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چكيده

ــورها است. در كشور ايران نيز اين آسيب ها بعد از بيماريهاي  ــياري از كش ــوانح ترافيكي جاده اي يكي از علل مهم مرگ در بس زمينه و هدف: س
ــالمند) آسيب پذيرترين فرد در آسيب  ــال (س ــت. در اين بين، افراد باالي 60 س قلبي- عروقي دومين علت مرگ و اولين علت عمر هدر رفته اس
ترافيكي هستند كه احتمال ناتواني جسمي و مرگ براي آنان باال مي باشد. با توجه به روند افزايشي شمار سالمندان در كشور و استان كردستان، 
ــناختي سالمندان فوت شده طي دوره هفت ساله (88-82) در استان براي برنامه ريزي هاي  ــي ويژگي هاي جمعيت ش هدف از اين مطالعه بررس

آينده بود.
روش بررسي: در اين پژوهش مقطعي( توصيفي - تحليلي(، به روش سرشماري، پرونده كليه سالمندان فوت شده ناشي از آسيب ترافيكي مورد 
ــتي، ويژگي هاي دموگرافيكي، مكان، زمان حادثه و علت نهايي فوت و غيره گردآوري و در  ــتفاده از چك ليس ــپس با اس ــي قرار گرفت. س بررس

نهايت با استفاده از نرم افزار spss  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از بين 509 مورد سالمند متوفي، بيش از سه چهارم فوت شدگان (77/2 ٪) مرد بودند. بيشترين علت فوت ضربه به سر (54/3 ٪) و بيش 
از نيمي از فوت شدگان (54/1 ٪) قبل از رسيدن به بيمارستان فوت كرده بودند، همچنين ارتباط آماري معني داري بين جنس متوفيان و وضعيت 

(p< 0/05) آنان حين حادثه وجود داشت بطوري كه همه رانندگان مسن  فوت شده مرد بودند
ــي جمعيت  ــتاني و از طرفي روند افزايش ــن و همچنين فاز پيش بيمارس ــه به درصد باالي فوت در بين مردان، عابرين مس ــا توج ــري: ب نتيجه گي

سالمندان، انجام برنامه هاي آموزشي و پيشگيري در اين گروه سني حايز اهميت مي باشد.
كلمات كليدي: سالمند، اپيدميولوژي، آسيب ترافيكي
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مقدمه

سوانح ترافيكي جاده اي يكي از علل مهم مرگ در بسياري ازكشورهاي 
دنيا است. تعداد افراد كشته شده در اين حوادث، ساليانه بيش از 1/27 
ــي كه تعداد افراد  ــود، در حال ــون نفر در جهان تخمين زده مي ش ميلي
ــادل مجموع جمعيت  ــت كه مع ــروح بين 20 تا 50 ميليون نفر اس مج
ــد (1). سازمان جهاني بهداشت پيش بيني  پنج شهربزرگ دنيا مي باش
ــت كه در سال 2020 تعداد سالهاي توام با معلوليت و ناتواني  ك  رده اس
ــماني به علت تصادفات رانندگي از رتبه نهم به سوم خواهد رسيد  جس
ــور ايران نيز اين آسيب ها بعد از بيماري هاي قلبي- عروقي  (2). در كش

دومين علت مرگ و اولين علت عمر هدر رفته است (3).
ــك فاكتورهايي شناخته شده است كه  ــيب هاي ترافيكي ريس براي آس
ــرعت غير  ــادي، عوامل دموگرافيك، س ــامل: عوامل اجتماعي اقتص ش
ــت (4). از جمله مهم ترين عوامل دموگرافيكي موثر در  مجاز و غيره اس
آسيب هاي ترافيكي سن و جنس مي باشد (5). از نظر گروه سني، نشان 
داده شده كه اين آسيب ها بيشتر در گروههاي فعال اقتصادي، جوانان، 

و افراد باالي60 سال رخ مي دهد (6) .
ــال سالمند اطالق  ــعه به افراد باالي 60 س ــورهاي در حال توس در كش
مي شود كه سازمان بهداشت جهاني آنها را به سه گروه تقسيم مي كند: 
ــالمند جوان)، 90-75 (سالمند) و افراد بيش از  ــال (س افراد74-60 س
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90 سال (سالمند سالخورده) (1). طبق آمار سازمان ملل متحد در سال 
ــالمند وجود داشته و پيش بيني شده تا  2000، حدود 590 ميليون س
ــال 2025 از مرز يك ميليارد و يكصد ميليون نفر تجاوز خواهد كرد  س

.(7)
ــان مي دهند كه روند سالمند شدن جمعيت  ــاخص هاي آماري نش ش
ــاس سرشماري سال 1375  ــور ما نيز آغاز شده بطوريكه بر اس در كش
ــالمندان باالي 60 سال حدود 6/6 ٪ كل جمعيت را شامل مي شدند  س
ــال 1385 اين ميزان به 7/3 ٪ رسيده و پيش بيني مي شود تا  كه در س

سال 1429  به 24/9 ٪ برسد (8).
ــدن جمعيت افزايش قابل توجهي در شمار سالمندان استفاده  با پير ش
ــاده وجود دارد (9).  ــين و هم عابر پي كننده از جاده هم بعنوان سرنش
ــال 1/29 برابر  ــنين 69-65 س ــان دادند كه رانندگان س مطالعات نش
بيشتر در خطر تصادفات مرگبار و سن 85 سال در مقايسه با سن 49-

ــال بيشتر در معرض خطر هستند (10). در سال 2002 در سرتا  40 س
سر دنيا 193478 فرد مسن بدنبال جراحات ناشي از تصادفات رانندگي 
ــت. آسيب هاي ترافيكي دليل  فوت كردند كه 6 ٪ از كل مرگها بوده اس
عمده مرگ افراد مسن نيست بلكه بر حسب سهم آنها در كل جمعيت، 
ــن بيشتر در معرض مرگ ناشي از تصادفات جاده اي خصوصا  افراد مس

به عنوان استفاده كنندگان آسيب پذير جاده، هستند (1). 
امروزه موضوع حوادث در سالمندان از اهميت بااليي برخوردار مي باشد 
چرا كه اوال جمعيت سالمندان رو به افزايش است ثانيا تحرك و سبك 
ــيب جدي قرار مي دهد  ــالمندان آنها را در معرض خطر آس زندگي س
ــي در مورد مرگ و مير  ــالهاي اخير مطالعات كل ــي در س (11). از طرف
ــي  ــت ولي بررس ــور انجام گرفته اس ــي از حوادث ترافيكي در كش ناش
ــيب ها در سالمندان كشور صورت  محدودي در خصوص تلفات اين آس
گرفته است در استان كردستان نيز تابحال بررسي انجام نشده است به 
ــخص نمودن وضعيت جمعيت  ــن دليل مطالعه حاضر با هدف مش همي
شناختي سالمندان فوت شده ناشي از آسيب هاي ترافيكي استان انجام 
ــه براي برنامه ريزيهاي  ــا بتوان برآورد دقيق تري در اين زمين گرفت ت

آينده داشت.

روش بررسي

مطالعه حاضر از نوع مقطعي )توصيفي –تحليلي) و جامعه مورد مطالعه 
ــده ناشي از آسيب هاي ترافيكي طي سالهاي  شامل سالمندان فوت ش
ــماري، اطالعات كليه  ــتان كردستان بود كه به روش سرش 88-82 اس
ــي  قرار گرفت. با استفاده از چك ليستي  ــالمندان مذكور مورد بررس س
كه حاوي متغيرهايي مانند جنس، شغل، سطح تحصيالت، زمان حادثه، 
ــوت و ... بود، از  ــيب ديده، علت فوت و محل ف ــل حادثه، عضو آس مح
اطالعات موجود در پزشكي قانوني استخراج، سپس كليه اطالعات مورد 
مطالعه (88-82) در برنامه Access يكپارچه شدند درنهايت با استفاده 

از نرم افزار SPSS   ورژن 16 آناليز گرديد.

ــه و تحليل داده ها  در دو بخش توصيفي و تحليلي صورت گرفت.   تجزي
در مورد آناليز توصيفي متغيرهاي كمي، شاخصهاي ميانگين و انحراف 
معيار و براي داده هاي طبقه اي و رتبه اي، فراواني هاي مطلق و نسبي 
ــبه گرديد و در مورد آناليز تحليلي، با متغير هاي اسمي و رتبه اي  محاس
ــامل ارتباط آماري بين نوع كاربر جاده با جنس و گروه هاي سني از  ش
ــتفاده شد. براي قضاوت آماري بين متغير ها P كمتر  آزمون كاي دو اس

از 0/05 مالك قضاوت قرارگرفت.  

نتايج

ــكي قانوني 509 مورد  ــورد مطالعه (88-82) در پزش ــال هاي م طي س
ــال ثبت شده بود،  ــي از حوادث ترافيكي در افراد باالي 60س مرگ ناش
ــوادث ترافيكي طي  ــي از ح ــده ناش ــه معادل 12 ٪ كل افراد فوت ش ك
ــالمند، مرد بودند. از  ــدگان س ــدت مورد مطالعه بود. 77/2 ٪ فوت ش م
ــني، 43/3 ٪ سن 70-60 سال، 39/8 ٪ سن 80-70سال،  نظر توزيع س
ــال و 3/4 ٪ باالي 90 سال سن داشتند. از نظر  ــن90-80 س 13/4 ٪ س
سطح تحصيالت هم اكثرا بيسواد (78/6 ٪) يا در حد ابتدايي (15/5 ٪) 
ــر (54/3 ٪) و سپس  ــترين علت فوت، ضربه به س ــواد داشتند. بيش س
ــده بود. محل فوت 54/1 ٪ از  ــتگي هاي متعدد (25/5 ٪) ثبت ش شكس
فوت شدگان قبل از رسيدن به بيمارستان (محل حادثه يا راه انتقال به 
بيمارستان) بود (جدول 1). از نظر وضعيت متوفي در هنگام حادثه هم، 

اكثرا عابرين پياده (55 ٪) و سرنشين خودرو (32/4 ٪) بودند.
از لحاظ توزيع زماني رخداد حادثه منجر به فوت، فصل پاييز (30/8 ٪) 
ــهريور و آبان  ــپس ش ــتان (30/5) و ماه هاي مهر (11/8 ٪) و س و تابس

(10/6 ٪) بيشترين درصد فوت را داشتند.
ــيب هاي ترافيكي از سال  ــي از آس ــاس نمودار 1 درصد فوت ناش بر اس
ــت بطوريكه در سال  ــته اس ــال 1384 روند به افزايش داش 1382 تا س

ــع فراواني مطلق و نســبي مرگ ناشــي از  جــدول 1 -  توزي
ــوت در بين  آســيب هاي ترافيكي برحســب محل ف
ــالمندان فوت شده ناشــي از آسيب هاي ترافيكي  س
ــتان كردستان طي  ثبت شــده در پزشكي قانوني اس

سالهاي 82-88
فراواني مطلق (درصد)مكان فوت
(40/5) 206 صحنه حادثه

(13/7) 70راه انتقال به بيمارستان
(44) 224بيمارستان
(1/8) 9خانه

 (100) 509كل
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ــيده بود، سپس در فاصله سالهاي  ــترين درصد مرگ رس 1384 به بيش
ــروع به كاهش نموده و مجددا در  ــال 1387 با نوساناتي ش 1384 تا س

سال 1388 افزايش يافته بود.
بررسي ارتباط بين جنس و وضعيت متوفي ها (جدول 2) نيز نشان داد 
ــالمند فوت شده مرد بودند و  ــال 88 -82 همه رانندگان س كه، طي س
ــين خودرو و عابر پياده بودند. از نظر آماري هم اين ارتباط  زنان، سرنش

.(P< 0/05) معنادار بود
ــني در بين كاربران راه هم (جدول 3)، با افزايش سن،  از نظر توزيع س
ــينان خودرو فوت شده بيشتر ولي  ــپس سرنش درصد عابرين پياده و س
ــاري هم ارتباط معناداري  ــد رانندگان كاهش يافته بود از نظر آم درص

.(P<  0/05) وجود داشت

بحث

ــالمندان يك مشكل بزرگ است كه نيازمند  ــايل نقليه با س برخورد وس
ــي هاي بيشتري است. با افزايش سن، سالمندان در خطر بيماري  بررس
ــتند (12). در اين  و بطور بيولوژيكي كاهش واكنش و عكس العمل هس

ــت با حوادث ترافيكي در سالمندان  مطالعه ما ويژگيهايي كه ممكن اس
ــن و جنس)، زمان رخداد  ــد از جمله اطالعات شخصي (س مرتبط باش
ــتفاده كننده از جاده، محل فوت و  ــال، فصل و ماه)، نوع اس حادثه (س

غيره بررسي كرديم.
از كل مرگ هاي ثبت شده ناشي از آسيب هاي ترافيكي (مورد 4357) 
ــبت به كل  ــالمند بودند كه نس ــالهاي مورد مطالعه 509 نفر س طي س
ــت كه در مطالعه قدير  ــي از اين حوادث 12 ٪ اس موارد مرگ و مير ناش
زاده و همكاران 16 ٪ (13)، در انگلستان در سال 1998 حدود 25/4 ٪ 
ــني در اين  بود (14)  كه مي تواند به دليل جمعيت باالي اين گروه س

مناطق باشد.
ــان يافته هاي پژوهش  ــاي دموگرافيكي آنچه كه در مي ــر ويژگيه از نظ
ــم گيرتر از همه بود توزيع فراواني افراد فوت شده بر حسب جنس  چش
بود به طوري كه نسبت مرگ و مير مردان در جامعه مورد مطالعه 3/3 
ــابه مطالعه قديرزاده در سالهاي 87-85 بود  برابر زنان بودكه تقريبا مش
(13) ولي در مطالعه سال هاي 2010-2004 چين كه سالمندان آسيب 
ديده در اثر حوادث ترافيكي را بررسي كرده بود حدود 53/4 ٪ قربانيان 
ــال1385   ــماري س ــردان بودند (12) با توجه به اينكه بر طبق سرش م

جدول 2- تعيين ارتباط بين جنس ووضعيت متوفي، در سالمندان فوت شده ناشي از آسيب هاي ترافيكي ثبت شده در پزشكي 
قانوني استان كردستان طي سالهاي 82-88

كلنامعلوم (درصد)سرنشين (درصد)عابرپياده (درصد)راننده (درصد)جنسيت/وضعيت متوفي 
مرد

زن

52 (13/3)

0

215 (54/8)
65 (55/5)
P = 0/001

114 (29/1)
51 (4/6)

11 (2/8)
1 (0/9)

 X2= 23/8

392
117

ــالمندان فوت شده ناشي از آسيب هاي ترافيكي ثبت شده در سيستم پزشكي قانوني  نمودار 1- روند تغييرات فراواني نســبي س
استان كردستان طي سالهاي 82-88

.

.

.

.
.

.

.
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ــتان (51 ٪ در مقابل 49 ٪)  ــان اس ــبي جمعيت مردان و زن ــع نس توزي
ــتر در بيرون از منزل  ــبت به زنان بيش ــد و از طرفي مردان نس مي باش
ــي جامعه و منطقه  ــرايط فرهنگ ــت دارند همچنين با توجه به ش فعالي
ــتر مردان و در نتيجه افزايش  مورد مطالعه، همين امر موجب تردد بيش

احتمال آسيب در آنها نسبت به زنان مي شود. 
از نظر ساير متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك در اين مطالعه، نزديك به 
80 ٪ فوت شدگان بيسواد بودند كه نسبت به مطالعه كشوري سال87-
ــتري (64/3 ٪) بود (15). فراواني زياد قربانيان بيسواد را  85 درصد بيش
ــتان (22/6 ٪) دانست كه  ــي از آمار باالي بيسوادي در اس مي توان ناش
نشان از رابطه سواد و حادثه دارد و مي توان با افزايش سطح تحصيالت 
ــيب هاي  ــي از آس و همچنين آموزش قوانين رانندگي ميزان تلفات ناش

ترافيكي را كاهش داد.
يافته قابل توجه ديگر مطالعه حاضر، فراواني مرگ در بين عابرين پياده 
بود (55 ٪)، كه تقريبا مشابه مطالعه كشوري (56/9 ٪) سال هاي85-87 
ــد علت اين پديده به دليل كمي تحرك، ديد  ــت. بنظر مي رس (15) اس
ناكافي و نقص در تخمين سرعت وسايل نقليه و همچنين كمبود پلهاي 
ــب سالمند جهت تردد از عرض خيابان اين گروه سني  عابر پياده مناس

باشد. 
ــيدن به  ــالمند بيش از نيمي از آنها قبل از رس ــورد مرگ س از 509 م
ــبت به مطالعه قديرزاده در كشور  ــتان فوت كرده بودند كه نس بيمارس
ــان از باال بودن شدت آسيب به  ــت كه نش ــتري اس (46 ٪) درصد بيش
ــتان بوده  ــا در راه انتقال به بيمارس ــوت در صحنه و ي ــن و ف مصدومي
ــي ناكافي و به موقع به خدمات اورژانس،  ــت. از سوي ديگر دسترس اس
كمبود امكانات امداد و نجات اعم از كاركنان و تجهيزات و كمبود تعداد 

پايگاههاي اورژانس از ديگر داليل مهم اين موضوع مي باشد
ــال ضربه به سر (54/3 ٪) ثبت  ــش س ــترين علت فوت طي اين ش بيش
ــده بود كه در مطالعه قديرزاده (49/4 ٪) و برزيل (36/7 ٪) با درصد  ش

ــبت به مطالعه حاضرنيز ضربه به سر گزارش شده بود (16)  كمتري نس
كه علت را مي توان سرعت باالي وسيله نقليه در برخورد با عابر پياده و 
يا عدم استفاده از كيسه هوا و كمربند ايمني در سرنشينان يا رانندگان  

ذكر كرد. 

نتيجه گيري

با توجه به روند رو به رشد حوادث رانندگي در افراد مسن در سال آخر 
ــوادان و عابرين پياده، ضروري است  مطالعه و فراواني مرگ در بين بيس
ــانه هاي عمومي، آموزش  ــامل آموزش مداوم از طريق رس اقداماتي ش
ــب پلهاي عابر  ــرام حقوق عابرين و نيز نص ــدگان در خصوص احت رانن
پياده مناسب سالمندان درسطح شهرستانها صورت گيرد. عالوه بر اين 
ــيدن به بيمارستان،  با توجه به فوت قابل توجهي از قربانيان قبل از رس
ــيدن  ــاني و زمان رس ــتر در مورد نحوه امدادرس ــام مطالعات بيش انج
امدادگران و يا ميزان استفاده از كمربند ايمني در مشخص نمودن علت 

آمار باالي فوت قبل از رسيدن به  بيمارستان مفيد باشد
ــاي اين پژوهش ناكامل بودن پرونده ها از نظر ثبت ايام  از محدوديت ه
ــتفاده يا  ــاعت رخداد حادثه و همچنين اس هفته كه حادثه رخ داده، س
عدم استفاده رانندگان يا سرنشينان از كمربند ايمني مي توان ذكر كرد 

و  ديگر اينكه اطالعات به سختي در اختيار ما قرار گرفت.

تشكر و قدرداني
ــه عزيزاني كه ما را در انجام اين پژوهش  ــر خود الزم مي دانيم از كلي ب
ياري نموده اند به ويژه مديريت و پرسنل محترم پزشكي قانوني استان 
ــكي اروميه تشكر و  ــگاه علوم پزش ــتان ومعاونت پژوهشي دانش كردس

قدرداني نما ييم.

جدول 3 - تعيين ارتباط بين سن و وضعيت متوفي، در سالمندان فوت شده ناشي از آسيب هاي ترافيكي ثبت شده در پزشكي 
قانوني استان كردستان طي سالهاي 82-88

كلنامعلوم (درصد)سرنشين (درصد)عابرپياده (درصد)راننده (درصد)سن/ وضعيت متوفي
60-6424 (20/7)40 (34/5)47 (40/5)5 (4/3)116
65-6914 (13/3)50 (47/6)38 (36/2)3 (2/9)105
70-748 (6/3)75 (59/1)42 (33/1)2 (1/6)127
75-792 (2/6)52  (68/4)21 (27/6)1 (1/3)76
80-843 (5/4)40 (71/4)12  (21/4)1 (1/8)56
85-89010 (83/3)2 (16/7)012
90-941 (20)4 (80)005
95<09 (75)3(25)012

P   =0/00  X2 = 54/2
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Abstract

Background: Traffic injuries are noticeable events in most countries. In Iran, traffic injuries After heart disease 
are the second cause of death and first cause of wasting life. The elderly are the most vulnerable people in traffic 
injuries who among them, death and disability are high. Due to the increased number elderly in the country, the aim 
of this study was to evaluate demographic characteristics of the elderly died of traffic accidents over a period of seven 
years (2003-2009) in Kurdistan province of Iran.

Methods: In this cross sectional study (descriptive- analytical), by census method, all cases of dead elderly were 
studied. Then, by using a check list for demographic characteristics, location, time of the incident and the cause of 
death were collected and data was analyzed by spss software finally.

Findings: Among 509 dead elderly, more than three fours (77.2 ٪) were male. Most of fatal accidents were 
head trauma (54.3 ٪) and half of them occurred before transferring to the hospital (54.1 ٪). There was a significant 
relationship between sex of victims and their status of in accident so that all older drivers who died were men (p<0.05). 

Conclusions: According to the high rate of death among men, older pedestrians and pre-hospitalize phase, 
conducted training programs for prevention in this age group is important
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