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Aims Due to the accidental nature of carbon monoxide poisoning, the number of victims of such 
events may be more than one person and in many cases, the victims have a kin relationship. 
According to the Iranian civil laws, determining the death time priority is essential for the 
diagnosis of inheritance, and therefore inquiries should be taken from forensic centers. The 
aim of this study was to determine the death time priority and its diagnostic criteria in victims 
of carbon monoxide poisoning.
Instruments & Methods This research is a descriptive cross-sectional and retrospective study. 
In this study, all cases of death due to carbon monoxide poisoning, referred to the forensic 
medicine centers of Tehran province during 2012-2016 were investigated and the records of 
deceased in the joint events were separated. Then the information was recorded in the checklist 
and analyzed by SPSS 19 software.
Findings Of the 846 deaths due to carbon monoxide poisoning in 674 accident, 131 (35.8%) 
cases had more than one victim. There was some kind of kin relationship between the victims 
in 65.6% of cases and this relationship was of a first-degree kinship (82.6%). In 23.3% of 
events involved the victims with a kin relationship, inquire about the death time priority was 
conducted and in 70.0% of the cases, the results were reported as relative and the highest 
diagnostic criterion was only age (40.0%) and in 20.0% of cases, the conditions were merely 
environmental. 
Conclusion It is necessary for forensic examiners to know probable the inquiries about 
the death time priority in such events and they should pay enough attention in their expert 
opinions, to the role of individual and environmental factors and their impact on accelerating 
the process of death.
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  چکيده
 انیانقرب تعداد منواکسیدکربن، گاز با اتفاقی مسمومیت ماهیت دلیلبه اهداف:
 دیخویشاون با نسبت مواقع از بسیاری در و نفر یک از بیش است ممکن حوادث

 راث،و تشخیص برای فوت تاخر و تقدم تعیین ایران، مدنی قوانین باشد. بنا بر
 هدف این پژوهش،. شودمی استعالم قانونی پزشکی از بارهاین  در و بوده ضروری

 حوادث قربانیان در آن تشخیصی معیارهای و فوت تاخر و تعیین تقدم
  بود. منواکسیدکربن با مسمومیت
 تمامی نگر،گذشته و مقطعی صورتبه توصیفی پژوهش این در ها:ابزار و روش

 مراکز به ارجاعی منواکسیدکربن، با مسمومیت علتبه مرگ موارد هایپرونده
 متوفیات هایپرونده و بررسی ۱۳۹۱-۹۵های سال در تهران استان قانونی پزشکی

با  و ثبت تنظیمی لیستچك در اطالعات شد. سپس تفکیک مشترک حوادث در
  شد. آنالیز 19	SPSS افزارنرم
 ۱۳۱ حادثه، ۶۷۴ناشی از مسمومیت با منواكسیدكربن در  مرگ ۸۴۶ از ها:یافته
 نسبت نوعی موارد %۶۵٫۶ داشتند. در قربانی یك از بیش) %۳۵٫۸( حادثه

 %۳/۲۳ در. برقرار بود یك نوع طبقه از )%۸۲٫۶( و عمدتاً  قربانیان بین خویشاوندی
 تهصورت گرف فوت تاخر و تقدم درباره استعالم حوادث دارای قربانیان خویشاوند،

نها ت تشخیص معیار بیشترین و اعالم نسبی صورتبه نتیجه آنها، %۷۰٫۰ در كه
  .بود محیطی شرایط موارد صرفاً  %۲۰٫۰ در و )%۴۰٫۰( سن
 ربانیانق فوت تاخر و تقدم درباره استعالم قانونی الزم است پزشكان گیری:نتیجه

كارشناسی خود  نظریات صدور هنگام حوادث را محتمل دانسته و گونهدر این 
 ریعتس و تاثیر آنها در محیطی و فردی فاكتورهای نقش ای بهشایسته التفات
  فوت بنمایند.  روند

	منواكسیدكربن، استعالم، تقدم و تاخر فوت، معیار تشخیص ها:کلیدواژه
  

  ۲۹/۲/۱۳۹۸ دريافت:تاريخ 
  ۲۰/۵/۱۳۹۸ :تاريخ پذيرش

  aliziaie@ymail.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه 
 كنندگیتحریك بدون اثر و مزهبی بو،بی رنگ،بی گاز منواكسیدكربن

 .است هوا حجمی جرم از كمتر كمی آن حجمی جرم كه است
 ها،اتومبیل دود ها،سوزیآتش منواکسیدکربن، منابع ترینشایع
 زغال مانند سوختن حال در مواد ناکامل سوختن و خراب هایبخاری
 تولید باعث فسیلی هایسوخت ناقص احتراق .[1]است

 رکیبیت میل دلیلبه و شده اکسیدکربندی جایبه منواکسیدکربن
 دنب در تواندمی آن کم هایغلظت حتی هموگلوبین، به گاز این زیاد
 تا ۲۰۰ منواکسیدکربن به اتصال برای هموگلوبین تمایل. یابد تجمع
 مسمومیت داروها، از بعضی و الكل از پس .است اکسیژن برابر۳۰۰
 كه است مسمومیتی ترینشایع احتماالً  منواكسیدكربن با

   .[2]دارد كار و سر آن با معمول طوربه قانونی پاتولوژیست

 مرگ مورد ۸۳۶ ایران، قانونی پزشکی سازمان آماری سالنامه حسب
 هامرگ کل %۵/۱ حدود( ۱۳۹۵ سال در گاز این با مسمومیت از ناشی
ور كش قانونی پزشکی مراکز به) غیرطبیعی هایمرگ %۳/۲ تقریباً  و

   .[3]است شده ارجاع
 اثر رب كه هموگلوبین در افرادیكربوكسی خونی كلی سطوح طوربه

 گاز، ینا منبع به بسته اند،كرده فوت منواكسیدكربن با مسمومیت
 تفاوتم بسیار فرد سالمتی وضعیت و افتاده اتفاق مرگ كه شرایطی
 انسدادی هایبیماری به مبتال كه افرادی و مسن افراد در. است
 تواندمی %۲۰-۳۰ خونی سطوح هستند، كرونری عروق یا ریه مزمن
  .[1]شود مرگ به منجر
-۶۰ زیر اشباع میزان با ندرتاً  سال ۶۰ زیر سن با سالم بنیهقوی افراد
 اشباع پایین هایمیزان در است ممكن مسن میرند. افرادمی ۵۰%

 برای دیگری علت كه موارد بعضی در و شده فوت) %۳۰ حدود در(
 امر این علت. است بوده %۲۵ تنها اشباع میزان نشده، یافت مرگ
 یتظرف از قسمتی وقتی كه ایگونهبه باشد؛ خونیكم است ممكن
 رفیت،ظ باقی شود،می اشباع منواكسیدكربن توسط اكسیژن انتقال
 نیز اردمو بعضی در. نیست هابافت به كافی اكسیژن انتقال به قادر

 یك و داشته قرار ایشكننده وضعیت در پیری، دچار میوكارد
 رد نوزادان. شود آن نارسایی باعث تواندمی نیز نسبی هیپوكسی

 باالتر ستنف تعداد علتبه شاید كه میرندمی پایین نسبتاً  هایمیزان
 دامنه. باشد منواكسیدكربن ترسریع جذب نتیجه در وآنها 
 یك در مثالً  است؛ نامنظم كامالً  و گسترده كشنده، هایغلظت
 اب افراد در حتی ولی میرند،می هم كنار در قربانی چند یا دو محیط،
 هر. دشومی دیده متفاوتی اشباع درصد مشابه بدنی فیزیك و سن
. بیانجامد ترپایین اشباع مرگ در درصد به تواندمی بیماری نوع

 هایبیماری سایر و تنفسی نارسایی كرونر، عروق هایبیماری
 اثر رد كه هاییبیماری. هستند هاییبیماری چنین جزء كنندهناتوان

 هایبیماری یا میوكارد نارسایی مثل( شوندمی تشدید هیپوكسی
 عالوه. هستند دخیل مرگ حدوث در نیز ،)تنفسی مجاری انسدادی

 نیز الكل و آورخواب داروهای مثل هامسمومیت سایر ها،بیماری بر
  . [2]دارند تشدیدكننده اثر

 از قربانیان اجساد در) رنگصورتی( روشن قرمز نعشی کبودی
 در را منواکسیدکربن با مسمومیت قوی ظن که است هاییشاخص
 بررسی شدنمثبت از پس و انگیزدبرمی معاین پزشکان ذهن

 بدون معموالً  متوفی، خون نمونه در هموگلوبینکربوکسی
 لیلدبه. شودمی صادر دفن جواز و تعیین فوت علت کالبدگشایی

 آن از که( مسمومیت نوع این سروصدایبی و اتفاقی ماهیت
 قربانیان تعداد است ممکن ،)شودمی یاد نیز خاموش مرگ عنوانبه
 زا بسیاری در و بوده نفر چند حتی و نفر یک از بیش حادثه هر در

   .باشند داشته یکدیگر با خویشاوندی نسبت مواقع
 اسالم، مقدس شرع از منبعث ایران، مدنی قوانین بنا بر
خویشاوندی  نسبت با متوفیات از هر یک فوت زمان شدنمشخص

 و وراث تعیین منظوردر حوادث جمعی بهآنها  تاخر و تقدم و
 در حقوقی و قضایی استعالم لذا و است ضروری و الزم االرث،سهم
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حسب این مواد . گرفت خواهد صورت قانونی پزشکی از بارهاین 
 ) و۸۶۱ سبب (ماده و نسب: است امر دو ارث قانونی، موجب

 مادر و پدر -۱اند: طبقه سه برندمی ارث نسب موجب به كه اشخاصی
 -۳و  آنها اوالد و خواهر و برادر و اجداد -۲اوالد،  اوالد و اوالد و

 ). وارثین۸۶۲ (ماده آنها اوالد و خاالت و اخوال و عمات و اعمام
اشد نب كسی قبل طبقه وارثین از كه برندمی ارث وقتی بعد طبقه
 هر برندمی ارث سبب موجب به كه اشخاصی جمله ). از۸۶۳ (ماده
). ۸۶۴ باشد (ماده زنده دیگری فوت حین در كه است زوجین از یك

 ۸۷۳ مواد در توانمی همچنین الزام در تعیین تقدم و تاخر فوت را
  .[4]نمود نیز مالحظه ارث به مربوط مدنی قوانین از ۸۷۷ تا

 و پزشکی کافی مستندات فقدان همراهبه کالبدگشایی عدم
 ،شدگانفوت طبی موثق سوابق به دسترسی عدم و آزمایشگاهی
 چالش اب را فوت تاخر و تقدم مورد در قضایی استعالم به پاسخگویی
   نماید.می مواجه

 لکن شده، انجام ایران در این مسمومیت مورد در معدودی تحقیقات
 و فراوانی کلی بررسی به محدودآنها  اتفاق به قریب اکثریت
 دمتق منظر از رویکردی هیچ یک و اندبوده آن دموگرافیک هایمولفه
 قوانین خاص ویژگی به عنایت با لذا. اندنداشته قربانیان فوت تاخر و

 اطالعات حصول در که این بر عالوه حاضر، پژوهش ایران، در مدنی
 از ناشی) قربانی یک از بیش با( جمعی حوادث از مشخص آماری

 زیابیار تواندمی بود، خواهد مثمر ثمر منواکسیدکربن با مسمومیت
 و دمتق تعیین در استفاده مورد مستندات علمی اعتبار از مناسبی
ر با ه قضایی استعالمات به پاسخگویی در قربانیان فوت تاخر

 کسب برای پیشنهادهایی نیز مقصودی (از جمله موضوع ارث) و
 برای کارشناسی پاسخ صدور منظوربه اعتمادتر قابل علمی هاییافته
  .دهد ارایه بازماندگان حقوق احقاق

 ایمعیاره و فوت تاخر و این پژوهش با هدف تعیین تقدمبنابراین 
جام منواکسیدکربن ان با مسمومیت حوادث قربانیان در آن تشخیصی

  شد.
  

  هاابزار و روش
 و مقطعی صورتبه و توصیفی ایمطالعه که پژوهش این در

 مسمومیت علتبه مرگ موارد هایپرونده تمامی است، نگرگذشته
 در هرانت استان قانونی پزشکی مراکز به ارجاعی منواکسیدکربن، با

 هایپروندهآنها  میان از شد و بررسی ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۱ هایسال
 اصلح اطالعات و تفکیک با بیش از یك قربانی حوادث در متوفیات

 تنظیمی ثبت لیستچك در مندرج متغیرهای شامل حادثه، هر از
   شد.

 پزشکی، مختلف هایجنبه تا شد تالش شدهلیست تهیهدر چك
 ثحواد قربانیان فوت تاخر و تقدم تعیین در که حقوقی و قانونی

  . ودش گرفته نظر در تاثیرگذارند، منواکسیدکربن با مسمومیت
 حادثه، تعداد شامل نوع، علت، مكان و زمان بررسی مورد متغیرهای

 سبتن درمانی، وجود مرکز آنان به و انتقال حادثه قربانیان جنسیت و
حادثه و طبقه خویشاوندی (بنا بر قانون  قربانیان بین خویشاوندی

 حادثه، نحوه قربانیان فوت با رابطه در شكایت مدنی ایران)، وجود
 های آزمایشگاهی، درخواستبردارینمونه انجام و اجساد معاینه
 وجود حادثه، صحنه در قانونی پزشکی قضایی، حضور پرونده
صی تشخی و معیارهای آن به پاسخ فوت، نحوه تاخر و تقدم استعالم
 ایرس پزشکی و طرح کمیسیون تشكیل استفاده، درخواست مورد

 غیرهب( حادثه قربانیان از یك هر فوت با رابطه در قضایی هایپرسش
بود كه همگی از محتویات و مندرجات ) فوت تاخر و تقدم از

 لشام هرانت های متوفیات در مراكز پزشكی قانونی استانپرونده
 ایهآزمایشگاه هایگزارش اجساد، معاینه و كالبدگشایی هایگزارش
 گزارش بستگان، اظهارات فرم شناسی،آسیب و شناسیسم

 ستعالما هاینامه و کیفری و بالینی هایپرونده تصاویر بیمارستانی،
  . شد های صادره استحصالو جوابیه قضایی

 انتشار تا اطالعات آوریجمع زمان از مراحل پژوهش، تمامی در
 وردمآنها  هایپرونده که متوفیاتی مشخصات سایر و هویت نتایج،
 مالحظات حفظ زمینه این در و ماند محرمانه گرفت، قرار بررسی
   .بود همواره مد نظر اخالقی
 نظارت تحت كامل طوربه هالیستچك تكمیل و هاپرونده آوریجمع
 امكان حد در تا پذیرفت صورت نویسندگان مستقیم و دقیق

  نشود. خارج دسترس از اطالعاتی
 افزارنرم از استفاده با رایانه، در ورود از پس شدهآوریهای جمعداده
   .گرفت قرار آنالیز مورد 19	SPSS آماری

  

   هایافته
 حادثه ۶۷۴ در با منواكسیدكربن مسمومیت در اثر مرگ مورد ۸۴۶ از

، ۱۳۹۱-۹۵های سال طی تهران استان قانونی پزشكی مراكز ارجاعی به
با احتساب  كه قربانی بود یك از بیش دارای) %۳۵٫۸( مورد ۱۳۱

جمعیت استان تهران در زمان مطالعه، شیوع آنها به میزان تقریباً 
 میلیون) محاسبه شد. دردر یك ۲هزار نفر (۱۰۰ازای هر حادثه به ۲/۰

حادثه با منشا  ۱۱اتفاقی و  صورتبه) %۹۱٫۶( حادثه ۱۲۰ این میان،
 انتشار ترین علت حوادث رانامشخص پدید آمده بود. عمده

و پس از آن  )%۹۳٫۱( ناقص احتراق اثر در منواكسیدكربن
با  ترتیببه  پاییز و داد و و زمستان) تشكیل می%۴٫۶سوزی (آتش
  ترین فصول وقوع حوادث بودند.شایع %۲۳٫۷ و ۵۸٫۱%

 این حوادث شواهدی %۸٫۴ بود. در ۲ به ۳ یباً تقر زن به نسبت مرد
 از شكایت طرح آنها %۲۹٫۸ و در درمانی مركز به قربانیان انتقال از

 در قربانیان از نفر یك حداقل فوت با رابطه در بستگان سوی
  شد. مالحظه هاپرونده مستندات

هموگلوبین، ارسال بررسی كربوكسی از غیربه) %۳۷٫۴( حادثه ۴۹ در
 )%۱۴٫۳ و %۶۷٫۳ ترتیب(به شناسیآسیب و شناسیسم هاینمونه
 در صحنه قانونی پزشكی عوامل ،)%۱٫۵( حادثه ۲ جزبه بود. شده انجام

 از شواهدی )%۱۱٫۵( حادثه ۱۵ در تنها و نداشتند حضور حادثه
  . داشت وجود قانونی پزشكی مستندات در قضایی پرونده درخواست

بیشترین مكان وقوع حادثه بودند. حوادث مورد منزل و محل كار، 
 )مورد ۹۵( قربانی داشتند كه اكثریت آنها نفر ۳۰۳ مطالعه مجموعاً 
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 با حوادث، اجساد تمامی قربانیان %۶۲٫۶قربانی بودند. در  دارای دو
مورد بررسی قرار گرفت.  كالبدگشایی با %۲۸٫۲در  ظاهری و معاینه
ز ا تمامی یا برخی بین خویشاوندی نسبت حوادث نوعی %۶۵٫۶ در

حوادث دارای قربانیان  %۸۲٫۶برقرار بود كه در  آن حادثه قربانیان
از قوانین  ٨٦٢با ماده خویشاوندی مطابق  یك طبقهخویشاوند، 
حوادث دارای قربانیان خویشاوند  %۲۳٫۳شد. در  احراز مدنی ایران

مقام قضایی دارای بیش از یك قربانی) از سوی  كل حوادث ۱۵٫۳%(

ر د صورت گرفته بود كه قربانیان فوت تاخر و تقدم درباره استعالم
موارد  %۱۵٫۰نسبی و در  صورتاستعالم به نتیجه این موارد ۷۰٫۰%
 كور،مذ قضایی پاسخ به استعالمات طور قطعی اعالم شده بود. دربه

 و تقدم تشخیص معیار تنهایی) بیشترینقربانیان (به سنی فاكتور
له حادثه (عمدتاً فاص فیزیكی محیط تنها شرایط ذكر بود و فوت تاخر

 رتبهم محل استقرار جسد نسبت به منبع تولید منواكسیدكربن) در
  ). ۱قرار داشت (جدول  بعدی

  
طی  انپزشکی قانونی استان تهر حوادث مسمومیت با منواكسیدكربن با بیش از یك قربانی، ارجاعی به مراكز مطلق و نسبی متغیرهای مربوط به فراوانی توزیع  )١جدول 
  ١٣٩٥الی  ١٣٩١های سال

  درصد  تعداد  متغیرها
	مكان حادثه

	۶/۷۲	۹۵	منزل
	۸/۱۶	۲۲	محل كار

	۸/۳	۵  داخل خودرو
  ۳/۵  ۷  سایر موارد
  ۵/۱  ۲  نامشخص

	۱۰۰	۱۳۱	جمع
	تعداد قربانیان حادثه

	۶/۷۲	۹۵	دو نفر
	۷/۲۳	۳۱	سه نفر
  ۸/۳  ۵  چهار نفر
	۱۰۰	۱۳۱	جمع

	نحوه معاینه اجساد
	۶/۶۲	۸۲	یهمگی ظاهر 

	۲/۲۸	۳۷	ییهمگی کالبدگشا
  ۲/۹  ۱۲  بعضی ظاهری و بعضی كالبدگشایی

	۱۰۰  ۱۳۱	جمع
	نسبت خویشاوندی

	۶/۶۵	۸۶	بله
	۵/۲۷	۳۶	خیر

  ۹/۶  ۹  نامشخص
	۱۰۰  ۱۳۱	جمع
	خویشاوندی طبقه

	۶/۸۲	۷۱	طبقه یك
	۴/۱۷	۱۵	طبقات باالتر

	۱۰۰  ۸۶	جمع
	خر فوتااستعالم تقدم و ت

	۳/۲۳	۲۰	بله
  ۷/۷۷  ۶۶  خیر
	۱۰۰	۸۶	جمع

	نتیجه استعالم
  ۰/۱۵  ۳  عدم تعیین

  ۰/۷۰  ۱۴  نسبی
  ۰/۱۵  ۳  قطعی
	۱۰۰	۲۰	جمع

	یمعیارهای تشخیص
  ۰/۱۵  ۳  عدم تعیین

  ۰/۴۰  ۸  سن
  ۰/۵  ۱  های معاینه و كالبدگشایییافته

  ۰/۲۰  ۴  یطیشرایط مح
  ۰/۵  ۱  سن و سابقه طبی

  ۰/۱۰  ۲  سن و شرایط محیطی
  ۰/۵  ۱  نامشخص

	۱۰۰	۲۰	جمع
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ن برای تعیی پزشكی درخواست تشكیل كمیسیون حوادث %۱۰٫۰در 
 تاخر و تقدم از غیربه حوادث %۳٫۱ تقدم و تاخر فوت قربانیان و در

  .دبو شده مطرح قضایی مرجع سوی از نیز دیگری هایپرسش فوت،
  

  بحث 
 جمله از( ایران مدنی قوانین در ارث با مرتبط قانونی مواد به توجه با

 شدنمشخص لزوم از حكایت كه) ۸۷۷ تا ۸۷۳ و ۸۶۴ تا ۸۶۱ مواد
 خویشاوندی، نسبت با جمعی حوادث قربانیان فوت تاخر و تقدم
 است ممكن ، این موضوع[4]آنان دارد االرثسهم و وراث تعیین برای
  . شود واقع قضایی استعالم مورد
كی پزش كارشناسان و معاین پزشكان كه شد مشخص پژوهش این در

 وتف تاخر و تقدم درباره قضایی استعالم احتمال تنها بهنه قانونی
شاره ا وجود بلكه با اند،حوادث توجه الزم نداشته گونهاین  قربانیان

فوت  درون تسریع درآنها  تاثیر و محیطی و فردی فاكتورهای نقش به
 این ای بهبایسته و شایسته پزشكی، التفات تخصصی در متون
 نیز خود كارشناسی نظریات صدور و نظرات اظهار در موضوع
  نمایند. نمی

 شرع از منبعث ایران، در ارث به مربوط جاری مدنی هرچند قوانین
 تواندمی نیز اسالمی ممالك سایر در احتماالً  و بوده اسالم مقدس
 از پیش، حین و پس آمدهعملبه هایبررسی در لكن باشد، برقرار
 تاخر و تقدم تعیین دیدگاه با مشابهی تحقیقات مطالعه، این اجرای
 با جمعی از جمله مسمومیت در حوادث قربانیان فوت

 چه درآن مشابه(مورد استناد  تشخیصی معیارهای و منواكسیدكربن
 بررسی متغیرهای و) اشاره شده اپزشكی به آنه تخصصی متون
 ایی،قض پرونده درخواست شكایت، وجود خویشاوندی، طبقه و نسبت
  . نشد مالحظه غیره و حادثه صحنه قانونی در پزشكی حضور

 درجاتمن از این مطالعه با جانبی حاصل نتایج تطبیق با این حال در
 یرز مطالب پژوهشگران، تحقیقات و تخصصی مقاالت علمی، متون
  است:  ذكر قابل
 در استان تهران منواكسیدكربن با مرگبار مسمومیت حادثه ۶۷۴ از
 از بیش دارای) %۳۵٫۸( حادثه ۱۳۱ ،۱۳۹۵ الی ۱۳۹۱ هایسال طی
آنها  %۹۱٫۶بود كه  )۲ به ۳ زن به مرد تقریبی (با نسبت قربانی یك

 وقوعبه ) %۵۸٫۱( زمستان فصل و )%۷۲٫۶( منزل در و اتفاقی
 شدهنجاما تحقیقات از حاصل هاییافته با نتایج این. بودند پیوسته
  داشتند.  باالیی نسبتاً  مطابقت 5]‐[9سایر محققان توسط
 بود گرفته صورت حوادث %۸٫۴ در درمانی مركز به قربانیان انتقال
 ایمالحظهقابل مغایرت [10]همکاران و ویلسونمطالعه  نتایج با كه
) بررسی مورد عوامل مرتبط با جامعه در تفاوت از ناشی احتماالً (

   داشت.
 تعیین ظاهری معاینه صورتبه قربانیان تمامی حوادث، %۶۲٫۶ در

جز به(شناسی سم هایبردارینمونه آنها %۳۷٫۴ در و شدند تكلیف
 رایب شناسیآسیب و) هموگلوبینكربوكسی بررسی آزمایش برای

 ایجنت با هایافته این. بود آمده به عمل از قربانیان برخی یا تمامی
  داد.  نشان نسبی همخوانی [11]همکاران و اندرسونبررسی 

 %۹۳٫۱ كه بود اتفاقی نوع از) %۹۱٫۶( حادثه ۱۲۰ تحقیق حاضر در
 آمده وجودبه  سوزیآتش دنبالبه %۴٫۶ و ناقص احتراق اثر درآنها 
 دلیلبه احتماالً ، [12	,11	,9]مطالعات دیگر هاییافته با نتایج این. بود

  نداشت.  سازگاری بررسی، مورد ساختار جوامع در تفاوت
 عاینهم نحوه در تفاوت مختلف، معاین پزشکان توسط اجساد معاینه

 و مشابه مستندات های آن، كمبودیافته ثبت قربانیان حادثه و
 نسبت اعالم و اظهار حادثه، عدم یك به مربوط هایپرونده در معتبر

 انتظامی و بستگان -مراجع قضایی سوی از قربانیان خویشاوندی
 حادثه قربانیان یك اجساد حوادث و ارسال از تعدادی در متوفیات

له یكدیگر، از جم از مالحظه قابل زمانی تاخیر با قانونی پزشكی به
 حداقلبه و كاهش منظورموارد محدودیت در پژوهش بودند كه به

 هالیستچك تكمیل و هاپرونده آوریجمع شد آنها سعی رساندن
 ذیردپ صورت نویسندگان مستقیم و دقیق نظارت تحت كامل طوربه
  .نشود خارج دسترس از اطالعاتی امكان حد در تا

 ا اظهارب بایستمی كشور قانونی پزشكی كه سازمانبا عنایت به این 
 مرتبط مسایل مستدل در و علمی هایگواهی صدور و دقیق نظرات

 ذیل موارد باشد، قضاییه قوه توانمند كارشناسی بازوی پزشكی با
  شود:می ارایه پیشنهاد عنوانبه
 هر در بلكه منواكسیدكربن با مسمومیت حوادث در تنهانه -۱

 مرگ حدوث نسبی همزمانی كه قربانی یك از بیش ای باحادثه
 قدمت و فوت دقیق زمان درباره قضایی استعالم احتمال و قربانیان

 یلدال به چه و وراثت انحصار با هدف چه( یكدیگر به نسبت تاخر و
 ورمنظبه باید بود، خواهد مطرح) حادثه هر خاص شرایط بنا بر دیگر
 یمحیط و فردی مستندات كلیه آوریجمع كارشناسی، برای پاسخ
 این. نمود اقدام) تخصصی علمی مراجع و منابع مطابق با( موثر

 صحنه در الزم هایبردارینمونه و مشاهدات از توانندمی مستندات
 تبرمع سوابق بررسی اجساد، كالبدگشایی و معاینه هنگام حادثه،
 استحصال حوادث قضایی هایمحتویات پرونده و قربانیان طبی

ای انتظامی بر  -شود. بنابراین برقراری تعامل الزم با عوامل قضایی
  گونه حوادث مفید خواهد بود. های این حضور در صحنه

 

با هدف دریافت  اجساد كلیه جمعی حوادث در كه این بر عالوه -۲
 تفوت، باید تح تاخر و نتایج موثر برای پاسخ به استعالم تقدم

ل های قابند در برخی مناطق محدودیتقرار گیرند (هرچ كالبدگشایی
 به كامل وقوف برای است صالح دركی در این خصوص وجود دارد)،

 انپزشك تمامی اقدامات توسط آرا، تشتت از پیشگیری و اطالعات
   پذیرد. صورت پزشك مجرب و ترجیحًا با نظارت یك

 

 فیزیكی محیط و اجساد از مناسب آزمایشگاهی هایبردارینمونه -۳
 مستندات تكمیل راستای در مفید اطالعات كسب منظوربه حادثه
 پژوهش، این موضوع مورد در. بود خواهد ارزشمند بسیار الزم
ارایه  و منواكسیدكربن میزان تعیین برای محیط هوای از گیرینمونه
 نقش صورت كمی،هموگلوبین بهكربوكسی اشباع میزان گزارش
 فوت تاخر و تقدم استعالم به كارشناسی نظر اظهار در بسزایی
   داشت. خواهد حادثه قربانیان

 حوادث به و مناسب رویكرد صحیح نحوه آموزش در است بدیهی -۴



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران یائیض یعل ۱۵۶
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(از جمله حوادث مسمومیت با منواكسیدكربن و سوانح  جمعی
 متخصصان و كارشناسان ترافیكی كه شیوع باالیی دارند) برای

 مكنم و دارند فعالیت متوفیات معاینات حوزه در كه قانونی پزشكی
 و قضایی استعالمات به پاسخ مقام در كارشناس عنوانبه است
   .دارد را خود ویژه جایگاه و نقش قرار گیرند، حقوقی

 معيارهای تعيين درباره هايیپژوهش طراحی باشود پیشنهاد می
 انواع در آنها كسب مناسب هایروش و فوت تاخر و تقدم تشخيص
 كارشناسی نظرهای اظهار ارتقای راستای در جمعی، حوادث مختلف

 .نمود اقدام خصوص اين در قضايی استعالمات به
  

  گیری نتیجه
 ربانیانق فوت تاخر و تقدم درباره استعالم قانونی الزم است پزشكان

 نظریات صدور هنگام حوادث را محتمل دانسته و گونهدر این 
 و فردی فاكتورهای نقش بهای شایسته كارشناسی خود التفات

  فوت بنمایند. روند تسریع و تاثیر آنها در محیطی
  

 جناب از تا دانندمی واجب خود بر نویسندگان مقالهتشكر و قدردانی: 
 هران،ت استان قانونی پزشكی ارجمند كل مدیر پاشاقادی دكتر آقای
 رسیدگی و عملكرد ارزیابی گرامی رییس ساالری دكتر آقای جناب
 ترممح كاركنان تهران، استان قانونی پزشكی كل اداره شكایات به
 ستانا قانونی پزشكی آزمایشگاهی تشخیصی و مركز بایگانی و آمار
 و محمدپور ،نظری ،ابراهیمی آقایان و منشعزیزی خانم( تهران

 خانم ،)شهریار شهرستان قانونی پزشكی مركز( اكبری آقای ،)جهانیان
 زیزع کارکنان و) ورامین شهرستان قانونی پزشكی مركز( حسینی
 اهخانم( ایران قانونی پزشكی سازمان پژوهشی و آموزشی معاونت
 ،آمار ارایه در كه) كرمی و دمابی آقایان و نزیمی و صالحی، زعفرانی
 مساعدت پژوهش این اجرایی و اداری مراحل و هاپرونده آوریجمع
(رییس گروه  خادمینمودند و همچنین آقایان گرانقدر  همكاری و

(كارشناس ارشد حقوق خصوصی  معبودیآمار و خدمات ماشینی) و 
شكایات ستاد سازمان  به رسیدگی و عملكرد در اداره كل ارزیابی

   .نمایند قانونی ایران) سپاسگزاری پزشكی
 اخالق كمیته در ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ موضوع پژوهش مورختاییدیه اخالقی: 

 سازمان پزشكی قانونی ایران تایید و پزشكیزیست هایپژوهش در
   .یافت اختصاص آن به IR.LMO.REC.1396.46 شناسه

  بین نویسندگان مقاله تعارض منافع وجود نداشت. تعارض منافع: 
گر شناس/پژوهش(نویسنده اول)، روشعلی ضیائی  سهم نویسندگان:

(نویسنده  بشیر نازپرور)؛ %٦٠اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (
(نویسنده نبئی  حسین )؛%٢٠دوم)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر اصلی (

  )%٢٠سوم)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر اصلی (
های اجرای این مطالعه توسط مركز تحقیقات هزینهمنابع مالی: 

  پزشكی قانونی ایران تامین شده است. 
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