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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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 سالمت جسمانی ساکنین از دیدگاه ساکنین و مطلعین کلیدی:  سنندج بر یشهردرون آثار ترافیک

 یک مطالعۀ کیفی
 

  5، داوود شجاعی زاده4ی پولئ، مریم خزا3، مهران آغه میری2، محمد حسین تقدیسی1حیدر ندریان
 

 تبریز، ایران  ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشکده بهداشت ،تگروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالم .1

 تهران، ایران  ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده بهداشت ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت .2

 تهران، ایران ،دانشکده پزشکی. دانشگاه تربیت مدرس ،فناوری اطالعات پزشکیگروه  .4

 ایران زنجان، ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان، تدانشکده بهداش ،گروه آموزش بهداشت .3

 تهران، ایران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده بهداشت ،گروه خدمات بهداشتی .5
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بخش مهمی از طیف عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطیِ خارج از بخش  ونقلحملترافیک و و هدف: زمینه 

های ساکنین شهر و مطلعین هدف از مطالعة حاضر، تبیین دیدگاهبهداشت و درمان است که بر سالمت اثرگذار است. 

 بود. هاآنی سنندج بر سالمت جسمانی شهردرونکلیدی از اثرات ترافیک 

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

تن مطلع کلیدی بودند که به ترتیب در جلسات مصاحبة گروهیِ  8در پژوهش، از ساکنین شهر و  کنندگانشرکتتن از 

یری مبتنی بر هدف بود. برای تحلیل گنمونهجلسه( مصاحبه شدند. روش  8جلسه( و مصاحبة عمیق فردی ) 3متمرکز )

 استفاده شد. 11ویرایش  MAXQDAافزارنرمها از داده

شهری سنندج دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بر سالمت جسمانی کنندگان، ترافیک دروناز دید مشارکت ها:یافته

های خستگی مفرط، بیماری بود: ایجاد پیری زودرس، طبقهریزساکنین داشت؛طبقة اثرات مستقیم شامل هشت 

عروقی و -ی، مشکالت سیستم اسکلتی عضالنی، سیستم گوارش، سیستم اعصاب، سیستم تنفس، و سیستم قلبیتنروان

طبقة اثرات غیرمستقیم نیز شامل چهار زیرطبقه بود: اثرات ناشی از اتکای محض به خودرو، اثرات ناشی از تصادف، 

 درو، و اثرات ناشی از آلودگی هوا.اثرات ناشی از تراکم بیش از حد خو

اندرکاران سیستم ترافیک شهری باید مطالعات جامعی را برای ارزیابی پژوهشگران حوزة سالمت و دست: گیرینتیجه

کنند تا بتوانند اثرات آن را بر سالمت جسمانی  ریزیشهری بر سالمت در کشور طرحدرون ونقلاثرات ترافیک و حمل

و با  محورجامعهة سالمت را با انجام اقدامات ارتقادهندای رصد نمایند و راهکارهای ر قانون و برنامهافراد پس از وضع ه

 ی مربوط به اجرا بگذارند.هاهماهنگی بین سازمان 

 شهری، سالمت جسمانی، مطالعة کیفیدرون ونقلترافیک، حملکلمات کلیدی: 

 

 محفوظ است.آموزش بهداشت و ارتقای سالمت برای مجله مقاله  این و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :مسئول ۀنویسند
 حیدر ندریان

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت. دانشکده 

بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. تبریز، 

 ایران

 13181743533  تلفن:
 

:پست الکترونیک
haidarnadrian@gmail.com 

 

 

 مهمقد 
 یبرا تیهمراه با تالش و جد یادوره گذشتهدهة        

که از زمان  یائلهمس بود؛بر سالمت در شهرها  یمبتن یزیربرنامه

ی شهری در اواسط قرن نوزدهم تقریباً فراموش جنبش بهساز

 محورسالمت یزیربرنامه. از علل این تمایل مجدد به (1)شده بود 

های ناشی از چاقی، فعالیت فیزیکی، آلودگی، توان نگرانیمی

ای را نام برد ی ناشی از تصادفات جادههابیآستغییرات اقلیمی و 

های ناشی از آالینده ریوممرگنین، بیماری و . همچ(2)

منتشرشده از وسایل نقلیه، چالشی اساسی را در بهداشت عمومی 

و استفاده از  دوفروشیخر. افزایش سریع (3)ایجاد کرده است 

 .(4)نیز احتماالً اثرات بسیاری بر بهداشت عمومی دارد  هالیاتومب

حرکت باشند و  ای که در حالترافیک بر تمام وسایل نقلیه

ای که در حال توقف و پارک نقلیه طیوسانیز ترافیک در گردش و 

عموم به  ازنظر. اگرچه کلمة ترافیک (5)شود باشند، اطالق می

وسایط نقلیة موتوری  وآمدرفت کند شدنو  بندانراهمعنای 

است،ولی تعریفی که خواهد آمد،از عمومیت بیشتری نزد 

ای ناشی از رافیک یعنی پدیدهت»متخصصین برخوردار است: 

 ژپوهشی علمیفصلنامۀ  
 

 9316زمستان 

8 
www.journal.ihepsa.ir 

سالمت  یآموزش بهداشت و ارتقا ۀ پژوهشیمقال
 اریان
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ای نقلیه از یک نقطه به نقطه طیوساجابجایی انسان و کاال و 

 ازمجموعةمنظمی عبارت استشهریونقلحملسیستم.«دیگر

 مسافر وکاالی جابجایی برای که وستهیپهمبه اززیرساختارهای

 مسافر،به یخشنودسازو رضایت وی وجلب مجاز همراه

 .(0) پردازدمی نایشا به ارائةخدمات

است که  عناصرساختاری نیترمهماز یکی ونقلحمل امروزه

 شهرها دیگرگسترش از سوی و ستا تأثیرگذار شهرها برتوسعة

ترافیک و . (0)گذارد تأثیرمی ترابری هایسامانه و هانیزبرشبکه

بخش مهمی از طیف عوامل اجتماعی، اقتصادی و  ونقلحمل

ت و درمان است که مؤثر بر سالمت محیطیِ خارج از بخش بهداش

تواند به سالمت . این تأثیر می(8)تشخیص داده شده است 

ای از تأثیر نمونه عنوانبه. (1)آسیب برساند یا آن را ارتقاء دهد 

توان تسهیل و ترافیک بر ارتقاء سالمت، می ونقلحملمثبت 

دسترسی به خدمات سالمت و تسریع برقراری ارتباطات اجتماعی 

و  توسعهدرحالدر کشورهای  آنچهرا عنوان کرد. اما متأسفانه 

یی است که ترافیک هابیآسایران بسیار بیشتر نمود دارد، ازجمله

مکرر  کند. وجودتصادفاتبه سالمت انسان وارد می ونقلحملو 

در اثر  شدن ،مجروح پیاده عابران شدن درروز،کشته یشهردرون

 یهایآلودگاز ناشی مرگها، یندهآالی، انتشار شهردرونتصادفات 

 ونقلحملکه  و بنزین از اثراتی است یارانةگازوییل هوا،پرداخت

مستقیم و  صورتبهایران بر سالمت ساکنین  در وترافیک

 .(16) است گذاشته برجای غیرمستقیم

 و یطیمحستیز ماننداثرات دیگری ،مشکالت افزون بر این

 کندکهواردمی ندانبرشهرونیز روانی و ی روحیهابیآس

زمان  و وقت ،اتالف ی صوتیهایآلودگ هاآنازجملة

 تلف درترافیک شهروندان وقت روزانه )حدودپانصدهزارساعت

ی زیربرنامه. در صورت عدم مدیریت و (16) استشود( می

شده، تنها بخشی از مشکالتی است که ترافیک صحیح، موارد گفته

 مت انسان به وجود آورد.تواند برای سالمی شهری ونقلحملو 

 –سیاسی ایپدیده امروزه وترافیک ونقلحمل موضوع

 یک اجتماعی –ساختاراقتصادی و درکیفیت اجتماعی است که

ای بر سالمت و تواند اثرات گستردهمی کند ومی ایفا جامعه نقش

. بر طبق بررسی و (16)ی اجتماعی آن داشته باشد هاکنندهنییتع

ان مطالعة حاضر، متأسفانه تاکنون هیچ جستجوهای پژوهشگر

 ونقلحملة اثرات ترافیک و نیدرزمای در شهر سنندج مطالعه

ی بر سالمت جسمانی مردم انجام نشده است. همچنین شهردرون

ی منشور اوتاوا که ایجاد سیاست هاسمیمکانعملیاتی کردن 

است  WHO، مورد تأکیداستعمومی سالم نیز یکی از این موارد 

 که متأسفانه در ایران بسیار مغفول مانده است. (1)

 ونقلحملبا توجه به اینکه اثرات پدیدة ترافیک و  

کامل  طوربهی بر سالمت ساکنین در شهر سنندج هنوز شهردرون

شناخته نشده و نیز با توجه به اینکه تحقیق کیفی روشی برای 

ها و توصیف تجربیات زندگی و معنی شناختن بهتر پدیده

ی شد زیرطرحای کیفی ، مطالعه(12،11)است  هاآنخشیدن به ب

کلیدی از اثرات این پدیده  نیمطلعتا ادراک ساکنین شهر و نیز 

های مختلف سالمت ساکنین )مانند سالمت جسمانی، بر جنبه

ی اجتماعی سالمت( تبیین هاکنندهنییتعروانی، اجتماعی و نیز 

 شود.

های مطالعه، در این مقاله با توجه به گسترده بودن یافته

ی شهردرون ونقلحملهای مربوط به اثرات ترافیک و تنها یافته

بر سالمت جسمانی ساکنین ارائه شد. در این مطالعه فرض بر این 

بود که مشخص کردن اثرات ترافیک بر سالمت جسمانی ساکنین 

های ارتقاء سالمتِ تواند به طراحی برنامهها میاز دید خود آن

ی کمک کند؛ به بیان دیگر، شهردرون ونقلحملرافیک و ت

و مراکز مدیریت و  هایشهردارتواند به های این مطالعه مییافته

ی شهری و نیز هایزیربرنامهکنترل ترافیک شهری یاری رساند تا 

برنامه مدیریت ترافیک شهری را با محوریت سالمت ساکنین آن 

مطالعة حاضر، توضیح اثرات  کنند. بنابراین، هدف از یزیرطرح

ی سنندج بر سالمت جسمانی شهردرون ونقلحملترافیک و 

 ساکنین از دید مطلعین کلیدی و ساکنین شهر بود.

 وش بررسیر

با توجه به اینکه هدف از مطالعة حاضر توضیح اثرات پدیدة 

ی بر سالمت جسمانی ساکنین شهردرون ونقلحملترافیک و 

فی و از نوع تحلیل محتوایی، با رویکرد بود، تحقیق به روش کی

. در این مطالعه که در (12) ( انتخاب شدConventionalمرسوم )

فرض شد که اثرات پدیدة ترافیک  گونهنیاانجام شد،  1434سال 

کامل شناخته  طوربهی در سنندج هنوز شهردرون ونقلحملو 

چ نشده است. پس برای چنین موضوعی باید پدیده را بدون هی

پیش فرضی در بستر فرهنگی، اجتماعی و محیطی خود شناسایی 

 کرد.

ترافیک و در این مطالعه ) شدهمطرحبرای پاسخ به پرسش 

شهری چه اثراتی بر سالمت جسمانی ساکنین شهر  ونقلحمل

( از روش مصاحبه استفاده شد. برای انجام سنندج گذاشته است؟

 صورتنیبداده شد؛ ی مبتنی بر هدف استفریگنمونهمطالعه از 

جلسه بحث گروهی متمرکز با تعدادی از ساکنین  3که در آغاز 

پژوهش،  به نظرگروهنفر( برگزار شد، سپس افرادی که  22شهر )

اشراف بیشتری به مشکل ترافیک شهری سنندج و اثرات آن بر 

نفر از مطلعین  3تن( و نیز  2سالمت افراد جامعه داشتند )
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مصاحبة عمیق انجام هاآننتخاب شدند و با تن( ا 8کلیدی )جمعاً 

 شد.

شدند، از افرادیکه برای جلسات بحث گروهی انتخاب می

(. افزون بر این، با 1اقشار مختلف جامعه شهر بودند )نک: جدول 

 کنندگانشرکتشش تن از مطلعین کلیدی و دو نفر منتخب از 

در جلسات بحث گروهی نیز مصاحبة عمیق انجام شد)نک: 

 11شدند که در جا(. ساکنین و مطلعینی وارد مطالعه میهمان

سال گذشته ساکن شهر سنندج بودند. نظر به مبتنی بر هدف 

طوری انتخاب شدند که  کنندهشرکتی، افراد ریگنمونهبودن 

دارای حداکثر تنوع و از اقشار مختلف جامعه باشند )نک: 

ت و در ساع 1دقیقه تا  35های گروهی در مدت همانجا(. بحث

-31های عمیق نیز شد و مصاحبهنفره انجام می 8تا  3های گروه

کشید. جلسات بحث گروهی و مصاحبة عمیق دقیقه طول می 31

برای شرکت در جلسات، کنندگانشرکتماه برگزار شد.  3در طی 

 هاآنشدند و دو هفته پیش از تاریخ مصاحبه، با دعوت رسمی می

س برای کسانی که موافقت خود شد. سپتماس تلفنی گرفته می

ای با بیان اهداف مطالعه و کردند، نامهرا برای حضور اعالم می

شد. یک روز پیش از در جلسه فرستاده می هاآنعلت حضور 

، برای کنندهشرکتتاریخ جلسه، یک تماس تلفنی با افراد 

شد. مکان اجرای جلسات به توافق اعضا یا در یادآوری گرفته می

در جلسات بود و یا دفتر کار  کنندهشرکتاعضای  محل کار

 محقق اول مطالعه بود.

 زمانطورهمبهکلیدی نیز تقریباً  نیمطلعمصاحبة عمیق با 

تماس  هاشوندهمصاحبههای گروهی برگزار شد. در ابتدا با با بحث

مناسب  زمانکشد تا هدف از مصاحبه و تعیین یتلفنی گرفته می

ها توسط محقق اول شود. تمامی مصاحبه انجام آن مشخص برای

مطالعةحاضر انجام شد. پیشاز توضیح هدف پژوهش، به 

شد از محرمانه ماندن اطالعات اطمینان داده می هاشوندهمصاحبه

ها که به شد. مصاحبهاعالم می هاآنی به ریگکنارهو داشتن حق 

ضبط  صوتضبطگرفت، بر روی دستگاه زبان فارسی انجام می

شد و بالفاصله محتوای هر مصاحبه بر روی کاغذ پیاده و یم

شد. برای رسیدن به غنای الزم و تکرار اطالعات آنالیزمی

، جلسات بحث گروهی و مصاحبةعمیق ادامه یافت تا آمدهدستبه

جلسةمصاحبةعمیق فردی  8جلسةبحث گروهی و  3که یزمان

 ها رسیدند.صورت گرفت و محققین به اشباع داده

ها های اصلی که در جلسات بحث گروهی و مصاحبهوزهح 

پوشش داده شد، شامل توصیف کلی شهر سنندج و مشکالت 

مرتبط با ترافیک آن و تأثیرات ترافیک شهر سنندج بر سالمت 

 جسمانی ساکنین بود.

از ابتدا شروع  لیوتحلهیتجزدر روش تحلیل محتوا، کار  

کار، ضمن داشتن شود و سپس در هر مرحله از پیشرفت می

شود ی مؤثر در همةمراحل، به هدایت آن پرداخته میریپذانعطاف

ها و اطالعات پیاده . برای ایجاد یک فهم کلی از متن مصاحبه(11)

شده، باید آن متن را چندین و چند بار خواند. در این روش، فهم 

ها ها و استعارهجامع و فراگیر متن، از فهم جمالت، پاراگراف

است. یک حرکت منظم و مداوم از جزء به کلِ متن و  رتمهم

 .(12)برعکس،برای ایجاد ادراک کلی از آن متن الزامی است 

توان از طرق مختلفی مانند در روش تحلیل محتوا، می 

و مدارک مکتوب، و یا ترکیبی از این  هاگزارشمصاحبه، مشاهده، 

ها را د، دادهکنمنابع یا هر منبعی که به تبیین مفاهیم کمک می

 هاروش. در تحقیقات کیفی، ترکیب منابع و (13) کرد یآورجمع

ی خوببهای که قبالً در مورد پدیده ترقیدقدرک بیشتر و  به

کند که با دریافت انجامد. این امر کمک میشناخته نشده بود، می

از منابعِ متفاوت بتوان به حقیقت  آمدهدستبه معانیِ مختلفِ

ی اطالعات در دهسازمان. مدیریت و (13)رد موضوع پی ب

شده  نشان داده 1مطالعةحاضر شامل مراحلی بود که در شکل 

 است.

 
 (12) مراحل انجام تحلیل محتوا.1شکل 

ها، مکان مناسب و زمان کافی برای افزایش استحکام داده

ها اختصاص داده شد. همچنین، با ی دادهآورجمعبرای 

شد و از نظرات تکمیلی ط خوبی برقرار میارتبا کنندگانمشارکت

براین، در هنگام انجام  شد. افزونهمکاران نیز استفاده می

که طی مصاحبه نوشته شده بود،  ییهانوشتهدستها،مصاحبه

شد و نظرات تکمیلی مرور می کنندگانشرکتتوسط محقق برای 

 ها برای افزایش مقبولیت بهشد. همچنین دادهگرفته می هاآن

شد تا آنان نیز به بررسی آن بپردازند و محققین دیگر نیز داده می

 شد.در آخر نظرات اصالحی همکاران دیگر اِعمال می

مالحظات اخالقی شامل کسب رضایت آگاهانه از  

در خصوص ضبط مصاحبة آنان، عدم نیاز به  کنندگانشرکت

، شدهنوشته یهامتنو  شدهضبطدر محتواهای  هاآنوجود نام 

رعایت اصل رازداری و محرمانه بودن اطالعات و داشتن حق 
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 انجام شد.، 11ویرایش  MAXQDAافزارنرماستفاده از ها نیز با داده لیوتحلهیتجزها بود. ی برای تمامی نمونهریگکناره
 

 در مطالعه کنندهشرکتافراد  مشخصات .1 جدول

 ویژگی )تعداد( کنندگانمشارکت

 ساکنین شهر

 نفر( 2نفر( / زن میانسال ) 1نفر؛ یک زن و یک مرد(/ معلول ) 2سال ) 31د باالی سالمن

 نفر؛ یک دختر و یک پسر( 2ساله ) 18-25نفر؛ یک دختر و یک پسر(/ جوان  2ساله ) 14-17نوجوان محصل 

 نفر( 1ی آموزشی )زیربرنامهنفر(/ کارشناس  1نفر(/ کارمند بانک ) 1کارشناس حقوق )

 نفر( 1سال سابقة کار ) 11نفر(/ رانندة تاکسی با  1مسافرکشی و رانندة آژانس )مالک آژانس 

 نفر( 1نفر(/ کارشناس بهداشتِ کارمند مرکز بهداشت شهرستان ) 1رانندة اتوبوس خط واحد )

 نفر( 1نفر(/ کارگر ) 1نفر(/ رانندة آژانس ) 1نفر(/ بازنشستة بانک ) 1مهندس عمران )

 نفر( 1انشجو )نفر(/ د 1زن باردار )

 مطلعین کلیدی

 نفر( 1سال تجربة کار در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ) 5کارشناس بهداشت با 

 نفر( 1ی )شهردرونبا تجربة کار بر خودروهای امدادِ اتفاقات برقِ  HSEکارشناس

 نفر( 1نفر(/ دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ) 1) ستیزطیمحدکترای 

 نفر( 1نفر(/ کارشناس بهداشت محیط ) 1کارشناس ارشد روانشناسی اجتماعی )

 نفر( 1شهرداری ) ونقلحملنفر(/ کارشناس ترافیک و  1سال سابقة تاکسیرانی ) 11راننده تاکسی با 

 

 یافته ها
شهری سنندج  ونقلحملبرای کشف اثرات پدیدةترافیک و 

محتوایی استفاده  بر سالمت جسمانی ساکنین، از روش تحلیل

بر  یشهر کیاثرات تراف» شد. سؤال تحقیق عبارت بود از: 

کل برای  طوربه«.ست؟یمردم شهر سنندج چ یسالمت جسمان

این سؤال دو طبقه و شش زیرطبقه استخراج شد؛طبقةاثرات 

( ایجاد 1بود:  ( شامل هشت زیرطبقه2مستقیم )نک: جدول 

ی، تنروانیهایماریب ( ایجاد4( خستگی مفرط، 2پیری زودرس، 

( 3( سیستم گوارش، 5( مشکالت سیستم اسکلتی عضالنی، 3

عروقی. -( سیستم قلبی8( سیستم تنفس، و 7سیستم اعصاب، 

( اثرات 1طبقةاثرات غیرمستقیم نیز دارای چهار زیرطبقه بود: 

( 4( اثرات ناشی از تصادف، 2ناشی از اتکای محض به خودرو، 

( اثرات ناشی از 3ش از حد خودرو، و اثرات ناشی از تراکم بی

 آلودگی هوا.

 اثرات مستقیم

شهری  ونقلحملاثرات مستقیم وضعیت کنونی ترافیک و  

شود که سنندج بر سالمت جسمانی ساکنین به اثراتی گفته می

شهری در  ونقلحملنتیجة مستقیم وضعیت کنونی ترافیک و 

به شرح زیر اثرات مستقیم شامل هشت زیرطبقه سنندج هستند. 

 بود:

در  کنندگانازنظرشرکت الف( ایجاد پیری زودرس:

شهری سنندج  ونقلحملمطالعه، وضعیت کنونی ترافیک و 

ی است که با ایجاد خستگی زیاد و مداوم، پیری زودرس اگونهبه

را برای ساکنین به بار آورده است. وضعیت ترافیک و سیستم 

ست که با ورود به ی ااگونهبهشهری در سنندج  ونقلحمل

مرکز شهر، فرد در میان ازدحام خودروها  ژهیوبهی شهر،هاابانیخ

شود و عالوه بر اتالف وقت، خستگی مضاعفی را بر گرفتار می

ی کاریِ هاتیفعالخستگی معمول ناشی از انجام امور روزمره و 

کند که همراه با دردهای مزمن، استرس و اضطراب وی وارد می

ته شرکت کنندگان در مطالعه  زمینةابتال به پیری که به گف است

ی در اکنندهشرکتزودرس را در طی زمان فراهم می کند. 

مورداثرات ترافیک سنندج بر سالمت رانندگانی که زمان زیادی را 

 کنند، گفته است:در روز در سطح شهر رانندگی می

تونه رو ظاهر اون فرد هم تأثیر من حتی می به نظر... »
ساله  35تونه ساله راحت می 45ی داشته باشه...مثالً...یه مرد منف

به نظر بیاد. از لحاظ اینکه مثالً صورتش یه حالت افسرده و 
شه، چون بر غمگین داره یا اینکه حتی موی سرش زود سفید می

آد... گرده به همون دالیل روانی و مشکالتی که براش پیش میمی
 (.یآموزش یزیربرنامه)کارشناس «

ای از تأثیر ترافیک بر ة دیگری نیز نمونهکنندمشارکت

 کند:سالمت را عنوان می

دونم خیلی وقت پسری هست... دوست قدیمی منه.نمی»
چند سال از من کوچیکتره. رسیدم بهش  ...هم بود که ندیدمش. 

تونست راه بره! گفتم: پسر تو چند سال از من کوچیکتری، نمی
کردیم! چرا اینطوری شدی؟! بازی می ها باهمچقدر اون وقت

رانندگی بالیی سرم آورده که  ...گفت برادرم! بخاطر رانندگیه. 
تموم اندامم اینطوری به هم خورده. ...دیسک کمر گرفتم، رانهام 

آد. دیگه خالصه بالیی سرش آد، پاهام دنبالم نمیدنبالم نمی
 .ه(سال 71)سالمند  «اومده بود، از کار افتاده بود...

در مطالعه،  کنندگانازنظرشرکت ب( خستگی مفرط:

شهری سنندج، خستگی زیاد  ونقلحملوضعیت کنونی ترافیک و 

کند و خستگی مضاعفی را بر و مداومی را به ساکنین تحمیل می
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ی کاری وی هاتیفعالخستگی معمول ناشی انجام امور روزمره و 

ی اکنندهرکتششود. کند که خستگی مفرط را باعث میوارد می

 کند:عنوان می گونهنیاروند ایجاد خستگی را 

های ... کسایی که بیشتر تو ترافیک هستن، بیشتر راننده»
وسایل عمومیان مانند تاکسی و اتوبوس. وقتی اون فردیکه تو اون 

گیره و انقد کنه، بنده خدا انقد اون کالچ رو میترافیک گیر می
ینه، از لحاظ بدنی بدنش کامالً شچشمش تو آینه است و انقد می

کنه اون شه. حاال هیچی اینکه خودش مثالً رانندگی میخسته می
کننده است اونیکه تو اون ترافیک اونقد بماند ...که شغلش خسته

 .(یتاکسةرانند)...«گیره اون کالچ رو می
ادامه  گونهنیای خود را هاکنندهصحبتمشارکتهمین 

 دهد:می

شم تو اون ترافیک، گفتم خستگی،ه می وقتی خسته»... 
عرض کردم جدا از خستگی رانندگیه،... اون خستگی که ترافیک 

 «ام کرده...خستگیه اضافه بر خستگی رانندگی... خسته
 .(یتاکسةرانند)

ة دیگری تجربه خود را از این خستگی کنندمشارکت

 کند:بیان می طورنیامضاعف ناشی از ترافیک سنندج 

ودم حتی همچین حالتی برام پیش میاد. مثالش ...من خ»
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، 

ترافیک واقعاً  این .ولی واقعاً وقتی رفتم خونه منفجر شدم. ..
 مرکز)کارشناس «ور بکنه مشکل رو...تونه در واقع شعلهمی

 .(سالمت بر مؤثر یاجتماع عوامل قاتیتحق

در  کنندگانبه نظرمشارکت ی:تنروانهای ج( بیماری

ی از تأثیراتی است که تنروان یهایماریبمطالعةحاضر، ایجاد 

سالمت شهری سنندج بر  ونقلحملوضعیت کنونی ترافیک و 

تأثیر منفی اضطراب ناشی از ساکنین برجای گذاشته است. 

ی مختلف مانند آلرژی و یا هایماریبترافیک بر جسم و ایجاد 

درد و سردرد بدون ی مختلف مانند معدههااندامایجاد درد در 

ی در اثر تنروان یهایماریبة ایجاد دهندنشانعلل جسمی،

ی قضیه اکنندهشرکت .استشهری سنندج  ونقلحملترافیک و 

 کند:عنوان می گونهنیارا 

ثالً شما بیماری استرس یا اضطراب رو در نظر بگیرید. ...م»
اش طرف خودش مثالً جزو افرادی هستش که توی زندگی روزمره

زیادی درگیر هستش. استرس محیط کار... .  مثالً با استرسورهای
بار حاال کامالً دینها رو داره و همین فرد توی روز هم چنهمة این

مجبور هستش مثالً بیاد محیط کار ]و[ برگرده خونه. دوباره 
شه و این بار با این ترافیک درواقع درگیر میبرگرده و چندین

ترافیک با اون استرسورهایی که در واقع خودش داشته، 
کم در طوالنی مدت صد در صد ممکنه ده و کماینتراکشن می

وب بذاره و منجر به بروز حاال یه بیماری روی روانش تأثیر نامطل
 مرکز)کارشناس «.. .خاصی بشه؛ مثالً... بیماری آلرژیک تنفسی.

 .(سالمت بر مؤثر یاجتماع عوامل قاتیتحق

در  کنندگانازنظرشرکتعضالنی:-د( سیستم اسکلتی

شهری سنندج منجر  ونقلحملمطالعه، وضعیت کنونی ترافیک و 

 مدتکوتاهدر سیستم اسکلتی عضالنی در به ایجاد درد و ناراحتی 

ی اسکلتی عضالنی را ایجاد هایماریبشود و در درازمدت نیز می

ی که کارمند بانک بود، از تجربةمسافرکشی اکنندهشرکتکند. می

 دهد:از استخدام در بانک توضیح می خود پیش
کردم، زانوم من خودم یه مدت که مسافرکشی می... »

؛ یعنی از خیلیهام اینو پرسیدم. بهم گفتن شدخیلی اذیت می
کنن، ای رو تاکسی کار میهایی که حرفهمخصوصاً راننده
های ایران که همش کنن، چون تاکسیمسافرکشی می

دنیاست، ... حاال حساب کن اگه  4و درجة 2های درجةتاکسی
کنه، تو این ترافیک چه ساعت تو روز مسافرکشی می 8یکی که 

آد. ... از راننده آد یا چه فشاری به کمرش میمی بالیی سر پاش
پرسم این مشکل رو دارن یعنی مشکل پادرد و زانودرد هام که می

 .(بانک)کارمند ...«رو دارن

در مطالعه عنوان  کنندگانشرکت ه( سیستم گوارش:

کاهش اشتها، ایجاد تهوع و استفراغ، درد معده، سرطان کردندکه 

ه از مشکالتی است که ناشی از ترافیک ی رودهایماریبو معده 

 یاکنندهشرکت. گرددیبرمتوانند باشند و به سیستم گوارش می

 دهد:توضیح می گونهنیا

های اسیدی وقتی میاد روی این خاک ما ...همین باران»
کنیم، ریم تو این خاک کشاورزی میمیشینه، دیگه ما هم می

خوریم، کنیم و میداشت میها رو از این خاک برمیوه و غذا و این
بینی یه جوان کنه...میخودش تمام دستگاه گوارش رو مریض می

ساله می اد سرطان معده داره، سرطان روده داره. مثالً بیست
ها ناشی از همین آلودگی هوا و از همین ترافیک و دود این

 در یرانندگةسابقسال  21با  انسالی)خانم م...«هاستماشین

 .(شهر

و سردردهای عصبی  تشدید میگرن ستم اعصاب:ن( سی

تأثیر وضعیت  عنوانبهدر مطالعه  کنندگانشرکتمسائلی بود که 

شهری سنندج بر سیستم اعصاب بدن  ونقلحملکنونی ترافیک و 

 کند:می اظهارنظری به این صورت اکنندهشرکتاعالم کردند. 

با خیلی تونه مرتبط باشه ... از بُعد فیزیکیش که قطعاً می»
از مشکالت مثل سردردهای عصبی. فرضاً میگم من خودم میگرن 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
69

9/
ac

ad
pu

b.
ijh

eh
p.

5.
4.

34
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

he
ps

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 14

http://dx.doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.345
https://journal.ihepsa.ir/article-1-839-fa.html


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

451 

 

هایی که پیش میاد تو ترافیک گیر میافتم، واقعاً میگرنم دارم. وقت
 .آموزش و ارتقاء سالمت( ی)دکترا...«شهتشدید می

ة دیگری نیز به یکی از مشکالت رانندگان کنندشرکت

 کند:اشاره می گونهنیاعمومی  ونقلحملسیستم 

ها اکثراً کنه،رانندةتاکسی... االن کسی که تو شهر کار می»
ها، من حاضرم با هاتون شرط ببندم که و رانندة اتوبوس

همهناراحتی اعصاب دارن؛ یعنی به نوعی درگیرن و ترافیک 
 .(یتاکس ة)رانند«باعثش شده...

ی بدن که اکثر هاترجمانیکی از  و( سیستم تنفس:

مطالعةمتأثر از وضعیت کنونی ترافیک و در  کنندگانشرکت

آسم و  شهری سنندج اعالم کردند،سیستم تنفس بود. ونقلحمل

ی سیستم تنفس هایماریبو برونشیت و  تشدید آن، سرطان ریه

مشکالت مرتبط با سیستم تنفس بود که مطرح شد.  تریناز مهم

ی اثر ترافیک بر سیستم تنفسی را به این صورت اکنندهشرکت

 کند:ان میبی

رسونن در حقیقت ترین آسیبی که می... ذرات معلق مهم»
به همون سیستم تنفسیه. حاال خود ذرات معلق از نظر سایز و 

ای دارن. ... ترافیک هم در واقع یه عاملیه العادهاندازه اهمیت فوق
ها رو ولی انواع آالینده ...تونه این ریزگردها رو تولید کنه. که می
تونن همین فلزات نن با خودشون حمل کنن، مثالً میتوکه می

سنگین مثل سرب رو که تو اون منطقة ترافیکی هم به مقدار زیاد 
 «وجود داره، راحت جذب کنن و وارد سیستم تنفسی ما بشن...

 .(ستیزطیمح ی)دکترا

-اختالالت سیستم قلبی عروقی:-ی( سیستم قلبی

 که نزدیک به تمام ی بدن بودهادستگاهیکی دیگر از عروقی 

در مطالعةمتأثر از وضعیت کنونی ِترافیک و  کنندگانشرکت

عروقی  -های قلبیبیماری دانستند.شهری سنندج می ونقلحمل

 صورتبهو پرفشاری خون  عام و سکتةمغزی، سکتةقلبی صورتبه

عنوان کردند. عالوه  کنندگانمشارکتخاص از مشکالتی بود که 

ت خودروی فرسوده بر عملکرد قلب و بر این، اثر ارتعاشا

ی بدن نیز یکی دیگر از مشکالت مرتبط با قلب و عروق رسانخون

ی اظهار اکنندهشرکتبدان اشاره داشتند.  کنندگانشرکتبود که 

 داشته است که:

های دونن که استرس یکی از اندیکاسیون...همه می»
النی عروقی هستش. وقتی آدم یه مدت طو -های قلبیبیماری

مونه، فرضاً یه جایی قرار داره باید به کارش توی ترافیک می
بینه که نه واقعاً مرتب خواد بره خونه و میبرسه، خسته اس می

کنه. ... باید بمونه چراغ قرمز، پشت چراغ قرمز استرسو تشدید می
های ذاره رو افزایش فشار خون، روی تشدید بیماریقطعاً اثر می

 .آموزش و ارتقاء سالمت( ی)دکترا«عروقی...  -قلبی

 اثرات غیرمستقیم

شود که از طریق یک اثرات غیرمستقیم به اثراتی اطالق می 

سری عوامل میانجی که خود محصول مستقیم وضعیت ترافیک و 

شهری هستند،بر سالمت جسمانی ساکنین اثر  ونقلحمل

( خود شامل چهار 1اثرات غیرمستقیم )نک: جدول اند. گذاشته

 زیرطبقه است:

از دید مطلعین کلیدی و  الف( اتکای محض به خودرو:

ساکنین، اتکای محض و وابستگی به خودروها و وسایل نقلیه 

هایی فیزیکی ساکنین شده است. فعالیت تیفعالکاهش منجر به 

ی در حد بسیار زیادی کاهش سواردوچرخهی و روادهیپمانند 

ر برای سالمت، افزایش ابتال یافته است. از پیامدهای دیگر این ام

 عروقی و پرفشاری خون است که -ی قلبیهایماریببه 

اند. مطلعی کلیدی به آن اشاره کرده هاکنندهمشارکتبیشتر

 است که: عنوان کرده

های کوتاه حاال سنندج آنچنان شهر ... برای جابجایی»
گسترده و بزرگی نیست. ...حتی مردم مثالً از این خودروهای 

روی کنن و حاضر نیستن مثالً یه مقدار پیادهی استفاده میشخص
 ی)دکترا «بکنن یا مثالً از وسایل نقلیة عمومی استفاده کنند...

 (.ستیزطیمح

عرض پس از اشاره به کوچک و کم یگرید دةکننمشارکت

در  یروادهیپ یبرا ییهاسنندج و کمبود مکان یهاابانیبودن خ

ی را روادهیپفعالیت فیزیکی و  ی کمبودامدهایسطح شهر، پ

ی نیز روادهیپکند و به علل این کمبود توصیف می گونهنیا

 کند:ی اشاره میخوببه

روی ای برای پیاده...خیابوناش کوچیکه و جایی دیگه»
نیست. باعث شده که چربی خون و قند خون باال بره و 

ن های قلبی ایجاد بشه... و وقتی هم که تو خیابوناراحتی
کنیم، انقد بوق می زنن و سر و صدا هست، ناراحتی روی میپیاده

 .(کارخانه)کارگر  ...«گیریماعصاب می

ی که از شهردرونحجم باالی تصادفات  ب( تصادف:

شهری سنندج ناشی  ونقلحملوضعیت کنونی ترافیک و 

مطلعین کلیدی و ساکنین، پیامدهایی را برای  ازنظرشود، می

توان به آورده است. از این پیامدها می ه دنبالبسالمت ساکنین 

باال بودن حجم ترافیک، افزایش بستری  لیبه دلافزایش تصادفات 

، افزایش معلولیت و ناتوانی، ریوممرگدر بیمارستان، افزایش 

متحمل نمودن درد و رنج ناشی از تصادفات، غصه و رنج برای فرد 

ناتوانی اشاره کرد.  لیدلبه تصادفی و اطرافیان و هدر رفتن روزها 

شما خود »در پاسخ به این سؤال که ی که اکنندهمشارکت

 دهد:پاسخ می گونهنیا، «ی دارید؟شهردرونای از تصادف تجربه
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... تجربة سنگینی هم دارم از این قضیه. مثالً من بابام اون »
وقت تصادف کرد، اگه به خاطر اون ماشینی نبود که بهش زد، 

 ...نم زنده بود... ولی به خاطر اون ماشینی که بهش زد، شاید تا اال
هیچی خودش اون همه عذاب کشید و از بین رفت و افتاد 

ماه افتاد رو دستمون و اذیت و آزار زیادی  7بیمارستان و 
اش کشیدیم و خودش هم از دست رفت، روان هفت هشت تا بچه

 .(انسالیم)خانم  ...«خراب شد

مطلعین کلیدی و  ازنظرودرو: خ ازحدشیبج( تراکم 

ی خواب ساکنین و هاساعتدر مطالعه، کاهش  کنندگانشرکت

عدم امکان تردد سریع خودروهای اورژانسی و خودروهای امدادی 

پیامدهای وضعیت کنونی ترافیک و  و اتفاقات ادارات مختلف از

ی در خصوص اکنندهمشارکتشهری سنندج است.  ونقلحمل

 کند:می اظهارنظر گونهنیاودروهای اورژانسی عدم امکان تردد خ

... تأثیر دیگة ترافیک روی سالمت جامعه به نظر من دیر »
های اورژانس به هرکسی که حادثه دیده، در هر رسیدن آمبوالنس

نقطه از شهره ... . اگه برای یکیمون مشکلی پیش بیاد، زنگ بزنیم 
و برسونه، امکان داره به اورژانس تا اون اورژانسه اون آمبوالنسش ر

 .(یتاکس ةرانند) ...«هر اتفاقی بیفته برای اون مصدوم 
ة دیگری نیز قضیه را از بُعد دیگری بیان کنندمشارکت

 کند:می

... فرض کنید شما هر روز باید بری سر کار و از یه »
شین که حجم ترافیک خیلی زیادی داره. شما خیابونی رد می

ت هفت فرض کنی پاشی بری سر کار مجبوری به جای اینکه ساع
خودتون، ساعت شیش و نیم یا شیش پاشین و این خودش 

 «...تونه تأثیر داشته باشه روی این مقدار خوابی که شما دارینمی
 .(IT)مهندس 

در مطالعه،  کنندگانازنظرشرکتد( آلودگی هوا: 

پیامدهایی که آلودگی هوای ناشی از وضعیت کنونی ترافیک و 

شهری سنندج برای کیفیت زندگی و وضعیت سالمت  لونقحمل

(. 2ساکنین به وجود آورده است، طیف متنوعی دارد )نک: جدول 

یک مطلع کلیدی، روند انتشار دود خودروها در هوا و تأثیر آن بر 

 کند:را به این صورت بیان می هایماریبسالمت و ایجاد 

اره، سربه هایی که خیلی اهمیت د... یکی از اون آالینده»
که به مقدار زیاد در مناطقی که ترافیک سنگینه. این سرب در 

ها... و حاال یه فرهنگی که شه از اگزوز اتومبیلواقع متصاعد می
های مردم دارن اینه که از مواد غذایی روبازی که اطراف خیابان

ها رو می کنن. بدون آگاهی اینپرتردد هست، خریداری می
غذایی در اطراف مناطق درواقع پرترافیک  خورن. خوب این مواد

 «کنن... صددرصد آلوده به سربه و این سرب رو وارد بدنشون می
 .(ستیزطیمح ی)دکترا

ة دیگری تأثیر آلودگی هوای ناشی از ترافیک کنندشرکت

 کند:ترسیم می گونهنیاشهر را بر سالمت جسمانی 

شهور بود ... سنندج آب و هوای خیلی خوبی داشت. قبالً م»
به هوای تمیز و هوای سالم. چون کوهستانیه. بعد درخت و جنگل 

ها نمونده و این ترافیک زیاد داشت. قبالًها. ولی االن چون این
اینقد سنگین شده و آلودگی هوا بیشتر شده، سکتة قلبی خیلی 

ه خیلی آمارش باال رفته. تو آمارش باال رفته. بیماری آسم و ری
های حامله هم دیگه مجبورن برن تو شهر و شهر سنندج... زن

 .اتوبوس خط واحد( ة)رانند «بگردن...
ة دیگری تأثیر ترافیک بر بروز آلرژی را کنندشرکت

 دهد:گونه توضیح میبدین
... آلرژی االن مسئله ایه که تو سنندج داره واقعاً بیداد »

گفتن ... نسبت به ز همکارانم تحقیق کردن میکنه. یکی امی
های گذشته میزان آلرژی در شهر سنندج چندین برابر شده. سال

هاییه که توی محیط وجود داره. این هم به خاطر اون آالینده
 .(ستیزطیمح ی)دکترا ...«هاستترافیک بخشی از این آلودگی

 

 حث ب
جام شد، هدف از این پژوهش که به روش تحلیل محتوا ان

شهری سنندج  ونقلحملپاسخ به این پرسش بود که ترافیک و 

 بر سالمت جسمانی ساکنین چه اثراتی دارد؟

شهری  ونقلحملاثرات مستقیم وضعیت کنونی ترافیک و  

سنندج بر سالمت جسمانی ساکنین، اثراتی است که بدون 

مستقیم بر سالمت جسمانی  صورتبهدخالت عوامل واسطه و 

در مطالعه، وضعیت کنونی  کنندگانازنظرشرکتشود. وارد می

ی است که با ایجاد اگونهبهشهری سنندج  ونقلحملترافیک و 

خستگی زیاد و مداوم، پیری زودرس را برای برخی ساکنین باعث 

زمان توقف  لیبه دلفرد پشت فرمان است،  کهیهنگامشده است. 

ها فشار ی و شانهطوالنی در ترافیک، بر پشت و گردن و عضالت و

شود و کمردرد ناشی از این وضعیت بر سالمت اثرات وارد می

گذارد. این وضعیت نامطلوب باعث ایجاد تنش و فشار منفی می

شود و به درد و خستگی در این نواحی در مفاصل، آرنج و زانو می

 دردها نیا تداوم و زمان گذر در امر نیا تکرار ا. ب(14)انجامد می

امر  نی. اشودیزودرس فراهم م یریابتال به پ نةیزم ،و استرس

 یعموم ةینقل لیمانند رانندگان وسا یادر رانندگان حرفه ژهیوبه

 .است مشهود شتریب واحد خط اتوبوس و یتاکس ازجمله
دومین زیرطبقه از اثرات مستقیم، خستگی مفرط بود. 

در مطالعه، وضعیت کنونی ترافیک و  کنندگانازنظرشرکت

شهری سنندج، خستگی مضاعفی را افزون بر خستگی  ونقللحم

ی کاری بر فرد وارد هاتیفعالمعمولِ ناشی از انجام امور روزمره و 
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ای که شود. در مطالعهکند که موجب خستگی مفرط میمی

Taylor و Dornافزون بر (15)ای انجام دادند بر رانندگان حرفه ،

ت خواب و سطح ی و اختالالشناخترواناسترس و صفات 

 مدتیطوالنهوشیاری، خستگی نیز از عواملی بود که با رانندگی 

عوارض ترافیک  نیترعیشاو ایجاد تصادفات بسیار مرتبط بود. از 

. احساس بر سالمت انسان، ایجاد ناکامی و استرس و سردرد است

گیرکردن در یک مکان پر از وسایل نقلیه برای بسیاری از افراد 

ی مرتبط با استرس، هااختاللشود و علت اصلی یم فرساطاقت

ی و همکاران بر حزنای که خانی در مطالعه .(10)ترافیک است 

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 

 .(10)بود  رگذاریتأث

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

 برخی مصادیق زیرطبقات طبقات

 اثرات مستقیم

 
 

 یرسانخونعروقی، تضعیف عملکرد قلب و  -های قلبییماریسکتة مغزی، سکتة قلبی، ب عروقی -سیستم قلبی

 آسم و تشدید آن، سرطان ریه، برونشیت سیستم تنفسی

 تشدید میگرن، سردردهای عصبی سیستم اعصاب

 کاهش اشتها، ایجاد تهوع و استفراغ سیستم گوارش

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

 یتنروانی هایماریبایجاد 
استرس و تنش عصبی، ایجاد درد  لیبه دلتأثیر اضطراب ناشی از ترافیک بر جسم، افزایش پرفشاری خون 

 درد و سردرد )بدون علل جسمی(ی مختلف مانند معدههااندامدر 

 خستگی مفرط
نین و کاهش کارایی، خستگی مفرط برای رانندگان گرفتن انرژی راننده و خستگی مفرط، فرسودگی ساک

 وسایل نقلیة عمومی

 خستگی و پیری زودرس ایجاد پیری زودرس

 اثرات غیرمستقیم

 اتکای محض به خودرو
ی هایماریبی نکردن، افزایش ابتال به سواردوچرخهی نکردن، روادهیپکاهش فعالیت فیزیکی، چاقی، 

 ن، کاهش تودة عضالنی بدنعروقی، افزایش پرفشاری خو -قلبی

 تصادف

، افزایش معلولیت و ناتوانی، ریوممرگها در بیمارستان، افزایش آمار تصادفات، افزایش افزایش بستری

به متحمل شدن درد و رنج ناشی از تصادفات، غصه و رنج برای فرد تصادفی و اطرافیان، هدر رفتن روزها 

 ناتوانی لیدل

 خودرو ازحدشیبتراکم 
و  اتفاقاتی خواب، تأخیر در رسیدن آمبوالنس، تأخیر در تردد خودروهای عملیات هاساعتاهش ک

 خودروهای امدادی

 آلودگی هوا

های تنفسی، سرطان عروقی، بیماری -های قلبیافزایش فشارخون در سالمندان و زنان باردار، بیماری

، ابجاد اعصاب ستمیستأثیر سرب بر بدن، ، کودکانپوست، اختالل رشد جنین، گسترش عفونت و بیماری، 

 آلرژی

 
در مطالعة پیش رو، وضعیت کنونی  کنندگانبه نظرمشارکت

ی هایماریبشهری سنندج بر افزایش ایجاد  ونقلحملترافیک و 

ی به اختالالت تنروانبیماری ی نیز تأثیر گذاشته است. تنروان

اصل  شود که علت اصلی آن درناشی از استرسی گفته می

آن عمدتاً در بدن مشاهده  نظاهراتی است، اما شناختروان

ها ثابت شده است که ترافیک و شلوغی خیابان. (18)شود می

در  .(11) تواند باعث افزایش استرس در رانندگان شودمی

در مورد ارتباط بین آلودگی  Aasvangو  Fyhriای که مطالعه

مت انجام دادند، صوتی ناشی از ترافیک و وضعیت خواب و سال

ی بین ناراحتی از آلودگی صوتی در شب و داریمعنرابطة 

ای بین . همچنین روابط قوی(26)مشکالت خواب یافت شد 

(، دلخوری pseudo-neurologicalی کاذب )شناختعصبشکایات 

و مشکالت خواب یافت شد که محققان نتیجه گرفتند بیشتر این 

بوط است و توجه بیشتر به این ی مرتنروانمشکالت به اختالالت 

مشکالت را در مطالعات بعدی در این زمینه خواستار شدند. 

کنند که جامعة ایرانی نورباال و همکاران در مطالعة خود عنوان می

ی نیبشیپرقابلیغ، شکنحرمتای هیجانی، نگران، غمگین، جامعه

و  زیگرقانونو به تعبیر برخی بزرگان و مسئوالن غیراخالقی، 

ناپذیر است که همگی از عوامل خطر بروز اختالالت نظارت

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

ای اجتماعی است و همة افراد جامعه عمومی که مسئله ونقلحمل

ی با آن در ارتباط هستند، توجیه ابتال به این اختالالت نوعبه

 رسد.ه ذهن نمیی در جامعة سنندج خیلی سخت بتنروان
در مطالعه، وضعیت کنونی ترافیک و  کنندگانازنظرشرکت

شهری سنندج درد و ناراحتی در سیستم اسکلتی  ونقلحمل

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
69

9/
ac

ad
pu

b.
ijh

eh
p.

5.
4.

34
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

he
ps

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 14

http://dx.doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.345
https://journal.ihepsa.ir/article-1-839-fa.html


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

453 

 

ی اسکلتی عضالنی در هایماریبو  مدتکوتاهعضالنی در 

درازمدت را افزایش داده است. همسو با نتایج مطالعة حاضر، 

Kulur  فرد پشت فرمان  کهیهنگامدر مطالعة خود آورده است

زمان توقف طوالنی در ترافیک، بر پشت و گردن و  لیبه دلاست، 

شود و کمردرد ناشی از این ها فشار وارد میعضالت و شانه

در  تیوضع نیاگذارد. وضعیت بر سالمت اثرات منفی می

به  شودیو باعث م سازدیدرازمدت ظاهر فرد را متفاوت م

شود  مبتال رهیشانه منجمد و غ ت،یلیمانند اسپوند ییهایماریب

(14). 
در مطالعه، سیستم گوارش نیز متأثر  کنندگانازنظرشرکت

شهری سنندج است؛  ونقلحملاز وضعیت کنونی ترافیک و 

بر آن بودند که مشکالت ناشی از ترافیک، موجب  کنندگانشرکت

و کاهش اشتها، ایجاد تهوع و استفراغ، درد معده، سرطان معده 

توانند های دستگاه گوارش میشود. بیماریی روده میهایماریب

و یکی از منشاء های اصلی سرب، دود  (22)ناشی از سرب باشند 

برخاسته از اگزوز خودروها است که هم از راه سیستم تنفسی و 

های ماد غذاییِ هم از راه نشستن بر مواد غذاییِ در فروشگاه

یابد. م گوارشی راه میی پرترافیک، به سیستهاابانیخنزدیک 

تواند های موجود در هوای آلوده نیز میاکسینافزون بر این، دی

ای . از مشکالت عمده(23)به اختالالت سیستم گوارشی بینجامد 

کند، ایجاد استرس و که ترافیک برای سالمت انسان ایجاد می

ة خود یک عامل خطر مهم نوببهکه استرس  (14)ناکامی است 

 .(23)ی گوارشی است هایماریبد برای ایجا

ی بدن است که هادستگاهسیستم اعصاب یکی از  

مستقیم تحت تأثیر  طوربهدر مطالعه،  کنندگانازنظرشرکت

تشدید سنندج قرار گرفته است.  ونقلحملوضعیت ترافیک و 

هایی بود که میگرن و سردردهای عصبی از بیماری

مشکالت ترافیکی به معتقد بودند که در پیِ  کنندگانشرکت

در مقالة آیند. مشابه با این یافتة مطالعة حاضر، کولور وجود می

کند که خود بر تأثیر ماندن در ترافیک بر ابتال به سردرد اشاره می

تواند در افرادی که مبتال به میگرن هستند، بسیار این سردرد می

و همکاران نیز در مطالعة  Hosseinabadi. (14)شدیدتر شود 

میزان آدرنالین خون را گزارش دادند که  داریمعنافزایش خود، 

این امر با استرس مرتبط است و در رانندگان در روزهای 

 .(11)شود ترافیک بیشتر دیده میی کمروزها بهنسبت  کیپرتراف

افزون بر این، تأثیر ترافیک و حمل نقل شهری و تصادفات 

تأیید شده است ی بر بروز آسیب به سیستم عصبی شهردرون

 کراتبهاسترس و تنش عصبی از مفاهیمی بود که  عالوه،. به(24)

پیامد وضعیت  عنوانبهدر مطالعة حاضر  کنندگانشرکتتوسط 

شهری سنندج عنوان شد.  ونقلحملکنونی ترافیک و 

در مطالعه، افزایش استرس و تنش عصبی  کنندگانازنظرشرکت

در ازدحام  افتادن ریگترافیک،  تواند از آلودگی صوتی ناشی ازمی

، اتالف وقت و دیر رسیدن به مقصد باشد که این باور در هانیماش

-28، 1)گرفتة دیگر نیز به اثبات رسیده است های انجامپژوهش

25). 

Hosseinabadi میزان آدرنالین ای و همکاران نیز در مطالعه

 کیرافپرتخون رانندگان اتوبوس خط واحد شهری را در روزهای 

ی را در داریمعنو تعطیالت هفته با هم مقایسه کردند و افزایش 

عامل مرتبط با استرس در رانندگان  عنوانبهمیزان آدرنالین خون 

نسبت به روزهای کم ترافیک مشاهده  کیپرترافدر روزهای 

تواند ها میکردند و نتیجه گرفتند که ترافیک و شلوغی خیابان

. استرس و تنش (11)انندگان شود باعث افزایش استرس در ر

ی قلبی هایماریببه ایجاد  زمان مرور بهة خود و نوببهعصبی 

های گوارشی )مانند سندروم عروقی، دیابت، انواع سرطان، بیماری

ها (، افسردگی، پیری زودرس و جز اینریپذکیتحررودة 

 .(25-31، 1)انجامد می

 ونقلحمل وضعیت کنونی ترافیک و یکی دیگر از اثرات

، اثر بر سیستم کنندگانشرکتشهری سنندج بر سالمت از دید 

آسم و تشدید آن، سرطان ریه و تنفس بود؛ اثراتی مانند 

مطالعات بسیاری بر تأثیر آلودگی هوایِ ناشی از  برونشیت.

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

 نیسنگدر معرض ترافیک  اند که قرار گرفتنمطالعات نشان داده

به معنی قرار گرفتن در معرض گازهای سمیِ ناشی از وسایل 

در ترافیک و در معرض  مدتیطوالننقلیه است. ماندن 

هایی چون: )آالینده هالیاتومباز اگزوزهای  شدهخارجهای آالینده

، ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن، مونواکسید کربن، هادروکربنیه

کربن(  دیاکسیدگرد، بنزن، استالدهید، بوتادین و گو دیاکسید

های یی مانند برونشیت، آسم، سرفههایماریبتواند به بودن، می

 .(14) قطاری و سرطان ریه  بیانجامد

Younesian ای در تهران به ارزیابی و همکاران در مطالعه

عالئم و شکایات جسمانی و روانی سرپایی منتسب به آلودگی هوا 

ها به ترتیب اولویت، ترین نشانهنین پرداختند. شایعدر ساک

ها یی کمتر از معمول و سردرد بود. آنکارای، سرفه، حوصلگیب

میکرومتر با کاهش  11از  ترکوچکهمچنین بین ذرات معلق 

با تهوع، سوزش چشم و  2SOکارایی، سوزش چشم و سردرد، 

ی داریمعنبا خارش گلو، سرفه و خلط سینه رابطة  2NOسردرد و 

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

ی حذف هااستیسیی، لزوم اجرای قوی هایآلودگشدید چنین 
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بیش از پیش احساس  ترکوچکخودروهای فرسوده در شهرهای 

 شود.می

در مطالعه، وضعیت کنونی ترافیک و  کنندگانشرکتبیشتر 

عروقی  -یرگذار بر سیستم قلبیشهری سنندج را تأث ونقلحمل

عام و سکته  صورتبهعروقی  -های قلبیبیماری دانستند.می

مغزی، سکتة قلبی و پرفشاری خون از مشکالتی بود که 

مدت در بدان اشاره کردند. قرارگرفتن طوالنی کنندگانمشارکت

معرض آلودگی هوای ناشی از ترافیک برای قلب خطرناک است 

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

بر سالمت قلب و عروق  مروربهزیاد و استنشاق گازهای مضر، 

ة کنندنقضگذارند. رویارویی با رانندگان عجول و تأثیر منفی می

دهد و نیز اگر کسی مانع رانندگی قانون، استرس را افزایش می

ق به خطر فرد و درنتیجه عصبانیت وی شود، سالمت قلب و عرو

ة قلبی حمل که یافراد. به گزارش انجمن قلب آمریکا افتدیم

اند، به احتمال زیاد در مدت کوتاهی پیش از شروع عالئم داشته

و  Rujas-Rueda. در مطالعة (14)اند خود در ترافیک مانده

درصدی در استفاده از خودروهای شخصی و  31همکاران، کاهش 

ی، منجر به سواردوچرخهعمومی و جایگزینی آن با وسایل نقلیة 

 (21)شود عروقی در سال می -های قلبیمورد بیماری 33کاهش 

های مطالعة حاضر را مبنی بر تأثیر ترافیک شهری بر که یافته

 ریغکند. در شهرهای ی قلبی عروقی تأیید میهایماریبایجاد 

، مانند سنندج، مسئلة استفادة کم از دوچرخه و وسایل شهرکالن

نقلیة عمومی و استفادة زیاد از خودروهای شخصی، مشکلی جدی 

ترافیک و  گذاراناستیسی از جانب شیاندچارهاست که نیازمند 

 ی است.شهردرون ونقلحمل

شهری سنندج بر  ونقلحملاثرات غیرمستقیم ترافیک و  

شود که از طریق سالمت جسمانی ساکنین به اثراتی اطالق می

جی که خود محصول مستقیم وضعیت یک سری عوامل میان

شهری هستند، بر سالمت جسمانی ساکنین  ونقلحملترافیک و 

خودرو که خود زاییدة  ازحدشیبشوند؛ برای نمونه، تراکم وارد می

این وضعیت کنونی است، اثراتی بر سالمت جسمانی ساکنین بر 

گذارد که متفاوت است از اثراتی که آلودگی هوا بر جای می

 جسمانی دارد. سالمت

در این مطالعه، اتکای  کنندگانشرکتهای بر اساس دیدگاه

کاهش محض و وابستگی به خودروها و وسایل نقلیه منجر به 

ی روادهیپهایی مانند فعالیت فیزیکی ساکنین شده است. فعالیت

ی در حد بسیار زیادی کاهش یافته است و همین سواردوچرخهو 

ها ترین آنی سالمت دارد که از مهمامر پیامدهای خطرناکی برا

. از پیامدهای دیگر این عدم فعالیت استافزایش وزن و چاقی 

عروقی و  -ی قلبیهایماریبفیزیکی برای سالمت، افزایش ابتال به 

ها به آن اشاره کنندهپرفشاری خون است که بیشتر شرکت

-31)کند اند و مطالعات دیگر نیز این مسئله را تأیید میکرده

ای که در شهر بالیفرموت ایرلند انجام شد نیز . در مطالعه(21

شهر منجر به کاهش فعالیت  ونقلحملوضعیت ترافیک و 

میانگین فعالیت فیزیکی در  کهینحوبهفیزیکی ساکنین شده بود؛ 

مردان و در زنان، کمتر از میانگین فعالیت فیزیکی کشوری بود 

(1). 

پیش رو، تصادفات  در مطالعة کنندگانازنظرشرکت

ی بر سالمت جسمانی ساکنین تأثیر گذاشته است؛ شهردرون

ها در افزایش شمار بستریتوان اشاره کرد به: برای نمونه می

، افزایش معلولیت و ناتوانی و ریوممرگبیمارستان، افزایش 

ای که متحمل شدن درد و رنج ناشی از تصادفات. در مطالعه

Bhalla م در ایران انجام دادند، ساالنه 2113 و همکاران در سال

کنند و بیش نفر در اثر تصادفات فوت می 33تن،  111111از هر 

شوند که باالترین از یک میلیون نفر نیز دچار آسیب جسمی می

آمار ناشی از تصادفات در سراسر جهان است. در همین مطالعه 

از میلیون سال  2/1کل در ایران ساالنه  طوربهمشخص شد که 

های ناشی از تصادفات از آسیب لیبه دلسالهای زندگی سالم 

بهداشت این مشکل  (Burden) بار دوسومِرود که دست می

 .(35)مرگ است  لیبه دل رفتهازدستسالهای  جهیدرنت یعموم

 ازحدشیبغیرمستقیم از تراکم  طوربهاز مشکالتی که 

لیدی و مطلعین ک ازنظرشود، خودرو در شهر سنندج ناشی می

ی خواب ساکنین هاساعتدر مطالعه، کاهش  کنندگانشرکت

که زندگی و وضعیت سالمت ساکنین را تحت تأثیر قرار  است

ای، اثرات آلودگی صوتی و همکاران در مطالعه Pirreraداده است. 

ناشی از ترافیک را بر خواب و سالمت مرور کردند و نتیجه 

ر به افزایش حرکات هنگام تواند منجگرفتند که آلودگی صوتی می

خواب، تغییر در مراحل خواب، تأخیر در شروع خواب شبانه، 

های شبانه، تغییرات در خُلق و تأثیر بر عملکرد در روز بیدارشدن

. مطالعات دیگر نیز آلودگی (25)شود  مدتکوتاهتأثیرات  عنوانبه

 صوتی در هنگام خواب را بر ابتال به پرفشاری خون و سکتة قلبی

 (28،20) کل یزندگ تیفیک کاهش و یافسردگ به ابتال و (20)

های مطالعة حاضر اند که یافتهنام برده مدتیطوالناثرات  عنوانبه

 کند.را تأیید می

امروزه اثرات مضر آلودگی صوتی بر خواب ثابت شده است و 

برای  هایگذاراستیساین، اقدامات مسئولین را در راستای 

آلودگی صوتی ناشی از ترافیک،  ژهیوبهتی، کاهش آلودگی صو

ی شب کار هانوبتبر افرادی که در  ژهیوبهطلبد. این اثرات می
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تواند بیشتر باشد که خوابند، بسیار میروز می ناچاربهکنند و می

تر و بیشتری دارد. آلودگی صوتی، ی تخصصیهایبررسجای 

ای دیگری نیز دارد؛ هگذارد، زیانافزون بر تأثیری که بر خواب می

های روزمرة افراد در طول روز و ایجاد مشکل در مکالمه ازجمله

ی روانی دارند که هایماریب که یافرادنیز تشدید مشکالت روانیِ 

 در مطالعة حاضر نیز بدان تأکید شده است.

دهد که آلودگی هوای های پژوهش پیش رو نشان مییافته 

شهری سنندج برای  ونقلحملناشی از وضعیت کنونی ترافیک و 

وضعیت سالمت ساکنین مشکالت زیادی را به بار آورده است. 

افزایش فشارخون در سالمندان در مطالعه،  کنندگانازنظرشرکت

عروقی،  -های قلبیو زنان باردار، اختالل در رشد جنین، بیماری

)مانند سرطان ریه و پوست(،  هاسرطانهای تنفسی، انواع بیماری

ل در سیستم اعصاب، آلرژی، گسترش عفونت و بیماری، اختال

های تنفسی و آلرژیک در کودکان و تأثیرات منفیِ سرب بیماری

از پیامدهای مرتبط با سالمت ناشی از ترافیک در سنندج  بر بدن

 است.

ها و مواد اند که آالیندهنشان داده وضوحبهشواهد علمی 

وایِ مناطق شهری، با شیمیاییِ ناشی از ترافیکِ موجود در ه

های تأییدی بر یافته عنوانبه. (31)سالمت بسیار مرتبط است 

، سردرد و تهوع، (30)مطالعة حاضر، حساسیت تنفسی و چشمی 

، اِدِم ریوی (10)، کاهش هوشیاری (30)گیجی و استفراغ 

(pulmonary edema و آسیب به کلیه و کبد )(31)  از عوارض

ییِ موجود در هوای آلودة ناشی از ترافیک رویارویی با مواد شیمیا

نتیجه گرفته شد  گونهنیادر بارسلونا  شدهانجام. در مطالعة است

و  مدتیطوالنیِ شهردروندرصدی در سفرهای  31که کاهش 

ی منجر به سواردوچرخهعمومی و  ونقلحملجایگزینی آن با 

عروقی،  -های قلبیکاهش چشمگیر ساالنة ابتال به دیابت، بیماری

های جسمی خفیف و شدید، سرطان سینه و دمانس، آسیب

رفته به کاهش ارزشمندی در همشود که رویسرطان کولون می

( در افرادِ DALYرفتة عمر به دلیل ناتوانی )های ازدستسال

 .(21)شود آمد کننده در شهر میورفت

در مقالة حاضر بخشی از  شدهارائهبا توجه به اینکه نتایج  

 ونقلحملنتایج یک مطالعه گسترده در حوزة اثرات ترافیک و 

ی بر سالمت ساکنین شهر سنندج بود، پیشنهاد شهردرون

شود که نتایج این مقاله در کنار مقاالت دیگری که از این می

مطالعة گسترده چاپ خواهد شد، دیده شود تا کلیت و انسجام 

ت کیفی مطالعه، ماهی لیبه دلکار بهتر در ذهن آید. همچنین، 

 ی نتایج این مطالعه ضعیف است.ریپذمیتعمامکان 

 

 گیرینتیجه
های پژوهش حاضر نشان داد که از دید ساکنین و یافته

مطلعین کلیدی، سالمت جسمانی ساکنین شهر سنندج هم 

غیرمستقیم تحت تأثیر وضعیت  طوربهمستقیم و هم  طوربه

فته است؛ بنابراین شهری قرار گر ونقلحملکنونی ترافیک و 

ای برای ارتقاء وضعیت ترافیک و سیستم ی مداخلههاتالش

ی به نظر و ضروری در این شهر، مهم شهردرون ونقلحمل

ها و رسد. در ایران توجه بسیار بیشتری به اثرات طرحمی

ونقل بر وضعیت سالمت الزم است. های ترافیکی و حملبرنامه

گذاران رکاران و سیاستاندمتخصصین حوزة سالمت و دست

سیستم ترافیک شهری باید مطالعات جامعی را برای ارزیابی اثرات 

ریزی شهری بر سالمت در کشور طرحونقل درونترافیک و حمل

شهری بر سالمت  ونقلحملکنند تا بتوانند تأثیر ترافیک و 

ای های گوناگون و پس از وضع هر قانون و برنامهجامعه را از جنبه

ة سالمت را با انجام اقدامات دهندءارتقانند و راهکارهای رصد ک

مربوط به اجرا  و با هماهنگی بین سازمان های محورجامعه

 بگذارند.

 

 سپاسگزاری
که برای شرکت کنندگان در مطالعه به دلیل وقتیاز شرکت

در مطالعه اختصاص دادند، سپاسگزاریم. این مقاله مستخرج از 

تخصصیِ رشتة آموزش بهداشت و ارتقاء  نامة مقطع دکتریِپایان

 سالمت در دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

 

 

 

 

 

 

 
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
69

9/
ac

ad
pu

b.
ijh

eh
p.

5.
4.

34
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

he
ps

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 14

http://dx.doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.345
https://journal.ihepsa.ir/article-1-839-fa.html


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

457 

 

References 

1. Corburn J. Reconnecting with our roots: American 

urban planning and public health in the twenty-first 

century. Urban affairs review. 2007;42(5):688-713.  

2. De Nazelle A, Nieuwenhuijsen MJ, Antó JM, Brauer 

M, Briggs D, Braun-Fahrlander C, Cavill N, Cooper 

AR, Desqueyroux H, Fruin S, Hoek G. Improving 

health through policies that promote active travel: a 

review of evidence to support integrated health 

impact assessment. Environment international. 2011; 

31;37(4):766-77.  

3. Khafaie MA, Yajnik CS, Salvi SS, Ojha A. Critical 

review of air pollution health effects with special 

concern on respiratory health. J Air Pollut Health 

2016; 1(2):123-36. 

4. HEI. Traffic-related air pollution: a critical review on 

the literature on emissions, exposures and health 

effects. In: Health Effects Institute (HEI) Pannel on 

the Health Effects of Traffic-related air pollution. 

Editor. HEI Special Report 17. Boston, Mass: Health 

Effects Institute; 2010. Available 

at: http://www.pubs.healtheffects.org/getfile.php?u=4

53  

5. Gharib F. Communication network in urban 

designing. Tehran University Publications, 2007.  

6. Montazeri M, Adavi M. Traffic Components of urban 

transportation and their related factors. Available at: 

www.civilica.com/Paper-RTC08-RTC08_005, access 

date: 8/17/2016 

7. Dannenberg AL, Cole BL, Heaton SK, Feldman JD, 

Rutt CD. Use of Health Impact Assessment in the 

U.S. 27 Case Studies, 1999-2007. Am J Prev Med 

2008; 34(3):241-56. 

8. Padilla CM, Kihal-Talantikit W, Perez S, Deguen S. 

Use of geographic indicators of healthcare, 

environment and socioeconomic factors to 

characterize environmental health disparities. 

Environ health. 2016; 15(1):79. 

9. Ballyferomt. A Health Impact Assessment of Traffic 

and Transport in Ballyfermot. Available at: 

http://wwwsciencedirectcom/science/article/pii/S019

5925511000977. 2004. 

10. 1. Nadrian H, Nedjat S, Taghdisi MH, 

Shojaeizadeh D. Urban traffic-related determinants of 

health questionnaire (UTDHQ): an instrument 

developed for health impact assessments. Med J 

Islam Repub Iran. 2014;28:84. 

11. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research : 

methods, appraisal, and utilization. 6th ed. ed: 

Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 

c2006.; 2006 Jul 1. 91-92 p. 

 

 

 
12. Neuendorf KA. The content analysis guidebook. 

Sage; 2016 May 16.  

13. Bengtsson M. How to plan and perform a qualitative 

study using content analysis. NursingPlus Open. 

2016;2(Supplement C):8-14.  

14. KulurM. How does traffic affect our health?. 

Available at: http://www.buzzle.com/articles/how-

does-traffic-affect-our-health.html Access date: 

18/6/2014. 

15. Taylor AH, Dorn L. Stress, Fatigue, Health, and Risk 

of Road Traffic Accidents among Professional 

Drivers: The Contribution of Physical 

Inactivity.Annu Rev Public Health 2006; 27:2.1–

2.21. 

16. Office of Environmental Health Hazard Assessment 

(OEHHA). Determination of Acute Reference 

Exposure Levels for Airborne Toxicants. 1999.  

17. KhaniJazani R. Saremi M, Kavoosi A, Shirzad H, 

Rezapour T. The dimensions of fatigue among traffic 

police officers. J Military Med 2012; 1(1); 1-10. 

18. Om Prakash R, Rabinarayana A, Rakshapal G, 

Shrikanta RI, Kamleshwar SK, Rashmibala S. 

Management of psychosomatic disorders through 

Ayurvedic drugs- A critical review.W J Pharm 

PharmSci 2013; 2(6): 6507-6537. 

19. Hosseinabadi S, Poorabdian S, AmiriSh, 

Hassanzadeh A. Traffic related stress on the level of 

adrenalin hormone in the blood of urban bus drivers. 

2nd conference in HSE. Isfahan. 2009. 

20. Fyhri A, Aasvang GM. Noise, sleep and poor health: 

Modeling the relationship between road traffic noise 

and cardiovascular problems. Sci Total Environ 

2010; 408(21):4935-42. 

21. Noorbala AA. Socio-psychological health and 

strategies to promote it. Psychiatric and Clinpsychol J 

2011; 17(2): 151-156. 

22. Tian L, Qiu H, Sun S, Tsang H, Chan KP, Leung 

WK. Association between emergency admission for 

peptic ulcer bleeding and air pollution: a case-

crossover analysis in Hong Kong's elderly 

population. Lancet Planet Health 2017; 1(2):e74-81. 

23. Chakraborty A. Effects of Air Pollution on Public 

Health: The case of Vital Traffic Junctions under 

Kolkata Municipal Corporation. J Stud Dynam 

Change 2014;1(3). 125-133. 

24. Puro SS, Shen S, Neyens DM. Factors affecting 

hospital length of stay for drivers with traumatic 

brain injuries from motor vehicle crashes: South 

Carolina case study. Transportation Research Record: 

J Transport Res Board. 2016; 1(2601):84-9. 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
69

9/
ac

ad
pu

b.
ijh

eh
p.

5.
4.

34
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

he
ps

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 14

http://www.pubs.healtheffects.org/getfile.php?u=453
http://www.pubs.healtheffects.org/getfile.php?u=453
http://dx.doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.345
https://journal.ihepsa.ir/article-1-839-fa.html


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

458 

 

25. Pirrera S, De Valck E, Cluydts R. Nocturnal road 

traffic noise: A review on its assessment and 

consequences on sleep and health. Environ Int 2010; 

36(5):492-8. 

26. Babisch W. Transportation noise and cardiovascular 

risk: updated review and synthesis of epidemiological 

studies indicate that the evidence has increased. 

Noise Health. 2006; 8(30):1-29. 

27. Hammersen F, Niemann H, Hoebel J. Environmental 

noise annoyance and mental health in adults: findings 

from the cross-sectional German Health Update 

(GEDA) Study 2012. Int J Environ Res Pub Health. 

2016; 13(10):954. 

28. Ohrstrom E. Longitudinal surveys on effects of 

changes in road traffic noise-annoyance, activity 

disturbances, and psycho-social wellbeing. J 

AcostSoc Am 2004; 115(2): 719-29. 

29. Rojas-Rueda D, de Nazelle A, Teixidó O, 

Nieuwenhuijsen MJ. Health impact assessment of 

increasing public transport and cycling use in 

Barcelona: a morbidity and burden of disease 

approach. Prev Med 2013; 57(5):573-9. 

30. Coyle E, Huws D, Monaghan S, Roddy G, Seery B, 

Staats P, Thunhurst C, Walker P, Fleming P. 

Transport and health--a five-country perspective. 

Public Health 2009; 123(1): 21-3. 

31. VlachokostasCh, Michailidou AV, Spyridi D, 

Moussiopoulos N. Bridging the gap between traffic 

generated health stressors in urban areas: predicting 

xylene levels in EU cities..Environ Pollut 2013; 

180:251-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Naddafi KHMS, Yunesian M, Momeniha F, 

Nabizadeh R, Faridi S, Gholampour A. Health impact 

assessment of air pollution in megacity of Tehran, 

Iran. Iran J Environ Health Sci Engine 2012; 9 (28). 

33. Gharehchahi EMAH, Amini H, Nabizadeh R, 

Akhlaghi AA, Shamsipour M, Yunesian M. Health 

impact assessment of air pollution in Shiraz, Iran: a 

two-part study. Iran J Environ Health Sci Engine 

2013; 11. 

34. Younesian M, Farhud D, Asghari F, Hosseinpour 

AR. An assessment on the number of complains and 

signs attributed to air pollution in Tehran. The 1st 

Congress in Air Pollution and its impacts on health. 

2004. 

35. Bhalla K, Naghavi M, Shahraz S, Bartels D, Murray 

CJ. Building national estimates of the burden of road 

traffic injuries in developing countries from all 

available data sources: Iran J Prev Med 2009; 

15(3):150-6. 

36. Abraham MH, Gola JM, Cometto-Muñiz JE. An 

assessment of air quality reflecting the chemosensory 

irritation impact of mixtures of volatile organic 

compounds. Environ Int 2016; 86:84-91. 

37. Claeson AS, Lidén E, Nordin M, Nordin S. The role 

of perceived pollution and health risk perception in 

annoyance and health symptoms: a population-based 

study of odorous air pollution. Int Arch Occup 

Environ Health 2013; 86(3):367-74. 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
69

9/
ac

ad
pu

b.
ijh

eh
p.

5.
4.

34
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

he
ps

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

http://dx.doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.5.4.345
https://journal.ihepsa.ir/article-1-839-fa.html
http://www.tcpdf.org

