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  88الی 85هاي  بررسی اپیدمیولوژیک روند استفاده از کمربند ایمنی خودرو در استان گلستان طی سال
  

    ،3عبدالحمید انگیزه ،3ابراهیم تازیک ،2پونه مهارلوئی ،2سامیه بنی هاشم، 2*مهدي صداقت ،1غالمرضا وقاري
  2سیاوش مقصودلو ،3عباس مقدمی

  

شگاه علوم ندا پزشک عمومی حوزه معاونت بهداشتی -2. شگاه علوم پزشکی گلستانندا هیأت علمیکارشناس ارشد تغذیه و عضو  -1
  .شگاه علوم پزشکی گلستاننکارشناس بهداشت عمومی حوزه معاونت بهداشتی دا -3. پزشکی گلستان

  
  چکیده 

نی در کاهش خسارات جانی نقـش  میر مردم ایران بوده، استفاده از کمربند ایم مرگ و اصلی تصادفات عامل :زمینه و هدف
سال  4این مطالعه با هدف مقایسه روند میزان استفاده از کمربند ایمنی به عنوان یک عامل پیشگیري کننده درطول . بسزایی دارد

  .در استان گلستان به اجرا در آمد) 1388الی  1385از سال (

ی یسال از مناطق شهري و روسـتا  65تا  15نفر از سنین  3999تعداد  روي تحلیلی بر -مطالعه توصیفی این   :روش بررسی
هاي آماري کاي دو و  آزمون باها  داده. شد انجام سال 4 ولاي در ط خوشهاي و  طبقهطریقه نمونه گیري ه شهرستان استان ب 11

بـه  (جلوي خودرو ده از کمربند ایمنی در صورت نشستن در صندلی اها استف از تمامی نمونه. گردید تحلیلرگرسیون لجستیک 
  .پرسیده شد) عنوان راننده یا سرنشین

ها از نظر آماري  درصد بودکه اختالف بین سال 4/86 تادرصد  71از 88تا 85 هاياستفاده از کمربند ایمنی در سال :ها یافته
ایـن نسـبت در منـاطق    درصد افزایش یافته است کـه   4/15سال  4استفاده از کمربند ایمنی در طی  . P) >01/0( بوددارمعنی

سـال   35همچنین استفاده از کمربند ایمنی در گـروه سـنی کمتـر از    .  درصد بود 9/14درصد و در مناطق روستایی  19شهري 
 . درصد افزایش یافته است3/14درصد و  9/17سال به ترتیب به اندازه  35وباالتر از 

درصد افزایش یافته اسـت و اسـتفاده از آن در    85/3هر سال  سال استفاده از کمربند ایمنی به ازاي 4در طی  :گیري نتیجه
نهادینه شدن استفاده از کمربند ایمنی و روند رو به افزایش اسـتفاده از  . شهرها بیشتراز روستاها و در مردان بیشتر از زنان است

  .باشد آن در این استان قابل توجه می
  گلستان  خودرو، استانکمربند ایمنی، وسایل نقلیه، سرنشین  :ها کلید واژه

 m-sedaghat3@yahoo.com:، پست الکترونیکیمهدي صداقت: نویسنده مسئول*
  2230102:نمابر)0171(2241160:تلفن.ساختمان مرکز بهداشت استان گلستان-کوي کشاورز-خیابان تختی- گرگان :نشانی
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  انو همکار دکتر صداقت                                                                                                       ...                                                      بررسی اپیدمیولوژیک روند استفاده از
  
  مقدمه    

 علـت  عنـوان  بـه  دنیـا  سراسـر  در کـی ترافی حوادث
است و ساالنه  شده شناخته میر ومرگ و معلولیت اصلی

 میلیون نفر در جهان بـه علـت آن دچـار مـرگ مـی      2/1
). 1(میلیون نفر نیز دچار مصدومیت میگردند 50شوند و 

اي یکـی از دالیـل    در کشور مـا سـوانح ترافیکـی جـاده    
ل مـرگ  اصلی مصدومیت هاي غیرعمدي است که عامـ 

  ). 2(نفر در هر روز است 70
 ،2020صدمات ناشی از حوادث ترافیکـی تـا سـال           

)  3(دومین علت معلولیت در کشورهاي در حال توسـعه  
و سومین علت مرگ و معلولیت در سراسر دنیـا خواهـد   

هـاي اخیـر ، میـزان بـاالیی از حـوادث       در سـال ). 4(بود
زارش شـده  گ در کشورهاي حوزه خلیج فارس ترافیکی

در کشـورهاي در حـال توسـعه نظیـر امـارات      ). 5(است 
متحده عربی ، مرگ ومیر ناشی از وسایل نقلیه موتـوري  

حـوادث   در قطـر ). 6(باالتر از کشورهاي صـنعتی اسـت  
بـود و   2000سومین عامل مرگ و میر در سال  ،ترافیکی

درصد از رانندگان که در اثر حوادث ترافیکی جـان   43
 10-19جوانـان گـروه سـنی     ، ت داده انـد خود را از دس

مطالعـات  ).  7(انـد  سال و فاقد گواهینامه رانندگی بـوده 
انجام شده در دنیا نشان داده اسـت کـه عـدم اسـتفاده از     

علت اصلی مـرگ و میـر اسـت و قـانون      ،کمربند ایمنی
اجباري استفاده از کمربند ایمنی در کاهش میزان مرگ 

ر چشـمگیري مـؤثر بـوده    ها، جراحات و معلولیت به طو
درکشور ما پس از مطالعه در زمینـه علـت   ). 9و 8( است

، مشخص گردیدکـه  )10(مرگ ومیرها در اثر تصادفات
علت اصلی آن عدم استفاده ازکمربند ایمنـی اسـت کـه    

قــانون اســتفاده از کمربنــد  1384در بعــد از آن در ســال 
ایمنی اجبـاري گردیـد و تمـامی راننـدگان و سرنشـینان      

  . یف جلو خودروها مکلف به استفاده از آن شدندرد
و ششصد هـزار نفـر   گلستان بالغ بر یک میلیوناستان       

 کنندزندگی می مختلفی در آنهايقومیتوداردجمعیت

و ، کشــاورزي وشــغل عمــده مــردم در منــاطق روســتایی
هــدف اصــلی ایــن مطالعــه اســتفاده از   .دامــداري اســت
در  1388الـی   1385هـاي   ل سـال طـو  در کمربند ایمنی

سال در سراسـر اسـتان گلسـتان     65تا  15بین افراد سنین 
  .  می باشد

  روش بررسی
-تحلیلی بر اساس یافتـه  -این مطالعه از نوع توصیفی  

نفـر از   3999کـه بـر روي    هاي مبتنی بـر جمعیـت بـوده   
 11ی یسال از مناطق شهري و روستا 65تا  15افراد سنین 

ــتا  ــتان اسـ ــه  ن شهرسـ ــتان کـ ــی گلسـ ــال  4در طـ ( سـ
 1000=88نفـر و  999=87نفر ، 1000=86  ،نفر1000=85

گیـري   نمونه. ، به اجرا در آمده استانتخاب شدند) نفر 
اي با تخصـیص مناسـب از نظـر     اي و خوشه از نوع طبقه

جنس، گروه سنی و جمعیت جامعـه مـورد مطالعـه بـوده     
 95ن و درصـد اطمینـا   =d)05/0(  حجم نمونه بـا . است

خوشـه   50نفر برآوردگردیدکـه در قالـب   1000درصد، 
تایی به صورت جداگانه براي هر سال مورد بررسـی   20

انتخاب خوشه و انتخـاب خـانوار بـر اسـاس     . قرارگرفتند
جمعیت هر شهرستان و به طور تصـادفی در روسـتاها بـر    
اســاس اطالعــات ثبــت شــده در سیســتم بهداشــتی و در  

در شهرسـتان هـاي   . پستی بـود شهرستان ها بر اساس کد 
تمـامی  . بزرگ منطقه جغرافیـاي مـورد نظـر قرارگرفـت    

 15-65افراد خانوارهاي انتخاب شده که در گروه سـنی  
معیارورود . گردیدند به عنوان نمونه انتخاب ، سال بودند

که تمایل  و خروج به مطالعه رضایت افراد بود و افرادي
اطالعات مـورد  . دمطالعه نشدن به همکاري نداشتند وارد

ــل     ــر مح ــک  نظی ــه  مشخصــات دموگرافی ــاز در زمین نی
زندگی، وضعیت اقتصادي و سـطح سـواد بـا اسـتفاده از     

کـه از پـیش    هـایی  پاسخ شفاهی افراد به فـرم ثبـت داده  
هـا   از تمامی نمونـه . گردآوري گردید ،آزمون شده بود
ده از کمربند ایمنی در صورت نشسـتن در  اهمچنین استف

) بـه عنـوان راننـده یـا سرنشـین     (وي خـودرو  صندلی جلـ 
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روایی پرسشنامه از طریق منابع معتبـر علمـی    .پرسیده شد
-SPSSآماري داده ها به کمک نرم افزار .به دست آمد

و ترنـد  کـاي دو   و از آزمـون آمـاري   آنالیز گردیـد  16
براي ارزیابی . ها استفاده شده است براي مقایسه فراوانی

جـنس، محـل   (یرهاي ذکر شـده  اثر تعدیل هریک از متغ
بـر اسـتفاده از   ) سکونت، سن ، سواد وضـعیت اقتصـادي  

 95کمربند ایمنی ،آنالیز رگرسیون لجستیک با اطمینـان  
در تمـامی آزمـون هـا احتمـال خطـاي      . درصد انجام شد

  .  درصد معنی دار تلقی گردید 05/0کمتر از 
  ها یافته     

ــرد و  1/50در مجمــوع         درصــد زن  9/49درصــد م
و  6/39بودند کـه میـانگین وانحـراف معیـار سـنی آنـان       

درصـد   4/61درصـد و   6/38سال بـود و همچنـین   3/14
میـزان  . از مناطق شهري و روستایی بودند افراد به ترتیب

  88و  87 ، 86،  85استفاده ازکمربند ایمنـی در سـالهاي   
   4/86درصد و  5/74درصد،  8/69 ،درصد 71به ترتیب 

ها از نظر آماري معنی  است که اختالف بین سالدرصد 
میزان استفاده از کمربند ایمنی در . P)= 01/0(دار است 

درصد بیشتر از زنان بود و در  8/14در مردان  1388سال 
 8/8سال میزان استفاده از کمربند ایمنی در مردان  4طی 

. درصــد بیشــتر گردیــده اســت 4/24درصــد و در زنــان 
س از نظــر آمــاري معنــی دار اســت اخــتالف بــین دوجــن

)001/0 =(P . ــین ــز در    8/13همچن ــراد هرگ ــد اف درص
شـینندکه ایـن نسـبت در     صندلی جلوي وسیله نقلیه نمی

اسـتفاده از کمربنـد    ).1جـدول (زنان بیش از مردان بـود  
درصـد و    89،  88سـال در سـال    35ایمنی در افراد زیر 

سـبت بـه   درصد است کـه ن  3/85سال  35در افراد باالي 
ایـن  . درصـد افـزایش یافتـه اسـت     8/7به اندازه  85سال 

رونـد روبـه    85سـال بجـز سـال     35روند در افراد باالي 
همچنــین  .درصــد داشــته اســت 3/5افزایشــی بــه انــدازه 

جوانان بیش از افراد میانسال در صندلی جلـوي خـودرو   
  ).2جدول(نمایند براي مسافرت استفاده می

  
  مقایسه نسبی میزان استفاده از کمربند ایمنی بین دوجنس: 1جدول

  در استان گلستان1388الی  1385هاي طی سال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

      سال بررسی                                 جمع                                   ربند ایمنی   جنس    استفاده از کم
                                                       1385            1386          1387           1388                       

            98) 9/4(        25)0/5(       24)8/4(     33)6/6(       16)2/3(می نشینم  هرگز در صندلی جلو ن          
  1142)0/57(     292)3/58(   277)3/55(  309)8/61(  264)8/52)                          (همیشه(بلی           

  636)8/31(    178)5/35(   154)7/30(  131)2/26(   173)6/34)                            (گاهی(مردان    بلی
  خیر                                     
          )4/9(47      )4/5(27     )2/9(46        )2/1(6        )3/6(126  
  2002)100(    500)100(     501)100(   500)100(    500)100(جمع                                              
         455)8/22(      79)8/15(   103)8/20(  142)4/28(   131)2/26(هرگز در صندلی جلو نمی نشینم             
  753)7/37(   209)9/41(   204)1/41(  183)6/36(    157)4/31)                            (همیشه(بلی         

  484)3/24(    185)1/37(   108)8/21(   75)0/15(    166)2/32(     )                        گاهی(زنان    بلی
  303)2/15(       26)2/5(    81)3/16(  100)0/20(     96) 2/19(خیر                                               
  199)100(      499)100(   496)100(    500)100(    500)0/100(جمع                                                 
  553)8/13(  104)4/10(  127)7/12(   175)5/17(    147)7/14(هرگز در صندلی جلو نمی نشینم             
  1896)4/47(  501)1/50(   482)2/48(   492)2/49(   421)1/42)                             (همیشه(بلی         

  1121)0/28(  363)3/36(   263)3/26(  206)6/20(    289)9/28(                        )     گاهی(جمع    بلی
  429)7/10(     32)2/3(   127)7/12(   127)7/12(    143)3/14(خیر                                               
  3999)100(  1000)100(    999)100(    1000)100(    1000)100(جمع                                                
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  ساس گروه سنیمقایسه نسبی میزان استفاده از کمربند ایمنی بر ا:  2جدول                                 

  در استان گلستان 1388الی  1385هاي طی سال                                                
  

  
  

                                
                         

         
  
  
  
  
  

  یافته هاي رگرسیون لجستیک  براي تعیین نسبت شانس استفاده از کمربند: 3جدول 
  :CI) درصد95(ایمنی در بالغین استان گلستان 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــانس        ــه ش ــان داد ک ــتیک نش ــیون لجس ــون رگرس آزم
استفاده ازکمربند ایمنی در افرادي که وضعیت اقتصادي 

برابـر    90/8فراد ثروتمند برابر و در ا 20/2متوسط دارند 
همچنین شانس اسـتفاده از  . P)= 001/0(افراد فقیر است 

کمربند ایمنی در افرادي که تحصیالت دوره راهنمـایی،  
دبیرستان و دانشگاهی دارند نسبت به افراد بـی سـواد بـه    

ــر اســت  71/8و  93/3، 32/2ترتیــب  .   P)= 001/0(براب
برابـر   47/1هري شانس استفاده از کمربنـد در منـاطق شـ   

برابر   86/4و در مردان  P)= 001/0(افراد روستایی است
  ).3جدول ( P)= 001/0(زنان است

استفاده از کمربند ایمنی در مناطق شهري و روستایی      
ــاطق  ــه افزایشــی نشــان داد کــه در من شــهري  رونــد رو ب

                گروه سنی   استفاده از کمربند ایمنی                                     سال بررسی                            جمع              
                                                             1385         1386       1387         1388  

   205)6/12(     36)8/8(     54)0/13(   58)3/14(    57)3/14(هرگز در صندلی جلو نمی نشینم                      
  762)7/46(  215)4/52(  182)0/44(  210)7/51(   155)8/38(      )                         همیشه(بلی                 

  482)6/29(  146)6/35(   119)7/28(   88)7/21(   129)3/32)                                (گاهی(بلی)   35تا  15(
      181)1/11(      13)2/3(     59)3/14(   50)3/12(    59)8/14(خیر                                         (                    
   1630)100(    410)100(     414)100(  406)100(   400)100(جمع                                                       
         348)7/14(    68)5/11(      73)5/12( 117)7/19(   90)0/15(هرگز در صندلی جلو نمی نشینم                      
     1134)9/47(  286)5/48(    300)3/51(  282)5/47( 266)3/44)                               (همیشه(بلی               

  639)0/27(  217)8/36(    144)6/24(  118)9/19( 160)7/26)                                 (گاهی(بلی)  65تا 35(
  248)5/10(     19)2/3(       68)6/11(   77)0/13(   84)0/14(خیر                                                         
  236)100(   590)100(     585)100(   594)100(  600)100(جمع                                                         

  

)                    کمترین- بیشترین(مقدار      نسبت شانس p متغیر                              
  -                    -زن                          جنس   

              86/4)12/4-74/5(          001/0مرد                                
  -                     -        35تا15)   سال(گروه سنی

  08/1)94/0-26/1(         286/0     65تا35                       
 -                       - گی       روستا         محل زند 

      47/1)26/1-71/1(          001/0شهر                              
  -                     -ضعیف                            

  20/2)48/1- 27/3(          001/0وضعیت اقتصادي متوسط   
  90/8)745/4-68/16(         001/0خوب                           
                              -                      -سواد     بی                      

  32/2)69/1- 18/3(          001/0راهنمایی  سطح سواد        
                                                       93/3)51/2-15/6(           001/0دیپلم                           

  71/8)86/3-65/19(           001/0دانشگاهی                       
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درصـد و در منـاطق روسـتایی از     2/94درصد به  2/75از
نسـبت  . درصد افزایش یافتـه اسـت   3/82درصد به  4/67

افزایش در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شـهري اسـت   
  ).1نمودار(

  1385هاي  مقایسه روند استفاده از کمربند ایمنی طی سال: 1نمودار
 بین مناطق شهري و روستایی استان گلستان 1388الی        

  بحث  
در این بخش استفاده ازکمربند ایمنی و برخی عوامل 
دموگرافیک مرتبط با آن و همچنـین رونـد تغییـرات آن    

مورد بحـث و بررسـی   ) 1388الی  1385(سال  4در طی 
 100در مجموع در ایـن اسـتان بـه ازاي هـر     . گرفتقرار
نفر در صورت نشستن در صندلی جلوي خودرو  86نفر، 

 ازکمربند ایمنی استفاده می) ینراننده یا سرنشعنوان به (
نمایندکه در مردان بیش از زنان و در مناطق شهري بیش 
از مناطق روستایی است و اسـتفاده از آن در افـراد سـنین    

سـال رونـد رو بـه افزایشـی      4باال بیشتر اسـت و در طـی   
ــل شــاخص   .داشــته اســت ــه وتحلی ــاري  تجزی ــاي آم ه
اســتفاده  نشــان داد کــه عــدم) 1380الــی 1379( ســالهاي

تـرین دالیـل رایـج در     ازکمربند ایمنـی، یکـی از عمـده   
کشور ماست که منجر بـه ضـربه سـر تـا      سوانح ترافیکی

  .گردد می درصد 8/49
تایج این مطالعه سبب شد تا مسئوالن قانون اسـتفاده  ن 

کـه   )10(به اجرا بگذارنـد  1384ازکمربند ایمنی را سال 
ان ردیف جلـوي  بر اساس آن تمامی رانندگان و سرنشین

  نتایج. خودروها مکلف به استفاده ازکمربند ایمنی شدند

ــات   ــی مطالع ــی ) 11(برخ ــان م ــال   نش ــه اعم دهدک
سبب افـزایش  مستمرمقررات و افزایش میزان جریمه ها، 

  .  گردد می استفاده ازکمربندي ایمنی
حـاکی از  ) 12(مطالعه انجـام شـده در کشـورآمریکا    

کمربنـد ایمنـی    تبط با بستنکه اعمال قوانین مر آن است
ــزان    ــزایش می ــه اف ــده، منجــر ب ــزایش اعمــال بازدارن و اف

درصد گردیـده   1/9استفاده از کمربندي ایمنی به میزان 
اي در زمینـه اسـتفاده    اجراي برنامـه هـاي مداخلـه    .است

ازکمربند ایمنـی توسـط مجـامع و سـازمان هـاي متـولی       
ز آن، ارتقــاي ســالمت ، در افــزایش میــزان اســتفاده ا    

  ). 13(مؤثرگزارش شده است
هـاي عمـومی و اعمـال     آموزش مردم از طریق رسانه

قوانین توسط پلیس بـه طـور چشـمگیري سـبب افـزایش      
    ). 14(استفاده از کاله ایمنی طی یک سال گردیده است 

در مطالعات انجام شده درکشور هندوستان نشان داده 
در سـنین  شدکه اکثر قربانیان ناشی از حوادث راننـدگی  

همچنین در کشـور اسـپانیا   . )15(سال قرار دارند 37تا 18
سـال   39تـا 15بیشترین صدمات ترافیکی درگـروه سـنی   

بیشترین مـرگ و میـر    درکشور قطر. )16(رخ داده است
سـال   40تـا 10ناشی از حوادث راننـدگی در گـروه سـنی   

مشاهده شده است که عدم استفاده از کمربنـد ایمنـی از   
مطالعـات   نتـایج ایـن  ). 7(آن بوده اسـت  اي عوامل زمینه

کـه   بـه طـوري   ،باشد می ي حاضر مطالعههمسو با نتایج 
سال نسبت بـه گـروه    35تا  15مطالعه گروه سنی  این در

بـا  . انـد  کـرده  کمتراسـتفاده  سنی باالتر، ازکمربند ایمنی
کشـور   هـاي انسـانی   توجه بـه اینکـه جوانـان از سـرمایه    

ثري در زمینه آمـوزش و  شوند، اقدامات مؤ محسوب می
  .گیرد صورت باید اعمال مقررات در مورد آنان می

ــتفاده         ــزان اس ــه مقایســه می ــدکی در زمین مطالعــات ان
ازکمربند ایمنی بین مردان و زنان انجام شده است؛ ولـی  
مطالعه ما حاکی از آن است که استفاده از آن در مـردان  

 ي در آینـده تر اگرچه مطالعات وسیع. بیشتراز زنان است
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ازکمربنـد   در مورد علت استقبال کمتر زنـان در اسـتفاده  
نظر مـی رسـد کـه زنـان      به ولی ،ایمنی باید به عمل آید

کننـد و لـذا خطـر     عمدتاً در محدوده شهر رانندگی مـی 
-عدم اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی را کمتـر احسـاس مـی      

استفاده بیشتر ازکمربند ایمنـی در منـاطق شـهري     .نمایند
 ت به مناطق روستایی در مطالعه ما نشـانگر آن اسـت  نسب

که آگاهی و آموزش مردم در مورد مزایـاي اسـتفاده از   
گذشته مؤثر بوده و در این بین به دلیل  هاي آن طی سال

اینکه مردم شهري نسبت به مردم روستایی از سطح سواد 
و آگاهی بـاالتري برخوردارنـد و  بـه سـالمتی و ایمنـی      

ــتر   ــه بیش ــود توج ــتر    خ ــتفاده بیش ــه اس ــدام ب ي دارند،اق
  . نمایند ازکمربند ایمنی می

در طی چنـد سـال مطالعـه، افـزایش معنـی دار رونـد        
نشانگر اقدامات مـؤثر پلـیس از    ،استفاده ازکمربند ایمنی

ه انجـام شـده در   عـ مطال. نظرآموزش و جریمه بوده است
ایران رونـد رو بـه کاهشـی را در میـزان مـرگ و میـر و       

ــ ــدمات تصـ ــال ادفاتصـ ــی از سـ ــاي ترافیکـ  1383(هـ
 نشـان داده اسـت و ایـن مطالعـه عامـل اصـلی      ) 1386الی

کاهش میزان مرگ و میر را ناشی از افـزایش اسـتفاده از   
  .)17( کمربند ایمنی اعالم نموده است

  گیري نتیجه
سال مطالعه ما، استفاده از کمربند ایمنـی بـه    4در طی

ــزایش نشــان  85/3ازاي هــر ســال  . دهــد مــیدرصــد اف
استفاده ازکمربند ایمنی در شهرها بیشتراز روسـتاها و در  

ــان اســت  ــه شــدن اســتفاده از . مــردان بیشــتر از زن نهادین
ــتفاده از آن    ــزایش اس ــه اف ــد رو ب ــی و رون ــد ایمن کمربن

              .باشد دراستان گلستان قابل توجه می
  تشکر و قدردانی

شـده توسـط   این مقاله حاصـل پـژوهش هـاي انجـام            
واحد مدیریت بیماري هاي غیر واگیر در حـوزه معاونـت   

  416183که بر اساس مجوز شماره بهداشتی دانشگاه است
وسیله از معاونـت محتـرم     اجازه انتشار یافته است که بدین

 تمـامی بهداشتی دانشگاه علوم پزشـکی اسـتان گلسـتان و    
کـه در اجـراي تحقیـق     کارکنان آن حوزه در سطح استان

 صمیمانه تشـکر و قـدردانی بـه عمـل     ،اند مکاري نمودهه
  .آید می
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Abstract   
Background and Objective: After suffering from some diseases,car accident is the most 
common cause of mortality in Iran.Using safety seat belt has a considerable role in reducing 
the injuries.This study has been established for comparing the trend of safety belt use from 
2007to 2010 in Golestan province.                                                                                                                 
Material and Methods: This population-based cross-sectional study was carried out on 3999 
subjects aged 15-65,during four years,in 11 urban and rural public health centers.They were 
selected by stratified and cluster sampling. Interviewers recorded the data using a all of them 
filled demographic data sheet,and were asked whether they asked seat belt or not.We used 
Chi-2 test to compare the frequencies and regression logistic to estimate seat belt use odds 
ratio.            
Results: The rate of seat belt use in the years of 2007, 2008, 2009 and 2010 were 71%, 
69.8%, 74.5 and 86.4%, respectively.The difference is signficant(P<0.01) safety belt use 
during the four years increases by 15.4%. This increase in urban area is 19% while in rural 
area is 14.9%. In under 35-year-old group,the increase is 17.85% and in over 35 is 14.3% .In 
2010,using seat belt in men was more than women, by 14.8%.                                                                                                                     
Conclusion: Using safety belt increased by 3.85% for each year.It,s use in urban higher that 
rural are,and in institutionalization to use the safety belt and a growing trend to use clear men 
more them women was reported.Interalization horizon in the province in reducing mortality 
from accidents will open of using seat belt and it,s increasing use is considerable  in this 
Province.                                                                                                                              
Keywords: Seal belt, Driver, Vehicle, Golestan Province 
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