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کلیدي اژهو گی، چهارشنبه سوري :هاي  سوخت

 چکیده:

زار ـارشنبه سال (سه شنبه شب) برگـهاي ایرانی است که در شب آخرین چهچهارشنبه سوري یکی از جشن: زمینه و هدف
 با هاي خطرناكبازي به تبدیل و گرفته خود به دیگري رنگ شب این زیباي و سنتی مراسم اخیر هايسال در شود. متأسفانهمی

هاي این مراسم در بیمارستان هدف ما در این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیکی از سوختگی. است گردیده محترقه و منفجره مواد
 سوانح سوختگی شهید مطهري بوده است.

ها در مراسم چهارشنبه سوري اي مقطعی است که به بررسی اپیدمیولوژیکی سوختگیپژوهش حاضر مطالعه: ها اد و روشمو
کننده به پردازد. جامعه پژوهش شامل کلیه افراد مراجعهدر مراجعین به بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهري می 1393سال 

اي دو قسمتی حاوي اطالعات دموگرافیک و عوامل بزار گردآوري اطالعات پرسشنامهباشد. ااین مرکز در شب چهارشنبه سوري می
 استفاده شده است. SPSSمربوط به سوختگی بوده است. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار 

  ردان در م  ی گ ت وخ س  زان ی م  ن ری ت ش ی ب و د ن ت داش رار ق  ال س 16-20  ن ی ن در س مراجعین د از  درص نتایج نشان داد که بیشترین :ها یافته
  وده ب 20-22د بو  داده  رخ  ی گ ت وخ س  آن در  ه ک  ی ات اع س  ن ری ت ش ی ب ، ی ان ت رس ی دب  ن ی ل ص ح در م  یـ گ ت وخ س  ی راوانـ ف  ن ری ت ش ی ب)، د درص 81(
 1-25 در بازه  ی گ ت وخ س  درصد  ن ری ت ش ی ب.  ت اس  وده ب  و در اماکن عمومی ه ان از خ  ارج خدرصد)  81(  ان ک م  ن ری ت ش ی و بدرصد)  76(

واد  م ینر ت ش ی ب  ه ک  ت اس  وده ب  ه رق ت ح واد م از م  ی اش ن  ی گ ت وخ س  ت ل ع  ن ری تع ای د. ش ش ی وارد م د م درص 90  ل ام ش  ه کدرصد سوختگی بوده 
. بیشترین ماده محترقه که منجر به سوختگی در د ان وده از ب ست دس  وع از ندرصد)  43درصد)، نارنجک ( 44ترقه (  ده ش  اده ف ت سا  ه رق ت ح م

اندام فوقانی  ر ی درگ  دام ان  ن ری ت ش ی ب ک بوده است.ـنارنج 21-45هاي سنی روهـو محصلین بوده ترقه و در گ 6-20هاي سنیگروه
منجر به بستري شده است  درصد) 35و (  ی ای رپ س  ورت ص  ه ب )د درص 65(  ده ن ن ک ه ع راج راد م ود. اف د ب درص 46ا  ب و دست)  ورت و ص ر س(

 سفانه یک مورد منجر به فوت شده است.أ(دست) و مت که از این میزان بستري یک مورد منجر به قطع عضو

باید کودکان و نوجوانان را  .توان جلوگیري کردمیرا دث چهارشنبه سوري بروز اغلب حوادث از جمله حوا: گیـري نتیجه
بازي تشویق کرد که از حوادث درك خوبی داشته باشند. باید به آنها آموزش داد که آنها در مقابل مواد محترقه و منفجره و آتش

 .ردار استپذیري در مقابل خطرات مذکور از اهمیت خاصی برخوپذیر هستند. آموزش آسیبآسیب
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 و هدف هزمین
که در  هاي ایرانی استچهارشنبه سوري یکی از جشن

 شود.(سه شنبه شب) برگزار می شب آخرین چهارشنبه سال
(نام یکی از  واژه چهارشنبه سوري از دو واژه چهارشنبه

روزهاي هفته) و سور به معناي عیش و عشرت ساخته شده 
طبق آیین باستان در این روز آتش بزرگی برافروخته  1.است

داشته شود که تا صبح زود و برآمدن خورشید روشن نگه می
که این آتش معموالً در بعد از ظهر زمانی که مردم  2شودمی

شود و در  پرند آغاز می کنند و از روي آن می آتش روشن می
. »زردي من از تو، سرخی تو از من«: خوانند زمان پریدن می

سازي مذهبی  این جمله نشانگر مراسمی براي تطهیر و پاك
به  3.آن اشاره داردبه » سرخ«به معنی » سوري«است که واژه 

بیان دیگر مردم خواهان آن هستند که آتش تمام رنگ 
پریدیگی و زردي، بیماري و مشکالتشان را بگیرد و بجاي آن 

سوري جشنی  چهارشنبه. سرخی و گرمی و نیرو به آنها بدهد
یا قومیت افراد باشد و در میان  دیننیست که وابسته به 

 .بیشتر ایرانیان رواج دارد
سرودي که هنگام شام چهارشنبه وقت پریدن از روي 

 ترین ورد عامیانه مردم بوده استعمده ،شدآتش خوانده می
که عالقه زیادي به آن داشتند و از گذشته تا امروز هم نسل 

/ سرخی تو از به نسل منتقل شده است. زردي من از تو 
من.در واقع مردم با این شعر آرزوي خوشبختی و تندرستی و 

 ،کردند و به واسطه آن زرديبه زیستی براي یکدیگر می
ضعف یک سال زندگی را دفع و به جاي آن  ،ردگیـافس

 .ساختندی آتش و سالمتی را جایگزین میـگرمی، سرخ
 است ایرانیان ما قدیمی هايسنت از یکی سوري چهارشنبه

 در بازي مختصر شـآت یک دـح در گذشته هايزمان در که
 اجرا معین تـساع یک در و شده نـتعیی پیش از اطـنق

 و محیط زندگی سازيپاك آن نهایی هدف و گردیدمی
 فرا هنگام به تا بود اقوام مابین هايکدورت نمودن برطرف
 توزي کینه هرگونه دوراز به و پاك دلی با نوروز عید رسیدن

 .بگیرند جشن را جدید سال شروع خصومت و
سفانه امروزه فقط أاز تمامی این رسوم زیبا و با معنی مت

مورد توجه  بیمارگونهآتش درست کردن آن هم به شیوه 
هاي دستی و رفته است و ساختن بمبـرار گـوانان قـج

هایی که جز خطر و سلب آسایش و آرامش از مردم ترقه
هر سال به دلیل حوادث چهارشنبه  ما. فایده دیگري ندارد

بینیم و ها را در عید نوروز داغدار میسوري خیلی از خانواده
 افرادي درحوادث بسیاري در این شب و روزهاي قبل از آن 

چند سالی . ها هستند داریمول ساخت این ترقهـمشغ که
هایی در راستاي ها گامان آتش نشانی و رسانهـاست سازم

سازي مردم و جوانان برداشتند تا به مدد آگاهرسانی و اطالع
 4.هم و حمایت مردم این حوادث کاهش پیدا کند
هاي خطرناك و همانگونه که ذکر شد این مراسم به بازي

 زدن آتش ها،خیابان در تجمع جوانان به آتش روي از پریدن
 تواندمی که شده تبدیل ترقه و سیگارت پرتاب شه،ـفشف
 عزیزمان هموطنان از اريـبسی براي ددي راـمتع راتـخط
 بازار وارد ايمحترقه مواد سال رـه. باشد داشته دنبال به

 در و بوده قبل از بیشتر آنها انفجار قدرت که شوندمی
 آنها داخل در انفجار قدرت افزایش جهت مواقع از بسیاري

 بر عالوه انفجار زمان در که شودمی استفاده شیشه خرده از
 هايآسیب آزاردهنده، و گوشخراش بسیار هايصدا دـتولی

هرگونه  .کنندمی وارد بدن نقاط سایر و مـچش به ديـج
انگاري در برپایی مراسم توجهی به نکات ایمنی و سهلبی

هاي جانی و مالی سنگین و تواند زیانچهارشنبه سوري می
کسی  حادثه براي هر غیر قابل جبرانی را در پی داشته باشد.

افتد. در برخی حوادث افرادي کشته شده یا به یاتفاق م
بینند. اما از بروز اغلب حوادث از جمله شدت آسیب می

 .توان جلوگیري کردحوادث چهارشنبه سوري می
دهنده از نابینایی و ناشنوایی کودکان، گزارشات تکان

هاي قلبی در افراد مسن و سقط جنین در زنان باردار سکته
 5ه است.داده شددر این روز 

علل  دموگرافیک عوامل بررسی طریق از حاضر پژوهش
 در سوختگی اپیدمیولوژیک علل شناسایی به سوختگی،

 هب 1393 کننده در مراسم چهارشنبه سوريمراجعین شرکت
 به وابسته مطهري، سوختگی شهید سوانح بیمارستان

 با تا امید است ایران پرداخته است. پزشکی علوم دانشگاه
 و میر و مرگ عوارض، کاهش بروز آن، نتایج از گیريبهره

 سوختگی چهارشنبه سوري برنامه کوتاه از ناشی هايهزینه
 نمود. ارائه مدت بلند و مدت

 ها واد و روشـم
عنوان ه ب شهید مطهري بیمارستان سوانح و سوختگی

دهنده خدمات درمانی به تخصصی ارائه اصلی و ن مرکزـاولی
بعنوان بزرگترین مرکز کرده و  فعالیتاران سوخته ـبیم
ی کشور ساالنه به بیش از سه ـوزشی درمانی سوختگـآم

ري و بیش از ده هزار نفر بصورت ـار بستـر بیمـهزار نف

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
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قریب  رـکه اکث این به . نظردـکنات میـسرپایی ارائه خدم
 هـمرحل در وريـی چهارشنبه سـسوختگ موارد اتفاق به

 نظر به شوند،می داده ها ارجاعانـبیمارست سـاورژان به اول
 تـجه بـمناس هايکانـاز م یکی رکزـم این دـرسمی

 سوختگی چهارشنبه سوري شناسیريـگیهمه هايیـبررس
 .باشندمی

اي دو نامهپرسش ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش
سوال حاوي اطالعات  قسمتی حاوي ..... سوال (....

 ربوط به عوامل منجر به سوختگی)دموگرافیک و .... سوال م
ها از آمار توصیفی (جدول بود و جهت تجزیه و تحلیل داده

 افراد توسط هانامهپرسش این استفاده گردید. فراوانی)
 به بیمار پذیرش حین در( اورژانس بخش آموزش دیده

ه بود افرادي شامل بررسی تنها. اندشده تکمیل بیمارستان)
نبه سوري دچار سوختگی شده و در مراسم چهارش که است

 اند.به بیمارستان مراجعه نموده

 ها یافته
کننده بیمار مراجعه 68  روي ر ب  ی طع ق م نتایج این پژوهش

دچار سوختگی در مراسم چهارشنبه سوري به بیمارستان 
  ات اطالع  آوري ع م ج  رم ف از  اده ف ت اس ا بشهید مطهري 

و   ی ررس ب  SPSS   اري زار آم اف رم ن از  اده ف ت اس ا د و ب ش  راج خ ت اس
  ن د از ای درص 22  ه ع طال م  ن درای  ج ای ت ن . ت رف رار گ ق  اري ز آم ی ال آن
  زان ی م  ن ری ت ش ی د. ب ن ت داش رار ق  ال س 16-20  ن ی ن در س  اران م ی ب

را   ه ت وخ س  اران م ی د از ب درص81  ه ود ک ب  ردان در م  ی گ ت وخ س
  ن ی ل ص ح در م  ی گ ت وخ س  ی راوان ف  ن ری ت ش ی د. ب دادن ی م  ل ی ک ش ت

  رخ  ی گ ت وخ س  درآن  ه ک  ی ات اع س  ن ری ت ش ی ود. ب ب  ی ان ت رس ی دب
و  درصد بود 76که   وده ب 20-22  ات اع در سکه ود  ب  داده

و در اماکن  ه انـ از خ  ارج خ )درصد 81(  ان ک م  ن ریـ ت ش ی ب
وه خروج از محل ـرین درصد نحـبیشت . ت اس  وده ب  عمومی

درصد) و  87رکز به صورت شخصی (ـحادثه و انتقال به م
هاي امداد و نجات بوده ط گروهـتوس درصد) 13بقیه موارد (

 است.
درصد از بیماران دچار سوختگی در مراسم  13تنها 

اقب و خطرات چهارشنبه سوري چهارشنبه سوري از عو
هاي الزم را آموزش درصد) 87آگاهی داشتند و بقیه افراد (

 .)2و  1(تصاویر  نداشتند
 

 

هـ 1تصویر  ثر ترق ا در  ه  د دی ب  ت آسی  دس

 

 الف 2تصویر 

 

ه الف و 2ویر اتص از ترق ی  انفجار ناش ـ  ت سازب  دس ي   ها
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دار  ه مر ـ1نمو ن ب جعی فیک مرا دموگرا طالعات  ل ا ه سا چهارشنب ن  خری در آ ي  طهر د م ی شهی درمان ی   1393کز آموزش

 

دار ل  ـ2 نمو ه سا چهارشنب ن  خری در آ ي  طهر د م ی شهی درمان ی  ه مرکز آموزش ن ب جعی ه مرا د ی ش ي ارزیاب ها دار متغیر   1393نمو
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درصد سوختگی  1-25 در بازه  ی گ ت وخ س  درصد  ن ری ت ش ی ب
  ت ل ع  ن ری ت ع ای د. ش شی موارد  د م درص 90  ل ام ش  ه کبوده 

واد  م ینر ت ش ی ب  ه ک  ت اس  وده ب  ه رق ت ح واد م از م  ی اش ن  ی گ ت وخ س
 درصد) 43( نارنجک درصد)، 44ترقه (  ده ش  اده ف ت اس  ه رق ت ح م

بیشترین ماده محترقه که منجر به  .د ان وده از ب ست دس  وع از ن
و محصلین بوده ترقه و  6-20یهاي سنی در گروهـسوختگ

  ن ری ت ش ی ب نارنجک بوده است. 21-45هاي سنی روهـدر گ
د  درص 46ا  ب و دست)  ورت و ص ر س( اندام فوقانی رـ ی درگ  دام ان

راد  ر اف ث ود. اک د ب درص 31به همراه تحتانی   ی ان وقـ ف  دام و ان
 د ان ه ت داش  ه ع راج م  ی ای رپ س  ورت ص  ه ب د درص 65  ده ن ن که ع راجـ م

درصد منجر به بستري شده است که از این میزان  35و 
سفانه أ(دست) و مت ري یک مورد منجر به قطع عضوـبست

 .)2و  1(نمودارهاي  ر به فوت شده استـورد منجـیک م

 گیـري و نتیجه بحث
به دردسر ملی تبدیل شده چرا هاي آخر سال چهارشنبه

شود تی آن حفظ نمیـصول اولیه و اهداف سنکه نه تنها ا
دمات و ـرب صـزاي مخاده از وسایل آتشـبلکه با استف

ل ـت تحمیـا و دولـهوادهـراوانی را بر خانـهاي فبـآسی
 و  وزشـ آم  ه از ب ی ن  ی آت  وادثـ از ح  ريـ ی گ ش ی پ  راي ب .نمایدمی

 و  وان ر ج ش ق  وصـ ص خ  ه ب  ه ع ام راد جـ اف  ه ب  ی اه آگ  دادن
ی و ـی به نکات ایمنـتوجهرگونه بیـه  تـ اس  وانـ وج ن

تواند ارشنبه سوري میـانگاري در برپایی مراسم چهسهل
ر قابل جبرانی را در پی ـی و مالی سنگین و غیـجان هايزیان

ش ـري از حوادث نقـها در پیشگیخانواده. دـداشته باش
وق چند ـهاي فبا توجه به یافته. کننداء میـی را ایفـمهم
رح ـرین آنها به شـوع را باید مد نظر قرار داد که مهمتـموض

 باشند.ذیل می

با توجه به آمار بیشترین رده سنی مربوط به گروه سنی 
ست از نظر آموزشی روي این ا باشند که الزمسال می 22-16

هنمایی گروه تمرکز بیشتري باید کرد و آموزش را در سطح را
 و دبیرستان مورد توجه قرار داد.

ملی است أها نکته قابل تساعت بروز حداکثر سوختگی
 رسانه ملی مد نظر داشته باشند. که باید مسئولین و خصوصاً

هاي جذاب در ساعات بهتر است که تلویزیون با پخش برنامه
مذکور موجبات عدم خروج افراد از منازل مسکونی را فراهم 

نمونه این  عث شوند که از محیط خطر دور شوند.نموده و با
تواند پخش مسابقات کشتی یا فوتبال شهرآورد ها میبرنامه

 پایتخت باشد.
درصد از این بیماران و همراهان  13دلیل اینکه تنها ه ب

آنها آموزش الزم در رابطه با خطرات و عوارض ناشی از این 
هاي برنامه رسد کهاند به نظر میرفتار پرخطر را دیده

تجدید نظر در نوع ارائه  اند.آموزشی ناکافی و ناکارآمد بوده
تواند راهکار ها میها و یا زمان پخش این برنامهآموزش

 ها باشد.مناسبی جهت عدم تکرار این برنامه
با توجه به بررسی به عمل آمده تعداد زیادي از موارد 

رقه و منفرجه منجر به سوختگی به دلیل استفاده از مواد محت
برخورد قضایی  شودتوصیه می غیر استاندارد بوده است.

حتی استفاده از  شدید با فروشندگان این مواد صورت پذیرد.
وسایل استاندارد و بازي و سرگرمی همانگونه که در سایر 

موجب کاهش حجم موارد  شود،کشورها استفاده می
توانند یهاي فرهنگی مشهرداري و کانون گردد.سوختگی می

با ایجاد فضاي سالم و نیز هدایت جوانان به برگزاري ایمن 
مراسم چهارشنبه سوري نقش مهمی در پیشگیري از عواقب 

تواند حضور پدر و مادر نیز می این موضوع خواهند داشت.
 نقش مهمی در پیشگیري از آسیب داشته باشد.
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Abstract: 

 
Epidemiology of the Wednesday Ceremony Burns in the 

Shahid Motahari Burn Hospital in 2014 

Dahmardehei M. MD*, Mokhtari R.**, Dahmardehei A.*** 

(Received: 27 June 2015 Accepted: 1 Nov 2015) 

 
Introduction & Objective: Wednesday is one of the celebrating on the eve of the last Wednesday of 

the Iranian year (Tuesday night) will be held. Unfortunately, in recent years, and beautiful traditional 
ceremony this evening a different color and become dangerous games with explosives and explosives. The 
aim of this study was to evaluate the epidemiological of the burn injuries the ceremony in the Motahari 
burn hospital. 

Materials & Methods: This cross-sectional study to assess the epidemiological burns 1393 
ceremony Wednesday in hospital burn. This study included all patients referred to the center at night is 
Wednesday tools of a two-part questionnaire containing demographic information and factors which burns 
For data analysis, SPSS software was used. 

Results: The results showed that the highest percentage of patients aged 20-16 years had the highest 
prevalence of burns in men (81%), most burns in high school students, most of which burn had occurred 
hours was 22-20 (76 %) and the highest place (81%) were outside the home and in public places. The most 
burning between 25-1 percent, including 90 percent of the cases were burns. The most common cause of 
burn was caused by explosives that most of the explosives used in firecrackers (44 percent), grenades 
(43%) of homemade explosives. The most thing that led to the burning of firecrackers and student groups 
and Sny20-6 Grenade 45-21 age groups respectively. Most organs involved upper extremity (head and face 
and hands) with 46 percent. Old people (65%) on an outpatient basis, and (35%) admitted to the hospital 
compared to an amputation (loss) and unfortunately it is a case of death. 

Conclusions: The occurrence of incidents such as accidents can be prevented Wednesday. Children 
should be encouraged to have a good understanding of events. They should be taught that they are the 
explosives and explosives and fireworks are vulnerable. Education vulnerability to these risks, it is 
important. 

Key Words: Burn, Wednesday Ceremony 
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