ با   .ها اسـ
ستفاده از چنین تم  ستادن   ا سترس و ترس والدین از فر هیداتی، ا

 رود.فرزند خود به مدرسه از بین می
کنندگان در مطالعه روند کاري براین، از نظر شرکتعالوه

 ترافیک و حمل و نقل شهري سنندجساکنین شهر نیز تحت تأثیر 
دیررسیدن به محل کار مشکالت زیادي را براي افراد قرار دارد. 
نوان مثال به لحاظ کمی، زمان مفید کاري فرد عکند؛ بهایجاد می

یابد و کارها با تأخیر بیشتري پیش خواهند رفت که کاهش می
همین امر منجر به ایجاد نارضایتی در افراد مافوق، ارباب رجوع و 

شود و به نوبه خود موجب ایجاد استرس شغلی و همکاران می
 گردد. تنش عصبی براي فرد می

ــرکت ندگان در مطالعه، یکی از اثرات آلودگی کنبه اعتقاد ش
سنندج بر محیط       شهري  شی از ترافیک و حمل و نقل  هواي نا

کاهش پوشــش گیاهی و تنوع گیاهان فیزیکی شــهر و منطقه، 
هاي مطالعه حاضـــر، شـــاهانی باشـــد. در تأیید یافتهدارویی می
ــب براي کاهش اثرات       عنوان می کند که یکی از ابزارهاي مناسـ

ــت  آلودگی هو ــش گیاهی اس ــتفاده بهینه از پوش ؛ اما ]22[ا، اس
کننده هوا به حالت مخلوط با یکدیگر       هنگامی که چندین آلوده   

 گردنداي بر هم داشته و موجب می وجود دارند، اثر تشدیدکننده 
ــدت افزایش یابد.   ــیب به گیاهان به ش ــارت و آس که مقدار خس
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 سالمت اجتماعی هايکنندهتعیین بر شهري ترافیک ازدحام اثرات                
 
 
 Villeneuve اي کوهورت، ارتباط فضـــاي و همکاران در مطالعه

ــی    ــهري را با میزان مرگ و میر در اونتاریو کانادا بررس ــبز ش س
نمودند و دریافتند که با افزایش میزان فضاي سبز محل سکونت، 

  شودجز تصادفات ایجاد میکاهش در مرگ و میر به هر دلیلی به
ــی از    ش قوي. در این پژوه]23[ ترین ارتباط با مرگ و میر ناشـ

هاي تنفسی گزارش گردید. نکته قابل توجه این است که   بیماري
کننــده آلودگی هوا در این پس از حــذف اثر متغیر مخــدوش

. این یافته بر   ]23[مطالعه، باز هم برآورد خطر مرگ تغییر نکرد    
ــبز در محی ــاي سـ ــهري تأکید نموده و اهمیت وجود فضـ ط شـ

ــبز را مطرح می  ــاي س کند که عالوه بر نقش کارکردهایی از فض
 باشند.   کننده هوا مطرح میعنوان تصفیهها بهآن

کنندگان در مطالعه، آسیب به بناهاي تاریخی  از نظر شرکت 
نیز از اثراتی هستند که آلودگی هواي ناشی از ترافیک و حمل و   

به  .گذاردط فیزیکی شهر بر جاي می نقل شهري سنندج بر محی  
ــی از آلودگی هوا با آب باران       اعتقاد آن  ــیمیایی ناشـ ها مواد شـ

سیب می    ترکیب می شهر آ سانند. د شوند و به بناهاي تاریخی  ر ر
ــایی مفرد در مطالعه خود عنوان می کند که تأیید این مهم، رضـ

که از نوع        ــولفور و نیتروژن موجود در هوا  هاي سـ ید ــ اکسـ
ستند، با رطوبت موجود در    دهآالین شی از ترافیک ه هاي گازي نا

سید نیتریک           سولفوریک و ا سید  شکل ا شده و به  هوا ترکیب 
. ]24[شــوند صــورت فیزیکی باعث تخریب بناهاي تاریخی میبه

صوتی نیز بر آثار و بناهاي تاریخی اثري مخرب دارد که   آلودگی 
ــط بافت بناها و جابه  این امر با جذب ا   ــوتی توسـ جایی نرژي صـ

. در ارتباط با   ]25[دهد  ها به مرور زمان رخ می   هاي آن مولکول
هاي کاهش اثرات آلودگی صــوتی ناشــی از ترافیک بر بناهاي راه

سدهاي      تاریخی می ستفاده از  سوده، ا توان حذف خودروهاي فر
گیاهی مانند درختان داراي سایز   اکوستیکی، استفاده از پوشش   

هاي داراي حفره و فضاهاي  و ارتفاع متناسب، استفاده از آسفالت   
 .]25[ها را نام برد بندي ساختمانخالی و عایق

ــایعات خودروها و فلزات          ــماندها و ضـ آلودگی خاك با پسـ
از نظر سـنگین منتشـرشـده از دود خودروها از اثراتی اسـت که     

ــرکت  ــهري         شـ کنندگان در مطالعه، ترافیک و حمل و نقل شـ
ــهر بر جاي می  ــنندج بر محیط فیزیکی ش ــاهدات گذاردس . مش

ــهر نیز اثر ترافیک و حمل و  پژوهشــگر اول مطالعه در محیط ش
ــنندج بر آلودگی خاك را تأیید می ــهري س  عنوانکند؛ بهنقل ش

ها موتور آنشــده خودروها و روغن ســوخته مثال، قطعات ضــایع
ند جمع    بدون اینکه فرای فت را طی کنند، در      اکثراً  یا باز آوري و 

گردند. با گردشی  شوند و موجب آلودگی خاك می محیط رها می
تر، وجود خودروهاي فرسوده  ايویژه در مناطق حاشیه در شهر به 

شد.  هاي متروك مشهود می ها و مکانها، کوچهدر کنار خیابان با
ســـزایی بر آلودگی ود آلودگی هوا نیز تأثیر بهاز ســـوي دیگر، خ

اي خاك منطقه دارد. در این ارتباط، تائبی و همکاران در مطالعه      
ــیه    ــرب و کادمیوم در خاك حاشـ ــی میزان غلظت سـ به بررسـ

ــفهان و ارتباط آن با عوامل ترافیکی       خیابان   ــهري اصـ هاي شـ

پرداختند و نتیجه گرفتند که میانگین غلظت ســـرب و کادمیوم 
ــله      ــتر از مقادیر زمینه       50خاك تا فاصـ متر از لبه خیابان بیشـ

شد؛ به می ستاندارد مجاز  با طوري که این مقدار باالتر از حداکثر ا
شاورزي بود   شد    ]26[وجود فلز در خاك ک شخص  . همچنین م

خاك آب         ظت فلزات در  مل بر غل عا هه که اثرگذارترین  ها در  را
یه    یان کل یک          م کل تراف خب، حجم  هاي ترافیکی منت پارامتر

ــت.     بان مربوطه اسـ بان     خاك  خیا ها منبع مهم  هاي کنار خیا
ستند که می     سیله نقلیه ه ستقیم از منابع و انند به توآلودگی م

آســانی از طریق گرد و غبار معلق و یا تماس مســتقیم توســط 
بان     لکنند انتقا  ها زندگی و کار می   افرادي که در نزدیکی خیا

ــهري هاي خاك . ]27[د یابن     و ها پارك  هاي خاك  ویژهبه  شـ
  تهیه غذایی محصــوالت تهیه براي حتی که مســکونی مناطق

ــوند،نمی ــتقیمی ثیرأت ش ــالمت بر مس ؛ زیرا دارند عمومی س
یابند          می ــان انتقال  به بدن انسـ ــانی  به آسـ . در ]28[توانند 

عه    طال که  م جام    Spechtو  Lagerwerftاي  نه ان در این زمی
ند،   بان      داد نار خیا خاك ک کل موجود در  یل،      نی گازوئ به  ها را 

عنوان کادمیوم و روي را به تایرها و روغن موتور و ســـرب را به
ــبت دادند   ــایل نقلیه نسـ ــوخت وسـ . ]28، 29[افزودنی به سـ

جه احتراق،        ــر در نتی ناصـ که این ع ند  همچنین، عنوان نمود
سایل       سودگی عادي اجزاي و ساییدگی مکانیکی و پارگی و فر

 .  ]28[شوند ها منتشر مینقلیه در محیط اطراف خیابان
ست     آب نیز یکی از جنبه سان ا ست ان هاي حیاتی محیط زی

شرکت  ضر بارها به آلودگی آن در اثر  که  کنندگان در مطالعه حا
ــاره   ــنندج اش ــهري س وضــعیت کنونی ترافیک و حمل و نقل ش
ــنعتی نبوده و          ــهري صـ ــنندج شـ نمودند. با توجه به اینکه سـ
کارخانجات چندانی ندارد تا نقش زیادي در آلودگی محیط و هوا 

ــهر      ــند، بخش عمده آلودگی محیط در این شـ ــته باشـ به   داشـ
گردد. آلودگی آب با وضعیت ترافیک و حمل و نقل شهري بازمی  

طور عمده ناشــی از این مســأله هاي موجود در هوا که بهآالینده
ــت، نه ــحبتاس ــاکنین تنها بارها در ص هاي مطلعان کلیدي و س

ــهر و به ــد؛ بلکه با گردش در شـ ویژه محیط اطراف آن بازگو شـ
ن آزادشــده از ترافیک باشــد. فلزات ســنگی کامالً مشــهود می

ها  آب و خاك کنار خیابان    ها منجر به آلودگی مزمن روان  خیابان  
سرب، نیکل، کادمیوم و غیره می   سنگین مانند  وند و ش به فلزات 

سوبات قابل  شین تههمین ر شهري که حاوي  شدن خیابان ن هاي 
ــنگین و موادآلی زیادي می ــند، منابع مهم آلودگی فلزات س باش

. دو راه اصلی انتشار   ]29[شوند  شهري محسوب می  هاي آبروان
ــده از اگزوز خودروها به آب، روان آالینده ــرش هاي آبهاي منتش

شار از طریق هوا می    شد. در حالت اول آالینده سطحی و انت ها با
سطحی روان   به ستقیم وارد آب پذیرنده (جریان  شهر،  طور م آب 

طور شوند و درحالت دوم بهه و یا دریاچه) میرودخانه بزرگ، برک
سوب، جابه    ستقیم از طریق ر هاي آب جایی مداوم با جریانغیرم

نده می      پذیر خاك وارد آب  ند  زیرزمینی و  . همین ]30[گرد
نده  به روان    آالی با ورود  نه       ها  خا به آب رود تدریج  به  ها و  آب 

www.SID.ir

Archive of SID



 
 

  
 59                                                                                                                         1397بهار ، 1 ، شماره5دوره مجله آموزش و سالمت جامعه، 

 
 
 

 و همکاران  ندریان

ــوند.  یابند و موجب آلودگی آب می   هاي زیرزمینی راه می آب شـ
ها، آلودگی آب رودخانه قشــالق ســنندج اي از این آلودگینمونه

سنندج عبور می      شهر  ست که تقریباً از داخل  کند و آب باران ا
شــود. طور کامل وارد این رود میســالیانه و فاضــالب شــهري به

ــفانه اکنون هیچ    ــگر اول مطالعه، متأس ــاهدات پژوهش طبق مش
ــت و تمامی آند زندهموجو ها اي در این رودخانه باقی نمانده اس

 اند. از بین رفته
کنندگان در مطالعه با آلودگی هوا، براســاس نظرات شــرکت

غذا نیز آلوده        ندج،  ــن ــهر سـ یک در شـ خاك و آب در اثر تراف
شکل از تمامی این موارد      می سان مت شود؛ زیرا زنجیره غذایی ان

اســـت و با آلودگی یکی، بقیه عنصـــرهاي این زنجیره نیز آلوده 
شی از   می تواند ترافیک می شوند. به این ترتیب، آلودگی هواي نا

ویژه زمانی که تهدید مهمی براي ســبزیجات برداشــتی باشــد؛ به
سنگین تماس   طی حمل و نقل و بازاریابی با میزان باالي فلزات 

سنگین اثرات زیان  س یابد که این آلودگی با فلزات  المت باري بر 
نای         ]31[دارد  هان توا یا لب گ که اغ جایی  ی تجمع فلزات . از آن

ــتر از هوا      ــنگین را دارند (تجمع این فلزات در گیاهان بیشـ سـ
ست)، نمونه  شاخص مؤثري از آلودگی  برداري بافتا هاي گیاهان 

سفر به این فلزات می  شد  اتم و این مهم اهمیت آلودگی  ]32[با
د رصکند. دسبزیجات و گیاهان براي سالمت انسان را گوشزد می

سنندج از زمین     زیادي از میوه شهر  صرفی  سبزیجات م هاي ها و 
شالق تأمین می  شدت آلودگی در حدي   اطراف رودخانه ق شوند. 

حد         غذایی را در  ظاهر این مواد  که بو، طعم و حتی  اســـت 
سکوپیک تحت تأثیر قرار می  شرکت ماکرو ان کنندگدهد. از نظر 

م بر گیاهان و هم بر در مطالعه، آلودگی هواي ناشی از ترافیک ه 
گذارند که این مهم همخوان با محصــوالت کشــاورزي تأثیر می 

 باشد. می ]27، 33، 34[هاي مطالعات دیگر یافته
شرکت  کنندگان حجم زیاد ترافیک و ازدحام باالي به اعتقاد 

ستند که محیط فیزیکی       سنندج از عواملی ه شهر  خودروها در 
ــهر به ــازي و زیبایی ها، زیباییتفرجگاهویژه ش ــهرس هاي هاي ش

سبز در کنار       ست. فضاي  زندگی شهري را تحت تأثیر قرار داده ا
 طور کل ســیمايبهکننده اندام و اســکلت فیزیکی شــهر، تعیین

سو براي شهر بازدهی . فضاي سبز باید از یک ]35[باشد  شهر می 
ست محیطی        سوي دیگر نیازهاي زی شد و از  شته با اکولوژیک دا

از اثرات کلی فضاي سبز بر محیط . پیرامون خود را برآورده سازد
هوا و صــدا،  توان موارد زیر را نام برد: کاهش آلودگیشــهري می

کربن، کنترل تشــعشــعات و اکســید تولید اکســیژن و جذب دي
ماري نمودن معآفرینی، ســالمبازتاب نور، کنترل ترافیک، زیبایی

جان شــهر، ایجاد نمودن طبیعت بیتحملشــهر، کنترل باد، قابل
ــرف انرژي در            تفرجگــاه، ایجــاد آرامش روانی، کــاهش مصـ

سطح غی ساختمان  سط برگ قابلرها، جذب آب باران  ها، نفوذ تو
ــهر و جلوگیري از وقوع   تأخیر در راه  ــطح شـ تادن آب در سـ اف

شهرها     سمی        .]35[سیالب در حومه  سالمت ج سبز بر  ضاي  ف
عه        تأثیر مثبت دارد. در مطال اي که در انگلیس  افراد جامعه نیز 

شی از بیماري     شخص گردید که مرگ نا شد، م   -قلبی هايانجام 
عروقی و تنفســی در مردان با افزایش مســاحت فضــاهاي ســبز  

همچنین مشــخص شــد که زمان  .]36[یابد شــهري کاهش می
شهري         سبز  ضاهاي  ساحت ف بهبود پس از جراحی با افزایش م

سترس و تنش روانی افراد نیز پایین     کمتر می سطح ا ر از تشود. 
ــبز کمتر   ــاي س ــت که در محالتی با فض حالت عادي افرادي اس

  ویژه رنگ سبز و تغییرات فصلی  فضاي سبز و به   .کنندزندگی می
ست.    آن داراي اثرات رو سیار مؤثري ا شی   Ulrichانی ب در پژوه

که در ارتباط با اثرات روانی درختان و فضاي سبز بر دوره بهبود   
ست یافت     ستان انجام داد، به این نتیجه د بیماران در یک بیمار

تواند دوره بســـتري بیماران را کوتاه کند. که فضـــاي ســـبز می
نقاهت مطابق با گزارش وي وجود فضــاي ســبز و درختان، دوره 

ــد کاهش می 8بیماران را  ــوي دیگر، ثابت ]37[دهد درص . از س
 ها،هاي طبیعت مانند درختان، گیاهان، آباديشده است که جلوه

هاي جســمی، اختالالت ها و مزارع با میزان بروز بیماريچشــمه
ــین در   ــهرنش ــتایی و ش روانی و میزان جرایم در میان افراد روس

 .]35[باشد تباط میار
ــر، امکان تعمیم       پذیريبا توجه به ماهیت کیفی مطالعه حاضـ

سختی     ها وجود ندارد. یکی از محدودیتیافته ضر  هاي مطالعه حا
ــان امر بود؛ به  ــص   اي که یک قرارگونهتعیین قرار مالقات با متخص

گردید. در  ن میمالقات خاص چند بار منقضی شده و مجددا تعیی  
ها  آوري دادهاین راستا، صبوري و پایداري پژوهشگران هنگام جمع   

بسیار به موفقیت اجراي طرح کمک نمود. باید خاطرنشان ساخت    
که مطالعه حاضر اثرات پدیده ازدحام ترافیک شهري را تنها از دید  

دهد؛ از این رو براي متخصصان و مردم در شهر سنندج نشان می      
اي در  هاي مداخلهریزي برنامههد بیشـــتر جهت طرحیافتن شـــوا

 د.  باشآینده، به تحقیقات مشابه در دیگر شهرهاي کشور نیاز می
 

 گیرينتیجه
کنندگان در مطالعه حاضر، وضعیت کنونی   از دیدگاه شرکت 

اي طور گســتردهترافیک و حمل و نقل شــهري در ســنندج به 
ــالمت و تعیین هاي اجتماعی آن را تحت تأثیر قرار داده کنندهس

بهبود وضعیت ترافیک اي براي هاي مداخلهاست؛ از این رو تالش
باشــد. میســیســتم حمل و نقل عمومی در این شــهر ضــروري 

گذاران ســیســتم ترافیک اندرکاران و ســیاســتهمچنین، دســت
بایست توجه  شهري و نیز متخصصان حوزه سالمت در ایران می     

شتري به اثرات طرح   سیار بی سالمت ها و برنامهب  هاي ترافیکی بر 
ــند. عالوه      و تعیین ــته باشـ براین، انجام  کننده اجتماعی آن داشـ

ات ترافیک و حمل و نقل شهري مطالعات جامع جهت ارزیابی اثر
هاي آن در کشـــور ضـــروري به نظر کنندهبر ســـالمت و تعیین

بارت دیگر،    می به ع ــد.  جامعه        رسـ ــالمت  قاي سـ یک تیم ارت
سالمت جامعه     می شهري بر  ست تأثیر ترافیک و حمل و نقل  بای

اي رصد نماید  هاي مختلف و با وضع هر قانون و برنامه را از جنبه
ــالمت را با انجام اقدامات جامعهرتقاکارهاي او راه محور دهنده س
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 تشکر و قدردانی
نامه دکتراي تخصصی آموزش مطالعه حاضر بخشی از پایان

در  93-3-121بهداشت و ارتقاي سالمت با شماره مصوب 

ر و وسیله نهایت تشکباشد. بدینتهران می دانشگاه علوم پزشکی
کنندگان در مطالعه ابراز قدردانی نسبت به تمامی شرکت

گونه تعارضی در منافع از باشد که هیچگردد. شایان ذکر میمی
سوي نویسندگان گزارش نشده است.

 
 

REFERENCES
1. World Health Organization. Constitution of WHO: 

principles. Geneva: World Health Organization; 2017. 
2. Jarvis D, Lai E, Luczynska C, Chinn S, Burney P. 

Prevalence of asthma and asthma-like symptoms in young 
adults living in three east Anglian towns. Br J Gen Pract. 
1994;44(388):493-7. PMID: 7748645 

3. Wilkinson RG, Marmot M. Social determinants of health: 
the solid facts. 2nd ed. Geneva: World Health Organization; 
2003.  

4. Frumkin H, Jackson R. Urban sprawl and public health. Public 
Health Rep. 2002;117:201-17. DOI: 10.1093/phr/117.3.201 

5. Frumkin H, Frank L, Jackson RJ. Urban sprawl and public 
health: designing,planning and building for healthy 
communities. Washington DC: Island Press; 2004. 

6. Jackson RJ. The impact of the builtenvironment on health: 
an emergingfield. Am J Public Health. 2003;93(9):1382-4. 
PMID: 12948946 

7. Smith G. Morris JN, Shaw M. The independent inquiry into 
inequalities in health: Is welcome, but its recommendations 
are too cautious and vague. BMJ. 1998;317(7171):1465-6. 
PMID: 9831567 

8. Dannenberg AL, Bhatia R, Cole BL, Heaton SK, Feldman 
JD, Rutt CD. Use of health impact assessment in the U.S. 27 
case studies, 1999-2007. Am J Prev Med. 2008;34(3):241-
56. PMID: 18312813 DOI: 10.1016/j.amepre.2007.11.015 

9. Schulz A, Northridge ME. Social determinants of health: 
implications for environmental health promotion. Health 
Edu Behav. 2004;31(4):455-71. PMID: 15296629 DOI: 
10.1177/1090198104265598 

10. Eeastern Regional Health Auditory. A health impact 
assessment of traffic and transport in ballyfermot. Ireland: 
Eastern Regional Health Authority; 2004.  

11. Nadrian H, Taghdisi MH, Aghemiri M, Khazaee-Pool M, 
Shojaeizadeh D. Impacts of urban traffic jams on physical 
health of residents from the inhabitants ‘perspective in 
Sanandaj city (a qualitative study). Iran J Health Edu Health 
Promot. 2017;5(4):345-58. DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5. 
4.345 [Persian]  

12. Joffe M, Mindell J. Health impact assessment. Occup Environ 
Med. 2005;62:907-12. DOI: 10.1136/oem.2004.014969  

13. Taebi A, Samani Majd S, Abtahi SM. Analyzing driving 
behavior: an information processing perspective. Psychol 
Train Stud. 2007;8(2):147-70. [Persain]  

14. Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative 
content analysis. Qual Health Res. 2005;12(9):1277-88. 
PMID: 16204405 DOI: 10.1177/1049732305276687 

15. Speziale HS, Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative 
research in nursing: advancing the humanistic imperative. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. 

16. Krippendroff K. Content analysis: an introduction to its 
methodology. Beverley Hills: Sage; 2004. 

17. Alizadeh H, Abdi MH, Rahimi KJ. Developing strategies for 
improving function of recreational areas: the case study of 
Deedgah Recreational Complex, Sanandaj. Quart Urban 
Stud. 2012;1(4):55-68. [Persian]  

18. Grout P, Cliff KS, Harman ML, Machin D. Cigarette 
smoking, road traffic accidents and seat belt usage. Public 
Health. 1983;97(2):95-101. PMID: 6856732 

19. Soori H, Eyni E, Mehmandar MR, Khosravi K. Evaluation 
of Iran’s new law of traffic violations investigations. 
Rahvar. 2013;9(17):75-89. [Persian] 

20. Coyle E, Huws D, Monaghan S, Roddy G, Seery B, Staats 
P, et al. Transport and health--a five-country perspective. 
Public Health. 2009;123(1):e21-3. PMID: 19135694 DOI: 
10.1016/j.puhe.2008.10.023 

21. Rojas-Rueda D, De Nazelle A, Teixidó O, Nieuwenhuijsen 
MJ. Health impact assessment of increasing public transport 
and cycling use in Barcelona: a morbidity and burden of 
disease approach. Prevent Med. 2013;57(5):573-9. PMID: 
23938465 DOI: 10.1016/j.ypmed.2013.07.021 

22. Shahani F. A case study on the impacts of vegetation on the 
level of lead absorbtion existed in Tehran air. Environmental 
Engineering Congress, Tehran, Iran; 2009.  

23. Villeneuve PJ, Jerrett M, Su JG, Burnett RT, Chen H, Wheeler 
AJ, et al. A cohort study relating urban green space with 
mortality in Ontario, Canada. Environ Res. 2012;115:51-8. 
PMID: 22483437 DOI: 10.1016/j.envres.2012.03.003 

24. Rezaei Mofrad M. Environmental considerations in 
controlling the role of acidic rains in the destruction of 
historical buidlings. First Conference on Air Pollution and 
Its Effects on Health, Tehran, Iran; 2005. [Persian]  

25. Salehi Nezami R. The impacts of noise pollutions on the 
museum objects. J Saadabad Cultural Historical. 2008; 
16:12-7. [Persian]  

26. Samani MS, Taebi A, Afyuni M. Lead and cadmium 
pollution in urban roadside soil. J Environ Stud. 
2007;33(43):1-10. [Persian]  

27. Turer DG. Heavy metal pollution of roadways from 
vehicular and non-vehicular sources: Cincinnati, Ohio and 
Corpus Christi, Texas. Ohio United States: University of 
Cincinnati; 2000. 

28. Chen TB, Zheng YM, Lei M, Huang ZC, Wu HT, Chen H, 
et al. Assessment of heavy metal pollution in surface soils 
of urban parks in Beijing, China. Chemosphere. 
2005;60(4):542-51. PMID: 15950046 DOI: 10.1016/j. 
chemosphere.2004.12.072 

29. Carlosena A, Andrade JM, Prada D. Searching for heavy 
metals grouping roadside soils as a function of motorized 
traffic influence. Talanta. 1998;47(3):753-67. PMID: 
18967380 

30. Falahi-Ardakani A. Contamination of environment with 
heavy metals emitted from automotives. Ecotoxicol Environ 
Saf. 1984;8(2):152-61. PMID: 6201332 

31. Duong TT, Lee BK. Determining contamination level of 
heavy metals in road dust from busy traffic areas with different 
characteristics. J Environ Manage. 2011;92(3):554-62. 
PMID: 20937547 DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.09.010 

32. Laxen DP, Harrison RM. The highway as a source of water 
pollution: an appraisal with the heavy metal lead. Water Res. 
1977;11(1):1-11. DOI: 10.1016/0043-1354(77)90175-0 

33. Sharma RK, Agrawal M, Marshall FM. Heavy metal (Cu, 
Zn, Cd and Pb) contamination of vegetables in urban India: 
a case study in Varanasi. Environ Pollut. 2008;154(2):254-
63. PMID: 18031880 DOI: 10.1016/j.envpol.2007.10.010 

34. Sharma S, Prasad FM. Accumulation of lead and cadmium 
in soil and vegetable crops along major highways in Agra 
(India). J Chemistry. 2010;7(4):1174-83.  

35. Nabulo G, Oryem-Origa H, Diamond M. Assessment of 
lead, cadmium, and zinc contamination of roadside soils, 
surface films, and vegetables in Kampala City, Uganda. 
Environ Res. 2006;101(1):42-52. PMID: 16527265 DOI: 
10.1016/j.envres.2005.12.016 

36. Richardson EA, Mitchell R. Gender differences in 
relationships between urban green space and health in the 
United Kingdom. Soc Sci Med. 2010;71(3):568-75. PMID: 
20621750 DOI: 10.1016/j.socscimed.2010.04.015 

37. Ulrich RS. View through a window may influence recovery 
from surgery. Science. 1984;224(4647):420-1. PMID: 
6143402 

 

www.SID.ir

Archive of SID

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prevalence+of+asthma+and+asthma-like+symptoms+in+young+adults+living+in+three+east+Anglian+towns
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1093/phr/117.3.201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+impact+of+the+builtenvironment+on+health%3A+an+emergingfield%2C+Jackson
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+independent+inquiry+into+inequalities+in+health%3A+Is+welcome%2C+but+its+recommendations+are+too+cautious+and+vague
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Use+of+Health+Impact+Assessment+in+the+U.S.+27+Case+Studies%2C+1999-2007
https://doi.org/10.1016/j.amepre.2007.11.015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15296629
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1090198104265598
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1090198104265598
http://journal.ihepsa.ir/browse.php?a_id=839&sid=1&slc_lang=en
http://journal.ihepsa.ir/browse.php?a_id=839&sid=1&slc_lang=en
https://pdfs.semanticscholar.org/6231/716411de5e9f9748e335d3a4cf515868935c.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsieh+HF%2C+Shannon+SE.+Three+approaches+to+qualitative+content+analysis
https://doi.org/10.1177/1049732305276687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cigarette+smoking%2C+road+traffic+accidents+and+seat+belt+usage.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Transport+and+health%E2%80%93a+five-country+perspective.
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0033350608003120
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0033350608003120
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Health+impact+assessment+of+increasing+public+transport+and+cycling+use+in+Barcelona%3A+a+morbidity+and+burden+of+disease+approach.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Health+impact+assessment+of+increasing+public+transport+and+cycling+use+in+Barcelona%3A+a+morbidity+and+burden+of+disease+approach.
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0091743513002739
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+cohort+study+relating+urban+green+space+with+mortality+in+Ontario%2C+Canada
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0013935112000862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Assessment+of+heavy+metal+pollution+in+surface+soils+of+urban+parks+in+Beijing%2C+China.
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0045653505000846
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0045653505000846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Searching+for+heavy+metals+grouping+roadside+soils+as+a+function+of+motorized+traffic+influence.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Searching+for+heavy+metals+grouping+roadside+soils+as+a+function+of+motorized+traffic+influence.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Contamination+of+environment+with+heavy+metals+emitted+from+automotives
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Determining+contamination+level+of+heavy+metals+in+road+dust+from+busy+traffic+areas+with+different+characteristics
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0301479710002963
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0043135477901750
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heavy+metal+(Cu%2C+Zn%2C+Cd+and+Pb)+contamination+of+vegetables+in+urban+India%3A+A+case+study+in+Varanasi
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0269749107004915
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Assessment+of+lead%2C+cadmium%2C+and+zinc+contamination+of+roadside+soils%2C+surface+films%2C+and+vegetables+in+Kampala+City%2C+Uganda.
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0013935105002057
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0013935105002057
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gender+differences+in+relationships+between+urban+green+space+and+health+in+the+United+Kingdom
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gender+differences+in+relationships+between+urban+green+space+and+health+in+the+United+Kingdom
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027795361000345X?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=View+through+a+window+may+influence+recovery+from+surgery
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=View+through+a+window+may+influence+recovery+from+surgery


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

