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الگوي اپیدمیولوژیک حوادث گزارش شده به 

نشانی و خدمات ایمنی شهر   سازمان آتش

  92تا  90هاي  زاهدان طی سال

  3، رمضان میرزایی2حسین انصاري، 1محسن دیوبند

ـ  ةدانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهـدان، دانشـکد  . 1 ی و فنّ

  .زاهدان، ایران ،زیست محیط مدیریت مهندسی، گروه

ئول: مرکـز تحقیقــات ارتقـاي ســالمت،   . نویسـندة مســ 2

استادیار گروه اپیدمیولوژي و آمار، دانشگاه علوم پزشکی 

  زاهدان، زاهدان، ایران.

Email:ansarih88@gmail.com  

گروه بهداشت  . مرکز تحقیقات ارتقاي سالمت، دانشیار3

  اي، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران. حرفه

  22/2/94: پذیرش  6/12/93دریافت:

  چکیده

حوادث شهري هر ساله باعث مرگ هـزاران   :مقدمه

نفر و ضررهاي مالی، جسـمی و روحـی عظیمـی در    

رو، بررسـی الگـو و شـرایط     ایـن  د. ازنشـو  جهان می

هاي گونـاگون اهمیـت زیـادي دارد.     حوادث از جنبه

حـوادث گـزارش   این مطالعه، الگوي اپیـدمیولوژیک  

خـدمات ایمنـی شـهر    نشـانی و    شده به سازمان آتش

  کند. زاهدان را بررسی می

ــیفی  :روش ــۀ توصـ ــن مطالعـ ــی و  -در ایـ تحلیلـ

هاي  هاي پرونده نگر بر اساس اطالعات و داده گذشته

حادثۀ گزارش شده به سازمان ایمنـی و   373موجود، 

بررسـی   93تـا   90هـاي   نشانی زاهدان طی سال  آتش

دقیق   ونها با استفاده از آزم شد. تجزیه و تحلیل داده

انجـام   SPSS -16افـزار   فیشر و مجذور کاي در نرم

 شد. 

درصـد حـوادث در    2/29در این مطالعـه،   :ها یافته

درصد حوادث  64میان، این فصل بهار رخ داد که از 

درصــــد حــــوادث در  4/35از نــــوع حریــــق و 

مشخصـات  هاي ویالیی اتفاق افتاد. از نظر  ساختمان

بـوط بـه منـاطق    ، بیشـترین حادثـه مر  کاربري محـل 

، حادثـه  تعلـ درصد) بـود. از نظـر    8/52مسکونی (

درصد مربوط به حوادث عمـدي و خشـونت،    1/13

درصد تصـادفات انـواع نقلیـه و واژگـونی و      17/10

درصـد   4کشی بـرق بـود. در    درصد اتصال سیم 1/9

دیدگی  درصد حوادث آسیب 17حوادث، مرگ و در 

ان داد کـه  این مطالعه نشـ  گزارش شده بود. همچنین

دیدگی و مرگ با نوع حادثه و نـوع   بین رخداد آسیب

اي وجــود نــدارد، ولــی بــین نــوع  ســاختمان رابطــه

ــالی ( ) و رخــداد p=032/0ســاختمان و خســارت م

دیدگی و وضـعیت اقـدام انجـام شـده رابطـۀ       آسیب

  )p=021/0داري وجود دارد. ( معنا

طبق نتایج این مطالعه، اکثر حوادث از : گیري نتیجه

نشـانی    هاي آتـش  نوع حریق هستند، بنابراین سازمان

خـود    و کارکنانباشند مجهز باید براي اطفاي حریق 

در این زمینه بیشتر آموزش ببینـد. همچنـین رخـداد    

هاي ویالیی بیشـتر از آپارتمـان    حوادث در ساختمان

لـذا بازسـازي بافـت فرسـوده و      ،گزارش شده است

ویـت  هـاي الزم در مـورد ایمنـی بـا اول     ارائه آموزش

شود. در مواردي کـه   بافت فرسودة شهري توصیه می

زنند، ممکن است رونـد   مردم دست به اقدام اولیه می

بنـابراین ضـرورت    ،امدادرسانی دچار اخـتالل شـود  

دارد براي انجام اقدامات صـحیح در ایـن خصـوص    

رسـد کـه مسـئله     هاي الزم ببینند. به نظر مـی  آموزش

رخورد با حادثه و مهم نوع حادثه نیست، بلکه نحوة ب

 میزان امکانات موجود در محل است.

  نشانی، زاهدان.  حوادث، آتش: کلمات کلیدي
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  مقدمه

ــوانح ــمیکــی از  حــوادث و س ــر مه ین مشــکالت ت

گ و میـر بعـد از   رو سومین علت م بهداشتی جوامع

نیا بـه شـمار   ددر  ي قلبی عروقی و سرطانها يبیمار

در جهان ون نفر میلی 5هرساله بیش از  )1،2(. رود می

میرنـد و   مـی ي ناشـی از حـوادث   ها بدر نتیجه آسی

ــا هد ــون     ه ــوادثی همچ ــه ح ــر در نتیج ــون نف میلی

شــدگی، ســقوط، ســوختگی، مســمومیت،      غــرق

هــاي پزشــکی  بــه مراکــز فوریــتخودکشــی و قتــل 

این حوادث  ) در اغلب موارد3،4( .نمایند مراجعه می

 نیروهاي امـدادي و خـدمات   به درخواست کمک از

    است.نیاز ایمنی 

درصد مرگ و میـر   9مسئول  حوادث، طبق مطالعات

 90و بیش از  استدر دنیا  ها يدرصد بار بیمار 12و 

شی از حوادث در کشـورها و جوامـع   ادرصد مرگ ن

 )5،6( .دهـد  میین رخ یبا سطح اقتصادي اجتماعی پا

دهد  میمطالعات انجام گرفته در ایران و جهان نشان 

چهارم کل مرگ و میر در اثر حـوادث   یک که تقریباً

خانگی است و رخداد این حوادث با سـن،   حو سوان

ــاط  ۀمنطقــ ــایی و فصــل ارتب ــاجغرافی داري دارد  معن

رسـد امدادرسـانی بـه     میکه به نظر  )5،6،7،8،9،10(

موقع بخشی از این حوادث را کاهش یـا حـداقل از   

  کاهد. میشدت عواقب 

شـدن   ژیک و صـنعتی اوري تکنولومروزه تحوالت فنّا

ــی در     ــم و اساس ــرات مه ــهرها، تغیی ــونگی ش چگ

همچنـین  بر جاي گذاشته اسـت.   گیري شهرها شکل

، ي فرسـوده و سـنتی  ها اغلب شهرها وجود بافتدر 

معابر استاندارد شهري، عـرض   نبودعدم دسترسی و 

ــان  ــتاندارد و مک ــب و غیراس ــذرهاي نامناس ــابی  گ ی

 بــروزاعــث ب، نشــانی  آتــشي هــا مناســب ایســتگاهنا

د و اثـرات  شـ شـهري   ي مختلفها حوادث و حریق

  ) 11( .پدید آورد ها جوامع و انسان ناگواري نیز بر

 انسـان،  زنـدگی  در حوادث از مانده جايه ب عواقب

 يها هزینه زندگی، یا دادن سالمتی دست از بر عالوه

 دسـت دادن  از توانبخشـی،  و درمـانی  يهـا  مراقبـت 

 بـه  نیز را روانی-روحی اثرات تولید، قدرت و درآمد

 ،امدادرسـانی در زمـان وقـوع حادثـه    دارد که  همراه

، صـدمات  وانـد تلفـات،  ت مـی فاکتور مهمی است که 

اي  هظـ و خسـارات را بـه میـزان قابـل مالح     هـا  نزیا

ــان کــاهش دهــد ــن می ــم و در ای ــر مه ین ســازمان ت

و خـدمات ایمنـی    نشـانی   آتـش امدادرسان سـازمان  

  )12(. است

جراي صحیح نقش در کنتـرل حـوادث   مسئله اصلی ا

و باالخره کاهش خسارت جانی آن  و کاهش عواقب

و مالی در حوادث است کـه بـراي رسـیدن بـه ایـن      

ي مختلــف، الگــو و وضــعیت هــا هــدف بایــد جنبــه

مشخص  نشانی  آتشحوادث گزارش شده به سازمان 

شده و با ارائه راهکار کارکنان این سازمان در اجراي 

بـراي  ) 11،12( .اهنمـایی شـوند  ر وظایف خودشـان 

کـاهش   نهایتـاً  و پیشـگیري  کنترل تعـداد حـوادث و  

شـرایط و علـل    و ، بررسی الگونآخسارات ناشی از 

) وقـوع  11(. شدبا میحوادث امري الزامی و اساسی 

و ثبت ساالنه بیش از پانصد مورد حادثـه و بـیش از   

و خـدمات   نشـانی   آتـش ششصد حریـق در سـازمان   

نیاز ضروري به بررسـی و   ةنشان دهند ایمنی زاهدان

، امـا تـاکنون در   اسـت تجزیه و تحلیل این حـوادث  

مشـکالت و  ، زمان وقـوع ، علل وقوع مورد حوادث،

 تجهیــزات و نقــاط امکانــات و، موانــع امدادرســانی

انجام نشده و آمار  خیز در شهر زاهدان تحقیقی حادثه

 و اطالعات دقیقـی در ایـن مـورد بـه دسـت نیامـده      



 92تا  90هاي  نشانی و خدمات ایمنی زاهدان طی سال  ش شده به سازمان آتشالگوي اپیدمیولوژیک حوادث گزار
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ــرورت دارد .اســـت ــابراین ضـ ــورد  بنـ ــه در مـ کـ

 اپیــدمیولوژي و الگــوي حــوادث گــزارش شــده بــه

این منطقه تحقیقی صورت گیرد،  نشانی  آتشسازمان 

تا ضمن روشن شدن ابعاد حـوادث، بـراي حـوادث    

  ریزي کرد. بعدي بهتر برنامه

یکـی از  مرکز استان سیسـتان و بلوچسـتان،    ،زاهدان

ر جنـوب شـرق ایـران    د واقـع  ي ایـران  ها شهر کالن

هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژي حوادث  .است

شـهر   نشـانی   آتشي سازمان ها گزارش شده به پایگاه

زاهدان و صدمات انسانی و اقتصادي ناشـی از آن و  

همچنین آشکار کـردن موانـع و مشـکالت در زمـان     

تحقیـق الگـو و    در ایـن  حوادث اسـت.  امدادرسانی

 نشـانی   آتشدر سازمان  شرایط حوادث گزارش شده

تـا   بررسی شده اسـت و خدمات ایمنی شهر زاهدان 

موانـــع و مشـــکالت عمـــده واساســـی در رونـــد  

امدادرسانی و نجات جان ومال افراد جامعـه در هـر   

همچنــین راهکارهــایی بــراي  شــکار شــود.آحادثــه 

دث و خطاهــاي کنتــرل حــوا پیشــگیري و کــاهش و

د تـا مـدیران و   رسانی ارائه گردانسانی در حین امداد

ــه و  ــاي مربوط ــازما نهاده ــا نس ــان از ه ي امدادرس

تجهیزات و امکانات متناسب با حوادث و وقایع روز 

  بهره مند گردند.

  کار  شرو

ــ ــر ۀمطالع ــه ،حاض ــیفی اي مطالع ــی  -توص و تحلیل

 موجـود  يهـا  ت و دادهانگر بر اسـاس اطالعـ   گذشته

ي حـوادث  هـا  به بررسی پرونده 93که در سال  است

زاهـدان   نشانی  آتشش شده به سازمان ایمنی و گزار

گیــري  نمونــهروش پرداختــه اســت.  93تــا  90طــی 

بـود و در   متناسب با تعداد کل حوادث در هـر سـال  

بـه صـورت    92تـا   90ي ها سالحادثه طی  373کل 

حجم نمونه بـا   .شدبررسی  و تصادفی منظم انتخاب

د تعـدا  استفاده از مطالعه پایلوت محاسبه شده اسـت. 

و  نشـانی   آتـش کل حوادث گزارش شده به سـازمان  

بـه   92و  91، 90خدمات ایمنی در زاهدان در سـال  

براي تعیـین   مورد بود. 1484و  1158، 1397ترتیب 

تعـداد   1زمونآ الزم ابتدا به صورت پیش ۀحجم نمون

از  پرونده از هر سال به صورت تصادفی مـنظم و  30

ن آي موجـود در  اه یکی انتخاب و داده ،پرونده 5هر 

منتقـل شـد سـپس بـا توجـه بـه        2ۀ اطالعاتبرگبه 

ــیش ــه پ ــوادث   مطالع ــدي از ح ــون و درص  21(آزم

و بـا توجـه   سیب افراد شده بود آکه منجر به درصد) 

حادثـه در ایـن    4049به کل حوادث ثبت شده یعنی 

شد که بر اسـاس   دورآحادثه بر 373سه سال، تعداد 

 130 ،90سـال   ،کل حوادث ثبت شـده در هـر سـال   

 137تعداد  92پرونده و سال  106،  91پرونده، سال 

پرونده به صورت تصادفی منظم انتخـاب و بررسـی   

  شد.

اسـتفاده از  ، در ایـن مطالعـه   ها وري دادهآ روش جمع

یـک   هـا  وري دادهآ ابزار جمـع  ،اطالعات موجود بود

ي الزم بــا هــا یابتــدا همــاهنگبــود. ۀ اطالعــات برگــ

و خدمات ایمنی شهري صـورت   نینشا  آتشسازمان 

 و اطالعات موجود در ها اي از پرونده نمونه گرفت و

بـا   ۀ اطالعـات برگـ بعـد   ۀدر مرحل .شدبازرسی  آنها

ي هـا  ي موجود در پرونـده ها توجه به متغیرها و داده

 تهیـه شـد.   نشانی  آتشحوادث ثبت شده در سازمان 

ي الزم بـه طـور   هـا  سپس با توجه بـه تعـداد نمونـه   

ي حوادث گزارش شـده کـه   ها پروندهمنظم  ادفیتص

تکمیـل و بایگـانی شـده     نشـانی   آتش مأمورانتوسط 

                                                           
1
 Pilot study 

2
 Data Sheet 
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بـا همـاهنگی    هـا  وري دادهآ . جمعب شدندانتخا ،بود

آوري و ثبت شـد.   جمع نشانی  آتشن سازمان مسئوال

  SPSS افـزار  نـرم با استفاده از  ها تجزیه و تحلیل داده

توصـیفی   آماراز  ها براي توصیف دادهانجام شد.  16

 و اسـتفاده شـد   )ي نسبیها یو فراوان ماريآجداول (

بـین متغیرهـا از    ۀتعیین رابطـ  براي ها تحلیل داده در

اسـتفاده   3یا آزمـون دقیـق فیشـر   مجذور کاي  آزمون

  .در نظر گرفته شد 05/0 داري نیز معناسطح  شد.

  ها یافته

گزارش شده بـه سـازمان    ۀحادث 373 ،در این مطالعه

بررسـی   92تـا   90ي هـا  سالطی زاهدان   نشانی  تشآ

  .شد

  زمان حادثه

 اکثـر حـوادث در فصـل بهـار     ،از نظر توزیع فصـلی 

ــاه 2/29( ــروردین ( ،درصــد) و از نظــر م  5/18در ف

از نظر زمان گزارش حادثـه   درصد) اتفاق افتاده بود.

 8/33( بعـد از ظهـر   6ظهـر تـا    12اکثر حـوادث از  

 6/31( شـب  12ظهـر تـا   بعـد از   6سپس درصد) و 

 ۀاکثر حوادث در نیمگزارش شده بود، یعنی  درصد)

شـرایط   از نظـر  .بوددوم ساعات شبانه روز رخ داده 

مـورد)   313درصـد (  9/83 ي زمان وقوع حادثـه جو

  حوادث در هواي آفتابی گزارش شده بود.

 7/70بـیش از   ،اسـاس فصـل  از نظر نوع حـوادث بر 

تابسـتان،   درصـد  در 2/60 درصد حـوادث در بهـار،  

زمسـتان از  در درصـد   2/62پاییز و  دردرصد  2/63

نشـان داد کـه    گزارش شـده بـود. نتـایج    نوع حریق

 .فصل و نوع حادثه وجود ندارد داري بین معناارتباط 

جـوي  به غیر از بارنـدگی در بقیـه مـوارد و شـرایط     

                                                           
3
 Fisher Exact Test 

 حریق گزارش شده بـود. حوادث حریق بیشتر از غیر

یق مجـذور کـاي نشـان داد کـه     دق آزمون به هر حال

و نـوع حادثـه    جـوي داري بـین شـرایط    معناارتباط 

 .وجود ندارد

  نوع و مکان حادثه

 3/64 نـوع حادثـه  این بررسی نشـان داد کـه از نظـر    

و بقیـه از   حوادث از نوع حریـق مورد)  240(درصد 

نـوع سـاختمان محـل    از نظـر   .اسـت نوع غیرحریق 

مــورد) در  132( درصــد حــوادث 4/35نیــز  حادثــه

مـورد) در   132درصد ( 9/20 ،ي ویالییها نساختما

 ساختمانیغیرحوادث  ۀي آپارتمانی و بقیها نساختما

 ،مشخصــات کــاربري محــل حادثــهاز نظــر  بودنــد.

 8/52( بیشترین حادثه مربـوط بـه منـاطق مسـکونی    

ــد از ــه آن  درصــد) و بع ــواع نقلی  4/16( حــوادث ان

امـاکن   بـه حـوادث هـم    کمتـرین  باشد و ) میدرصد

ــی  ــد 2/2(اداري آموزشـ ــوط  )درصـ ــت. مربـ اسـ

از ایـن   تـرین علـل حـوادث در شـهر زاهـدان      عمده

مـــورد) حـــوادث عمـــدي و  49( 1/13 قرارســـت:

احتیـاطی و بازیگوشـی    بی مورد) 34( 1/9، خشونت

 7/10کشی برق و  مورد) اتصال سیم 34( 1/9، اطفال

  .مورد) تصادفات انواع نقلیه و واژگونی 40( درصد

  عواقب حادثه

مورد) مـرگ گـزارش    15درصد حوادث ( 4در  فقط

 17دیـدگان، حـدود    شده بود. از نظـر تعـداد حادثـه   

ــه جراحــت و صــدمه در    درصــد حــوادث منجــر ب

درصد حوادث فقط  11که در  دیدگان شده بود حادثه

مصـدوم، در   درصد حوادث دو 9/2 یک مصدوم، در

ادث حـو درصد  3/0درصد سه یا چهار نفر و در 3/1

  داشته است.وجود پنج نفر مصدوم 
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رخداد مـرگ   و حادثۀ جانیرخداد ، 1 جدول شمارة

 طبـق جـدول،    دهد. میرا بر حسب نوع حادثه نشان 

 ودرصد موارد منجر به صدمات جـانی   7/16حریق 

شـده   درصد موارد منجر به فـوت حادثـه دیـده    3/3

آزمون دقیـق فیشـر نشـان داد کـه      است. به هر حال

 و مـرگ بـا   حادثۀ جانیداري بین رخداد  عنامارتباط 

  .نوع حادثه وجود ندارد

، جـانی  ۀرخداد حادثتوزیع فراوانی  ،2 جدول شمارة

 را بر حسـب و وضعیت خسارت وارده  رخداد مرگ

دهد. این  نشان می آپارتمان) و (ویالیی نوع ساختمان

و هـم   حادثـۀ جـانی  رخداد  مطالعه نشان داد که هم

ــی هــا نتمارخــداد مــرگ در ســاخ ــیش ي ویالی از ب

ي آپارتمانی است. بـه هـر آزمـون دقیـق     ها نساختما

بـا   حادثۀ جانی فیشر نشان داد که بین رخداد مرگ و

وادث گزارش شـده بـه سـازمان    حنوع ساختمان در 

 .ود نـدارد جـ وداري  ارتبـاط معنـا   زاهدان نشانی  آتش

بـیش از   این مطالعه نشـان داد کـه در   همچنین نتایج

درصد) منجر به  7/56حوادث گزارش شده (نیمی از 

ي هـا  ندر سـاختما کـه   خسارت مالی گردیده اسـت 

از  پارتمـــانی وضـــعیت خســـارت مـــالی بیشـــتر آ

بـین نـوع سـاختمان و     اسـت. ي ویالیی ها نساختما

. وجــود دارد داري  ارتبــاط معنــا  خســارت مــالی   

)027/0=p(  

  قدامات انجام شدها

بـه محـل    نینشـا   آتـش ان مأموراز نظر زمان مراجعه 

درصد حوادث گزارش شـده   5/70در بیش از حادثه 

دقیقه به محل حادثـه   4ان در کمتر مأموربه سازمان، 

دقیقـه   9تـا   5درصد موارد بین  8/22اند و در  رسیده

درصـد مـوارد رسـیدن     7/6در  به طـول انجامیـده و  

که تعداد زیادي  دقیقه طول کشیده 9بیش از  انمأمور

به حوادث جاده اي خارج شـهر   از این موارد مربوط

مـورد از   5در  فقطاین مطالعه نشان داد که  شد.با می

وسـایل ایمنـی در محـل وجـود داشـته       این حوادث

 درصد مـوارد هـیچ نـوع وسـیله و     7/98است و در 

تجهیزات ایمنی اولیه در محل حادثـه موجـود نبـوده    

  .  است

، حادثۀ جـانی رخداد توزیع فراوانی  ،3 جدول شمارة

ــالی وارده رخــ  را داد مــرگ و وضــعیت خســارت م

وضعیت اقـدام اولیـه توسـط مـردم قبـل از       برحسب

در حوادث گزارش شده  نشانی  آتش مأمورانرسیدن 

ایـن  طبق  هد. مینشان  زاهدان نشانی  آتشبه سازمان 

 60در حوادثی که اقدامات اولیه انجام شـده  جدول، 

 9/65درصد و در مواردي کـه اقـدامی انجـام نشـده     

بـین   .مـالی شـده اسـت    خسـارت منجـر بـه   درصد 

ارتبـاط  وضعیت اقدام انجام شـده و خسـارت مـالی    

در مـواردي کــه  و ) p=03/0( وجـود دارد داري  معنـا 

حادثۀ بعد از بروز حادثه اقدام اولیه انجام شده است 

بـین   به بـیش از نصـف کـاهش یافتـه اسـت.      جانی

وضـعیت اقـدام انجـام شـده      و حادثۀ جـانی رخداد 

  )p=021/0(. وجود داردداري  رتباط معناا

مواردي که بعد از بروز حادثـه   در ،دیگر اینکه ۀنتیج

اقدام اولیه انجام شده است رخداد مرگ بسیار کمتـر  

. بـین  باشـد ی انجـام نشـده   اتاز زمانی است که اقدام

ارتبـاط   رخداد مرگ و وضـعیت اقـدام انجـام شـده     

  )p=031/0(. وجود داردداري  معنا

  گیري و نتیجهبحث 

، 92تـا   90طـی سـه سـال     این مطالعه نشان داد کـه 

و بعد از د حوادث گزارش شده در نوسان است تعدا

افـزایش پیـدا    92، دوباره در سال 91کاهش در سال 

کرده است. این نتیجه با مطالعات قبلی انجـام گرفتـه   
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بیشترین تعداد  همخوانی ندارد.) 13،14کشور ما ( در

در آن  ار است که با بررسـی علـل  حادثه در فصل به

ب آگزارشات اعالم شده به سازمان اکثـرا بـه علـت    

 گرفتگی معابر و منازل در هنگـام بارنـدگی حتـی بـا    

زیـاد   شد. و ایـن دلیـل  با میش بسیار اندك مقدار بار

 نشـانی   آتـش دث گزارش شده بـه سـازمان   ابودن حو

صـل بایـد آمـادگی    فدر ایـن   مأموراناست. بنابراین 

این نتیجه با مطالعه قبلی انجـام   ري داشته باشند.بیشت

) همخوانی دارد ولی در مطالعـه  7در بیرجند ( گرفته

) متفاوت اسـت و در شـهر تهـران بیشـتر     14(تهران 

و در شـهر بیرجنـد    حوادث مربوط به فصل تابسـتان 

 اسـت. بیشترین حوادث در فصل بهار گزارش شـده  

دان در ایـن  شباهت فرهنگی و اقلیمی بیرجند به زاه

  خصوص قابل تامل است.

مـار حـوادث مربـوط بـه     آدر این مطالعـه بیشـترین   

ــاه ــا مـ ــروردینهـ ــفند و  ، ي فـ ــت و اسـ اردیبهشـ

رسـد   مـی شد. به نظر با میترین در ماه بهمن  حادثه کم

علت ازدیاد حوادث در فروردین بارنـدگی فصـلی و   

همچنین باالبودن تعداد حوادث راننـدگی بـه علـت    

شـد و همچنـین در   با مـی افرت مردم مس تعطیالت و

 هـا  بهمن ماه که فصل امتحانات مـدارس و دانشـگاه  

اقل حوادث فرت را داریم حدشد و کمترین مسابا می

  هستیم.را شاهد 

دوم سـاعات   ۀدیگر اینکه اکثر حوادث در نیمـ  ۀنتیج

 18تـا   12بین ساعت آن  شبانه روز رخ داده که پیک

ـ ت میشد. علت این موضوع با می د ایـن باشـد کـه    وان

به بعد زمان شلوغی سطح شهر بـه دلیـل    12ساعت 

 ةتعطیلــی مــدارس و ادارات و ســاعات اوج اســتفاد

مردم از وسـایط نقلیـه و همچنـین اسـتفاده از منـابع      

 سوختی در منزل بوده و این مسئله رخداد حوادث را

  باال برده است.

ي اعالم شـده  ها طبق نتایج این مطالعه بیشتر گزارش

آن  در اکثر مـوارد  شد وبا میبه سازمان از نوع حریق 

بوده است بنابراین توصـیه   ها سوزاندن زباله عمدي و

هـت  جاز ایـن   نشـانی   آتـش ي هـا  نشود که سازما می

بیشتر خودشـان را مجهـز کننـد و کارکنـان خـود را      

بیشتر در این زمینه آموزش دهنـد. همچنـین رخـداد    

ي ویالیی بیشـتر از آپارتمـان   ها نساختما حوادث در

وانـد بافـت   ت میگزارش شده است. علت این مسئله 

ي ویالیی باشـد.  ها نقدیمی و فرسوده و اکثر ساختما

ي ویالیـی بـه صـورت    هـا  نساختما موالًعاز طرفی م

شود، بنابراین  میشخصی و با نظارت کمتري ساخته 

رسد که استاندارهاي الزم را کمتر رعایـت   میبه نظر 

شود که در این زمینـه از طـرف    میکنند و توصیه  یم

ــازمان  ــشس ــانی  آت ــایر ادارات  نش ــا س ــه  ی مربوط

  ي الزم داده شود.ها شآموز

ي ویالیـی  هـا  ناگرچه رخـداد حـوادث در سـاختما   

بیشتر از آپارتمانی بود، ولی در این مطالعه خسـارت  

ي هـا  ني ویالیی کمتر از ساختماها نمالی در ساختما

رسـد مشـکل اصـلی در     مـی ود. بـه نظـر   آپارتمانی ب

نبود راه خروج اضطراري و فاصله زیاد تا  ها نآپارتما

هاي پیچیـده   درب خروجی باشد. البته وجود سیستم

ایجـاد خسـارت    واند دلیلت میرسانی ناایمن نیز  برق

باشد. بنابراین هنگام  ها ندر این نوع از ساختما بیشتر

د نظارت بیشتري ساخت و ساز به ایمن مسئله نیز بای

شود و همسایگان سـاکن یـک آپارتمـان همگـی در     

مورد ایمنی و پیشگیري از حـوادث آمـوزش ببیننـد،    

زیرا که حادثه در یـک خانـه و واحـد در آپارتمـان،     

  )7( .دهد میواحدهاي دیگر را نیز تحت تاثیر قرار 
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ــن مطالعــه رخــداد  ــۀ جــانیدر ای ــرگ در  حادث و م

 از آپارتمانی بود. اگرچـه ي ویالیی بیشتر ها نساختما

رسد بافـت   میدار نبود، ولی به نظر  معنااین اختالف 

و  فرسوده و نبود حداقل امکانـات مناسـب در محـل   

یی در سـطح پـائین شـهر    هـا  بیشتر بودن چنین خانـه 

در چنـین   حادثۀ جـانی باعث باالرفتن تعداد مرگ و 

حادثـۀ  مـرگ و   البته کم بودن تعداد یی باشد.ها خانه

از واند توجیه کننده این اختالف باشد. ت مینیز  جانی

) 15طرفــی طبــق گــزارش مطالعــه قبلــی در ایــران (

از شرایط بهداشتی و ایمنـی   ها درصد خانه 50حدود 

خسارت بیشتر و  برخوردار نیستند. بنابراین  بمطلو

در  ي ایرانـی خصوصـاً  هـا  خطر باالي حادثه در خانه

  پیشگویی است.منطقه محرومی مانند زاهدان قابل 

داري بـین نـوع حادثـه و شـرایط      معنـا اگرچه ارتباط 

مشاهده نشد، اما با توجه به اقلیم شهر زاهدان  جوي

حوادث بیشتر در هواي صاف و آفتابی اتفـاق افتـاده   

بود که این مسئله مربوط بـه وضـعیت آب و هـوایی    

زاهدان است که در اکثر اوقات سـال آفتـابی اسـت.    

عمده حوادث در زمـان بارنـدگی از   دیگر اینکه  ۀنکت

گرفتگی منـازل و معـابر اسـت کـه ناشـی از       بآنوع 

بودن منازل و معابر و آمـادگی کـم بـراي    ناستاندارد 

زمان بارندگی است که در این زمینه شـهرداري بهتـر   

وانـد وارد عمـل شـده و بـه بازسـازي      ت میتر مؤثرو 

  منازل و معابر نظارت کند.

وادث بـه ترتیـب مربـوط بـه     در این مطالعه بیشتر ح

حوادث عمدي مانند درگیري و نزاع، تصادفات انواع 

احتیـاطی و بازیگوشـی اطفـال     نقلیه و واژگونی و بی

ــیش از   ــه ب ــود ک ــکیل   30ب ــوادث را تش ــد ح درص

قبلـی انجـام گرفتـه در     ۀاین نتیجه با مطالع دادند. می

از نظر تصادفات وسایل  ) همخوانی ندارد.14تهران (

اید گفت که این مشکل دامن گیر کـل کشـور   نقلیه ب

ــ مــی، امــا از نظــر حــوادث عمــدي )1( اســت وان ت

ي الزم توسط افراد مورد اعتماد محالت را ها شآموز

ـ  مـی اجرا کرد و در ارتبـاط بـا حـوادث اطفـال      وان ت

مادران را در مورد استاندردهاي الزم براي جلوگیري 

  از چنین حوادثی در منازل آموزش داد.

ایج این مطالعه در اکثر موارد تا قبل از رسیدن طبق نت

اقـدام خاصـی صـورت     نشـانی   آتشسازمان  مأموران

درصد موارد که کپسول پـودر   8بیش از  نگرفته و در

 مـأموران و گاز در محل موجود بوده قبل از رسـیدن  

سازمان به وسیله مالک یا مـردم حریـق اطفـاء شـده     

ان داد در است. نکتـه دیگـر اینکـه ایـن مطالعـه نشـ      

حریـق   ياطفـا  مواردي که از وسیله اي مانند کپسول

 70در  صـورت گرفتـه   ۀاستفاده شده و تهویـ  بآیا 

وجود نداشـته و در مـواردي    درصد موارد خسارات

درصـد   60که هیچ اقدامی انجـام نشـده نزدیـک بـه     

موارد حوادث با خسارت مـالی همـراه بـوده اسـت.     

آگاهانـه و مناسـب    مرسد که اقـدا  میبنابراین به نظر 

مردم و وجود امکانات اولیه مناسـب بـراي برخـورد    

در کـاهش   نشـانی   آتش مأمورانبا حوادث تا رسیدن 

رسـد کـه    میاست. به هر حال به نظر  مؤثرخسارت 

 ي دیگرها نواند با کمک ارگات می نشانی  آتشسازمان 

در مورد وسایل  مردم را در این زمینه آموزش داده و

که قیمت چندانی نیز ندارند آگاه کنـد.   اولیه ضروري

درصـد   2طبق نتایج ایـن مطالعـه در کمتـر از     ضمناً

حوادث وسایل ایمنی در محل وجود داشته است که 

رسد این آمـار بسـیار کمتـر از حـد مـورد       میبه نظر 

  انتظار باشد.

در مـواردي کـه اقـدامی انجـام     این مطالعه نشان داد 

ارت وارده زیـاد  داري خسـ  معنـا شده است بـه طـور   
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. این نتیجه با مطالعه قبلی انجام گرفته در تهران است

ــن نشــان  نی دارد.ا) همخــو14( دهــد کــه در  مــیای

مواردي که حادثه جدي است مردم دسـت بـه اقـدام    

رسد در مواردي که مـردم دسـت    مینند. به نظر ز می

برنـد   میزنند، نه تنها کاري را پیش ن میبه اقدام اولیه 

دچـار اخـتالل نیـز    را ع روند امدادرسانی بلکه اوضا

شد که مردم هنگام با میاین بدین معنی ن البته کند. می

حادثه هـیچ اقـداي را انجـام ندهنـد، بلکـه در ایـن       

را ببیننـد و اقـدام    مي الزهـا  شخصوص باید آمـوز 

  صحیح را انجام دهند.

، از کل حوادث گزارش شدهاین مطالعه نشان داد که 

حادثـۀ  درصـد مـوارد    17مرگ و  درصد موارد 4در 

درصــد مــوارد  54. از طرفــی در وجــود دارد جــانی

که کمتـر از   حادثه با خسارت مالی همراه بوده است

  )14( است.  مطالعه قبلی در تهران

رسد، شـدت حـوادث رخ داده در تهـران     میبه نظر 

بیشتر از زاهدان است و حجـم بـاالي ترافیـک کـار     

مشکالت بیشـتري مواجـه    امدادرسانی در تهران را با

ارتبـاط  حاضـر   مطالعـه حـال در  هربه ساخته است. 

نوع حادثه و رخـداد مـرگ یـا رخـداد      داري بین معنا

رسـد   مـی . بنابراین به نظر شتاوجود ند حادثۀ جانی

برخـورد   نحوةکه مسئله مهم نوع حادثه نیست، بلکه 

اهمیـت   با حادثه و میزان امکانات موجـود در محـل  

  دارد.

داري بـین وضـعیت اقـدام     معنامطالعه ارتباط  در این

جانی و مرگ مشاهده شـد و در   ۀحادث انجام شده و

جانی کـم   ۀمواردي که اقدام انجام شده رخداد حادث

اقـدام هنگـام    نحـوة ن وضـعیت و  بنابرای بوده است.

ــداقل     ــت دارد و ح ــه اهمی ــداد حادث ــأمورانرخ  م

 بیننـد. ب آمـوزش در این زمینه باید بیشـتر   نشانی  آتش

مشـکلی را حـل    فقطدیگر اینکه اقدام نابجا نه  ۀنکت

 نشـانی   آتش مأمورانبلکه ممکن است براي  ،کند مین

بنــابراین نظـر بــه وظــایف   .نیـز مشــکل ایجـاد کنــد  

و آمـوزش و   ي دیگر نظیـر صـدا و سـیما   ها نسازما

پرورش، توجه بـه امـر آمـوزش عمـومی در هنگـام      

مقابله با  تواند در میامداد، تا حدودي  نحوةحادثه و 

  باشد. مؤثرحوادث و تسهیل در امر امدادرسانی 

هزار نفر جمعیـت شـهري    50بنا به تعریف براي هر 

ــت   ــتگاه الزم اس ــک ایس ــادي ی ــت ع ) 11( .در حال

بــا توجـه بــه رونــد افزایشـی حــوادث کــه   بنـابراین  

تواند ناشی از توسـعه شـهر و افـزایش جمعیـت      می

 ها هسترش شبکه ایستگابه گ توجهباشد و همچنین با 

بـه   آنهـا  زاهـدان و تجهیـز   در مناطق مختلـف شـهر  

ــزایش   ــین اف وســایل پیشــرفته امدادرســانی و همچن

نمایـد.همچنین   مینیروي انسانی ماهر بسیار ضروري 

توجه به موانـع و مشـکالت امدادرسـانی کـه بیشـتر      

کمبـود تجهیـزات    ترافیـک شـهر،   مربوط به وضعیت

عـابر تنـگ در بسـیاري از    داشتن م کافی و مناسب و

وانـد تـا حـدود قابـل تـوجهی امـر       ت میمناطق شهر 

 امدادرسانی را تسهیل کند و زمان رسـیدن نیروهـاي  

ز آنجــا کــه ا را کــاهش دهــد. نشــانی  آتــشامــدادگر 

) میـزان اگـاهی امـدادگران را در    16( مطالعات قبلی

هـاي امـدادي خیلـی مطلـوب گـزارش       مورد فعالیت

ن آموزش و تغییر نگـرش مـدادگران   بنابرای .اند نکرده

کـاهش عواقـب حـوادث کارسـاز خواهـد       براينیز 

البته باید متذکر شد که با توجه به اینکه مطالعات بود.

قبلی مشابه با مطالعه حاضـر محـدود بـود، بنـابراین     

نتایج مطالعه حاضر با مطالعـات قبلـی    ۀامکان مقایس

 انـد.  دست آمده توجیه شـده ه کم بود و بیشتر نتایج ب

تأیید ) 17بالیا و حوادث ( از انجا که نقش رسانه در
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مردم از طریـق رسـانه و    ششده است، بنابراین آموز

و هـا   نانجام مانورهاي مختلـف در مـدارس، سـازما   

ادرات، ضمن افزایش آمادگی در مقابل حـوادث، در  

توانـد نقـش    مدیریت حوادث و کاهش عواقـب مـی  

ی آموزشـ ي ها ه بستهارائاز طرفی  ي داشته باشد.مؤثر

ی در مورد رسان و پرورش، اطالع آموزشبا همکاري 

حادثه در زمـان حادثـه نیـز در    ي پرها نو مکا ها نزما

  کاهش عوارض اهمیت دارد.

شانی و ن آتشي ها تگاهافزایش تعداد ایسبه طور کلی 

 برايبا اولویت باال  یکی از راهکارهاي ،امداد نجات

از آنجا کـه   گردد. میکاهش عواقب حوادث پیشنهاد 

، پیـک نیـک  ، حوادث مربوط بـه اسـتفاده از کپسـول   

شلنگ و رگالتور درصد بـاالیی از حـوادث شـهري    

اجـرا و تکمیـل   ود، بنـابراین  شـ  مـی زاهدان را باعث 

مردم در مورد  آموزشو  ي گازرسانی شهريها طرح

در پیشـگیري و  استفاده صحیح از این وسـایل   نحوة

ــؤثرکــاهش عــوارض حــوادث  برگــزاري  اســت. م

مـادگی و  آباالبردن  برايی حوادث آموزشمانورهاي 

 و نشانی  آتشي ها اهگدر ایست سطح کیفی امدادرسانی

امداد و نجات زاهدان و همچنین مـانور مـدارس در   

ی تشـویقی  آموزشي ها طرح و اجراي مناطق مختلف

کنتـرل   توجه بیشتر عمـوم بـه عالیـم خطـر و     براي

ــک  ــرايترافی ــاال ب ــدگی  بردن ب ــگ رانن ــطح فرهن س

از دیگـر راهکارهـاي کـاهش     وپیشگیري از حوادث

  .شدبا میحوادث در زاهدان 

 

  

  
  

در حوادث گزارش شده به  بر حسب نوع حادثه و رخداد مرگ حادثۀ جانیرخداد  یفراوان عیتوز :1 شمارة جدول

 زاهدان نشانی  آتشسازمان 

 جمع
  رخداد مرگ حادثۀ جانیرخداد 

 نوع حادثه
 بلی خیر بلی خیر

 (%)N   حریق  8)3/3( 232) 7/96( 40) 7/16(  200) 3/83( 240)100(

 (%)N غیرحریق 7)3/5( 126)7/94(  23)3/16( 110)7/82( 133)100(

 (%)N  جمع 15)4( 358)96( 63)9/16( 310)1/83( 373)100(

  43/0 P= 23/0 P=  P 

 

 نوع را بر حسب خداد مرگ و وضعیت خسارت مالی واردهجانی، ر ۀرخداد حادثتوزیع فراوانی  :2 جدول شمارة

  زاهدان نشانی  آتشساختمان در حوادث گزارش شده به سازمان 

 جمع
  خسارات مالی  رخداد مرگ حادثۀ جانیرخداد 

  نوع ساختمان
 بلی خیر بلی خیر بلی خیر

 (%)N   ییویال  67)8/50( 65)2/49(  3)3/2( 129) 7/97( 23) 4/17(  109) 6/82( 132)100(

 (%)N  آپارتمانی  24)8/30( 54)2/69( 1)3/1( 77)7/98(  10)8/12( 68)2/87( 78)100(

 (%)N    جمع  91)3/43( 119)7/56( 4)9/1( 206)1/98( 33)7/15( 177) 3/84( 210)100(

 43/0 P= 23/0 P=  027/0 P= P  
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وضعیت  را بر حسب وضعیت خسارت مالی وارده، رخداد مرگ و حادثۀ جانیرخداد توزیع فراوانی  : 3 شمارة جدول

 زاهدان نشانی  آتشاقدام اولیه در حوادث گزارش شده به سازمان 

 
  خسارات مالی  رخداد مرگ حادثۀ جانیرخداد 

  انجام اقدام
 بلی خیر بلی خیر بلی خیر

 (%)N بلی  170)6/59( 115)4/40(  8)8/2( 277) 2/97(  37) 13(  248) 87( 285)100(

  (%)Nخیر   58)9/65( 30)1/34( 7)8( 81)92(  26)5/29( 62)5/70( 88)100(

 (%)Nجمع   173)4/46( 200)6/53( 15)4( 358)96( 63)9/16( 310 )1/83( 373)100(

 43/0 P= 23/0 P=  027/0 P=  P  
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Abstract 

Background: Each year, urban accidents cause thousands of deaths and physical, 

mental and financial losses in the world. Therefore, the study of pattern and 

conditions of accidents are very important in various aspects.  This paper aims to 

assess the epidemiologic pattern of accidents reported to the Firefighting and Safety 

Services Organization in Zahedan. 

Method: In this retrospective and descriptive-analytical study, 373 accidents reported 

to Firefighting and Safety Services Organization in Zahedan from 2011 to 2013 were 

assessed and analyzed based on available data using Chi-square, Fisher Exact Test 

and SPSS.16. (p=0.05)  

Results: The results are as follows: 29.2% of accidents reported in the spring season 

which 64% were fire accidents, 35.4% of accidents were happened in the houses, and 

most accidents (52.8%) were in residential areas. Most of the accidents include 

violence and deliberate accidents (13.1%), traffic accidents (10.17%) and electrical 

accidents (9.1%). The mortality and injury were reported in 4% and 17% of accidents 

respectively. However, there was not a statistically significant relationship between 

mortality and injury with both type of the accident and the building, but there was 

statistically a significant relationship between types of the building and property 

damage (P=0.032) and also between rapid action and injury occurrence. (P=0.021) 

Conclusion: According to the results, fires were the accidents which occurred most 

frequently; therefore, fire departments should be equipped the fire extinguishing 

systems and staff should be trained in this field. The reconstruction of old buildings 

and the required training for safety with priority of urban old buildings are 

recommended regarding the number of houses accidents is more than apartments. In 

some cases, people may cause some problems to distinguishers. Thus, appropriate and 

necessary education is needed. It seems that type of accident is not main issue, but 

dealing with accident and the existing facilities at the site must be in priority. 

Keywords: accidents, fire station, Zahedan 
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