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ای  تیص اس  جادُ تزافیک تػادفات علت تػادفات تزافیکی یک هطکل تشرگ جْاًی سالهت ٍ تَسعِ هی تاضٌذ. ّزسال تِ مقذمٍ:

پٌج هیلیَى ًفز در دًیا آسیة هی تیٌٌذ. طثق ًظز ساسهاى جْاًی تْذاضت هیشاى هزگ ٍهیز ًاضی اس تػادفات تزافیکی در سال 

افشایص خَاّذ یافت. تػادفات تزافیکی در ایزاى تِ عٌَاى ضایعتزیي علت آسیة  ٍ دٍهیي  2000% ًسثت تِ سال 80تا  2020

پیاهذ درهاى ٍ زگ گشارش ضذُ است ٍ هَتَرسَاراى سْن عوذُ ای در تزٍس سَاًح تزافیکی دارًذ. ایي هطالعِ تِ تزرسی علت ه

 تپزداسد. 1394هَتَرسیکلت هزاجعِ کٌٌذُ تِ تیوارستاى دکتز فاطوی اردتیل در سال  اپیذهیَلَصی تیواراى تزٍهایی ًاضی اس سَاًح

ایي هطالعِ تَغیفی هقطعی گذضتِ ًگز است. تا هزاجعِ تِ تیوارستاى آهَسضی درهاًی دکتز فاطوی ضْز اردتیل کِ تٌْا  متذلًشی:

ًفز تیوار تزٍهایی ًاضی اس تػادف  124یِ تیوارستاى تخػػی تزٍهایی ایي استاى است، تِ غَرت سزضواری پزًٍذُ کل

ّای آهار تَغیفی  ٍ آسهَى  SPSSتزرسی ضذ. تزای تحلیل دادُ ّا اس ًزم آفشار  1394ضذُ در طَل سال  تستزیهَتَرسیکلت 

 استفادُ ضذ.

سالِ تَدًذ.  20-29ي درغذ افزاد تی2/49درغذ سى تَدًذ. تیطتزیي تاسُ سٌی تیواراى تا 3/7درغذ تیواراى هزد ٍ 7/92 یافتٍ َا:

 1/41پزتػادف تزیي تاسُ سهاًی تا  24الی  18ساعت  درغذ تیطتزیي آسیة ٍاردُ گشارش ضذ. 4/24آسیة تِ پای تیواراى تا 

درغذ تیواراى  5/85درغذ تیوارى در تخص ارتَپذی پذیزش ضذُ تَدًذ. تْثَدی ًسثی تا 9/58درغذ تیواراى تِ دست آهذ ٍ 

دردظ آًْا تا هزاجعِ 9/12ردغذ تیواراى اس طزیف فَریت ّای پشکی، 71اهذ تستزی در تیوارستاى تَد. تزخیع ضذُ تیطتزیي پی

 درغذ تَسط ارجاع اس درهاًگاُ تخػػی پذیزش ضذُ تَدًذ.1/16ضخػی ٍ 

هعضل تػادفات جادُ ای اس ّز ًَع آى، یکی اس هطکالت اساسی ًظام سالهت کطَر هحسَب هی ضَد. تا تَجِ تِ  وتیجٍ گیری:

 20-29را جَاًاى  آسیة دیذگاى تػادفات هَتَرسیکلتاّویت ًیزٍّای اًساًی هَلذ در تَسعِ کطَر ٍ ایٌکِ تیطتزیي تاسُ سٌی 

 سالِ 



 

 

 

هحذٍدیت ّای یکی اس  تا تاکیذ تز آهَسش خاًَادُ ّا ضزٍری تِ ًظز هی رسذ. یعوَه تطکیل هی دٌّذ، ٍجَد تزًاهِ ّای آهَسضی

در پزًٍذُ پشضکی  ،هٌاسة ٍ ًاقع دادُ ّا اس جولِ ٍجَد ٍ یا عذم ٍجَد کالُ ایوٌی هَتَرسَار در سهاى تػادفهطالعِ ثثت ًا

 .تیواراى تَد

 تزٍها، تػادف، هَتَرسیکلت، اردتیل ياشٌ َای کلیذی:


