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  سرعت گیر در بروز سوانح و حوادث رانندگی در کاشان تأثیر
  

 6علی عمارلویی، 5، الهه توسلی4ه قارلی پورذبیح ال، 3ي مرادیعل، 2حمیدرضا گیالسی، 1رضا وفایی

  
 مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران) 1

  علوم پزشکی کاشانگروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه) 2

  دانشگاه علوم پزشکی همداند، اپیدمیولوژي، مرکز بهداشت شهرستان اسدآباگروه) 3

  گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم ) 4
  کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران) 5
  دانشگاه علوم پزشکی ایالم نشکده بهداشت،، داگروه بهداشت محیط) 6
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  ، سرعت گیریسوانح ترافیک:  کلیديواژه هاي   

                                                        
 کاشان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گروه بهداشت عمومی :نویسنده مسئول 

Email: hrgilasi@yahoo.com 
  

  چکیده
از طرفی بـه منظـور کـاهش      . ت سرعت غیر مجاز ایجاد می شود      سهم عمده اي از سوانح ترافیکی به عل        :مقدمه

سرعت عبور و مرور وسایل نقلیه در سطح خیابان هاي شهر کاشان در فواصل مشخصی تعدادي سرعت گیر ساخته شـده           
محققین برخود الزم دانستند طی انجام یک طرح تحقیقاتی مداخلـه مـذکور را از نظـر تـأثیر بـر سـوانح و حـوادث              . است
  .یکی مورد ارزیابی قرار دهندتراف

آمار حوادث ترافیکی ثبت شده و . صورت گرفت )قبل و بعد(شبه تجربیصورت ه مطالعه باین  :مواد و روش ها
مشخصات آن در مدت یک ماه قبل از نصب سرعت گیرها ثبت گردید و میانگین روزانه آن محاسبه گردید سپس آمار 

آمار مذکور با هم و . ر مدت یک ماه بعد از نصب سرعت گیرها ثبت گردیدحوادث ترافیکی ثبت شده و مشخصات آن د
  .  دوره متناظر سال قبل مقایسه گردید

این مطالعه نشان داد میانگین روزانه تعداد مصدومین ناشی از سوانح ترافیکی مراجعه : یافته هاي پژوهش
یابان هاي شهر کاشان در مقایسه با ماه قبل از کننده به بیمارستان ها در ماه اول طرح ایجاد سرعت گیر در سطح خ

نوع صدمات وارد .  از نظر آماري معنی دار بوده استP<0.001اجراي آن کاهش یافته است که این کاهش در سطح 
  شده به مصدومین در ماه اول اجراي طرح ایجاد سرعت گیرها در مقایسه با ماه قبل از اجراي آن، نشان 

در صدمه دیدگان مورد بررسی، ) شامل شکستگی و پارگی(اجراي این طرح، بروز صدمات شدیدمی دهد که در ماه اول 
  .نسبت به ماه قبل از اجراي طرح داشته است) P<0.0001(کاهش معنی داري

از معدود مطالعاتی است که در کشور به ارزیابی اثرات یک مداخله در این مطالعه : بحث و نتیجه گیري
با توجه به نتایج این مطالعه، عالوه بر این که اجراي طرح ایجاد سرعت . دگاه سالمت می پردازدمشکالت ترافیکی از دی

گیر در سطح خیابان هاي شهر کاشان تعداد سوانح ترافیکی را کاهش داده است، موجب ایجاد تغییراتی در الگوي این 
 .سوانح شده و صدمات شدید به  مصدومین تا حدي کاهش یافته است
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 ٩٢

  
  مقدمه

طی تخمین هاي موجود هر ساله در حدود 
 نفر در ایران در اثر تصادفات جاده اي جان 17000

 هاي ی دهند که این آمار در سالخود را از دست م
میزان بروز این نوع . اخیر افزایش داشته است

ي منطقه اي و ان هااز میز)  در ده هزار نفر30(سوانح
ه ها را ب  از کل مرگدرصد 5/7. جهانی باالتر است

خود اختصاص می دهد که این نسبت در مقایسه با 
 از عمر از درصد5/13. زیادتر استجهان و منطقه 

این . ت رفته در ایران، نتیجه حوادث ترافیکی استدس
خصوص در زمینه دو نسبت مزبور ناشی از ه افزایش ب

باال بودن میزان بروز حوادث ترافیکی در ایران و جوان 
منطقه  تر بودن جمعیت در مقایسه با جهان و

 نفر بر اثر حوادث 62 روزانه  ایرانکشوردر . )1(،است
 هزار نفر 6 ،ست می دهندرانندگی جان خود را از د

 از ی ناشيها  تنها به علت مرگ ومجروح می گردند
 یاز دست م  سال عمر1600 روزانه یسوانح رانندگ

 که عطاران و همکاران در ينتایج مطالعه ا  .)2(،رود
ن ا در مورد مراجعین به یکی از بیمارست1381سال 

 درصد3/11 شهر قزوین انجام دادند نشان داد که يها
مراجعات به علت صدمات ناشی از تصادفات رانندگی از 

چنین مطالعه مشابهی توسط زرگر  هم. )3(،بوده است
 اوژانس يبخش ها در 1379و همکاران در سال 

 شهر تهران انجام شده نشان می دهد ين هاابیمارست
علت تصادفات ه از مراجعات ب درصد 19حدود 

مطالعه زرگر و همکاران در  .)4(،رانندگی بوده است
افراد کمتر  در ی از حوادث ترافیکی صدمات ناشيدیگر

این .  قرار دادندیمورد بررسرا  شهر تهران  سال19از 
 که در اثر سوانح مورد 2354مطالعه نشان داد از 

 ترین علت آسیب مختلف دچار آسیب شده بودند، مهم
 بودند که به ترتیب یها سقوط و سوانح ترافیک

از کل موارد را ) درصد39 (921 و)  درصد6/45(1074
افراد  از)  درصد2/54(نفر 499 . دادندیتشکیل م

اند عابر پیاده بوده در اثر سوانح ترافیکی سانحه دیده 
وسیله موتور سیکلت ه  بآن ها)  درصد25( نفر229که 

 دوچرخه دچار صدمه شده با)  درصد11( نفر102 و
 سال  نشان داد که در طوليمنتظر مطالعه. )5(،بودند

 نفر در اثر سوانح 15482کشور سطح  در 1378

  درصد62  جان خود را از دست داده اند کهیترافیک
  درصد12  وابرین پیاده یا سرنشینان اتومبیل عآن ها

در طی همکاران   ويرودسر. )6(،موتورسوار بوده اند
 از  درصد6 در تهران تنها در  کهنشان دادند يعه امطال

 هنگام ایجاد یه از کاله ایمنموتورسواران استفاد
 بیشتر حوادث در فاصله بین  وتصادف گزارش شده بود

ظهر اتفاق افتاده از  بعد 6ساعت   ظهر و12ساعت 
 مشخص می گردد که هاتوجه به این آمار با .)7(،است

 به صورت کشور سالمت این مقوله در عرصه بهداشت و
له این مسئ .یک مشکل بهداشتی نمود پیدا کرده است

هزینه هاي و باعث افزایش هزینه هاي مستقیم 
غیرمستقیم مثل ایجاد مشکالت روانی و افسردگی در 

 هزینه هاي از دست دادن ،آن هاخانواده هاي و افراد 
در  ود گرد یم ،دائم یا موقتطور ه بنیروي کار فعال 

 روانی و اقتصادي تبعات ،به لحاظ اجتماعینهایت 
سالمت عمومی را دچار جاي می گذارد و  منفی بر

مشکل اصلی در مورد اکثر مداخله ها . اختالل می کند
 در کشورهاي در حال توسعه این است که اساساً

یا اگر هم  مداخالت مورد ارزیابی قرار نمی گیرند و
ارزیابی صورت گیرد توسط همان سازمان مداخله گر 

 از وجاهت منطقی برخوردار انجام می شود که طبعاً
جا که به عقیده برخی از محققین سرعت  ز آنا .نیست

به . ترین علت ایجاد سوانح ترافیکی است زیاد مهم
تري نسبت  سرعت زیاد موجب وقوع سوانح شدیدعالوه

از طرفی سرعت زیاد عالوه بر . به سایر علل می گردد
هزینه هاي مستقیم از قبیل تلفات و خسارات وارده به 

ایجاد هزینه هائی از هاي سانحه دیده موجب  اتومبیل
قبیل مصرف سوخت بیشتر، استهالك بیشتر وسایل 

در . آلودگی هاي زیست محیطی می گردد نقلیه و
مقابل این هزینه هاي سنگین تنها سود سرعت زیاد 

ارتباط هاي . کاهش زمان صرف شده در مسافرت است
مقررات  بین فاکتورهاي مختلف سرعت ترافیک و

ع زمانی در حال تغییر محدودیت سرعت در هر مقط
چون غیر از فاکتورهاي مختلف انسانی . بوده است

پیامدهاي آن   سرعت عوامل دیگري نیز روي سرعت و
 می توان طرح آن ها گذار هستند که از جمله تأثیر

 به منظور اخیراً. جاده یا معابر درون شهري را نام برد
کاهش میانگین سرعت حرکت وسایل نقلیه در معابر 
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 شهري در اکثر شهرهاي کشور از طریق ایجاد برون
 خیابانتغییرات در عوامل محیطی و ساختار معابر در 

ي اصلی به فواصل معینی سرعت گیرهائی ایجاد ها
این محقیقین بر خود الزم دانستند  بر بنا. شده است

طی انجام یک طرح تحقیقاتی مداخله مذکور را از نظر 
ترافیکی در معابر درون  بر میزان سوانح و حوادث تأثیر

  . شهري مورد ارزیابی قرار دهند
  روش هامواد و 

 از نصب قبل مقطعی صورته مطالعه حاضر ب
تاریخ شروع . بود  از نصب سرعت گیرو بعدسرعت گیر 

و پایان عملیات اجرائی طرح ایجاد سرعت گیر در 
لین ئونگی با مسهي کاشان طی هما هاخیابانسطح 

 به عنوان تاریخ شروع، 1/7/1382 و دست آمده ب
به  . به عنوان تاریخ پایان آن اعالم گردید1/9/1382

مطالعه اي  منظور تشخیص مشکالت احتمالی،
با همکاري مرکز تحقیقات تروما و . مقدماتی انجام شد

مدیریت بیمارستان ها جهت شروع عملیات اجرائی 
ن بخش هاي والهماهنگی هاي الزم با مسئ مطالعه،

عمل آمده و در زمینه اهداف و ه ورژانس بپذیرش و ا
نحوه جمع آوري داده هاي مطالعه توضیحات الزم به 

نامه به  پس از نهائی شدن پرسش.  داده شدآن ها
هاي الزم  نیروهاي جمع آوري کننده داده ها آموزش

اطالعات سوانح ترافیکی از مورخه . ارائه گردید
ل از  به عنوان ماه قب30/6/1382 الی 1/6/1382

اجراي طرح و اطالعات سوانح ترافیکی از مورخه 
 به عنوان ماه اول اجراي 30/9/1382  الی1/9/1382

  الی1/9/1381آن و اطالعات سوانح ترافیکی از مورخه 
به عنوان ماه متناظر سال قبل جمع آوري 30/9/1381

مشخصات بیماران صدمه دیده در اثر سوانح . گردید
 تعیین شده به بخش رانندگی که در زمان هاي

اورژانس بیمارستان مراجعه می کردند، و برخی از 
این مرحله از .  ثبت گردیدآن هااطالعات زمینه اي 

مطالعه زیر نظر مستقیم یکی از همکاران اصلی طرح 
وسیله نرم ه داده ها وارد کامپیوتر شده و ب. اجرا گردید

مار مذکور با هم و دوره متناظر سال  آ.SPSSافزار 
    .قبل مقایسه گردید

  ي پژوهشیافته ها 
  مصدوم ثبت و644در این مطالعه در مجموع 

مورد بررسی قرار گرفت، میانگین، میانه، انحراف معیار، 

حداقل و حداکثر سن بیماران مورد بررسی به ترتیب 
جدول شماره .( سال بود84 و 15، 8/13، 24./، 3/24
  مورد بررسیبیمارانتوزیع فراوانی مطلق و نسبی ) 1

جنس، زمان وقوع حادثه، نوع پذیرش و  سن، بر حسب
در ماه اول اجراي طرح، ماه قبل از روز وقوع حادثه 

اجراي آن و ماه متناظر سال قبل را نشان می 
فراوانی مطلق و نسبی بیماران  )2جدول شماره (.دهد

مورد بررسی بر حسب نوع صدمه، محل صدمه، 
 وقوع حادثه و نوع وضعیت فرد صدمه دیده هنگام

حادثه در ماه اول اجراي طرح، ماه قبل اجراي آن و 
) 3جدول شماره (.ماه متناظر سال قبل نشان می دهد

،  درصد95  فاصله اطمینان ومیانگین، انحراف معیار
 مراجعه ی از سوانح ترافیکیناشروزانه تعداد مصدومین 

مطالعه   مختلفيهادر ماه کننده به بیمارستان نقوي 
این جدول نشان می دهد میانگین .  دهدینشان مرا 

تعداد روزانه مصدومین مراجعه کننده به بیمارستان 
نقوي در ماه اول اجراي طرح از ماه قبل از آن و ماه 

چنین با انجام  هم. متناظر سال قبل کمتر بوده است
طرفه مشخص شد که  روش آماري آنالیز واریانس یک

 نظر آماري معنی دار بوده اختالف این میانگین ها از
در چنین  هم  )F(2,87)=8.96, P<0.001.(است

مصدومین محل صدمه لعه ارتباط نوع صدمه و این مطا
.  مورد بررسی قرار گرفتآن هاهاي زمینه اي متغیربا 

  :این بررسی ها نشان داد
 و صدمات در اندام ها در بروز شکستگی و پارگی-1

ه و این در حالی است مردان نسبت به زنان بیشتر بود
که بروز سایر صدمات و هم چنین صدمات ناحیه سر و 

  صورت در زنان نسبت به مردان بیشتر بوده است
 سال و بروز 50بروز شکستگی در گروه سنی باالي -2

 سال نسبت 25زخم باز و زخم سطحی در گروه زیر 
  به سایر گروه هاي سنی بیشتر بوده است

و صورت و اندام ها در افراد  بروز صدمات ناحیه سر -3
میان سال نسبت به افراد مسن و جوان و هم چنین 
بروز صدمات در سایر قسمت هاي بدن در افراد مسن 

  بیشتر بوده است
بروز شکستگی، زخم باز، صدمات ناحیه سر و -4

صورت در مسافران اتومبیل در مقایسه با سایر گروه ها 
دام ها در و نسبت بروز زخم سطحی و صدمات در ان

 موتورسیکلت و نسبت بروز پارگی در عابرین نمسافرا
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 ٩٤

.نسبت به سایر گروه ها بیشتر بوده است
  

   سن، جنس، زمان وقوع حادثه،  بر حسببیماران مورد بررسیفراوانی مطلق و نسبی . 1جدول شماره 
  ناظر سال قبلنوع پذیرش و روز وقوع حادثه در ماه اول اجراي طرح، ماه قبل اجراي آن و ماه مت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ماه متناظر سال قبل  ماه قبل اجراي طرح  ماه اول اجراي طرح  متغیر
  سطوح متغیر

  سن
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  7/62  128  7/59  169  2/59  93   سال26کمتر از 
  6/18  38  8/19  56  0/21  33   سال35 الی 26
  8/8  18  7/11  33  8/10  17   سال50 الی 36

  8/9  20  4/7  21  9/8  14   سال50باالي 
  0/0  0  4/1  4  0/0  0  نا مشخص

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  جنس
  7/15  32  6/10  30  5/18  29  زن
  9/81  167  3/88  250  9/80  127  مرد

  5/2  5  1/1  3  6/0  1  نامشخص
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  زمان وقوع حادثه

  8/34  71  5/32  92  9/38  61  قبل از ظهر
  8/36  75  3/29  83  6/37  59  بعد از ظهر

  9/27  57  8/37  107  6/23  37  شب
  5/0  1  4/0  1  0/0  0  نامشخص

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  نوع پذیرش
  4/56  115  6/63  180  0/72  113  سرپائی

  8/36  75  4/30  86  3/22  35  بستري در بخش اورژانس
  5/2  5  8/1  5  6/0  1  بستري در سایر بخشها

  9/3  8  5/3  10  1/5  8  ارجاع به سایر بیمارستآن ها
  5/0  1  7/0  2  0/0  0  نامشخص

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  روز وقوع حادثه
  8/7  16  6/16  47  0/14  22  شنبه

  8/8  18  5/14  41  3/15  24  یکشنبه
  2/13  27  2/10  29  0/14  22  دوشنبه
  7/15  32  0/12  34  1/19  30  سه شنبه

  5/22  46  2/15  43  0/14  22  هارشنبهچ
  3/11  23  8/14  42  2/10  16  پنجشنبه
  6/20  42  6/16  47  4/13  21  جمعه
  100  204  100  283  100  157  جمع
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  فراوانی مطلق و نسبی بیماران مورد بررسی بر حسب نوع صدمه، محل صدمه، وضعیت فرد صدمه   .2جدول شماره 

   و نوع حادثه در ماه اول اجراي طرح، ماه قبل اجراي آن و ماه متناظر سال قبلدیده هنگام وقوع حادثه
  ماه متناظر سال قبل  ماه قبل اجراي طرح  ماه اول اجراي طرح  متغیر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  سطوح متغیر
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  نوع صدمه
  2/16  33  7/6  19  8/3  6  شکستگی

  7/16  34  4/6  18  1/19  30  باززخم 
  5/0  1  0/0  0  0/0  0  ضربه مغزي
  3/12  25  8/14  42  6/16  26  زخم سطحی

  0  0  4/13  38  5/2  4  پارگی
  4/54  111  7/58  166  0/58  91  سایر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  محل صدمه
  2/15  31  1/14  40  8/17  28  سر و صورت

  6/18  38  8/14  42  8/17  28  اندامها
  3/11  23  1/8  23  5/4  7  چند محل

  9/54  112  9/62  178  9/59  94  سایر
  وضعیت فرد صدمه

  دیده هنگام وقوع حادثه
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  5/51  105  1/47  190  1/61  96  راننده موتورسیکلت
  9/5  12  1/2  6  5/2  4  راننده اتومبیل
  5/1  3  7/5  16  2/3  5  راننده دوچرخه

  7/15  32  5/9  27  4/13  21  عابر
  5/1  3  4/0  1  6/0  1  مسافر اتومبیل

  9/3  8  0/6  17  5/4  7  مسافر موتورسیکلت
  1/20  41  2/9  26  6/14  23  نامشخص
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  نوع حادثه

  5/2  5  4/1  4  0/0  0  تصادف اتومبیل با اتومبیل
  5/22  46  1/26  74  1/33  52  تصادف اتومبیل با موتورسیکلت

  9/3  8  5/2  7  7/5  9  تصادف اتومبیل با عابر
  9/5  12  0/11  31  5/11  18  تصادف موتورسیکلت با موتورسیکلت

  7/14  30  1/8  23  7/12  20  تصادف موتورسیکلت با عابر
  0/0  0  2/3  9  3/1  2  تصادف اتومبیل با دوچرخه

  5/1  3  4/1  4  6/0  1  تصادف موتورسیکلت با دوچرخه
  3/11  23  1/20  57  6/14  23  یل یا موتورسیکلتوازگونی اتومب

  7/37  77  1/26  74  4/20  32  سایر
  100  204  100  283  100  157  جمع
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   فاصله اطمینان، حداقل و حداکثر روزانه تعداد مصدومین ناشی درصد95 مقایسه میانگین، انحراف معیار، .3جدول شماره 
   در ماه اول اجراي طرح، ماه قبل از اجراي آن و ماه متناظر سال قبل از سوانح ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان ها

میانگین روزانه   تعداد روزهاي مطالعه  گروه مورد مطالعه
مصدومین مراجعه 

  کننده

انحراف معیار میانگین 
روزانه مصدومین مراجعه 

  کننده

میانگین % 95فاصله اطمینان 
روزانه مصدومین مراجعه 

  کننده

نه حداقل تعداد روزا
مصدومین مراجعه 

  کننده

حداکثر تعداد روزانه 
مصدومین مراجعه 

  کننده
  14  1  )92/3 ، 34/6(  24/3  13/5  30  ماه اول اجراي طرح
ماه قبل از اجراي 

  طرح
30  53/9  73/4  )30/11 ، 76/7(  2  23  

ماه متناظر سال 
  قبل

30  30/6  37/4  )93/7 ، 66/4(  2  18  

  23  1  )04/6 ، 93/7(  52/4  98/6  90  جمع
  

   و نتیجه گیريبحث 
این مطالعه نشان داد میانگین روزانه تعداد 
مصدومین ناشی از سوانح ترافیکی مراجعه کننده به 

 در ماه اول طرح ایجاد سرعت گیر در هابیمارستان 
ي شهر کاشان در مقایسه با ماه قبل از  هاخیابانسطح 

 اجراي آن کاهش یافته است که این کاهش در سطح
P<0.001 مقایسه . از نظر آماري معنی دار بوده است

میانگین روزانه تعداد مصدومین ناشی از سوانح ترافیکی 
 در ماه اول اجراي طرح هامراجعه کننده به بیمارستان 
ي شهر کاشان در  هاخیابانایجاد سرعت گیر در سطح 

مقایسه با ماه متناظر سال قبل نشان می دهد، میانگین 
 در ماه هاجعه کننده به بیمارستان روزانه مصدومین مرا

اول اجراي طرح از ماه متناظر سال قبل کمتر بوده 
است اما این اختالف از نظر آماري معنی دار نبوده 

کاهش تعداد مصدومین مراجعه کننده به . است
 خیابانبیمارستان نقوي با اجراي این طرح در سطح 

تواند به علت کاهش سوانح  ي شهر کاشان میها
فیکی در سطح شهر به دلیل کاهش میانگین سرعت ترا

ترافیک درون شهري با ایجاد سرعت گیرها در سطح 
نوع صدمات وارد شده به مصدومین در ماه . شهر باشد

اول اجراي طرح ایجاد سرعت گیرها در مقایسه با ماه 
قبل از اجراي آن، نشان می دهد که در ماه اول اجراي 

امل شکستگی و ش(این طرح، بروز صدمات شدید
در صدمه دیدگان مورد بررسی، کاهش معنی ) پارگی
 نسبت به ماه قبل از اجراي طرح )P<0.0001(داري

مقایسه محل صدمه مصدومین مورد  .داشته است
بررسی در ماه اول اجراي طرح، نسبت به ماه قبل از 
اجرا، نشان می دهد، صدمات وارد شده به چند محل 

چه از نظر آماري معنی دار  کاهش چشمگیري یافته اگر

اما بین محل صدمه مصدومین مورد بررسی و . نیست
اجراي طرح در ماه اول اجرا نسبت به ماه متناظر سال 

این . قبل از آن، تفاوت محسوسی دیده نمی شود
مطالعه نشان داد، بین نوع صدمه مصدومین مورد 

 ارتباط آن هابررسی با نوع حادثه منجر به جراحت 
چنین بین نوع صدمه  هم. دارد ري وجودمعنی دا

مصدومین مورد بررسی با زمان حادثه منجر به جراحت 
. دارد  از نظر آماري وجود)P=0.07( ارتباط مرزيآن ها

در مردان نسبت به زنان بیشتر بروز شکستگی و پارگی 
 نسبت بروز سایر صدمات در مردان و زنان تفاوت بود و

تگی با افزایش سن نسبت بروز شکس. نداشتچندانی 
اما نسبت بروز سایر . عودي نشان می دهدصسیر 

صدمات شامل زخم سطحی، زخم باز و پارگی با 
بروز شکستگی . افزایش سن سیر نزولی نشان می دهد

و زخم باز در وسط هفته یعنی روزهاي سه شنبه نسبت 
اما بروز زخم باز . به سایر روزهاي هفته بیشتر بوده است

ارشنبه و پارگی در روزهاي شنبه نسبت در روزهاي چه
بروز شکستگی . به سایر روزهاي هفته بیشتر بوده است

. و زخم سطحی در شب نسبت به روز بیشتر بوده است
اما بروز زخم باز در قبل از ظهر و پارگی در بعد از ظهر 
. نسبت به سایر ساعات شبانه روز بیشتر بوده است

مسافران اتومبیل در نسبت بروز شکستگی و زخم باز در 
 بیشتر بوده و نسبت بروز زخم گروه هامقایسه با سایر 

سطحی در مسافران موتورسیکلت و و نسبت بروز 
ها بیشتر بوده ه پارگی در عابرین در مقایسه با سایر گرو

نسبت بروز شکستگی و زخم سطحی در تصادف . است
 ها بیشتر بوده اتومبیل در مقایسه با سایر انواع تصادف

ه و خو نسبت بروز زخم باز در تصادف اتومبیل با دوچر
نسبت بروز پارگی در تصادف اتومبیل با عابر در مقایسه 
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این مطالعه،  .ها بیشتر بوده است با سایر انواع تصادف
نشان داد ارتباط محل صدمه مصدومین مورد بررسی با 

بروز صدمات . جنس و نوع حادثه معنی دار بوده است
صورت در زنان نسبت به مردان بیشتر بوده ناحیه سر و 

ها در مردان نسبت به  اما بروز صدمات در اندام. است
بروز صدمات ناحیه سر و صورت . زنان بیشتر بوده است

ها در افراد میان سال نسبت به افراد مسن و  و اندام
اما بروز صدمات در سایر قسمت . جوان بیشتر بوده است

بروز صدمات . شتر بوده استهاي بدن در افراد مسن بی
ناحیه سر و صورت در روزهاي فرد نسبت به روزهاي 

ها در اواسط  زوج بیشتر بوده و بروز صدمات در اندام
هفته یعنی روزهاي سه شنبه و چهارشنبه نسبت به 

بروز صدمات . سایر روزهاي هفته بیشتر بوده است
ناحیه سر و صورت در بعد از ظهر نسبت به سایر 

ها  شبانه روز بیشتر بوده و بروز صدمات در اندامساعات 
نسبت .  در روز نسبت به شب بیشتر بوده استمجموعاً

بروز صدمات ناحیه سر و صورت در مسافران اتومبیل 
 بیشتر بوده و نسبت بروز گروه هادر مقایسه با سایر 

ها در رانندگان موتورسیکلت در  صدمات در اندام
نسبت بروز . یشتر بوده است بگروه هامقایسه با سایر 

صدمات ناحیه سر و صورت در تصادف اتومبیل با 
ها بیشتر بوده  اتومبیل در مقایسه با سایر انواع تصادف

ها در تصادف اتومبیل با  و نسبت بروز صدمات در اندام
ها بیشتر  موتورسیکلت در مقایسه با سایر انواع تصادف

دن نیز در نسبت بروز صدمه در چند محل ب. بوده است
تصادف موتورسیکلت با موتورسیکلت در مقایسه با سایر 

که  با توجه به این. ها بیشتر بوده است انواع تصادف
یافته هاي این مطالعه نشان می دهد سوانح مرتبط با 
موتورسیکلت در سطح شهر کاشان موجب ایجاد نسبت 
. قابل توجهی از جراحات وارده به مصدومین می گردند

ثري در جهت کاهش چنین ؤ اقدامات مالزم است
یکی از راهکارهائی که . صدماتی به اجرا گذاشته شود

اجراي دقیق قانون . می تواند در این مورد مؤثر باشد

چرا . استفاده از کاله ایمنی توسط موتورسواران می باشد
 و همکاران در تایلند نشان دادند میزان  ایچیکاواکه

 سواران صدمه دیده که پوشیدن کاله ایمنی در موتور
دچار مرگ شده بودند، نسبت به موتور سواران صدمه 

 هم. )8(،ند، کمتر بوده استدیده اي که زنده مانده بود
 و همکاران در ایالت کالیفرنیاي آمریکا چنین پیک آسا

 در آن هانشان دادند، بروز صدمات ناحیه سر و شدت 
 ایمنی غیر رانندگان موتورسیکلت استفاده کننده از کاله

استاندارد و رانندگانی که از کاله ایمنی استفاده نمی 
طور معنی داري بیش از موتورسوارانی بوده ه کنند ب

کرده  است که از کاله ایمنی استاندارد استفاده می
  )9(.اند

از معدود مطالعاتی است که در کشور این مطالعه 
به ارزیابی اثرات یک مداخله در مشکالت ترافیکی از 

با توجه به نتایج این مطالعه، . دیدگاه سالمت می پردازد
که اجراي طرح ایجاد سرعت گیر در  عالوه بر این

ي شهر کاشان تعداد سوانح ترافیکی را  هاخیابانسطح 
کاهش داده است، موجب ایجاد تغییراتی در الگوي این 
سوانح شده و صدمات شدید به  مصدومین تا حدي 

هائی از  است اثرات چنین طرحالزم . کاهش یافته است
جهات مختلف بهداشتی و سالمتی ارزیابی و تداوم و 

 به صورتی برنامه ریزي گردد که آن هاگسترش 
جامعه  جهت ارتقاء سطح سالمت باالترین بازده را در

  .داشته باشد
  سپاسگزاري

در پایان از کلیه عزیزانی که در انجام این مطالعه 
 هاي کاشان است بیمارستاننقش داشته اند به ویژه ری

که در جمع آوري داده ها شرکت  کلیه کارشناسانی و
بودجه این طرح از . داشته اند، تقدیر و تشکر می گردد

 دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات تروماطرف 
  .  کاشان تأمین شده است
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Abstract 

Introduction: Most of the traffic accidents 
are caused due to high speed. To decelerate 
vehicles traffic speed in the streets of the 
city of Kashan, a number of road bumps 
were made at defined intervals. This study 
was designed to study the effect of the road 
bumps on the incidence of traffic accidents. 
 
Materials & Methods: This study was 
performed as a semi-empirical survey 
(before and after). The statistics of traffic 
accidents and their characteristics were 
recorded one month before the installation 
of the road bumps and the average 
calculated on a daily basis. Then, the 
statistics of traffic accidents and their 
characteristics were recorded one month 
after the installation of the road bumps. The 
mentioned statistics compared with each 
other and with the previous year. 

Findings: This study indicated that the daily 
average number of casualties caused by 
traffic accidents and referred to hospitals 
was decreased in the first month of the plan 
in the streets of the city of Kashan, 
compared to previous month (p<0.001). In 
the first month of the plan, serious injuries 
(fractures and lacerations) decreased 
compared to the previous month (p<0.001). 
   
Discussion & Conclusion: This research is 
one of the few studies that evaluated the 
effects of an intervention on the problems 
of traffic from the view point of health. The 
results indicated that execution of the 
program decreased the number of traffic 
accidents and created changes in the pattern 
of injuries and decreased the incidence of 
major injuries. 
 
Keywords: traffic accidents, road bump 
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