
 

  )مجله پژوهشي دانشکده پزشکي( پژوهش درپزشکي                 

   دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي                                                                      

 )٨۳ پاييز( ۲۲۲ تا ۲۱۹ ، صفحات۳، شماره ۲۸سال                                                                                  

  
مقايسه تعداد تصادفات رانندگي درون شهري تهران در ماه رمضان با ماههاي 

  ١٣٧٦-٧٩قبل و بعد از آن در سالهاي 
  *فريدون عزيزيدکتر  حسين صادقي پور،دکتر نصراله رضايي قلعه، دکتر 

 
  ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و متابوليسمغدد درون ريز تحقيقاتمركز  *

  چكيده
تصادفات رانندگي يكي از ده علت شايع مرگ و مير در سراسر جهان بوده و هزينه قابل توجهي را نيز بر اقتصاد  :سابقه و هدف

عايت مقررات رانندگي و حقوق عوامل متعدد از قبيل تغيير الگوي ترافيك در ماه رمضان، تغيير در ميزان ر. كشورها تحميل مي نمايد
هدف از پژوهش . ديگران و مانند اينها ممكن است ميزان تصادفات را در ماه رمضان در مقايسه با ماههاي ديگر كاهش يا افزايش دهد

  .دسالهاي مذكورمي باشماههاي ديگرومقايسه آن با۱۳۷۶-۷۹حاضر، بررسي تعداد تصادفات درون شهري تهران در ماه رمضان سالهاي 
تعداد تصادفات رانندگي درون شهري تهران در سالهاي مـذكور از اداره راهنمـايي و راننـدگي شـهر تهـران اسـتعالم و          :  روشها مواد و 

با در نظر گرفتن ميزان همپوشاني ماه رمضـان و ماههـاي خورشـيدي در سـالهاي     . اطالعات به تفكيك ماههاي خورشيدي دريافت شد   
    .  ميانگين وزني، تعداد تصادفات در ماه رمضان برآورد و با ماههاي خورشيدي قبل و بعد رمضان مقايسه شدمزبور و با استفاده از روش

و درصدي از تصادفات ساالنه كه در ماه رمضان  (۱۳۷۹ و ۱۳۷۸، ۱۳۷۷، ۱۳۷۶تعداد تصادفات در ماههاي رمضان سالهاي  :ها يافته
  . بود۶۸۵۳±۱۸۶۶ با ميانگين ۹۴۱۲%) ۴/۱۰( و  ۷۰۴۷%) ۲/۹(،  ۵۶۷۱%) ۶/۸(، ۵۲۸۳%) ۵/۸(به ترتيب ) اتفاق افتاده بود

داري بـا ماههـاي خورشـيدي قبـل و بعـد از آن              يدرصد تصادفات ساالنه كه در ماه رمضان اتفاق افتاده بود، تفاوت معن            :گيري  نتيجه
   .نداشت

  .ماه رمضان، يتصادفات رانندگ :واژگان كليدي
  

  مقدمه
يكي از ده علت شايع مرگ و مير در سراسر          تصادفات رانندگي   

و هزينه قابل توجهي را نيز بر اقتصاد كشـورها        ) ۱(جهان بوده   
در ايران نيز برآوردها نشـان مـي دهـد كـه            . تحميل مي نمايد  

تصادفات رانندگي يكي از علل شـايع مـرگ بـوده و همچنـين           
ميزان تصادفات و مرگ و عوارض ناشي از آن در سالهاي اخيـر    

  ). ۲(يش يافته است افزا
به داليـل گونـاگون از جملـه تغييـر در الگـوي ترافيـك درون        
شهري و بين شهري، ميزان تصادفات و عوارض ناشي از آن در            
فصول مختلـف سـال و همچنـين مناسـبتهاي ويـژه از جملـه               

در جوامـع اسـالمي،     ). ۳،۴(تعطيالت سال نو تغيير مـي كنـد         
اري ماه رمضان مي باشد  يكي از اين مناسبتهاي جمعي، روزه د      

كه طي آن فضاي ويژه اي بر جامعـه حـاكم شـده و تغييـرات                
فراواني در زندگي فردي و اجتماعي افراد، حتي آنهـا كـه روزه             

عوامل متعدد از قبيل تغيير الگوي      . نمي گيرند، ايجاد مي شود    
ترافيك در ماه رمضان، تغيير در ميزان رعايت مقررات رانندگي       

 تغيير احتمـالي در زمـان واكـنش و توانـايي            و حقوق ديگران،  
و مانند اينها ممكن است ميزان تصادفات       ) ۵-۸(تشخيص الگو   

را در اين ماه در مقايسه با ماههاي ديگـر كـاهش يـا افـزايش                
مطالعات انجام شده در كشـورهاي عربسـتان سـعودي و           . دهد

امـارات متحــده عربـي افــزايش تصـادفات راننــدگي را در مــاه    
هدف از پژوهش حاضر، بررسي     ). ۹،۱۰(ان مي دهد    رمضان نش 

  تعداد تصادفات درون شهري تهـران در مـاه رمضـان سـالهاي             
 خورشيدي و مقايسه آن با ماههاي ديگـر سـالهاي           ۷۹-۱۳۷۶
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  در ماه رمضاني                                 تصادفات رانندگ                                                             مجله پژوهش در پزشكي     / ٢٢٠  

نتايج چنين پژوهشهايي مي تواند در مديريت    . مذكور مي باشد  
بهتر ترافيك شهري و همچنـين سيسـتمهاي درمـاني در مـاه             

  .كار گرفته شودرمضان به 
  

  مواد و روشها

تعداد تصادفات رانندگي درون شـهري تهـران، اعـم از آن كـه              
  منجـر بـه جـرح يـا فــوت شـده يـا نشـده باشـد، در ســالهاي        

 از اداره راهنمايي و رانندگي شـهر تهـران اسـتعالم          ۷۹-۱۳۷۶
اطالعات درخواست شده به تفكيك ماههـاي خورشـيدي         . شد

 ميزان همپوشاني مـاه رمضـان و        با در نظر گرفتن   . دريافت شد 
ماههاي خورشـيدي در سـالهاي مزبـور و بـا اسـتفاده از روش             
ميانگين وزنـي، تعـداد تصـادفات در مـاه رمضـان بـرآورد و بـا         
استفاده از روشهاي آماري مناسب با ماههاي خورشيدي قبل و          

، ماه رمضان بـه  ۱۳۷۶-۷۹در سالهاي   . بعد رمضان مقايسه شد   
 آذر شروع شـده  ۶ آذر و ۱۶ آذر، ۲۶ دي، ۶ترتيب در روزهاي    

  .بود
  

  ها يافته
  تعــداد تصــادفات ثبــت شــده درون شــهر تهــران در ســالهاي 

   و متوســـــط ماهانـــــه آن ۲۹۵۶۵۳ مجموعـــــا ۷۹-۱۳۷۶
، تعداد كل تصادفات و ميـانگين  ۱جدول  .  بود ۶۱۵۹)۱۲۵۵±(

  .ماهانه را به تفكيك سال نشان مي دهد
  

موع تصادفات درون شهري سطح ميانگين ماهانه و مج -۱جدول 
  ١٣٧٦-٧٩تهران در سالهاي 

 انحراف معيار ميانگين ماهانه مجموع تصادفات سال

٥٦١ ٥٢٠٧ ٦٢٤٨٢ ١٣٧٦ 

٨٧٥ ٥٥١٤ ٦٦١٧٠ ١٣٧٧ 

٦٦٠ ٦٣٩٥ ٧٦٧٤١ ١٣٧٨ 

١٢٩٧ ٧٥٢٢ ٩٠٢٦٠ ١٣٧٩ 

  
ميانگين ماهانـه تعـداد تصـادفات در سـالهاي مزبـور بـه نحـو            

ميـانگين ماهانـه    ). >۰۳/۰p(ايش يافت   دار افز  يپيوسته و معن  
، در تابســتان ۵۱۱۶) ±۸۱۳(تعــداد تصــادفات در فصــل بهــار 

ــاييز ۶۲۵۶) ۸۲۸±( ــتان ۶۵۷۴) ±۱۲۷۰(، در پـ   و در زمسـ
داري  ي  بـود و در فصــل بهــار بــه نحــو معنــ ۶۶۹۲) ۱۴۴۰±(
)۰۲/۰p< (ميــانگين تعــداد  . پــايينتر از پــاييز و زمســتان بــود

   در مـــــاه فـــــروردين تـــــا ۴۷۳۷) ±۴۷۸(تصـــــادفات از 
، ميـانگين  ۲جـدول  .  در مـاه آذر متغيـر بـود   ۶۹۶۶) ۱۸۹۲±(

تعداد تصادفات را به تفكيك ماههـاي خورشـيدي و فصـلهاي             
تعـداد تصـادفات در ماههـاي       . چهارگانه سال نشان مـي دهـد      

و درصـدي از   (۱۳۷۹ و   ۱۳۷۸،  ۱۳۷۷،  ۱۳۷۶رمضان سالهاي   
به ترتيـب   ) اق افتاده بود  تصادفات ساالنه كه در ماه رمضان اتف      

 ۹۴۱۲%)۴/۱۰(  و %۷۰۴۷)۲/۹(،  %۵۶۷۱)۶/۸(،  %۵۲۸۳)۵/۸(
درصد تصـادفات سـاالنه كـه در    .  بود۶۸۵۳±۱۸۶۶با ميانگين   

داري بـا ماههـاي      يماه رمضان اتفاق افتاده بـود، تفـاوت معنـ         
  ).۳جدول (خورشيدي قبل و بعد از آن نداشت 

  
فات درون شهري سطح   تغييرات ميانگين ماهانه تصاد-٢جدول 

  ١٣٧٦-٧٩تهران در طول سال در فاصله سالهاي 
  ماه
 فصل

 انحراف معيار ميانگين ماهانه

 ٤٧٨ ٤٧٣٧ فروردين
 ١٠٧٦ ٥٠١٣ ارديبهشت
 ٧٢١ ٥٥٩٨ خرداد
  ٨١٣  ٥١١٦  بهار
 ٦٧٥ ٦١٥٩ تير
 ٥٤١ ٦١٩٤ مرداد
 ١٣٠٨ ٦٤١٤ شهريور
  ٨٢٨  ٦٢٥٦  تابستان

 ١٠٧٣ ٦٢٣٧ مهر
 ٩٠٩ ٦٥٢٠ آبان
 ١٨٩٢ ٦٩٦٦ آذر
  ١٢٧٠  ٦٥٧٤  پاييز
 ١٤٣٨ ٦٦٩٥ دي
 ١٨٥٢ ٦٥٤٧ بهمن
 ١٤٣٤ ٦٨٣٥ اسفند
  ١٤٤٠  ٦٦٩٢  زمستان

  
 درصد تصادفات ساالنه درون شهري تهران در سالهاي -٣جدول 
  آن در ماههاي رمضان و ماههاي قبل و بعد از ١٣٧٦-٧٩

 درصد تصادفات ساالنه 

  سال

ماه 
خورشيدي 

قبل از 
 رمضان

 ماه رمضان

ماه 
خورشيدي 
 بعد از رمضان

متوسط 
ماههاي قبل 

و بعد از 
 رمضان

٩/٨ ٠/٩ ٥/٨ ٩/٨  ١٣٧٦ 

٧/٩ ٠/١٠ ٦/٨ ٤/٩  ١٣٧٧ 

٢/٩ ٠/٩ ٢/٩ ٤/٩  ١٣٧٨ 

٨/٨ ٥/٩ ٤/١٠ ٠/٨  ١٣٧٩ 

  ٢/٩)٤/٠(   ٤/٩)٥/٠(   ٢/٩)٩/٠(  ٩/٨)٧/٠(  *ميانگين
درصد تصادفات ساالنه در ماه رمضان . ستآمده ا  انحراف معيار±ميانگيناعداد به صورت  *

  يا بعد از آن نداشت / داري با ماههاي خورشيدي قبل و يتفاوت معن
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•۳ شماره •۲۸سال   ۲۲۱ /  و همکاراننصراله رضايي قلعهدکتر                                                                                     ٨۳ پاييز  

  بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان تصادفات در ماه رمضـان و   
مقايسه آن با ماههاي قبل و بعد از آن صورت گرفت و نتايج به        

ماه رمضان  كه  ۱۳۷۶-۷۹دست آمده نشان داد كه در سالهاي        
مطابق با ماههاي آذر و دي بوده است، درصد تصادفات در مـاه   

 داري با ماههاي خورشيدي قبل و بعـد از          يمعن رمضان تفاوت 
  . آن نداشت

نتايج به دست آمده در اين مطالعه به وضوح روند رو بـه رشـد               
   نشــان ۱۳۷۹ و ۱۳۷۶تعـداد تصـادفات را در فاصــله سـالهاي    

 رو به رشد مذكور با توجه به افزايش       روند). ۱جدول  (مي دهد   
نامتناسب تعداد خودروها در مقايسه با فضاي ترافيك شهري و         

الهاي مـذكور قابـل توجيـه    در نتيجه افزايش بار ترافيكي در س  
عالوه بر اين، ثابت ماندن ميـزان جـرايم مـالي تخلفـات             . است

رانندگي به رغم افزايش درآمدها ممكن است در كاهش ميزان          
رعايت مقررات رانندگي و در نتيجه افـزايش تعـداد تصـادفات            

  . دخيل باشد
نتايج به دست آمده در اين مطالعه همچنين از تغييرات فصلي           

). ۲جـدول   (تصادفات در طول سال حكايـت مـي كنـد           ميزان  
بيشترين ميزان تصادفات در فصـل زمسـتان و كمتـرين آن در      

تغييرات الگوي ترافيكي در طول سال به       . فصل بهار بوده است   
 و همچنـين    )از جمله آغاز و پايان سال تحصيلي      (علل مختلف   

زان مثال بارندگي و يا تغيير در دما و ميـ        (تغييرات آب و هوايي     
و اثـرات نـاگزير آن بـر عوامـل گونـاگون ترافيـك              ) نور محيط 

مي توانـد  ) رانندگان، خودروها، عابران، خيابانها و غيره(شهري  
كمتـرين  . توجيه كننده تغييرات فصلي ميزان تصـادفات باشـد      

باشـد كـه بـه       ميزان تصادفات در تهران در ماه فـروردين مـي         
در تعطيالت سال نو سادگي با كاهش شديد بار ترافيكي تهران   

  . توجيه مي شود
در ماه رمضان با توجه به تغييرات بارزي كه در الگوي ترافيكي        

از جمله كاهش بـار ترافيكـي در سـاعات      (شهر ايجاد مي شود     
روز، تراكم ترافيك در ساعات حوالي افطار و افزايش احتمـالي           

 و همچنين عواملي از قبيل تغييـر      )بار ترافيكي در ساعات شب    
 ميزان رعايت مقررات رانندگي و حقوق ديگران ممكن است         در

ميزان تصادفات در مقايسه با ماههاي ديگر كاهش يـا افـزايش       
همچنين روزه داري ممكن است به واسـطه كـاهش قنـد            . يابد

ظهر زخون كه به ويژه در نيمه اول ماه رمضان در ساعات بعـدا            
هش  و كـا ١باعـث افـزايش زمـان واكـنش     ) ۱۱(ايجاد مي كند    

                                                 
1 reaction time 

و در نتيجه ميزان تصادفات     ) ۵-۸( شده   ٢توانايي تشخيص الگو  
را در مقايسه با ماههاي ديگر افزايش دهد اگرچه بـروز چنـين        
. نتايجي در هيپوگليسمي خفيف مورد توافق نويسندگان نيست  

البته با توجه به وجـود تغييـرات فصـلي در ميـزان تصـادفات،               
ميانگين ساالنه ممكن   مقايسه تعداد تصادفات در ماه رمضان با        

است گمراه كننده بوده و به جاي آن كه نقش ويژه ماه رمضان        
را نشان دهد، مربوط به موقعيت فصلي ماه رمضان در سـالهاي        

به همـين دليـل، ميـزان تصـادفات در مـاه       . مورد مطالعه باشد  
. رمضان با ماههاي قبل و بعد از آن مورد مقايسـه قـرار گرفـت           

اد كه درصدي از تصادفات ساالنه كـه در         مقايسه مزبور نشان د   
   روي داده اســت تفــاوت  ۱۳۷۶-۷۹مــاه رمضــان ســالهاي   

جـدول  (داري با ماههاي قبل و بعد از خود نداشته است            يمعن
بدين ترتيب به نظر مي رسد حتي اگر هـر يـك از عوامـل               ). ۳

ذكر شده در فوق به نحوي ميزان تصادفات در مـاه رمضـان را              
اده باشد، در مجمـوع اثـرات ايـن عوامـل بـا             تحت تاثير قرار د   

   يكــديگر خنثــي شــده و آمــار تصــادفات در ايــن مــاه تفــاوت 
  .  داري با ماههاي قبل و بعد خود پيدا نمي كند يمعن

اثر ماه رمضان بر تعداد تصادفات در مطالعات ديگري نيز مورد           
در ايـن مطالعـات كـه در        ). ۹،۱۰(بررسي قـرار گرفتـه اسـت        

تان سـعودي و امـارات متحـده عربـي صـورت      كشورهاي عربس 
گرفته است، افزايش تعداد تصادفات و جراحات ناشي از آن در           

مطالعـات مزبـور تفاوتهـايي      . ماه رمضان مشـاهده شـده اسـت       
اساسي با مطالعه حاضر دارد، از جمله آن كه در آن مطالعـات،            

يا جراحات ناشي از تصـادفات   ) بين شهري (تصادفات جاده اي    
 كه منجر به مراجعه به مراكز درماني شده است، مورد          رانندگي

بررسي قرار گرفتـه در حـالي كـه در ايـن مطالعـه، تصـادفات                
شهري اعم از آن كه منجر به جرح شده يا نشده باشد، بررسي             

بدين ترتيب، نتايج اين مطالعات بـا يكـديگر قابـل           . شده است 
از آنجـا  عالوه بر تفاوتهاي روش شـناختي،      . مقايسه نمي باشند  

كه تفاوتهاي فرهنگي زيادي ميـان جمعيتهـاي مـورد مطالعـه          
وجود داشته و از جملـه در كشـورهاي مزبـور در مـاه رمضـان            
ساعت فعاليت در شب افزايش چشمگيري مي يابـد، نتـايج آن       
  . مطالعات به سادگي قابل مقايسه با نتايج مطالعه حاضر نيست

 تـا   ۱۳۷۶لهاي  تعداد تصادفات در مـاه رمضـان در فاصـله سـا           
جهـت حـذف اثـرات      .  افزايش چشمگيري يافتـه اسـت      ۱۳۷۹

مربوط به رشد ساليانه تعداد تصادفات، درصدي از تصادفات هر 
. سال كه در ماه رمضان آن سال روي داده است محاسـبه شـد             

نتايج به دست آمده نشان داد كه همچنان درصد تصـادفات در    

                                                 
2 pattern recognition 
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). ۳جـدول   ( اسـت    ماه رمضان در سالهاي مزبور افزايش يافتـه       
 تـا  ۱۳۷۶اين امر مي تواند به دليل آن باشـد كـه در سـالهاي         

 ماه رمضان هر چه بيشـتر در مـاه خورشـيدي آذر كـه               ۱۳۷۹
  .باالترين درصد تصادفات را نشان مي دهد، قرار مي گيرد

نتيجه گيري در مورد اثرات ويژه ماه رمضان بر ميزان تصادفات   
يشنهاد مي شـود مطالعـه اي       پ. نيازمند مطالعات وسيعتر است   

  جــامعتر كــه در آن تصــادفات راننــدگي بــه تفكيــك درون يــا 

بين شهري و منجر به جرح يا فوت يا غير آن ثبت شده باشد و 
سالهاي بيشتري مورد مطالعه قـرار گرفتـه باشـد و همچنـين             
عامل تغيير الگوي ترافيك در نظـر گرفتـه شـده و اثـر آن بـر                 

نتيجـه چنـين   . اشد، صـورت بگيـرد  تعداد تصادفات رفع شده ب  
مطالعه اي مي تواند به طور خالصـتري اثـر خطـاي انسـاني و                
تغييرات رفتاري در ماه رمضان بر ميزان تصـادفات راننـدگي را     

  .  نشان دهد
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