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Abstract
Background and Objective: Traffic jams and transportation are an important
part of the spectrum socioeconomic and environmental factors outside the health
system with impacts on health. The aim of this study was to explain the residents’
viewpoints about the impacts of urban traffic on their physical health in Sanandaj.
Methods: The study was carried out qualitatively with content analysis method
in 2014. Twenty-eight residents of the city were selected as participants who were
interviewed in Focus Group Discussions (FGDs) (4 sessions) and in-depth individual
interviews (8 sessions). A purpose-based sampling method was used in this study. The
MAXQDA10 software was applied to facilitate the process of coding and categorizing
the data.
Results: Based on the viewpoints of the participants, urban traffic jams had two
direct and indirect negative impacts on physical health. The direct effects included
premature aging, excessive fatigue, and mental illness and make some problems in the
musculoskeletal system, digestive system, nervous system, respiratory system,
cardiovascular system. The indirect influences included pure reliance on the car,
accidents, traffic congestion and air pollution.
Conclusion: Healthcare researchers and urban traffic policymakers should design
comprehensive studies to assess the impacts of urban traffic jams and transportation on
community health. Therefore, they would be able to investigate the impacts on the
health of individuals after the enactment of each law and planning and to implement
community-based health promoting strategies in the society.
KeyWords: Physical Health, Traffic Jams, Urban Transportation, Qualitative
study
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مقالۀ پژوهشی

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

اریان

آثار ترافیک درونشهری سنندج بر سالمت جسمانی ساکنین از دیدگاه ساکنین و مطلعین کلیدی:
یک مطالعۀ کیفی
5

حیدر ندریان ،1محمد حسین تقدیسی ،2مهران آغه میری ،3مریم خزائی پول ،4داوود شجاعی زاده
 .1گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .2گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .4گروه فناوری اطالعات پزشکی ،دانشکده پزشکی .دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .3گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران
 .5گروه خدمات بهداشتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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مواد و روشها:

ترافیک و حملونقل بخش مهمی از طیف عوامل اجتماعی ،اقتصادی و محیطیِ خارج از بخش

مطالعه به صورت کیفی و به روش تحلیل محتوای قراردادی در سال  1434انجام شد .بیست و دو

تن از شرکتکنندگان در پژوهش ،از ساکنین شهر و  8تن مطلع کلیدی بودند که به ترتیب در جلسات مصاحبة گروهیِ
متمرکز ( 3جلسه) و مصاحبة عمیق فردی ( 8جلسه) مصاحبه شدند .روش نمونهگیری مبتنی بر هدف بود .برای تحلیل
دادهها از نرمافزار MAXQDAویرایش  11استفاده شد.

یافتهها:

از دید مشارکتکنندگان ،ترافیک درون شهری سنندج دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بر سالمت جسمانی

ساکنین داشت؛طبقة اثرات مستقیم شامل هشت زیرطبقه بود :ایجاد پیری زودرس ،خستگی مفرط ،بیماریهای
روانتن ی ،مشکالت سیستم اسکلتی عضالنی ،سیستم گوارش ،سیستم اعصاب ،سیستم تنفس ،و سیستم قلبی-عروقی و
طبقة اثرات غیرمستقیم نیز شامل چهار زیرطبقه بود :اثرات ناشی از اتکای محض به خودرو ،اثرات ناشی از تصادف،
اثرات ناشی از تراکم بیش از حد خودرو ،و اثرات ناشی از آلودگی هوا.
نتیجهگیری :پژوهشگران حوزة سالمت و دست اندرکاران سیستم ترافیک شهری باید مطالعات جامعی را برای ارزیابی
اثرات ترافیک و حملونقل درونشهری بر سالمت در کشور طرحریزی کنند تا بتوانند اثرات آن را بر سالمت جسمانی
افراد پس از وضع هر قانون و برنامهای رصد نمایند و راهکارهای ارتقادهندة سالمت را با انجام اقدامات جامعهمحور و با
هماهنگی بین سازمان های مربوط به اجرا بگذارند.
کلمات کلیدی :ترافیک ،حملونقل درونشهری ،سالمت جسمانی ،مطالعة کیفی
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه
دهة گذشته دورهای همراه با تالش و جدیت برای
برنامهریزی مبتنی بر سالمت در شهرها بود؛ مسئلهای که از زمان
جنبش بهسازی شهری در اواسط قرن نوزدهم تقریباً فراموش
شده بود ( .)1از علل این تمایل مجدد به برنامهریزی سالمتمحور
میتوان نگرانیهای ناشی از چاقی ،فعالیت فیزیکی ،آلودگی،
تغییرات اقلیمی و آسیبهای ناشی از تصادفات جادهای را نام برد
( .)2همچنین ،بیماری و مرگومیر ناشی از آالیندههای
منتشرشده از وسایل نقلیه ،چالشی اساسی را در بهداشت عمومی

ایجاد کرده است ( .)3افزایش سریع خریدوفروش و استفاده از
اتومبیلها نیز احتماالً اثرات بسیاری بر بهداشت عمومی دارد (.)4
ترافیک بر تمام وسایل نقلیهای که در حال حرکت باشند و
نیز ترافیک در گردش و وسایط نقلیهای که در حال توقف و پارک
باشند ،اطالق میشود ( .)5اگرچه کلمة ترافیک ازنظر عموم به
معنای راهبندان و کند شدن رفتوآمد وسایط نقلیة موتوری
است،ولی تعریفی که خواهد آمد،از عمومیت بیشتری نزد
متخصصین برخوردار است« :ترافیک یعنی پدیدهای ناشی از
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امروزه حملونقل یکی ازمهمترین عناصرساختاری است که
برتوسعة شهرها تأثیرگذار است و از سوی دیگرگسترش شهرها

تا ادراک ساکنین شهر و نیز مطلعین کلیدی از اثرات این پدیده
بر جنبههای مختلف سالمت ساکنین (مانند سالمت جسمانی،
روانی ،اجتماعی و نیز تعیینکنندههای اجتماعی سالمت) تبیین
شود.
با توجه به گسترده بودن یافتههای مطالعه ،در این مقاله
تنها یافتههای مربوط به اثرات ترافیک و حملونقل درونشهری
بر سالمت جسمانی ساکنین ارائه شد .در این مطالعه فرض بر این
بود که مشخص کردن اثرات ترافیک بر سالمت جسمانی ساکنین
از دید خود آنها میتواند به طراحی برنامههای ارتقاء سالمتِ
ترافیک و حملونقل درونشهری کمک کند؛ به بیان دیگر،
یافتههای این مطالعه میتواند به شهرداریها و مراکز مدیریت و
کنترل ترافیک شهری یاری رساند تا برنامهریزیهای شهری و نیز
برنامه مدیریت ترافیک شهری را با محوریت سالمت ساکنین آن
طرحریزی کنند .بنابراین ،هدف از مطالعة حاضر ،توضیح اثرات
ترافیک و حملونقل درونشهری سنندج بر سالمت جسمانی
ساکنین از دید مطلعین کلیدی و ساکنین شهر بود.

نیزبرشبکهها و سامانههای ترابری تأثیرمیگذارد ( .)0ترافیک و
حملونقل بخش مهمی از طیف عوامل اجتماعی ،اقتصادی و
محیطیِ خارج از بخش بهداشت و درمان است که مؤثر بر سالمت
تشخیص داده شده است ( .)8این تأثیر میتواند به سالمت
آسیب برساند یا آن را ارتقاء دهد ( .)1بهعنوان نمونهای از تأثیر
مثبت حملونقل و ترافیک بر ارتقاء سالمت ،میتوان تسهیل
دسترسی به خدمات سالمت و تسریع برقراری ارتباطات اجتماعی
را عنوان کرد .اما متأسفانه آنچه در کشورهای درحالتوسعه و
ازجمله ایران بسیار بیشتر نمود دارد،آسیبهایی است که ترافیک
و حملونقل به سالمت انسان وارد میکند .وجودتصادفات مکرر
درونشهری درروز،کشته شدن عابران پیاده ،مجروح شدن در اثر
تصادفات درونشهری ،انتشار آالیندهها ،مرگ ناشی ازآلودگیهای
هوا،پرداخت یارانةگازوییل و بنزین از اثراتی است که حملونقل
وترافیک در ایران بر سالمت ساکنین بهصورت مستقیم و

روش بررسی

غیرمستقیم برجای گذاشته است (.)16
افزون بر این ،مشکالت دیگری ماننداثرات زیستمحیطی و
آسیبهای روحی و روانی نیزبرشهروندان واردمیکندکه
ازجملةآنها آلودگیهای صوتی ،اتالف وقت و زمان
(حدودپانصدهزارساعت روزانه وقت شهروندان درترافیک تلف
میشود) است ( .)16در صورت عدم مدیریت و برنامهریزی
صحیح ،موارد گفتهشده ،تنها بخشی از مشکالتی است که ترافیک
و حملونقل شهری میتواند برای سالمت انسان به وجود آورد.
موضوع حملونقل وترافیک امروزه پدیدهای سیاسی –
اجتماعی است که درکیفیت و ساختاراقتصادی –اجتماعی یک
جامعه نقش ایفا میکند و میتواند اثرات گستردهای بر سالمت و
تعیینکنندههای اجتماعی آن داشته باشد ( .)16بر طبق بررسی و
جستجوهای پژوهشگران مطالعة حاضر ،متأسفانه تاکنون هیچ
مطالعهای در شهر سنندج درزمینة اثرات ترافیک و حملونقل
درونشهری بر سالمت جسمانی مردم انجام نشده است .همچنین
عملیاتی کردن مکانیسمهای منشور اوتاوا که ایجاد سیاست
عمومی سالم نیز یکی از این موارد است ،مورد تأکید WHOاست
( )1که متأسفانه در ایران بسیار مغفول مانده است.

با توجه به اینکه هدف از مطالعة حاضر توضیح اثرات پدیدة
ترافیک و حملونقل درونشهری بر سالمت جسمانی ساکنین
بود ،تحقیق به روش کیفی و از نوع تحلیل محتوایی ،با رویکرد
مرسوم ( )Conventionalانتخاب شد ( .)12در این مطالعه که در
سال  1434انجام شد ،اینگونه فرض شد که اثرات پدیدة ترافیک
و حملونقل درونشهری در سنندج هنوز بهطور کامل شناخته
نشده است .پس برای چنین موضوعی باید پدیده را بدون هیچ
پیش فرضی در بستر فرهنگی ،اجتماعی و محیطی خود شناسایی
کرد.
برای پاسخ به پرسش مطرحشده در این مطالعه (ترافیک و
حملونقل شهری چه اثراتی بر سالمت جسمانی ساکنین شهر
سنندج گذاشته است؟) از روش مصاحبه استفاده شد .برای انجام
مطالعه از نمونهگیری مبتنی بر هدف استفاده شد؛ بدینصورت
که در آغاز  3جلسه بحث گروهی متمرکز با تعدادی از ساکنین
شهر ( 22نفر) برگزار شد ،سپس افرادی که به نظرگروه پژوهش،
اشراف بیشتری به مشکل ترافیک شهری سنندج و اثرات آن بر
سالمت افراد جامعه داشتند ( 2تن) و نیز  3نفر از مطلعین
437
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ارائةخدمات به ایشان میپردازد (.)0

بخشیدن به آنها است ( ،)12،11مطالعهای کیفی طرحریزی شد

Downloaded from journal.ihepsa.ir at 14:15 +0330 on Saturday November 17th 2018

جابجایی انسان و کاال و وسایط نقلیه از یک نقطه به نقطهای
دیگر».سیستمحملونقلشهریعبارت است ازمجموعةمنظمی
اززیرساختارهای بههمپیوسته که برای جابجایی مسافر وکاالی
مجاز همراه وی وجلب رضایت وخشنودسازی مسافر،به

با توجه به اینکه اثرات پدیدة ترافیک و حملونقل
درونشهری بر سالمت ساکنین در شهر سنندج هنوز بهطور کامل
شناخته نشده و نیز با توجه به اینکه تحقیق کیفی روشی برای
شناختن بهتر پدیدهها و توصیف تجربیات زندگی و معنی

حیدر ندریان و همکاران | آثار ترافیک درونشهری سنندج بر سالمت جسمانی ساکنین....

شده ،باید آن متن را چندین و چند بار خواند .در این روش ،فهم
جامع و فراگیر متن ،از فهم جمالت ،پاراگرافها و استعارهها
مهمتر است .یک حرکت منظم و مداوم از جزء به کلِ متن و
برعکس،برای ایجاد ادراک کلی از آن متن الزامی است (.)12
در روش تحلیل محتوا ،میتوان از طرق مختلفی مانند
مصاحبه ،مشاهده ،گزارشها و مدارک مکتوب ،و یا ترکیبی از این
منابع یا هر منبعی که به تبیین مفاهیم کمک میکند ،دادهها را
جمعآوری کرد ( .)13در تحقیقات کیفی ،ترکیب منابع و روشها
به درک بیشتر و دقیقتر در مورد پدیدهای که قبالً بهخوبی
شناخته نشده بود ،میانجامد .این امر کمک میکند که با دریافت
معانیِ مختلفِ بهدستآمده از منابعِ متفاوت بتوان به حقیقت
موضوع پی برد ( .)13مدیریت و سازماندهی اطالعات در
مطالعةحاضر شامل مراحلی بود که در شکل  1نشان داده شده
است.

شکل .1مراحل انجام تحلیل محتوا ()12

برای افزایش استحکام دادهها ،مکان مناسب و زمان کافی
برای جمعآوری دادهها اختصاص داده شد .همچنین ،با
مشارکتکنندگان ارتباط خوبی برقرار میشد و از نظرات تکمیلی
همکاران نیز استفاده میشد .افزون براین ،در هنگام انجام
مصاحبهها،دستنوشتههایی که طی مصاحبه نوشته شده بود،
توسط محقق برای شرکتکنندگان مرور میشد و نظرات تکمیلی
آنها گرفته میشد .همچنین دادهها برای افزایش مقبولیت به
محققین دیگر نیز داده میشد تا آنان نیز به بررسی آن بپردازند و
در آخر نظرات اصالحی همکاران دیگر اِعمال میشد.
مالحظات اخالقی شامل کسب رضایت آگاهانه از
شرکتکنندگان در خصوص ضبط مصاحبة آنان ،عدم نیاز به
وجود نام آنها در محتواهای ضبطشده و متنهای نوشتهشده،
رعایت اصل رازداری و محرمانه بودن اطالعات و داشتن حق
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کلیدی (جمعاً  8تن) انتخاب شدند و با آنهامصاحبة عمیق انجام
شد.
افرادیکه برای جلسات بحث گروهی انتخاب میشدند ،از
اقشار مختلف جامعه شهر بودند (نک :جدول  .)1افزون بر این ،با
شش تن از مطلعین کلیدی و دو نفر منتخب از شرکتکنندگان
در جلسات بحث گروهی نیز مصاحبة عمیق انجام شد(نک:
همانجا) .ساکنین و مطلعینی وارد مطالعه میشدند که در 11
سال گذشته ساکن شهر سنندج بودند .نظر به مبتنی بر هدف
بودن نمونهگیری ،افراد شرکتکننده طوری انتخاب شدند که
دارای حداکثر تنوع و از اقشار مختلف جامعه باشند (نک:
همانجا) .بحثهای گروهی در مدت  35دقیقه تا  1ساعت و در
گروههای  3تا  8نفره انجام میشد و مصاحبههای عمیق نیز -31
 31دقیقه طول میکشید .جلسات بحث گروهی و مصاحبة عمیق
در طی  3ماه برگزار شد .شرکتکنندگانبرای شرکت در جلسات،
دعوت رسمی میشدند و دو هفته پیش از تاریخ مصاحبه ،با آنها
تماس تلفنی گرفته میشد .سپس برای کسانی که موافقت خود
را برای حضور اعالم میکردند ،نامهای با بیان اهداف مطالعه و
علت حضور آنها در جلسه فرستاده میشد .یک روز پیش از
تاریخ جلسه ،یک تماس تلفنی با افراد شرکتکننده ،برای
یادآوری گرفته می شد .مکان اجرای جلسات به توافق اعضا یا در
محل کار اعضای شرکتکننده در جلسات بود و یا دفتر کار
محقق اول مطالعه بود.
مصاحبة عمیق با مطلعین کلیدی نیز تقریباً بهطورهمزمان
با بحثهای گروهی برگزار شد .در ابتدا با مصاحبهشوندهها تماس
تلفنی گرفته میشد تا هدف از مصاحبه و تعیین یکزمان مناسب
برای انجام آن مشخص شود .تمامی مصاحبهها توسط محقق اول
مطالعةحاضر انجام شد .پیشاز توضیح هدف پژوهش ،به
مصاحبهشوندهها از محرمانه ماندن اطالعات اطمینان داده میشد
و داشتن حق کنارهگیری به آنها اعالم میشد .مصاحبهها که به
زبان فارسی انجام میگرفت ،بر روی دستگاه ضبطصوت ضبط
می شد و بالفاصله محتوای هر مصاحبه بر روی کاغذ پیاده و
آنالیزمی شد .برای رسیدن به غنای الزم و تکرار اطالعات
بهدستآمده  ،جلسات بحث گروهی و مصاحبةعمیق ادامه یافت تا
زمانی که 3جلسةبحث گروهی و  8جلسةمصاحبةعمیق فردی
صورت گرفت و محققین به اشباع دادهها رسیدند.
حوزههای اصلی که در جلسات بحث گروهی و مصاحبهها
پوشش داده شد ،شامل توصیف کلی شهر سنندج و مشکالت
مرتبط با ترافیک آن و تأثیرات ترافیک شهر سنندج بر سالمت
جسمانی ساکنین بود.

در روش تحلیل محتوا ،کار تجزیهوتحلیل از ابتدا شروع
میشود و سپس در هر مرحله از پیشرفت کار ،ضمن داشتن
انعطافپذیری مؤثر در همةمراحل ،به هدایت آن پرداخته میشود
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جدول  .1مشخصات افراد شرکتکننده در مطالعه
مشارکتکنندگان

ساکنین شهر

مطلعین کلیدی

ویژگی (تعداد)
سالمند باالی  31سال ( 2نفر؛ یک زن و یک مرد) /معلول ( 1نفر)  /زن میانسال ( 2نفر)
نوجوان محصل  14-17ساله ( 2نفر؛ یک دختر و یک پسر) /جوان  18-25ساله ( 2نفر؛ یک دختر و یک پسر)
کارشناس حقوق ( 1نفر) /کارمند بانک ( 1نفر) /کارشناس برنامهریزی آموزشی ( 1نفر)
مالک آژانس مسافرکشی و رانندة آژانس ( 1نفر) /رانندة تاکسی با  11سال سابقة کار ( 1نفر)
رانندة اتوبوس خط واحد ( 1نفر) /کارشناس بهداشتِ کارمند مرکز بهداشت شهرستان ( 1نفر)
مهندس عمران ( 1نفر) /بازنشستة بانک ( 1نفر) /رانندة آژانس ( 1نفر) /کارگر ( 1نفر)
زن باردار ( 1نفر) /دانشجو ( 1نفر)

یافته ها
برای کشف اثرات پدیدةترافیک و حملونقل شهری سنندج
بر سالمت جسمانی ساکنین ،از روش تحلیل محتوایی استفاده
شد .سؤال تحقیق عبارت بود از « :اثرات ترافیک شهری بر
سالمت جسمانی مردم شهر سنندج چیست؟».بهطور کل برای
این سؤال دو طبقه و شش زیرطبقه استخراج شد؛طبقةاثرات
مستقیم (نک :جدول  )2شامل هشت زیرطبقه بود )1 :ایجاد
پیری زودرس )2 ،خستگی مفرط )4 ،ایجاد بیماریهایروانتنی،
 )3مشکالت سیستم اسکلتی عضالنی )5 ،سیستم گوارش)3 ،
سیستم اعصاب )7 ،سیستم تنفس ،و  )8سیستم قلبی-عروقی.
طبقةاثرات غیرمستقیم نیز دارای چهار زیرطبقه بود )1 :اثرات
ناشی از اتکای محض به خودرو )2 ،اثرات ناشی از تصادف)4 ،
اثرات ناشی از تراکم بیش از حد خودرو ،و  )3اثرات ناشی از
آلودگی هوا.
اثرات مستقیم
اثرات مستقیم وضعیت کنونی ترافیک و حملونقل شهری
سنندج بر سالمت جسمانی ساکنین به اثراتی گفته میشود که
نتیجة مستقیم وضعیت کنونی ترافیک و حملونقل شهری در
سنندج هستند .اثرات مستقیم شامل هشت زیرطبقه به شرح زیر
بود:
الف) ایجاد پیری زودرس :ازنظرشرکتکنندگان در
مطالعه ،وضعیت کنونی ترافیک و حملونقل شهری سنندج
بهگونهای است که با ایجاد خستگی زیاد و مداوم ،پیری زودرس
را برای ساکنین به بار آورده است .وضعیت ترافیک و سیستم
حملونقل شهری در سنندج بهگونهای است که با ورود به
خیابانهای شهر،بهویژه مرکز شهر ،فرد در میان ازدحام خودروها

گرفتار می شود و عالوه بر اتالف وقت ،خستگی مضاعفی را بر
خستگی معمول ناشی از انجام امور روزمره و فعالیتهای کاریِ
وی وارد میکند که همراه با دردهای مزمن ،استرس و اضطراب
است که به گفته شرکت کنندگان در مطالعه زمینةابتال به پیری
زودرس را در طی زمان فراهم می کند .شرکتکنندهای در
مورداثرات ترافیک سنندج بر سالمت رانندگانی که زمان زیادی را
در روز در سطح شهر رانندگی میکنند ،گفته است:

« ...به نظر من حتی میتونه رو ظاهر اون فرد هم تأثیر
منفی داشته باشه...مثالً...یه مرد  45ساله راحت میتونه  35ساله
به نظر بیاد .از لحاظ اینکه مثالً صورتش یه حالت افسرده و
غمگین داره یا اینکه حتی موی سرش زود سفید میشه ،چون بر
میگرده به همون دالیل روانی و مشکالتی که براش پیش میآد...
»(کارشناس برنامهریزی آموزشی).
مشارکتکنندة دیگری نیز نمونهای از تأثیر ترافیک بر
سالمت را عنوان میکند:

«پسری هست ...دوست قدیمی منه.نمیدونم خیلی وقت
هم بود که ندیدمش ... .چند سال از من کوچیکتره .رسیدم بهش
نمیتونست راه بره! گفتم :پسر تو چند سال از من کوچیکتری،
چقدر اون وقتها باهم بازی میکردیم! چرا اینطوری شدی؟!
گفت برادرم! بخاطر رانندگیه ... .رانندگی بالیی سرم آورده که
تموم اندامم اینطوری به هم خورده... .دیسک کمر گرفتم ،رانهام
دنبالم نمیآد ،پاهام دنبالم نمیآد .دیگه خالصه بالیی سرش
اومده بود ،از کار افتاده بود( »...سالمند  71ساله).
ب) خستگی مفرط :ازنظرشرکتکنندگان در مطالعه،
وضعیت کنونی ترافیک و حملونقل شهری سنندج ،خستگی زیاد
و مداومی را به ساکنین تحمیل میکند و خستگی مضاعفی را بر
433
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کارشناس بهداشت با  5سال تجربة کار در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ( 1نفر)
کارشناس HSEبا تجربة کار بر خودروهای امدادِ اتفاقات برقِ درونشهری ( 1نفر)
دکترای محیطزیست ( 1نفر) /دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ( 1نفر)
کارشناس ارشد روانشناسی اجتماعی ( 1نفر) /کارشناس بهداشت محیط ( 1نفر)
راننده تاکسی با  11سال سابقة تاکسیرانی ( 1نفر) /کارشناس ترافیک و حملونقل شهرداری ( 1نفر)
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کنارهگیری برای تمامی نمونهها بود .تجزیهوتحلیل دادهها نیز با

استفاده از نرمافزار MAXQDAویرایش ، 11انجام شد.

حیدر ندریان و همکاران | آثار ترافیک درونشهری سنندج بر سالمت جسمانی ساکنین....

« ...کسایی که بیشتر تو ترافیک هستن ،بیشتر رانندههای
وسایل عمومیان مانند تاکسی و اتوبوس .وقتی اون فردیکه تو اون
ترافیک گیر میکنه ،بنده خدا انقد اون کالچ رو میگیره و انقد
چشمش تو آینه است و انقد میشینه ،از لحاظ بدنی بدنش کامالً
خسته میشه .حاال هیچی اینکه خودش مثالً رانندگی میکنه اون
بماند ...که شغلش خستهکننده است اونیکه تو اون ترافیک اونقد
اون کالچ رو میگیره (»...رانندةتاکسی).

« ...وقتی خسته میشم تو اون ترافیک ،گفتم خستگی،ه
عرض کردم جدا از خستگی رانندگیه ...،اون خستگی که ترافیک
خستهام کرده...خستگیه اضافه بر خستگی رانندگی» ...
(رانندةتاکسی).
مشارکتکنند ة دیگری تجربه خود را از این خستگی
مضاعف ناشی از ترافیک سنندج اینطور بیان میکند:

«...من خودم حتی همچین حالتی برام پیش میاد .مثالش
مثالً روزهایی که مثالً اینجا کالس داشتم ،خوب من صبح مثالً
سر کار بودم ،خواستم برگردم اینجا کلی تو ترافیک بودم .وقتی
اومدم کالس واقعاً عصبی بودم .خودمو تو کالس کنترل کردم،
ولی واقعاً وقتی رفتم خونه منفجر شدم ... .این ترافیک واقعاً
میتونه در واقع شعلهور بکنه مشکل رو(»...کارشناس مرکز
تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت).
ج) بیماریهای روانتنی :به نظرمشارکتکنندگان در
مطالعةحاضر ،ایجاد بیماریهای روانتنی از تأثیراتی است که
وضعیت کنونی ترافیک و حملونقل شهری سنندج بر سالمت
ساکنین برجای گذاشته است .تأثیر منفی اضطراب ناشی از
ترافیک بر جسم و ایجاد بیماریهای مختلف مانند آلرژی و یا
ایجاد درد در اندامهای مختلف مانند معدهدرد و سردرد بدون
علل جسمی،نشاندهندة ایجاد بیماریهای روانتنی در اثر
ترافیک و حملونقل شهری سنندج است .شرکتکنندهای قضیه
را اینگونه عنوان میکند:

«...مثالً شما بیماری استرس یا اضطراب رو در نظر بگیرید.
طرف خودش مثالً جزو افرادی هستش که توی زندگی روزمرهاش
مثالً با استرسورهای زیادی درگیر هستش .استرس محیط کار. ...
همة اینها رو داره و همین فرد توی روز هم چندینبار حاال کامالً
مجبور هستش مثالً بیاد محیط کار [و] برگرده خونه .دوباره
برگرده و چندینبار با این ترافیک درواقع درگیر میشه و این

د) سیستم اسکلتی-عضالنی:ازنظرشرکتکنندگان در
مطالعه ،وضعیت کنونی ترافیک و حملونقل شهری سنندج منجر
به ایجاد درد و ناراحتی در سیستم اسکلتی عضالنی در کوتاهمدت
میشود و در درازمدت نیز بیماریهای اسکلتی عضالنی را ایجاد
میکند .شرکتکنندهای که کارمند بانک بود ،از تجربةمسافرکشی
خود پیش از استخدام در بانک توضیح میدهد:

« ...من خودم یه مدت که مسافرکشی میکردم ،زانوم
خیلی اذیت میشد؛ یعنی از خیلیهام اینو پرسیدم .بهم گفتن
مخصوصاً رانندههایی که حرفهای رو تاکسی کار میکنن،
مسافرکشی میکنن ،چون تاکسیهای ایران که همش
تاکسیهای درجة 2و درجة 4دنیاست ... ،حاال حساب کن اگه
یکی که  8ساعت تو روز مسافرکشی میکنه ،تو این ترافیک چه
بالیی سر پاش میآد یا چه فشاری به کمرش میآد ... .از راننده
هام که میپرسم این مشکل رو دارن یعنی مشکل پادرد و زانودرد
رو دارن(»...کارمند بانک).
ه) سیستم گوارش :شرکتکنندگان در مطالعه عنوان
کردندکه کاهش اشتها ،ایجاد تهوع و استفراغ ،درد معده ،سرطان
معده و بیماریهای روده از مشکالتی است که ناشی از ترافیک
میتوانند باشند و به سیستم گوارش برمیگردد .شرکتکنندهای
اینگونه توضیح میدهد:

«...همین بارانهای اسیدی وقتی میاد روی این خاک ما
میشینه ،دیگه ما هم میریم تو این خاک کشاورزی میکنیم،
میوه و غذا و اینها رو از این خاک برداشت میکنیم و میخوریم،
خودش تمام دستگاه گوارش رو مریض میکنه...میبینی یه جوان
مثالً بیستساله می اد سرطان معده داره ،سرطان روده داره.
اینها ناشی از همین آلودگی هوا و از همین ترافیک و دود
ماشینهاست(»...خانم میانسال با  21سال سابقةرانندگی در
شهر).
ن) سیستم اعصاب :تشدید میگرن و سردردهای عصبی
مسائلی بود که شرکتکنندگان در مطالعه بهعنوان تأثیر وضعیت
کنونی ترافیک و حملونقل شهری سنندج بر سیستم اعصاب بدن
اعالم کردند .شرکتکنندهای به این صورت اظهارنظر میکند:

« ...از بُعد فیزیکیش که قطعاً میتونه مرتبط باشه با خیلی
از مشکالت مثل سردردهای عصبی .فرضاً میگم من خودم میگرن
451
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همین مشارکتکنندهصحبتهای خود را اینگونه ادامه
میدهد:

تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت).
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خستگی معمول ناشی انجام امور روزمره و فعالیتهای کاری وی
وارد میکند که خستگی مفرط را باعث میشود .شرکتکنندهای
روند ایجاد خستگی را اینگونه عنوان میکند:

ترافیک با اون استرسورهایی که در واقع خودش داشته،
اینتراکشن میده و کمکم در طوالنی مدت صد در صد ممکنه
روی روانش تأثیر نامطلوب بذاره و منجر به بروز حاال یه بیماری
خاصی بشه؛ مثالً ...بیماری آلرژیک تنفسی(». ...کارشناس مرکز
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شرکتکنندة دیگری نیز به یکی از مشکالت رانندگان
سیستم حملونقل عمومی اینگونه اشاره میکند:

« ...االن کسی که تو شهر کار میکنه،رانندةتاکسیها اکثراً
و رانندة اتوبوسها ،من حاضرم با هاتون شرط ببندم که
همهناراحتی اعصاب دارن؛ یعنی به نوعی درگیرن و ترافیک
باعثش شده(»...رانندة تاکسی).
و) سیستم تنفس :یکی از ترجمانهای بدن که اکثر

« ...ذرات معلق مهمترین آسیبی که میرسونن در حقیقت
به همون سیستم تنفسیه .حاال خود ذرات معلق از نظر سایز و
اندازه اهمیت فوقالعادهای دارن ... .ترافیک هم در واقع یه عاملیه
که میتونه این ریزگردها رو تولید کنه ... .ولی انواع آالیندهها رو
که میتونن با خودشون حمل کنن ،مثالً میتونن همین فلزات
سنگین مثل سرب رو که تو اون منطقة ترافیکی هم به مقدار زیاد
وجود داره ،راحت جذب کنن و وارد سیستم تنفسی ما بشن»...
(دکترای محیطزیست).
ی) سیستم قلبی-عروقی :اختالالت سیستم قلبی-
عروقی یکی دیگر از دستگاههای بدن بود که نزدیک به تمام
شرکتکنندگان در مطالعةمتأثر از وضعیت کنونی ِترافیک و
حملونقل شهری سنندج میدانستند .بیماریهای قلبی -عروقی
بهصورت عام و سکتةمغزی ،سکتةقلبی و پرفشاری خون بهصورت
خاص از مشکالتی بود که مشارکتکنندگان عنوان کردند .عالوه
بر این ،اثر ارتعاشات خودروی فرسوده بر عملکرد قلب و
خونرسانی بدن نیز یکی دیگر از مشکالت مرتبط با قلب و عروق
بود که شرکتکنندگان بدان اشاره داشتند .شرکتکنندهای اظهار
داشته است که:

«...همه میدونن که استرس یکی از اندیکاسیونهای
بیماریهای قلبی -عروقی هستش .وقتی آدم یه مدت طوالنی
توی ترافیک میمونه ،فرضاً یه جایی قرار داره باید به کارش
برسه ،خسته اس میخواد بره خونه و میبینه که نه واقعاً مرتب
باید بمونه چراغ قرمز ،پشت چراغ قرمز استرسو تشدید میکنه... .
قطعاً اثر میذاره رو افزایش فشار خون ،روی تشدید بیماریهای
قلبی -عروقی(» ...دکترای آموزش و ارتقاء سالمت).

الف) اتکای محض به خودرو :از دید مطلعین کلیدی و
ساکنین ،اتکای محض و وابستگی به خودروها و وسایل نقلیه
منجر به کاهش فعالیت فیزیکی ساکنین شده است .فعالیتهایی
مانند پیادهروی و دوچرخهسواری در حد بسیار زیادی کاهش
یافته است .از پیامدهای دیگر این امر برای سالمت ،افزایش ابتال
به بیماریهای قلبی -عروقی و پرفشاری خون است که
بیشترمشارکتکنندهها به آن اشاره کردهاند .مطلعی کلیدی
عنوان کرده است که:
« ...برای جابجاییهای کوتاه حاال سنندج آنچنان شهر

گسترده و بزرگی نیست... .حتی مردم مثالً از این خودروهای
شخصی استفاده میکنن و حاضر نیستن مثالً یه مقدار پیادهروی
بکنن یا مثالً از وسایل نقلیة عمومی استفاده کنند( »...دکترای
محیطزیست).
مشارکتکنندة دیگری پس از اشاره به کوچک و کمعرض
بودن خیابانهای سنندج و کمبود مکانهایی برای پیادهروی در
سطح شهر ،پیامدهای کمبود فعالیت فیزیکی و پیادهروی را
اینگونه توصیف میکند و به علل این کمبود پیادهروی نیز
بهخوبی اشاره میکند:

«...خیابوناش کوچیکه و جایی دیگهای برای پیادهروی
نیست .باعث شده که چربی خون و قند خون باال بره و
ناراحتیهای قلبی ایجاد بشه ...و وقتی هم که تو خیابون
پیادهروی میکنیم ،انقد بوق می زنن و سر و صدا هست ،ناراحتی
اعصاب میگیریم( »...کارگر کارخانه).
ب) تصادف :حجم باالی تصادفات درونشهری که از
وضعیت کنونی ترافیک و حملونقل شهری سنندج ناشی
میشود ،ازنظر مطلعین کلیدی و ساکنین ،پیامدهایی را برای
سالمت ساکنین به دنبال آورده است .از این پیامدها میتوان به
افزایش تصادفات به دلیل باال بودن حجم ترافیک ،افزایش بستری
در بیمارستان ،افزایش مرگومیر ،افزایش معلولیت و ناتوانی،
متحمل نمودن درد و رنج ناشی از تصادفات ،غصه و رنج برای فرد
تصادفی و اطرافیان و هدر رفتن روزها به دلیل ناتوانی اشاره کرد.
مشارکتکنندهای که در پاسخ به این سؤال که «شما خود
تجربهای از تصادف درونشهری دارید؟» ،اینگونه پاسخ میدهد:
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شرکتکنندگان در مطالعةمتأثر از وضعیت کنونی ترافیک و
حملونقل شهری سنندج اعالم کردند،سیستم تنفس بود .آسم و
تشدید آن ،سرطان ریه و برونشیت و بیماریهای سیستم تنفس
از مهمترین مشکالت مرتبط با سیستم تنفس بود که مطرح شد.
شرکتکنندها ی اثر ترافیک بر سیستم تنفسی را به این صورت
بیان میکند:

اثرات غیرمستقیم به اثراتی اطالق میشود که از طریق یک
سری عوامل میانجی که خود محصول مستقیم وضعیت ترافیک و
حملونقل شهری هستند،بر سالمت جسمانی ساکنین اثر
گذاشتهاند .اثرات غیرمستقیم (نک :جدول  )1خود شامل چهار
زیرطبقه است:

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.345

دارم .وقتهایی که پیش میاد تو ترافیک گیر میافتم ،واقعاً میگرنم
تشدید میشه(»...دکترای آموزش و ارتقاء سالمت).

اثرات غیرمستقیم

حیدر ندریان و همکاران | آثار ترافیک درونشهری سنندج بر سالمت جسمانی ساکنین....

ج) تراکم بیشازحد خودرو :ازنظر مطلعین کلیدی و

« ...تأثیر دیگة ترافیک روی سالمت جامعه به نظر من دیر
رسیدن آمبوالنسهای اورژانس به هرکسی که حادثه دیده ،در هر
نقطه از شهره  . ...اگه برای یکیمون مشکلی پیش بیاد ،زنگ بزنیم
به اورژانس تا اون اورژانسه اون آمبوالنسش رو برسونه ،امکان داره
هر اتفاقی بیفته برای اون مصدوم ( »...رانندة تاکسی).

شرکتکنندة دیگری تأثیر ترافیک بر بروز آلرژی را
بدینگونه توضیح میدهد:

« ...آلرژی االن مسئله ایه که تو سنندج داره واقعاً بیداد
میکنه .یکی از همکارانم تحقیق کردن میگفتن  ...نسبت به
سالهای گذشته میزان آلرژی در شهر سنندج چندین برابر شده.
این هم به خاطر اون آالیندههاییه که توی محیط وجود داره.
ترافیک بخشی از این آلودگیهاست( »...دکترای محیطزیست).

بحث

مشارکتکنند ة دیگری نیز قضیه را از بُعد دیگری بیان
میکند:

هدف از این پژوهش که به روش تحلیل محتوا انجام شد،
پاسخ به این پرسش بود که ترافیک و حملونقل شهری سنندج
بر سالمت جسمانی ساکنین چه اثراتی دارد؟
اثرات مستقیم وضعیت کنونی ترافیک و حملونقل شهری
سنندج بر سالمت جسمانی ساکنین ،اثراتی است که بدون
دخالت عوامل واسطه و بهصورت مستقیم بر سالمت جسمانی
وارد میشود .ازنظرشرکتکنندگان در مطالعه ،وضعیت کنونی
ترافیک و حملونقل شهری سنندج بهگونهای است که با ایجاد
خستگی زیاد و مداوم ،پیری زودرس را برای برخی ساکنین باعث
شده است .هنگامیکه فرد پشت فرمان است ،به دلیل زمان توقف
طوالنی در ترافیک ،بر پشت و گردن و عضالت وی و شانهها فشار
وارد میشود و کمردرد ناشی از این وضعیت بر سالمت اثرات
منفی میگذارد .این وضعیت نامطلوب باعث ایجاد تنش و فشار
در مفاصل ،آرنج و زانو میشود و به درد و خستگی در این نواحی

« ...یکی از اون آالیندههایی که خیلی اهمیت داره ،سربه
که به مقدار زیاد در مناطقی که ترافیک سنگینه .این سرب در
واقع متصاعد میشه از اگزوز اتومبیلها ...و حاال یه فرهنگی که
مردم دارن اینه که از مواد غذایی روبازی که اطراف خیابانهای
پرتردد هست ،خریداری میکنن .بدون آگاهی اینها رو می
خورن .خوب این مواد غذایی در اطراف مناطق درواقع پرترافیک
صددرصد آلوده به سربه و این سرب رو وارد بدنشون میکنن» ...

میانجامد ( .)14با تکرار این امر در گذر زمان و تداوم این دردها

« ...فرض کنید شما هر روز باید بری سر کار و از یه
خیابونی رد میشین که حجم ترافیک خیلی زیادی داره .شما
مجبوری به جای اینکه ساعت هفت فرض کنی پاشی بری سر کار
خودتون ،ساعت شیش و نیم یا شیش پاشین و این خودش
میتونه تأثیر داشته باشه روی این مقدار خوابی که شما دارین»...
(مهندس .)IT
د) آلودگی هوا :ازنظرشرکتکنندگان در مطالعه،
پیامدهایی که آلودگی هوای ناشی از وضعیت کنونی ترافیک و
حملونقل شهری سنندج برای کیفیت زندگی و وضعیت سالمت
ساکنین به وجود آورده است ،طیف متنوعی دارد (نک :جدول .)2
یک مطلع کلیدی ،روند انتشار دود خودروها در هوا و تأثیر آن بر
سالمت و ایجاد بیماریها را به این صورت بیان میکند:

(دکترای محیطزیست).

و استرس ،زمینة ابتال به پیری زودرس فراهم میشود .این امر
بهویژه در رانندگان حرفهای مانند رانندگان وسایل نقلیة عمومی
ازجمله تاکسی و اتوبوس خط واحد بیشتر مشهود است.
دومین زیرطبقه از اثرات مستقیم ،خستگی مفرط بود.
ازنظرشرکتکنندگان در مطالعه ،وضعیت کنونی ترافیک و
حملونقل شهری سنندج ،خستگی مضاعفی را افزون بر خستگی
معمولِ ناشی از انجام امور روزمره و فعالیتهای کاری بر فرد وارد
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شرکتکنندگان در مطالعه ،کاهش ساعتهای خواب ساکنین و
عدم امکان تردد سریع خودروهای اورژانسی و خودروهای امدادی
و اتفاقات ادارات مختلف از پیامدهای وضعیت کنونی ترافیک و
حملونقل شهری سنندج است .مشارکتکنندهای در خصوص
عدم امکان تردد خودروهای اورژانسی اینگونه اظهارنظر میکند:

« ...سنندج آب و هوای خیلی خوبی داشت .قبالً مشهور بود
به هوای تمیز و هوای سالم .چون کوهستانیه .بعد درخت و جنگل
زیاد داشت .قبالًها .ولی االن چون اینها نمونده و این ترافیک
اینقد سنگین شده و آلودگی هوا بیشتر شده ،سکتة قلبی خیلی
آمارش باال رفته .بیماری آسم و ریه خیلی آمارش باال رفته .تو
شهر سنندج ...زنهای حامله هم دیگه مجبورن برن تو شهر و
بگردن( »...رانندة اتوبوس خط واحد).

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.345

« ...تجربة سنگینی هم دارم از این قضیه .مثالً من بابام اون
وقت تصادف کرد ،اگه به خاطر اون ماشینی نبود که بهش زد،
شاید تا اال نم زنده بود ...ولی به خاطر اون ماشینی که بهش زد... ،
هیچی خودش اون همه عذاب کشید و از بین رفت و افتاد
بیمارستان و  7ماه افتاد رو دستمون و اذیت و آزار زیادی
کشیدیم و خودش هم از دست رفت ،روان هفت هشت تا بچهاش
خراب شد( »...خانم میانسال).

شرکتکنندة دیگری تأثیر آلودگی هوای ناشی از ترافیک
شهر را بر سالمت جسمانی اینگونه ترسیم میکند:

فصلنامة علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره 5شماره ▐ 3زمستان 1433

 Taylorو Dornبر رانندگان حرفهای انجام دادند ( ،)15افزون بر

وضعیت خستگی در افسران پلیس راهنمایی و رانندگی انجام
دادند نیز ،مشابه نتایج پژوهش پیش رو ،کار در محیط دارای
ترافیک بر پنج بُعد خستگی شامل خستگی جسمانی ،کاهش
فعالیت ،کاهش انگیزه ،خستگی ذهنی و خستگی عمومی

استرس و صفات روانشناختی و اختالالت خواب و سطح
هوشیاری ،خستگی نیز از عواملی بود که با رانندگی طوالنیمدت
و ایجاد تصادفات بسیار مرتبط بود .از شایعترین عوارض ترافیک
بر سالمت انسان ،ایجاد ناکامی و استرس و سردرد است .احساس
گیرکردن در یک مکان پر از وسایل نقلیه برای بسیاری از افراد
طاقتفرسا میشود و علت اصلی اختاللهای مرتبط با استرس،

تأثیرگذار بود (.)10

جدول  .2اثرات وضعیت ترافیک و حملونقل شهری سنندج بر سالمت جسمانی ساکنین از دیدگاه ساکنین و مطلعین کلیدی
طبقات

برخی مصادیق

سیستم قلبی -عروقی

سکتة مغزی ،سکتة قلبی ،بیماریهای قلبی -عروقی ،تضعیف عملکرد قلب و خونرسانی

سیستم تنفسی

آسم و تشدید آن ،سرطان ریه ،برونشیت

سیستم اعصاب

تشدید میگرن ،سردردهای عصبی

سیستم گوارش

کاهش اشتها ،ایجاد تهوع و استفراغ

سیستم اسکلتی عضالنی

پادرد ناشی از گرفتن زیاد کالچ و ترمز ،کمردرد ،زانودرد ،آرتروز گردن

ایجاد بیماریهای روانتنی

تأثیر اضطراب ناشی از ترافیک بر جسم ،افزایش پرفشاری خون به دلیل استرس و تنش عصبی ،ایجاد درد
در اندامهای مختلف مانند معدهدرد و سردرد (بدون علل جسمی)

خستگی مفرط

گرفتن انرژی راننده و خستگی مفرط ،فرسودگی ساکنین و کاهش کارایی ،خستگی مفرط برای رانندگان
وسایل نقلیة عمومی

ایجاد پیری زودرس

خستگی و پیری زودرس

اتکای محض به خودرو

کاهش فعالیت فیزیکی ،چاقی ،پیادهروی نکردن ،دوچرخهسواری نکردن ،افزایش ابتال به بیماریهای
قلبی -عروقی ،افزایش پرفشاری خون ،کاهش تودة عضالنی بدن

تصادف

افزایش بستریها در بیمارستان ،افزایش آمار تصادفات ،افزایش مرگومیر ،افزایش معلولیت و ناتوانی،
متحمل شدن درد و رنج ناشی از تصادفات ،غصه و رنج برای فرد تصادفی و اطرافیان ،هدر رفتن روزها به
دلیل ناتوانی

تراکم بیشازحد خودرو

کاهش ساعتهای خواب ،تأخیر در رسیدن آمبوالنس ،تأخیر در تردد خودروهای عملیات اتفاقات و
خودروهای امدادی

آلودگی هوا

افزایش فشارخون در سالمندان و زنان باردار ،بیماریهای قلبی -عروقی ،بیماریهای تنفسی ،سرطان
پوست ،اختالل رشد جنین ،گسترش عفونت و بیماری ،کودکان ،تأثیر سرب بر بدن ،سیستم اعصاب ،ابجاد
آلرژی

اثرات غیرمستقیم

به نظرمشارکتکنندگان در مطالعة پیش رو ،وضعیت کنونی
ترافیک و حملونقل شهری سنندج بر افزایش ایجاد بیماریهای
روانتنی نیز تأثیر گذاشته است .بیماری روانتنی به اختالالت
ناشی از استرسی گفته میشود که علت اصلی آن در اصل
روانشناختی است ،اما نظاهرات آن عمدتاً در بدن مشاهده

و مشکالت خواب یافت شد که محققان نتیجه گرفتند بیشتر این
مشکالت به اختالالت روانتنی مربوط است و توجه بیشتر به این
مشکالت را در مطالعات بعدی در این زمینه خواستار شدند.
نورباال و همکاران در مطالعة خود عنوان میکنند که جامعة ایرانی
جامعهای هیجانی ،نگران ،غمگین ،حرمتشکن ،غیرقابلپیشبینی
و به تعبیر برخی بزرگان و مسئوالن غیراخالقی ،قانونگریز و
نظارتناپذیر است که همگی از عوامل خطر بروز اختالالت

مطالعهای که  Fyhriو  Aasvangدر مورد ارتباط بین آلودگی
صوتی ناشی از ترافیک و وضعیت خواب و سالمت انجام دادند،
رابطة معنیداری بین ناراحتی از آلودگی صوتی در شب و

روانتنی است ( .)21با عنایت به اینکه مسئلة ترافیک و

میشود ( .)18ثابت شده است که ترافیک و شلوغی خیابانها
میتواند باعث افزایش استرس در رانندگان شود ( .)11در

مشکالت خواب یافت شد ( .)26همچنین روابط قویای بین
شکایات عصبشناختی کاذب ( ،)pseudo-neurologicalدلخوری

حملونقل عمومی که مسئلهای اجتماعی است و همة افراد جامعه
بهنوعی با آن در ارتباط هستند ،توجیه ابتال به این اختالالت
روانتنی در جامعة سنندج خیلی سخت به ذهن نمیرسد.
ازنظرشرکتکنندگان در مطالعه ،وضعیت کنونی ترافیک و
حملونقل شهری سنندج درد و ناراحتی در سیستم اسکلتی
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اثرات مستقیم

زیرطبقات

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.345

میکند که موجب خستگی مفرط میشود .در مطالعهای که

ترافیک است ( .)10در مطالعهای که خانی حزنی و همکاران بر
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(.)14

ناشی از سرب باشند ( )22و یکی از منشاء های اصلی سرب ،دود
برخاسته از اگزوز خودروها است که هم از راه سیستم تنفسی و
هم از راه نشستن بر مواد غذاییِ در فروشگاههای ماد غذاییِ
نزدیک خیابانهای پرترافیک ،به سیستم گوارشی راه مییابد.
افزون بر این ،دیاکسینهای موجود در هوای آلوده نیز میتواند
به اختالالت سیستم گوارشی بینجامد ( .)23از مشکالت عمدهای
که ترافیک برای سالمت انسان ایجاد میکند ،ایجاد استرس و

.)25
 Hosseinabadiو همکاران نیز در مطالعهای میزان آدرنالین
خون رانندگان اتوبوس خط واحد شهری را در روزهای پرترافیک
و تعطیالت هفته با هم مقایسه کردند و افزایش معنیداری را در
میزان آدرنالین خون بهعنوان عامل مرتبط با استرس در رانندگان
در روزهای پرترافیک نسبت به روزهای کم ترافیک مشاهده
کردند و نتیجه گرفتند که ترافیک و شلوغی خیابانها میتواند
باعث افزایش استرس در رانندگان شود ( .)11استرس و تنش
عصبی بهنوبة خود و به مرور زمان به ایجاد بیماریهای قلبی
عروقی ،دیابت ،انواع سرطان ،بیماریهای گوارشی (مانند سندروم
رودة تحریکپذیر) ،افسردگی ،پیری زودرس و جز اینها
میانجامد (.)25-31 ،1
یکی دیگر از اثرات وضعیت کنونی ترافیک و حملونقل
شهری سنندج بر سالمت از دید شرکتکنندگان ،اثر بر سیستم
تنفس بود؛ اثراتی مانند آسم و تشدید آن ،سرطان ریه و
برونشیت .مطالعات بسیاری بر تأثیر آلودگی هوایِ ناشی از

ناکامی است ( )14که استرس بهنوبة خود یک عامل خطر مهم

ترافیک بر سیستم تنفس تأکید کردهاند ( .)31-33 ،1این

برای ایجاد بیماریهای گوارشی است (.)23

مطالعات نشان دادهاند که قرار گرفتن در معرض ترافیک سنگین
به معنی قرار گرفتن در معرض گازهای سمیِ ناشی از وسایل
نقلیه است .ماندن طوالنیمدت در ترافیک و در معرض
آالیندههای خارجشده از اگزوزهای اتومبیلها (آالیندههایی چون:
هیدروکربنها ،ذرات معلق ،اکسیدهای نیتروژن ،مونواکسید کربن،
دیاکسید گوگرد ،بنزن ،استالدهید ،بوتادین و دیاکسید کربن)
بودن ،میتواند به بیماریهایی مانند برونشیت ،آسم ،سرفههای

سیستم اعصاب یکی از دستگاههای بدن است که
ازنظرشرکتکنندگان در مطالعه ،بهطور مستقیم تحت تأثیر
وضعیت ترافیک و حملونقل سنندج قرار گرفته است .تشدید
میگرن و سردردهای عصبی از بیماریهایی بود که
شرکتکنندگان معتقد بودند که در پیِ مشکالت ترافیکی به
وجود میآیند .مشابه با این یافتة مطالعة حاضر ،کولور در مقالة
خود بر تأثیر ماندن در ترافیک بر ابتال به سردرد اشاره میکند که
این سردرد میتواند در افرادی که مبتال به میگرن هستند ،بسیار
شدیدتر شود ( Hosseinabadi .)14و همکاران نیز در مطالعة
خود ،افزایش معنیدار میزان آدرنالین خون را گزارش دادند که
این امر با استرس مرتبط است و در رانندگان در روزهای
پرترافیک نسبت به روزهای کمترافیک بیشتر دیده میشود (.)11
افزون بر این ،تأثیر ترافیک و حمل نقل شهری و تصادفات
درونشهری بر بروز آسیب به سیستم عصبی تأیید شده است

قطاری و سرطان ریه بیانجامد (.)14
 Younesianو همکاران در مطالعهای در تهران به ارزیابی
عالئم و شکایات جسمانی و روانی سرپایی منتسب به آلودگی هوا
در ساکنین پرداختند .شایعترین نشانهها به ترتیب اولویت،
بیحوصلگی ،سرفه ،کارایی کمتر از معمول و سردرد بود .آنها
همچنین بین ذرات معلق کوچکتر از  11میکرومتر با کاهش
کارایی ،سوزش چشم و سردرد SO2 ،با تهوع ،سوزش چشم و
سردرد و  NO2با خارش گلو ،سرفه و خلط سینه رابطة معنیداری

( .)24بهعالوه ،استرس و تنش عصبی از مفاهیمی بود که بهکرات

یافتند ( .)34با توجه به نقش مهم خودروهای فرسوده در افزایش

توسط شرکتکنندگان در مطالعة حاضر بهعنوان پیامد وضعیت

شدید چنین آلودگیهایی ،لزوم اجرای قوی سیاستهای حذف
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ازنظرشرکتکنندگان در مطالعه ،سیستم گوارش نیز متأثر
از وضعیت کنونی ترافیک و حملونقل شهری سنندج است؛
شرکتکنندگان بر آن بودند که مشکالت ناشی از ترافیک ،موجب
کاهش اشتها ،ایجاد تهوع و استفراغ ،درد معده ،سرطان معده و
بیماریهای روده میشود .بیماریهای دستگاه گوارش میتوانند

پژوهشهای انجامگرفتة دیگر نیز به اثبات رسیده است (-28 ،1

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.345

عضالنی در کوتاهمدت و بیماریهای اسکلتی عضالنی در
درازمدت را افزایش داده است .همسو با نتایج مطالعة حاضر،
 Kulurدر مطالعة خود آورده است هنگامیکه فرد پشت فرمان
است ،به دلیل زمان توقف طوالنی در ترافیک ،بر پشت و گردن و
عضالت و شانهها فشار وارد میشود و کمردرد ناشی از این
وضعیت بر سالمت اثرات منفی میگذارد .این وضعیت در
درازمدت ظاهر فرد را متفاوت میسازد و باعث میشود به
بیماریهایی مانند اسپوندیلیت ،شانه منجمد و غیره مبتال شود

کنونی ترافیک و حملونقل شهری سنندج عنوان شد.
ازنظرشرکتکنندگان در مطالعه ،افزایش استرس و تنش عصبی
میتواند از آلودگی صوتی ناشی از ترافیک ،گیر افتادن در ازدحام
ماشینها  ،اتالف وقت و دیر رسیدن به مقصد باشد که این باور در

فصلنامة علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دوره 5شماره ▐ 3زمستان 1433

( .)14افزون بر آلودگی هوا ،سطح نوسان استرس ،آلودگی صوتی

خود در ترافیک ماندهاند ( .)14در مطالعة  Rujas-Ruedaو
همکاران ،کاهش  31درصدی در استفاده از خودروهای شخصی و
جایگزینی آن با وسایل نقلیة عمومی و دوچرخهسواری ،منجر به
کاهش  33مورد بیماریهای قلبی -عروقی در سال میشود ()21
که یافتههای مطالعة حاضر را مبنی بر تأثیر ترافیک شهری بر
ایجاد بیماریهای قلبی عروقی تأیید میکند .در شهرهای غیر
کالنشهر ،مانند سنندج ،مسئلة استفادة کم از دوچرخه و وسایل
نقلیة عمومی و استفادة زیاد از خودروهای شخصی ،مشکلی جدی
است که نیازمند چارهاندیشی از جانب سیاستگذاران ترافیک و
حملونقل درونشهری است.
اثرات غیرمستقیم ترافیک و حملونقل شهری سنندج بر
سالمت جسمانی ساکنین به اثراتی اطالق میشود که از طریق
یک سری عوامل میانجی که خود محصول مستقیم وضعیت
ترافیک و حملونقل شهری هستند ،بر سالمت جسمانی ساکنین
وارد میشوند؛ برای نمونه ،تراکم بیشازحد خودرو که خود زاییدة
این وضعیت کنونی است ،اثراتی بر سالمت جسمانی ساکنین بر
جای می گذارد که متفاوت است از اثراتی که آلودگی هوا بر
سالمت جسمانی دارد.
بر اساس دیدگاههای شرکتکنندگان در این مطالعه ،اتکای
محض و وابستگی به خودروها و وسایل نقلیه منجر به کاهش
فعالیت فیزیکی ساکنین شده است .فعالیتهایی مانند پیادهروی
و دوچرخهسواری در حد بسیار زیادی کاهش یافته است و همین
امر پیامدهای خطرناکی برای سالمت دارد که از مهمترین آنها
افزایش وزن و چاقی است .از پیامدهای دیگر این عدم فعالیت

 .)21در مطالعهای که در شهر بالیفرموت ایرلند انجام شد نیز
وضعیت ترافیک و حملونقل شهر منجر به کاهش فعالیت
فیزیکی ساکنین شده بود؛ بهنحویکه میانگین فعالیت فیزیکی در
مردان و در زنان ،کمتر از میانگین فعالیت فیزیکی کشوری بود
(.)1
ازنظرشرکتکنندگان در مطالعة پیش رو ،تصادفات
درونشهری بر سالمت جسمانی ساکنین تأثیر گذاشته است؛
برای نمونه میتوان اشاره کرد به :افزایش شمار بستریها در
بیمارستان ،افزایش مرگومیر ،افزایش معلولیت و ناتوانی و
متحمل شدن درد و رنج ناشی از تصادفات .در مطالعهای که
 Bhallaو همکاران در سال 2113م در ایران انجام دادند ،ساالنه
از هر  111111تن 33 ،نفر در اثر تصادفات فوت میکنند و بیش
از یک میلیون نفر نیز دچار آسیب جسمی میشوند که باالترین
آمار ناشی از تصادفات در سراسر جهان است .در همین مطالعه
مشخص شد که بهطور کل در ایران ساالنه  1/2میلیون سال از
سالهای زندگی سالم به دلیل آسیبهای ناشی از تصادفات از
دست میرود که دوسومِ بار ( )Burdenاین مشکل بهداشت
عمومی درنتیجه سالهای ازدسترفته به دلیل مرگ است (.)35
از مشکالتی که بهطور غیرمستقیم از تراکم بیشازحد
خودرو در شهر سنندج ناشی میشود ،ازنظر مطلعین کلیدی و
شرکتکنندگان در مطالعه ،کاهش ساعتهای خواب ساکنین
است که زندگی و وضعیت سالمت ساکنین را تحت تأثیر قرار
داده است Pirrera .و همکاران در مطالعهای ،اثرات آلودگی صوتی
ناشی از ترافیک را بر خواب و سالمت مرور کردند و نتیجه
گرفتند که آلودگی صوتی میتواند منجر به افزایش حرکات هنگام
خواب ،تغییر در مراحل خواب ،تأخیر در شروع خواب شبانه،
بیدارشدنهای شبانه ،تغییرات در خُلق و تأثیر بر عملکرد در روز
بهعنوان تأثیرات کوتاهمدت شود ( .)25مطالعات دیگر نیز آلودگی
صوتی در هنگام خواب را بر ابتال به پرفشاری خون و سکتة قلبی
( )20و ابتال به افسردگی و کاهش کیفیت زندگی کل ()28،20
بهعنوان اثرات طوالنیمدت نام بردهاند که یافتههای مطالعة حاضر
را تأیید میکند.
امروزه اثرات مضر آلودگی صوتی بر خواب ثابت شده است و
این ،اقدامات مسئولین را در راستای سیاستگذاریها برای
کاهش آلودگی صوتی ،بهویژه آلودگی صوتی ناشی از ترافیک،
میطلبد .این اثرات بهویژه بر افرادی که در نوبتهای شب کار
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زیاد و استنشاق گازهای مضر ،بهمرور بر سالمت قلب و عروق
تأثیر منفی میگذارند .رویارویی با رانندگان عجول و نقضکنندة
قانون ،استرس را افزایش میدهد و نیز اگر کسی مانع رانندگی
فرد و درنتیجه عصبانیت وی شود ،سالمت قلب و عروق به خطر
میافتد .به گزارش انجمن قلب آمریکا افرادی که حملة قلبی
داشتهاند ،به احتمال زیاد در مدت کوتاهی پیش از شروع عالئم

کردهاند و مطالعات دیگر نیز این مسئله را تأیید میکند (-31

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.345

خودروهای فرسوده در شهرهای کوچکتر بیش از پیش احساس
میشود.
بیشتر شرکتکنندگان در مطالعه ،وضعیت کنونی ترافیک و
حملونقل شهری سنندج را تأثیرگذار بر سیستم قلبی -عروقی
میدانستند .بیماریهای قلبی -عروقی بهصورت عام و سکته
مغزی ،سکتة قلبی و پرفشاری خون از مشکالتی بود که
مشارکتکنندگان بدان اشاره کردند .قرارگرفتن طوالنیمدت در
معرض آلودگی هوای ناشی از ترافیک برای قلب خطرناک است

فیزیکی برای سالمت ،افزایش ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی و
پرفشاری خون است که بیشتر شرکتکنندهها به آن اشاره
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مطالعة حاضر ،حساسیت تنفسی و چشمی ( ،)30سردرد و تهوع،

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که از دید ساکنین و
مطلعین کلیدی ،سالمت جسمانی ساکنین شهر سنندج هم
بهطور مستقیم و هم بهطور غیرمستقیم تحت تأثیر وضعیت
کنونی ترافیک و حملونقل شهری قرار گرفته است؛ بنابراین
تالشهای مداخلهای برای ارتقاء وضعیت ترافیک و سیستم
حملونقل درونشهری در این شهر ،مهم و ضروری به نظر
می رسد .در ایران توجه بسیار بیشتری به اثرات طرحها و
برنامههای ترافیکی و حملونقل بر وضعیت سالمت الزم است.
متخصصین حوزة سالمت و دستاندرکاران و سیاستگذاران
سیستم ترافیک شهری باید مطالعات جامعی را برای ارزیابی اثرات
ترافیک و حملونقل درونشهری بر سالمت در کشور طرحریزی
کنند تا بتوانند تأثیر ترافیک و حملونقل شهری بر سالمت
جامعه را از جنبههای گوناگون و پس از وضع هر قانون و برنامهای
رصد کنند و راهکارهای ارتقاءدهندة سالمت را با انجام اقدامات
جامعهمحور و با هماهنگی بین سازمان های مربوط به اجرا
بگذارند.

گیجی و استفراغ ( ،)30کاهش هوشیاری ( ،)10اِدِم ریوی
( )pulmonary edemaو آسیب به کلیه و کبد ( )31از عوارض
رویارویی با مواد شیمیاییِ موجود در هوای آلودة ناشی از ترافیک
است .در مطالعة انجامشده در بارسلونا اینگونه نتیجه گرفته شد
که کاهش  31درصدی در سفرهای درونشهریِ طوالنیمدت و
جایگزینی آن با حملونقل عمومی و دوچرخهسواری منجر به
کاهش چشمگیر ساالنة ابتال به دیابت ،بیماریهای قلبی -عروقی،
دمانس ،آسیبهای جسمی خفیف و شدید ،سرطان سینه و
سرطان کولون میشود که رویهمرفته به کاهش ارزشمندی در
سالهای ازدسترفتة عمر به دلیل ناتوانی ( )DALYدر افرادِ

سپاسگزاری
از شرکتکنندگان در مطالعه به دلیل وقتیکه برای شرکت
در مطالعه اختصاص دادند ،سپاسگزاریم .این مقاله مستخرج از
پایاننامة مقطع دکتریِ تخصصیِ رشتة آموزش بهداشت و ارتقاء
سالمت در دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

رفتوآمد کننده در شهر میشود (.)21
با توجه به اینکه نتایج ارائهشده در مقالة حاضر بخشی از
نتایج یک مطالعه گسترده در حوزة اثرات ترافیک و حملونقل
درونشهری بر سالمت ساکنین شهر سنندج بود ،پیشنهاد
می شود که نتایج این مقاله در کنار مقاالت دیگری که از این
مطالعة گسترده چاپ خواهد شد ،دیده شود تا کلیت و انسجام
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نتیجهگیری

Downloaded from journal.ihepsa.ir at 14:15 +0330 on Saturday November 17th 2018

میکنند و بهناچار روز میخوابند ،بسیار میتواند بیشتر باشد که
جای بررسیهای تخصصیتر و بیشتری دارد .آلودگی صوتی،
افزون بر تأثیری که بر خواب میگذارد ،زیانهای دیگری نیز دارد؛
ازجمله ایجاد مشکل در مکالمههای روزمرة افراد در طول روز و
نیز تشدید مشکالت روانیِ افرادی که بیماریهای روانی دارند که
در مطالعة حاضر نیز بدان تأکید شده است.
یافتههای پژوهش پیش رو نشان میدهد که آلودگی هوای
ناشی از وضعیت کنونی ترافیک و حملونقل شهری سنندج برای
وضعیت سالمت ساکنین مشکالت زیادی را به بار آورده است.
ازنظرشرکتکنندگان در مطالعه ،افزایش فشارخون در سالمندان
و زنان باردار ،اختالل در رشد جنین ،بیماریهای قلبی -عروقی،
بیماریهای تنفسی ،انواع سرطانها (مانند سرطان ریه و پوست)،
اختال ل در سیستم اعصاب ،آلرژی ،گسترش عفونت و بیماری،
بیماریهای تنفسی و آلرژیک در کودکان و تأثیرات منفیِ سرب
بر بدن از پیامدهای مرتبط با سالمت ناشی از ترافیک در سنندج
است.
شواهد علمی بهوضوح نشان دادهاند که آالیندهها و مواد
شیمیاییِ ناشی از ترافیکِ موجود در هوایِ مناطق شهری ،با

کار بهتر در ذهن آید .همچنین ،به دلیل ماهیت کیفی مطالعه،
امکان تعمیمپذیری نتایج این مطالعه ضعیف است.
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