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  عوامل مرتبط در شاهرود  ويکي حوادث ترافيها بي آسيالگو
 

  شاهرودي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکيا مربي، گروه بهداشت حرفه ∗ :انيده صادقيفر
  شاهرود) ع(ن يمارستان امام حسي ب،، مسؤول اورژانس و مرکز ترومايولوژيدمي کارشناس ارشد اپ:ياحمد خسرو

   شاهرودي، دانشگاه علوم پزشکي، معاون بهداشتي پزشک عموم:اندکتر محمد حسن امامي
   شاهروديها، دانشگاه علوم پزشک يکارشناس واحد مبارزه با بيمار :ربابه يونسيان

  
  

  فصلنامه پايش                                                                                                                                                                    
  ٢٢٥-٢٣٣  صص١٣٨۷ تابستان سوم  شمارههفتم                                                                                                                                  سال 

  ٥/٣/١٣٨٦ :تاريخ پذيرش مقاله                                                                                                                                                         
  
  
  چكيده

هدف از ايـن مطالعـه،    .ستران اي اي ـ اجتماع يقتصاد ا از حوادث ترافيكي از مشكالت مهم بهداشتي وي ناشيها ر و جراحتيمرگ و م
 ،يريشگيـ م راهبردهـاي پ ي نتايج آن و تنظـ گيري از  بهره با بتوانيم حوادث ترافيكي در شهرستان شاهرود است تايها بي آسي الگويبررس

  .مي را بهبود بخشيکيصدمات حوادث تراف
شـاهرود  ) ع( بيمارستان امام حـسين  ي ترومان حوادث ترافيكي به اجرا درآمد که در مرکزيمطالعه توصيفي ـ تحليلي در مورد مصدوم 

 پرسشنامه شامل مشخصات جمعيت شناختي، اطالعات پيش بيمارسـتاني   استفاده از باها  داده. ه بودند رفته شد ي پذ ۱۳۸۴ ماه اول سال   ۶در  
  .دي و تحليل گرديو اطالعات زمان بستري جمع آور

 ميانگين سني مردان و زنـان       و درصد مرد هستند     ۷۲ ،مدت شش ماه   يكي در  مصدوم حوادث تراف   ۶۲۱ از تعداد    ند كه ها نشان داد    افتهي
 ۶/۱۹( نفـر    ۱۲۲و  )  درصد ۳/۳۰ (۱۸۸ سال به ترتيب با      ۱۳-۱۹ و   ۲۰-۲۹گروه سني   .  سال است  ۳۲±۶/۱۶ و   ۲/۲۹±۲/۱۵به ترتيب برابر    

 بـا   خـودرو  مسافرين و راننـدگان      ، شهر  از  خارج  درصد و در   ۷/۵۳ موتورسواران با    ،در داخل شهر  . داراي بيشترين مصدوميت هستند   ) درصد
 روز  ۳ درصد و ميـانگين روزهـاي بـستري          ۸/۶۳نسبت بستري شدن در اين مطالعه برابر        .  درصد بيشترين فراواني مصدومين را داشتند      ۶۲

ن مـوارد  يشتريـ ب. ند شـد دچـار قطـع عـضو     نفر از مصدومين به علت تروماي ناشـي از حـوادث ترافيكـي   ۸. بوده است) ۴/۳ار يانحراف مع(
ترين صدمات وارده بـه    درصد، شايع۴/۴۱ها با   اتفاق افتاده است و شكستگيا بعد از ظهر صبح تا۱۰ن ساعات يدر ب)  درصد۳۰(ت يمصدوم

گـام   درصد از راننـدگان ماشـين مـصدوم از كمربنـد ايمنـي در هن               ۱/۴۴ و   يمني درصد از رانندگان موتور از کاله ا       ۱/۹۰. اند  همصدومين بود 
  ثبـت شـده  يکي از حوادث ترافيمورد مرگ ناش ۳۱ ،ن ارجاع شده به مرکز تروماين مصدوميدر دوره مطالعه از ب. كردند سانحه استفاده نمي

  . دهند يل ميشاهرود را تشک) ع(ن يمارستان امام حسي درصد از موارد مرگ ثبت شده در ب۱۸ که بود
 از رانندگان موتور    ي تعداد کم  . فراهم نمود  يکي حوادث تراف  يها  بي از آس  يريشگيها در پ    تين اولو يي تع ي برا يدين مطالعه اطالعات مف   يا
 شـامل   يکـ ي حـوادث تراف   يها  بي کاهش آس  ي برا ي اصل يراهکارها. كرده بودند  استفاده   يمني از کاله و کمربند ا     در هنگام تصادف   خودروو  

 اسـت و بـه طـور خـاص قـانون            يمنـ ي و عملکرد ا   ير آگاه يي تغ  و نفعان  يتحاد ذ ش ا ي، افزا يمنين ا يها، برقرار نمودن قوان     ط جاده يبهبود مح 
  .به درستي اجرا شودد ي بايمنيکاله ا کمربند و

  
   حوادث ترافيكي، تروما،صدمات :ها واژه كليد

                                                            
 پژوهشی ـ ه علوم پزشکی شاهرود، معاونت آموزشیگار، دانشيدان هفت تيشاهرود، م: پاسخگو نويسنده ∗

  ٠٢٧٣-٣٣٦١٧١٨: تلفن
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  ٢٢٦

    دانشگاهي فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد    

  مقدمه
 ت ويـ  معلوليا به عنوان علت اصـل ي در سراسر دنيکيحوادث تراف

 ۲/۱ سـاالنه  شود ميتخمين زده ]. ۱[ر شناخته شده استيم مرگ و
 ۵۰و  ميرنـد  در اثر حوادث ترافيكـي مـي   در سراسر دنيا ميليون نفر
 اقتـصادي، صـدمات     بعـد از  ]. ۲[شـوند   دچار جراحت مي   ميليون نفر 

سوانح رانندگي در كشورهاي با درآمد پـايين يـك درصـد،             ناشي از 
 درصد و در كشورهاي با درآمد باال        ۵/۱كشورهاي با در آمد متوسط      

  دهـد  يل مـ يرا تـشک  از توليد ناخالص ملـي ايـن كـشورها    د درص۲
]۳ ،۴ .[  

 يکـ ي ازحـوادث تراف   ير ناشـ  يـ م مرگ و  ت و يتعداد موارد مصدوم  
 که   در حالي  ، باالست يبه طور نامتناسب   نيي با درآمد پا   يدرکشورها

 صـدمات   .ن کشورها وجود دارد   يه در ا  يل نقل ي درصد از وسا   ۴۰ فقط
ت در يـ ن علـت معلول يدومـ  ۲۰۲۰ السـ   تايکيحوادث تراف  ازيناش

ت در يـ مـرگ و معلول  ن علتيو سوم] ۵[ در حال توسعه يکشورها
 از  ييزان بـاال  يـ ر، م يـ  اخ يهـا   در سـال  ]. ۶[ا خواهـد بـود    يسراسر دن 

ج فارس گزارش شده    ي حوزه خل  ي در کشورها  ي جد يکيحوادث تراف 
ـ         يدر کشورها . ]۷[است ، ي در حال توسعه مانند امارات متحـده عرب

 ي صنعت ي باالتر از کشورها   يه موتور يل نقل ي از وسا  ير ناش يو م مرگ  
حـوادث  ،  ۲۰۰۰در قطـر در سـال       . ]۸[اروپـا اسـت    کـا و  يشمال آمر 

 درصــد از ۴۳ و  اســتر بــودهيــن علــت مــرگ و مي ســوميکــيتراف
  يرنـد، در گـروه سـن      يم  ي مـ  يکـ ي که در اثـر حـوادث تراف       يرانندگان

  ]. ۹[د هستنينامه رانندگيسال و فاقد گواه ۱۹-۱۰
 يکـ يل حـوادث تراف   يـ ک نفـر بـه دل     يـ در عربستان در هر ساعت      

ر در يــم  از مــوارد مــرگ و.شــوند ي مــي نفــر زخمــ۴رد و يــم يمــ
 درصـد   ۸۱ن کـشور،    ي وابسته به وزارت بهداشت در ا      يها  مارستانيب

مارستان ي ب يها   درصد از تخت   ۲۰ بوده و    يکيمربوط به حوادث تراف   
ت يـ  که در مورد جمع    يا  در مطالعه ]. ۱۰[ل اشغال هستند  ين دل يبه ا 
سه   از يکي به عنوان    يکيها در مصر انجام گرفت، حوادث تراف        يتيکو

  .]۱۱[ر در آنان گزارش شديعلت اول مرگ و م
و ] ۱۲[ت  ين علـت مـصدوم    يع تـر  ي، شـا  يکيران حوادث تراف  يدر ا 

 ۲۹  كه دنده  يمطالعات نشان م  ]. ۱۳[ر است ين علت مرگ و م    يدوم
 است  يکي از حوادث تراف   يرها در کشور، ناش   ي م درصد از کل مرگ و    

 ي کشور بار اقتـصاد    يال برا يارد ر يليم۱۲۵۸۰رها  ين مرگ و م   يکه ا 
 ۵/۳۷  عامـل يکيهمکاران، حوادث تراف   و يدر مطالعه سور  ]. ۴[دارد

ـ   ير عمد ي غ يها  درصد از جراحت   ن علـت مـرگ در کودکـان        ي و اول
همکاران   و يدسرق رو يدر تحق ]. ۱۴[ران است ي در ا  ييمناطق روستا 

 ۱۵ از ترومـا در افـراد        ي ناش يرهاي درصد از مرگ و م     ۵۰ ،در تهران 
ن يهمچنـ . ]۱۵[ گـزارش شـد    يکيسال و کمتر به علت حوادث تراف      

 صـورت   ي مـورد شکـستگ    ۷۲۰۰ از    كـه   نشان داد  ييمطالعه کدخدا 
 ۹۱(مورد   ۶۵۵۲ در تهران    يمارستان آموزش يک ب ي  شده در  يبستر
و مطالعه منتظري و    ] ۱۶[ بوده است  يکيرافبه علت حوادث ت   ) درصد

ران يـ  در ا  يکـ ي از حـوادث تراف    ير ناشـ  يهمكاران در مورد مرگ و م     
يا  سال ۴۰ اغلب در سن  بوده و درصد از موارد مرد۷۹  كهنشان داد

ترين   ند و ضربه به سر، شايع     ا  هکمتر و عابر پياده يا مسافر ماشين بود       
  ]. ۱۳[ استيکيعلت مرگ و مير ناشي از حوادث تراف

 گـسترش   يسه رونـدها  يـ  کـه از مقا    ين مـشکالت  يتـر    از مهم  يکي
ن اسـت کـه در      يـ  ا ،ن کشورها استنباط شـده    ي در ب  يکيحوادث تراف 

ه بـه   يـ ل نقل يد کننده نفت هـستند، تعـداد وسـا        ي که تول  ييکشورها
. کننـد   يدا مـ  يع پ يز گسترش سر  يها ن    جاده  و ابدي يش م يسرعت افزا 

ش ي رو بــه افــزايکــياز حــوادث تراف ين کــشورها مــرگ ناشــيــدر ا
 يريشگيـ  پ يهـا    از برنامـه   ياري در مورد بس   يمشکل اصل ]. ۱۷[است

ت موجـود انجـام نـشده       ي از وضع  يکيستماتي س يابين است که ارز   يا
  . است

 بـروز حـوادث     يه الگـو  يد بر پا  ي با يريشگي پ يزير  راهبرد و برنامه  
 در   شهرستان شاهرود بـه علـت واقـع شـدن          از طرفي  . شود يطراح

اد از نظـر وقـوع و   يـ ار زيمحور تهران ـ مشهد و وجود مـسافران بـس   
به ران قرار دارد    ين چند شهر اول ا    ي در ب  يکي حوادث تراف  يها  بيآس

 معاونـت سـالمت     يهـا   يمـار يت ب يري در مطالعه مرکز مد    نحوي كه 
  در۶۱۴ يزان بــستريــ، شــاهرود بــا م۸۲وزارت بهداشــت در ســال 

 ي دانشگاه و دانشکده علـوم پزشـک  ۱۳ن  ي رتبه اول را در ب     ۱۰۰۰۰۰
  ]. ۱۸[به دست آورد 

 حـوادث   يهـا    جراحـت  ين الگـو  يـي ن مطالعه به منظـور تع     يالذا  
  .ده استي گردي و عوامل مرتبط در شهرستان شاهرود طراحيکيتراف
  

   كار مواد و روش
 يهـا   اسـت کـه داده  يلي ـ تحل يفيک مطالعه توصيمطالعه حاضر 

جامعـه هـدف، تمـامي    .  شده اسـت   يآور   جمع يآن به صورت مقطع   
 ۵ در شهرستان شاهرود، شـامل       يکي از حوادث تراف   يمصدومان ناش 

 تابعه ي و روستاهاياميج، ميارجمند، کالته خيشهر شاهرود، مجن، ب 
 بـه مرکـز     ۸۴ور مـاه    يان شـهر  يت پا ين لغا يکه از اول فرورد    هستند
 يآور  جمـع . مراجعـه داشـتند   ) ع(نيمارسـتان امـام حـس     ي ب يتروما

اطالعات با استفاده از پرسشنامه با سـؤاالت بـسته شـامل اطالعـات           
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  ٢٢٧

     همكاران و فريده صادقيان                                                                                                                      ...       هاي حوادث ترافيكيوي آسيبالگ

 شـامل محـل حادثـه، نـوع         يبستر شيجمعيت شناختي، اطالعات پ   
زمـان   ت مـصدوم در حادثـه، سـاعت و        يـ موقع نحوه انتقـال،   حادثه،

ب، يمحل آسـ   شامل نوع صدمه،يو اطالعات زمان بستر... حادثه و 
ده در مرکـز    يـ  پرستار آموزش د   ۳بود که توسط    ... سرانجام صدمه و    

  . ديل گرديمارستان تکمي بيتروما
 در مجموعه مطالعات انجـام شـده        ، حوادث يبند   طبقه يبراراً  ياخ

 يتر بار ناشـ   به منظور محاسبه آسان   ]۱۹[ها    يماريتحت عنوان بار ب   
وه يهـا از شـ      بيآسـ  هـا و    يمـار يکـشنده ب   ري غ يآمدها  يپ از مرگ و  

ن يـ ا. ه در مطالعه حاضر به کار گرفته شد       شود ک   ي استفاده م  يخاص
ن طـول مـدت     يـي  تع ي را بـرا   يط بهتـر  ي شـرا  ،يبقه بند طوه از   يش

ب فـراهم  ي از هـر آسـ    ي ناش يها  تيزان و شدت معلول   يها، م   تيمعلول
  .]۱۷[کند يم

 هـاي   آزمونو   SPSS افزار آماري   از نرم تحليل اطالعات با استفاده     
 در نظـر  ۰۵/۰ ،داري عنـي انجام شـد و سـطح م  T-Test و  χ2 آماري

  .گرفته شده است
  
  ها يافته

 مراجعـه   يکـ ي از حـوادث تراف    ي ناشـ  ييمار تروما ي ب ۶۲۱از تعداد   
در فاصــله ) ع(ن يمارسـتان امــام حــس ي بيترومــا کننـده بــه مرکــز 

 ۱۷۴و  )  درصـد  ۷۲( نفر مـرد     ۴۴۷، تعداد   ۳۱/۶/۸۴ت  ي لغا ۱/۱/۸۴
مـاران  ي در ب   مـرد بـه زن     يبوده و نسبت جنـس    )  درصد ۲۸(نفر زن   

  .  است۶:۱/۲ ييتروما
 سـال   ۶/۱۵ار  يـ  سال با انحراف مع    ۰/۳۰ن  ي مصدوم ين سن يانگيم
 در  مـصدومان ات جمعيتـي    يخصوص).  سال ۰-۸۳ يدامنه سن  (است

دهد کـه     ين جدول نشان م   يج ا ينتا.  ارائه شده است   ۱جدول شماره   
  يو گـروه سـن    )  درصـد  ۳/۳۰( نفـر  ۱۸۸ سال بـا     ۲۰-۲۹ يگروه سن 

ـ  يشتريـ  ب يدارا)  درصـد  ۶/۱۹( نفـر    ۱۲۲ل بـا     سا ۱۹-۱۳  ين فراوان
نفـر و   ۲۰۲از )  درصـد ۲۸( نفر ۳۱ ،ن رانندگان موتوريدر ب. هستند

سـن  )  درصـد ۷/۲(  نفـر  ۶۸ نفـر از ۳ ن فقطين رانندگان ماشيدر ب
 ۳۸۴ تعداد   ،ييمار تروما ي ب ۶۲۱از تعداد   . اند   سال داشته  ۱۸کمتر از   

و تعـداد   ) يحـوادث داخـل شـهر     (در داخل شهر    )  درصد ۸/۶۱(نفر  
از . اند ت شدهيدر خارج از شهر دچار مصدوم    )  درصد ۲/۳۸( نفر   ۲۳۷

 ۶مارستان در ي بين مراجعه کننده به مرکز ترومايتعداد کل مصدوم
ـ  )  درصد۶/۳۴( نفر ۲۱۵ تعداد  ۱۳۸۴ماه اول سال    يبا صـدمات جزئ

. اند  شدهن مرکز مرخص    يه در ا  يمراجعه و به دنبال انجام اقدامات اول      
 يمارسـتان بـستر   يجاد شده در ب   ي نفر به دنبال صدمات ا     ۳۹۶تعداد  

ن مـدت   يانگيکه م ) درصد ۸/۶۳ شدن برابر با     ينسبت بستر (اند  شده
  . بوده است) SD =۴/۳( روز ۳مارستان ي آنها در بيزمان بستر

 را در صـحنه     يکين حوادث تراف  يت مصدوم ي موقع ۲جدول شماره   
ن مـوارد   يشتريـ ن جـدول، ب   يـ ج ا يق نتـا  مطـاب . دهد  يحادثه نشان م  

ـ            يمصدوم  ۲۰۰ يت در داخل شهر مربوط بـه موتورسـواران بـا فراوان
ن بـا   ينان ماش يو در خارج از شهر مربوط به سرنش       )  درصد ۱/۵۲(نفر

  . است)  درصد۶۲( نفر۱۴۷ يفراوان
 درصد از   ۴/۴۴ و ند نفر بود  ۲۷۶ن موتور سوار  يدر مجموع، مصدوم  

 نحوه يبررس. اند  را به خود اختصاص دادهيکين حوادث ترافيمصدوم
دهد که  ي نشان مي ـ درمانين مرکز بهداشتين به اوليانتقال مصدوم

بـا آمبـوالنس مراکـز مختلـف        )  درصد ۱/۶۳(ن  ي نفر از مصدوم   ۳۹۲
بـه  ) ي، آمبوالنس هالل احمر، آمبوالنس مراکز درمـان  ۱۱۵اورژانس  (

قبل از انتقـال    ) درصد ۴/۱۱( مصدوم   ۷۱. اند  مرکز تروما منتقل شده   
 منتقل و از يگري ديبه مراکز درمان) ع(ن  ي امام حس  يبه مرکز تروما  

  . اند ن مرکز ارجاع شدهيآنجا به ا
ن يـ  را در ا   يکي از حوادث تراف   ي انواع صدمات ناش   ۳جدول شماره   

دهـد کـه    ين جـدول نـشان مـ   يـ ج اينتـا . دهـد  يمـاران نـشان مـ   يب
 درصـد، جـزء     ۴/۴۱بـا    مختلـف بـدن      يهـا    استخوان يها  يشکستگ

 قطـع عـضو بـه       ،نامصدوم از  نفر ۸ن صدمات هستند و در      يتر  عيشا
دچـار  )  نفـر  ۲۰( درصد   ۲/۳ نيهمچن. جاد شده است  يدنبال تروما ا  

  .اند  شدهيا صدمات داخل جمجمه
ـ  يشتريـ ب، ب يبه لحاظ زمان بروز آس      ۱۲-۱۳ در سـاعت     ين فراوان

ن ياز مـصدوم   درصد   ۳۰گزارش شده است و در مجموع       ) درصد ۱۱(
 نفـر از    ۴۶۵در  . انـد    حادثـه شـده    ارچـ د ۱۳ تـا    ۱۰ن سـاعات    يدر ب 

ـ    يمصدوم  نفـر   ۱۵۶ بـوده اسـت و در        ۱۸ تـا    ۶ن  ين، ساعت حادثه ب
 گزارش   روز بعد   صبح ۶ تا ۱۸ن  يساعت بروز حادثه ب   )  درصد ۱/۲۵(

 بـه طـور     ۱۸ تـا    ۶ت در سـاعات     يتعداد مـوارد مـصدوم    . شده است 
  صبح۶ تا ۱۸ت در ساعات ي موارد مصدومشتر از تعداد  ي ب يدار  يمعن

ت يـ ک موقع يـ ن اخـتالف بـه تفک     يا). P=۰۰۱/۰( است فرداي آن روز  
دار   يز معن ي ن  واقعه  بودن ي و برون شهر   يحادثه به لحاظ درون شهر    

  ). P=۰۰۲/۰(است
هـاي    د در حوادث درون شهري، مـاه      نده  همچنين نتايج نشان مي   

)  درصد ۴/۲۱ (۸۲و  ) رصد د ۴/۲۲ (۸۶خرداد و شهريور به ترتيب با       
 ۶۲هـاي شـهريور و مـرداد بـا      مورد و در حوادث برون شـهري، مـاه       

داراي بيــشترين مــوارد )  درصــد۷/۲۰( مــورد ۴۹و )  درصــد۲/۲۶(
 و  ۴/۱۶(در مجموع روزهاي دوشنبه و پنجشنبه       . هستندمصدوميت  
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    دانشگاهي فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد    

ــد۳/۱۶ ــهريور  )  درص ــاه ش ــد۲/۲۳(و م ــوارد  )  درص ــشترين م بي
در . انـد   دوره زمـاني بـه خـود اختـصاص داده         مصدوميت را در ايـن      

و )  نفـر  ۶۶( درصـد    ۲/۱۷حوادث درون شهري روزهاي دوشـنبه بـا         
)  نفـر  ۴۲( درصـد    ۷/۱۷درحوادث برون شهري روزهاي پنجشنبه با       

با استفاده از آزمون کاي اسکوئر      . ترين روزهاي هفته هستند     پرحادثه
، اختالف آماري   فراواني تعداد موارد مصدوميت در بين روزهاي هفته       

بررسي وضعيت استفاده از کاله     ). P=۰۰۲/۰(دهد  داري نشان مي    معنا
و کمربند ايمني در راننـدگان      ) راننده موتور (ايمني در موتورسواران    

 درصد از آنهـا از کـاله و         ۵/۲۱که در مجموع فقط       نشان داد  خودرو
  از راننـدگان موتـور      درصـد  ۱/۹۰. انـد   کمربند ايمني استفاده کـرده    

 از راننـدگان     درصـد  ۱/۴۴از کـاله ايمنـي و       )  نفر ۲۰۲ نفر از    ۱۸۲(
در هنگـام تـصادف از کمربنـد ايمنـي          )  نفـر  ۶۸ نفـر از     ۳۰ (خودرو

 بيمار ترومايي در هنگام انتقال به مرکـز       ۱۰تعداد  . اند  استفاده نکرده 
 مورد نيز در پس ۲۱در اين مرکز فوت نموده و  تروماي بيمارستان و

تعـداد  . انـد   هاي بيمارستان فـوت نمـوده       ي از بخش  از پذيرش در يک   
موارد مرگ ناشي از حوادث ترافيکي در مرکـز ترومـاي بيمارسـتان             

)(At emergency و درون بيمارســتان )In hospital (۳۱ مــورد 
است که با توجه به تعداد کـل مـوارد مـرگ داخـل بيمارسـتاني در                 

مير ناشي   باشد نسبت تناسبي مرگ و       مورد مي  ۱۷۱همين مدت که  
   .است درصد ۱۸ حوادث ترافيکي برابر از

  
   مراجعه کننده به مرکز ترومايکين حوادث ترافاات جمعيتي مصدومي خصوص-۱جدول شماره 

  )=۶۲۱n(جمع   )=۱۷۴n(زن   )=۴۴۷n(مرد   
  ۰/۳۰ ± ۶/۱۵  ۰/۳۲ ± ۶/۱۶  ۲/۲۹ ± ۲/۱۵  )اريانحراف مع(سن 

         (%)يگروه سن
۶-۰  ۱۱) ۵/۲(  ۷)۰/۴(  ۱۸) ۹/۲(  

۱۲-۷  ۱۷) ۸/۳(  ۱۲) ۹/۶(  ۲۹) ۷/۴(  
۱۹-۱۳  ۱۰۲) ۸/۲۲(  ۲۰) ۵/۱۱(  ۱۲۲) ۶/۱۹(  
۲۹-۲۰  ۱۴۳) ۰/۳۲(  ۴۵) ۹/۲۵(  ۱۸۸) ۳/۳۰(  
۳۹-۳۰  ۷۷) ۲/۱۷(  ۳۷) ۳/۲۱(  ۱۱۴) ۴/۱۸(  
۴۹-۴۰  ۴۵) ۱/۱۰(  ۲۳) ۲/۱۳(  ۶۸) ۰/۱۱(  
۵۹-۵۰  ۲۵) ۶/۵(  ۱۳) ۵/۷(  ۳۸) ۱/۶(  
۶۰≥  ۲۷) ۰/۶(  ۱۷) ۸/۹(  ۴۴) ۱/۷(  
        )درصد(ت تأهل يوضع

  )۴/۴۵ (۲۸۲  )۳/۲۹ (۵۱  )۷/۵۱ (۲۳۱  مجرد
  )۳/۵۴ (۳۳۷  )۱/۷۰ (۱۲۲  )۱/۴۸ (۲۱۵  متأهل

  )۲/۰ (۲  )۶/۰ (۱  )۲/۰ (۱  وهيب/ جدا شده 
        )=۶۰۳n) ( سال۶افراد باالتر از (الت يتحص

  )۰/۳ (۱۸  )۶/۳ (۶  )۸/۲ (۱۲  سواد يب
  )۰/۹( ۵۴  )۲/۱۳ (۲۲  )۳/۷ (۳۲  خواندن و نوشتن

  )۹/۱۹ (۱۲۰  )۳/۲۶ (۴۴  )۴/۱۷ (۷۶  ييابتدا
  )۲/۲۷ (۱۶۴  )۶/۱۸ (۳۱  )۵/۳۰ (۱۳۳  ييراهنما

  )۳/۳۲ (۱۹۵  )۰/۲۴ (۴۰  )۶/۳۵ (۱۵۵  رستانيدب
  )۶/۸ (۵۶  )۴/۱۴ (۲۴  )۴/۶ (۲۸  يدانشگاه

  
  يکيت آنها در صحنه حادثه ترافين بر حسب موقعا مصدوميع فراواني توز-۲جدول شماره 

    جمع   خارج شهر    داخل شهر
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۹/۱۲   ۸۰  ۵/۵   ۱۳  ۴/۱۷   ۶۷  ادهيعابر پ
  ۵/۳۲   ۲۰۲  ۵/۲۱   ۵۱  ۳/۳۹   ۱۵۱  راننده موتور

  ۰/۱۱   ۶۸  ۰/۱۶   ۳۸  ۸/۷   ۳۰  خودروراننده 
  ۱/۱   ۷  ۴/۰   ۱  ۶/۱   ۶  دوچرخه سوار

  ۹/۱۱   ۷۴  ۵/۱۰   ۲۵  ۸/۱۲   ۴۹  ن موتوريسرنش
  ۶/۳۰   ۱۹۰  ۰/۴۶   ۱۰۹  ۱/۲۱   ۸۱  خودرون يسرنش
  ۱۰۰   ۶۲۱  ۱۰۰   ۲۳۷  ۱۰۰   ۳۸۴  )درصد(جمع
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  ٢٢٩

     همكاران و فريده صادقيان                                                                                                                      ...       هاي حوادث ترافيكيوي آسيبالگ

  * در مصدومانيکي از حوادث ترافي ناشيب هاي آسيع فراواني توز-۳جدول شماره 
  درصد  تعداد  بينوع آس

  ۲/۵۵  ۳۴۳  ي و مراقبتيي دارويک دوره درمانيب منجر به يآس
  ۳/۶  ۳۹  مدت کوتاه ي جمجمه با دوره درمانيشکستگ
  ۳/۴  ۲۷   مدتبلند ي با دوره درمان جمجمهيشکستگ
  ۵/۴  ۲۸   صورتيها  استخوانيشکستگ
  ۹/۱  ۱۲   ستون فقراتيشکستگ

  ۶/۱  ۱۰  يصدمات نخاع
  ۸/۱  ۱۱   دنده و نخاعيشکستگ
  ۳/۱  ۸   لگنيشکستگ
  ۷/۳  ۲۳   ترقوه، کتف و بازويشکستگ
  ۹/۳  ۲۴   ساعدي استخوان هايشکستگ
  ۷/۳  ۲۳   مچ و کف دستيها وان استخيشکستگ
  ۱/۲  ۱۳   استخوان ران، با درمان کوتاه مدتيشکستگ
  ۳/۲  ۱۴   استخوان ران، با درمان بلند مدتيشکستگ
  ۹/۶  ۴۳  ين ا نازکي ين  استخوان کشکک، درشتيشکستگ
  ۷/۳  ۲۳   مچ پايشکستگ
  ۳/۱  ۸   کتفي استخوان هايشکستگ

  ۳/۱  ۸   مفصلييانواع جابجا
  ۰/۱  ۶   مفصل بزرگ شانه، آرنج و ران درييجابجا

  ۸/۴  ۳۰  ها  تاندونيدگيانواع کش
  ۶/۱  ۱۰   با درمان کوتاه مدتيا صدمات داخل جمجمه
  ۶/۱  ۱۰   با درمان دراز مدتيا صدمات داخل جمجمه

  ۶/۲  ۱۶   احشاء داخل شکميها بيآس
  ۷/۴  ۹۱  زخم باز

  ۸/۱  ۱۱   چشميها بيآس
  ۶/۰  ۴  قطع انگشت شست

  ۵/۰  ۳  ر انگشتان دستيقطع سا
  ۲/۰  ۱  نييقطع پا از زانو به پا

  ۰/۱  ۶  يله شدگ
  ۲/۰  ۱   درصد با درمان کوتاه مدت۲۰ کمتر از يسوختگ
  ۲/۰  ۱   مدتي درصد با درمان طوالن۲۰ کمتر از يسوختگ

  .ب را با هم داشته باشديممکن است مصدوم چند نوع آس *
  

  بحث و نتيجه گيري
ش اسـت و بـه نظـر        يه سـال رو بـه افـزا       ، سال ب  يکيصدمات تراف 

 بـدون اتخـاذ     ، توسـعه  ين رونـد، از رونـد رشـد اقتـصاد         يـ رسد ا   يم
ـ  يهـا    مـؤثر و برنامـه     يها  استيس  در مـورد کنتـرل عوامـل        ي اجرائ

ن حـوادث   يدر مطالعـه حاضـر از مـصدوم       . کند  ي م يرويگر پ   مداخله
 درصـد   ۲۸ درصد مـرد و      ۷۲ مراجعه کننده به مرکز تروما،       يکيتراف

ن ي درصـد از مـصدوم     ۶۲ا،  يدر مطالعه فرانـدو در اسـپان      . زن هستند 

و در دو ] ۲۱[، در هندوســتان]۲۰[ مــرد هــستنديکــيحــوادث تراف
  از  درصـد  ۷/۶۴ و   ۵/۸۵،۷۱ب  يـ ه بـه ترت   يـ مطالعه جداگانـه در ترک    

 برابر ۵ تا ۴لند مردان يدر تا]. ۲۲و۲۳[حوادث مربوط به مردان است
 از حـوادث    ير ناشـ  يـ و مـرگ و م    ت  يشتر از زنـان دچـار مـصدوم       يب

 جهـان   ي از کـشورها   ياريمطالعـات در بـس    ]. ۲۴[شوند  ي م يکيتراف
 در مـردان    يکـ ي از حوادث تراف   يت ناش ينشان داده است که مصدوم    

 انجـام   ياديقات ز يز تحق يشتر از زنان است، اما در مورد علل آن ن         يب
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    دانشگاهي فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد    

 ي پر خطر مردان در هنگام رانندگ      ين علل، رفتارها  يشده که مهمتر  
ونـان  ي کـه در     يا  در مطالعـه  . ابان بـوده اسـت    ين عبور از خ   يو در ح  

شتر از مردان از کاله ي ب يدار  يانجام شد، زنان موتورسوار به طور معن      
 در  يوجرسـ يالـت ن  ي کـه در ا    يقـ يدر تحق . کردند  ي استفاده م  يمنيا

ن ي سـال در حـ     ۱۶-۱۹ پرخطـر جوانـان      يکا در مورد رفتارهـا    يآمر
ل در سـاعت    يـ  ما ۲۰ج نـشان داد سـرعت       يتـا  انجام شـد، ن    يرانندگ

خطـر   رمجـاز، ي از منـاطق غ خـودرو شتر از حد مجاز، عبور کـردن  يب
ن مردان بـه    ين، در ب  يان چند ماش  ي و عبور از م    ي سرگرم يکردن برا 
 پاکستان ي در کراچيا در مطالعه.  باالتر از زنان استيدار يطور معن

تر از زنان از اتوبوس شي بيدار ي مردان به طور معن كه نشان داده شد  
بـه   ،) درصد۶/۱در مقابل   درصد۴۳(پرند  ي م بيروندر حال حرکت

 ۱۲ درصـد در مقابـل   ۴۹(شـوند    ياتوبوس در حال حرکت سـوار مـ       
 ۸ درصـد در مقابـل       ۴۵(دوند تـا بـه اتوبـوس برسـند            يو م ) درصد
 سال با ۳۰ن، ي مصدومين سنيانگيق حاضر ميدر تحق]. ۲۵) [درصد

 ۳/۳۰( نفـر    ۱۸۸ سـال بـا      ۲۰-۲۹ ي و گروه سن   ۶/۱۵ اريانحراف مع 
 در  يقـ يدر تحق . ن هـستند  ي مـصدوم  ين فراوان يشتري ب يدارا) درصد

 ۷/۱۶اريـ  سال بـا انحـراف مع      ۱۱/۳۳ن  ين سن مصدوم  يانگيه م يترک
ن يانگيـ  و همکـاران، م    يدر مطالعه رودسـر   ]. ۲۳[سال به دست آمد   

در . ]۲۶[اســتســال  ۱۸ار يــ بــا انحــراف مع۳۱ن، يســن مــصدوم
 سـال قـرار     ۱۸-۳۷ن  يدر سـن  )  درصد ۷۵(ان  يهندوستان اکثر قربان  

-۳۹ن  ي در سـن   يکين صدمات تراف  يشتريب ايو در اسپان  ] ۲۱[داشته  
ان حــوادث يــن قربانيشتريــدر قطــر ب]. ۲۰[دهــد ي ســال رخ مــ۱۵
ن موضـوع از  يـ ا]. ۹[قرار دارنـد   سال   ۱۰-۴۰ ي در گروه سن   يکيتراف

 در  ي از حوادث راننـدگ    يمات ناش صدت است که    ين نظر حائز اهم   يا
 ي بـاالتر  يد اقتـصاد  يـ جه تول يجوانان که سهم اشتغال باالتر و در نت       

 يشتريـ  بي و اجتماع  يجه آثار سوء اقتصاد   يشتر بوده، در نت   يدارند، ب 
 ي ملـ  يها  هين رفتن سرما  يل خواهند کرد و باعث از ب      يبر کشور تحم  

ن يـ ز در بـروز ا    يـ عالوه برآن جوان بودن جامعه ما ن      . شوند  يکشور م 
ــ ــسأله ب ــأثيم ــر ني ت ــه حاضــر ب. ستي ــدر مطالع ــيشتري  ين فراوان

مطالعه حـوادث   .  درصد بود  ۳۲ت، مربوط به راننده موتور با       يمصدوم
 داده  نـشان  را   يا  جهين نت يران چن ي ا ي از شهرها  ياري در بس  يکيتراف

 ين فراوانيشترير کشورها بي از مطالعات در سا ياريدر بس ]. ۱۸[است
 در يا اما در مطالعه]. ۲۸، ۲۷[باشد ياده مين پير مورد عابرحوادث د

 دو چـرخ    يل موتور ي، رانندگان وسا  ]۲۹[ نو يو در دهل  ] ۲۰[ا  ياسپان
را تشكيل  ن  ين مصدوم يشتريب ب ي درصد به ترت   ۳/۴۶ درصد و    ۴۲با  
ن ي عـابر  ي، خطر موجـود بـرا     يا  درگروه حمل و نقل جاده    . دادند  مي

ن يل و مسافر  ينان اتومب يخه سوارها، سرنش  اده، موتورسوارها، دوچر  يپ
زان يـ ن تفاوت با توجه به م     يا.  دارد ياريون تفاوت بس  يکام اتوبوس و 

 يکي. گر متفاوت است  ي به کشور د   يه و از کشور   يل نقل ياختالط وسا 
ش يش تصادفات در جهان شده است، افـزا       ي که موجب افزا   ياز عوامل 

 با درآمـد بـاال رشـد        يدر کشورها .  است يه موتور يل نقل يتعداد وسا 
رتـر  ي فق يده شده است و در کشورها     ي د خودروهار در تعداد    يچشمگ

ران يـ در ا . بـوس رخ داده اسـت       ينيکلت و م  يش در موتورس  ين افزا يا
 ۸۱-۸۲ يهـا   ، فقط در فاصله سـال     ي انتظام يروي ن يبرابر آمار رسم  

ش ي درصد افزا  ۳۵ شده،   يکلت شماره گذار  ي و موتورس  يتعداد سوار 
 ۳هـا حـدود       ن سـال  ي در همـ   ير رسـم  ي غ يها   برابر گزارش  داشته و 

هـا    ابانيها و خ     نشده، وارد جاده   يکلت شماره گذار  يون موتورس يليم
وزلنـد، وضـوح کـم    يهمکـاران در ن  در مطالعه ولز و   ]. ۲۰[شده است 

ر اسـتفاده کننـدگان     يده شدن توسط سا   ي د امكانو عدم    سوار  موتور
 يسـواران معرفـ   ات در موتـور جاده به عنوان عامل مهم خطر تـصادف      

 ماننـد انـدازه     يل عـوامل  ي به دل  اي از آن     قسمت عمده  شده است که  
 ييط و توانـا   ينـه محـ   يکلت بـا زم   ين کم موتورسـ   يکلت، تبا يموتورس

ک يـ ان ترافيـ ر قابـل انتظـار در جر  يـ  غ يهـا   حرکت موتور در مکـان    
 درصـد و    ۸/۶۳ شـدن در مطالعـه حاضـر         ينسبت بستر  ].۲۱[است

 با توجه به تعـداد کـل مـوارد          يکي از حوادث تراف   يشنسبت مرگ نا  
 يدر کامپاال درصـد بـستر   .  درصد است  ۱۸،  يمارستانيمرگ داخل ب  

گـزارش شـده     ۶/۱۱مارستان  ي و در صد مرگ داخل ب      ۴/۵۰شدگان  
ن حـوادث   ي درصد از مـصدوم    ۱۶ا  يتالي در ا  يا در مطالعه ]. ۲۷[است
رگ در واقـع     شدن و مـ    ينسبت بستر ]. ۳۲[ شدند ي بستر ،يکيتراف

 در صـحنه حادثـه و       ي امداد رسـان   ي و چگونگ  يکيشدت حادثه تراف  
دهـد کـه شـدت حادثـه بـا         يمارستان را نـشان مـ     ينحوه انتقال به ب   

، .....)رمجـاز و  يسـرعت و سـبقت غ      (يمنـ ين ا ي قـوان  يت اجـرا  يوضع
هـا در ارتبـاط اسـت و در مـورد             ت جاده يس و وضع  ي پل يها  مراقبت

ت خـدمات   يوه بـر مـوارد فـوق، وضـع        ، عـال  يمارستانيمرگ داخل ب  
لــزوم .  مطــرح اســتيمارســتاني داخــل بيهــا اورژانــس و مراقبــت

زات يـ مارستان اقـدامات و تجه    ي و در ب   يمارستانيش ب ي پ يها  مراقبت
. ن مطـرح اسـت    ي جهـت مراقبـت جـامع از مـصدوم         يمناسب و کاف  

 از سـال    يکـ ي از حوادث تراف   ي مرگ ناش   كه دنده  يمطالعات نشان م  
 در  ي درصـد در کـشورها     ۱۸ درصد بـه     ۱۳ از   ۱۹۹۲سال   تا   ۱۹۸۳

 توسـعه   ي کـه در کـشورها     يدر حال . افته است يش  يحال توسعه افزا  
ت يـ ل اهم يـ ن به دل  يا. افتي درصد کاهش    ۱۳ درصد به    ۱۸افته از   ي

در مطالعـه   ]. ۳۳[افتـه اسـت   ي توسـعه    يمعالجات جامع در کشورها   
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  ٢٣١

     همكاران و فريده صادقيان                                                                                                                      ...       هاي حوادث ترافيكيوي آسيبالگ

ن يتـر  عي شـا  مختلف بـدن، جـزء  يها  استخوانيها يحاضر، شکستگ 
 جاذبـه   يرويـ تواند به علت اثر متقابـل ن        ين م ي که ا  هستندصدمات  

 يد انـرژ  يه در زمان حادثه باشد که با تول       يله نقل ين و سرعت وس   يزم
ــش ــستگ يجنب ــه شک ــر ب ــد ي، منج ــد ش ــه.  خواه  در يا در مطالع

، يکـ ير صـدمات در حـوادث تراف      يها و سا    ين شکستگ يهندوستان، ب 
) Drysdale(ل  يـ د  اس يدرا. به دست آمـد    ييدار باال   ياختالف معن 

ن يـ د در مقابـل ا    يـ در مطالعه خود نشان داده است کـه پزشـکان با          
کلت يسـ    کـه در تـصادفات موتـور       يار باشند که افـراد    يقت هش يحق

ر مطالعات  ي دارند و در سا    ين شکستگ يشوند، عمدتاً چند    يمصدوم م 
 ن حـوادث  ياز مجـروح   ].۲۱[ گزارش شـده اسـت     يج مشابه ينيز نتا 

 درصد در خارج از شهر      ۲/۳۸ درصد در داخل شهر و       ۸/۶۱،  يکيتراف
ت در داخـل شـهر      ياندکه درصد موارد مصدوم     ت شده يدچار مصدوم 
ا يـ جـوز در کلمب   يرودر. شتر از خارج شهر است    ي ب يدار  يبه طور معن  

]. ۲۸[ گزارش نموده است    در شهرها   را يکي حوادث تراف   از  درصد ۶۸
که تعـداد   ] ۲۴[شتر است ي در شهرها ب   يکيز حوادث تراف  يلند ن يدر تا 

. ن مسأله باشـد   يل ا ي از دال  يکيتواند    يه در شهر م   يل نقل يشتر وسا يب
.  بوده اسـت ن موارد بروزيشتري ب يور دارا يدر مطالعه حاضر، ماه شهر    

 در مـاه مـه و ژوئـن رخ داده           يکـ ين حـوادث تراف   يشتريه، ب يدر ترک 
، آگوسـت و    يجـوال  يهـا   ، اکثر حوادث در مـاه     يدر دهل ]. ۲۲[است

ن قـسمت از    يـ افتد که فـصل داغ و مرطـوب در ا           يسپتامبر، اتفاق م  
 اکتبـر تـا   يهـا  ک سوم حوادث در مـاه يکا يو در آمر] ۲۹[هند است 

  ]. ۳۴[افتند يدسامبر اتفاق م
ن در مطالعه حاضـر در مـاه        يش تعداد موارد مصدوم   يل افزا ياز دال 

ـ  يش سـفرها  يور، افـزا  يشهر الت ي تعطـ  يانيـ  در مـاه پا    ين شـهر  ي ب
 دوشــنبه و ين روزهــايدر مطالعــه حاضــر، همچنــ. تابــستان اســت

در مطالعـه سـوزر و      .  هفته هـستند   ين روزها يتر  پنجشنبه، پرحادثه 
شتر يـ  آخـر هفتـه ب     ي در روزها  يکيه، حوادث تراف  يهمکاران در ترک  

 اتفــاق يکــين حــوادث ترافيشتريــهــا ب کــا شــنبهيدر آمر]. ۲۲[بــود
ش حادثـه در روز پنجـشنبه       ي حاضـر افـزا    در مطالعـه  ]. ۳۴[افتد  يم
 و ين شهري بيش سفرهاي آخر هفته و افزا    يليل تعط يتواند به دل    يم
ل يشتر وسـا  يـ د و تـردد ب    ي خر يشتر برا يا در داخل شهر، مراجعه ب     ي

امـا در خـصوص روز      .  باشـد  ي ا ز کار هفتگ    ي ناش يا خستگ يه و   ينقل
 از عادات خاص    يتواند ناش   ين منطقه م  يش حادثه در ا   ي افزا ،دوشنبه
شتر از يـ ها و بـازار و اسـتفاده ب   شتر به سازماني مراجعه  ب يمردم برا 

 يس در روزهـا   ي پلـ  يهـا   ت مراقبـت  يالبته وضـع  . ه باشد يل نقل يوسا
ن يـ در ا . رديـ  قـرار گ   يد مورد بررس  يز با يهفته و مکان وقوع حادثه ن     

 ۳۰( يکـ ياز حوادث تراف  بسياري  مطالعه به لحاظ زمان بروز حادثه،         
ه حـوادث   ين و ترک  يدر چ . اند   اتفاق افتاده  ۱۰-۱۳ در ساعات    )درصد
و در  ] ۳۵،  ۲۲[ گزارش شده اسـت    ۱۲-۱۸شتر در ساعت    ي ب يکيتراف
کا اغلـب حـوادث بـه خـصوص در بزرگـساالن در شـب اتفـاق                 يآمر
توانـد مربـوط بـه بـار          ي مطالعه حاضر م   هاي  يافتهکه  ] ۳۴[دنافت  يم

 ۱/۹۰ق  ين تحق يدر ا . س باشد ي پل يها ر در مراقبت  ييا تغ ي و   يکيتراف
 درصد از  ۱/۴۴ و   يمني از کاله ا    موتورسوار درصد از رانندگان مصدوم   

در . انـد    استفاده نکـرده   يمني، از کمربند ا    خودروها رانندگان مصدوم 
 از کـاله و     سوار موتور مرد  درصد از رانندگان   ۶ فقط   يمطالعه رودسر 

ــدگان۳ ــرد  درصــد از رانن ــا م ــرده   از کمربخودروه ــد اســتفاده ک ن
کمربنــد   درصــد از مــصدومان، کــاله و۳/۲۶ا يــتاليدر ا]. ۲۶[بودنــد

  درصـد از راننـدگان     ۸/۲۹ونان  يدر]. ۳۲[ بودند استفاده كرده  يمنيا
 خـودرو  از راننـدگان   درصد۳/۲۶ و يمني از کاله ا  سوار موتور مصدوم

جوامع در حـال توسـعه،      ]. ۳۶[ استفاده کرده بودند   يمنياز کمربند ا  
 را  يکنند تا اقدامات    ياز م يط بعد از خسارات قابل توجه، احساس ن       فق
ش ي افـزا .انجام دهنـد  و اثرات آن يکي از حوادث تراف  يريشگي پ يبرا
 مربـوط  ي ـ اجتمـاع  يش توسـعه اقتـصاد  يهـا بـه افـزا     جـاده يمنيا

سـواران     موتـور   كـه  ق نـشان داد   يـ ن تحق يج حاصل از ا   ينتا]. ۱[است
، توجه  يريشگي پ يبرا.  را دارند  يکيافت حوادث تر  ين مصدوم يشتريب

 بـه   ي قانون استفاده از لوازم حفاظت فرد      ينامه و اجرا  يبه اخذ گواه  
اضـافه کـردن    .  اسـت  ي در موتورسواران ضـرور    يمنيخصوص کاله ا  

 بـا رنـگ     يهـا   کلت و اسـتفاده از لبـاس      يموتور س   در ييمنبع روشنا 
شورها از   کـ  يدر بعـض  . شود  يه م يز توص يروشن، براق و فلورسانس ن    

ش اسـتفاده از چـراغ جلـو در طـول روز     يکا و اتـر  ي، آمر يجمله مالز 
 يوزلند انجام شد، موتورسـواران    ي که در ن   يا  در مطالعه .  است ياجبار

 درصـد کمتـر از      ۳۷ده بودند،   ي فلورسانس و براق پوش    يها  که لباس 
 کـه   ي شدند و موتورسـواران    يکيت تراف ير رانندگان دچار مصدوم   يسا

 کـه کـاله     يسه بـا افـراد    يـ ده بودنـد، در مقا    يد پوش يسف يمنيکاله ا 
  که چراغ جلـو    ي درصد کمتر و موتورسواران    ۲۴اه بود،   ي آنها س  يمنيا

ت ي درصد کمتـر دچـار مـصدوم       ۲۷ آنها روشن بود نيز      وسيله نقليه 
س بـه خـصوص در    ي پلـ  يهـا   ش مراقبـت  يافـزا ]. ۳۱[ شدند يکيتراف

شنهادات الزم يـ از پور ي پنجشنبه و دوشـنبه و در مـاه شـهر     يروزها
هـا،     جاده يمني امور ا  يايساختار چند پاره اول   . ن منطقه است  ي ا يبرا

ع از يک اتحاد وسـ يکند و     يده م يچيشتر پ ي را ب  ي و هماهنگ  يهمکار
. س سرعت بخـشد   يات پل ياز است تا به عمل    ينفعان مورد ن    يتمامي ذ 

 اسـتفاده از     از جملـه   يکـ ين تراف ي قـوان  يم اجـرا  ي تحکـ  يبه طور کل  
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  ٢٣٢

    دانشگاهي فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد    

 را کاهش   يکي از حوادث تراف   يت و مرگ ناش   ي مصدوم يمنيمربند ا ک
له يستم جـاده ـ وسـ   يـ ها، بهبود تعادل س ، بهبود جاده]۳۳[ دهد يم

 مـردم، بهبـود   يمنـ ي و عادات ايه ـ شخص و ارتقاء درک، آگاه ينقل
 کاهش  يز از راهکارها  يها ن    در جاده  ي امدادرسان يها  ستميت س يفيک

  .دنشو وب مي محسيکيتعداد حوادث تراف

  تشكر و قدرداني
 طرح پژوهـشی دانـشکده علـوم پزشـکی شـاهرود            ،مطالعه حاضر 

سندگان صــبر و حوصــله تمــامي مــصدومان و همکــاری يــنو. اســت
شـاهرود  ) ع(ن  يمارستان امام حـس   يمانه پرسنل مرکز ترومای ب    يصم

   .نهند را ارج می
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