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مقدمه :در سالهاي اخير استفاده از دوچرخه به عنوان وسيله نقليه سبک و سالم مورد استقبال بيشتري قرار گرفته است .اما متاسفانه توجه کمتر
به رعايت ش��رايط ايمني اس��تفاده از اين وس��يله ،آمار باالي مرگ مير در بين دوچرخه سواران را در پي داشته است .هدف اين مطالعه نشان دادن
شرايط پرخطر هنگام دوچرخه سواري و نواحي آسيب پذيرتر در هنگام استفاده از دوچرخه و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش سوانح ناشي از
دوچرخه سواري ميباشد.
روش کار :در اين مطالعه توصيفي -تحليلي ،آمار و اطالعات موجود در سازمان پزشكي قانوني ايران در فاصله زماني فروردين  1389تا اسفند
 1391با استفاده از آزمون  chi-squareو توصيف فراواني دادهها در نرم افزار  spssنسخه  ،20مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج :بررس��ي آمارها نش��ان دهندهي  526مورد مرگ دوچرخهس��وار در فاصله زماني مورد مطالعه ميباشند .متوسط در هر سال تعداد  188نفر
در اثر حوادث ناش��ي از دوچرخه س��واري کشته ش��دهاند 93/5 .درصد از مرگها ناشي از برخورد دوچرخه با يك وسيله نقليه موتوري در حال
حركت ميباش��د .از تعداد  526مورد مرگ دوچرخهس��وار  480نفر آنها ( 91/3درصد) ضربه به سر داشتهاند .در اين بررسي نشان داده شد ضربه
به سر شايعترين عامل مرگ دوچرخهسوارها بوده است.
بحث و نتيجه گيري :بررس��ي اين آمار و نيز آمار به دس��ت آمده از مطالعات مش��ابه در بعضي کشورهاي ديگر نشان ميدهد که منطقه سر بسيار
مس��تعد وارد آمدن ضربه اس��ت .مسلم ًا تعداد و شدت اين آسيبها به وسيله پوش��يدن كاله ايمني كاهش مييابد .برنامهريزي در ايجاد قوانين و
بهبود امکانات مربوط به دوچرخه س��واري باعث افزايش اس��تفاده از دوچرخه ،به عنوان يک وس��يله حمل و نقل و هم زمان يک ورزش و نيز
کاهش در ميزان حوادث مرتبط با دوچرخه ميشود.
واژگان کليدي :مرگ و مير ،دوچرخه سوار ،آسيب به سر
وصول مقاله92/5/26 :

تاييد مقاله93/12/4 :

نويسنده پاسخ گو :عضوهيات علمي مركز تحقيقات پزشكي قانوني ،سازمان پزشکي قانوني کشور ،تهران ،ايران
شماره تماس05138425946 :

Arya_hedjazi@yahoo.com

مقدمه
دوچرخه وسيلهاي اس��ت که به آساني ميتوان به آن دسترسي داشت
و از جه��ت اين که فرد اس��تفاده کننده از نيروي بدني خود اس��تفاده
ميکند ،در س�لامت جس��مي و رواني افراد تاًثير شاياني دارد .از طرف
ديگ��ر چون دوچرخه هيچ س��وختي مصرف نميکند ،ميتواند س��بب
کاه��ش مصرف انرژي و کاهش آلودگي هوا و در نهايت کاهش ترافيک

باش��د .در عين که دوچرخه س��واري مزيتهاي متعددي دارد ،به دليل
عدم محافظت بدن دوچرخه س��وار ،وس��يلهاي نس��بتاً پرخطر است به
ط��وري که صدمات ،جراحات و مرگ دوچرخه س��وران در کش��ورهاي
مختلف دنيا گزارش شده است ( .)1با اين که حدود يک سوم تصادفات
در سراسر دنيا مربوط به عابران پياده و دوچرخه سواران است ،تنها در
 68کش��ور دنيا سياس��تهايي در جهت امنيت عابران پياده و دوچرخه
س��واران اتخاد شده اس��ت ( .)2بيش��ترين حوادث مربوط به دوچرخه
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س��واران در سنين بين  9تا  15سال بوده است و به طور معمول سوانح
دوچرخه س��وران در مردان دو برابر زنان گزارش شده است ( .)3ميزان
اس��تفاده از دوچرخ��ه در مناطق مختلف متفاوت اس��ت .در آمريکا در
حالي که فقط يك درصد از حمل و نقل درون ش��هري و برون ش��هري
توسط دوچرخه صورت ميگيرد به طور ساليانه حدود  51500تصادف
ناش��ي از دوچرخ��ه س��واري و  800م��رگ روي ميده��د ( .)4برآورد
ش��ده است که تصادفات ناش��ي از دوچرخه س��واري از سال  2005تا
 2010حدود  5ميليارد دالر به اقتصاد آمريکا آس��يب زده اس��ت (.)5
در کش��ور ما نيز به دليل حضور دوچرخه س��واران در معابر ،خيابانها
و جادههايي که مخصوص عبور و مرور وس��ايل نقليه موتوري هس��تند،
ميزان تصادفات و مرگ ناشي از دوچرخه سواري مخصوص ٌا در کودکان
و پسران جوان زياد اس��ت ( .)6تجربيات بعضي کشورها نشان ميدهد
ک��ه مطالعات تفصيلي بر روي محيط ،ش��رايط وقوع و نحوه مرگهاي
مرتبط با دوچرخه س��واري ميتواند حاوي ديدگاههايي باشد که منجر
به اتخاد تدابيري براي کاهش تصادفات مرتبط با دوچرخه سواري باشد.
درمطالعه حاضر مرگهاي مرتبط با دوچرخهسواري کل کشور در دوره
زماني  1389 - 1391بررس��ي شده است .هدف نويسندگان دستيابي
به جزئيات و ارائه ديدگاههايي است که منجر به کاهش مرگهاي ناگوار
مرتبط با دوچرخه سواري در کشور بوده است.

مواد و روشها
ب��ه منظور بررس��ي مرگ و مير دوچرخه س��وارها در ي��ك دوره زماني
 3س��اله از فروردين  1389تا اسفند  1391اس��ناد موجود در سازمان
پزش��كي قانوني ايران مورد بررس��ي قرار گرفت .برطبق قوانين موجود
در ايران كليه مرگهاي ناش��ي از تصادفات بايد توس��ط پزشكي قانوني
به منظور تعيين دقيق علت فوت بررس��ي ش��وند .در اين مطالعه كليه
مرگهايي كه در آن متوفي دوچرخهسوار بوده است ،مورد بررسي قرار
گرفته است .اطالعات مربوط به اين مرگها از فرمهاي طراحي شده كه
ش��امل اطالعات دموگرافيك و نيز اطالعات مربوط به تصادف است ،به
دست آمده اس��ت .اطالعات دموگرافيك شامل سن ،جنس و اطالعات
مربوط به تصادف شامل محل تصادف ،نوع خودروي درگير و نحوه وقوع
تصادف از اين فرمها استخراج شده است.
ساير اطالعات استفاده شده در اين آناليز شامل تاريخ تصادف و ساعت
تصادف ميباش��د .مح��ل وارد آمدن ضربه و علت نهايي فوت ،توس��ط
اتوپس��ي تعيين شده اس��ت .علل نهايي فوت در اين مطالعه به  6گروه
طبقهبندي ش��ده است؛ ضربه به س��ر ،شكستگيهاي متعدد ،خونريزي
داخلي ،سوختگي ،تحت بررسي و ساير.
در اي��ن مطالعه كلي��هي فوتيهايي كه عامل دوچرخ��ه در آن مداخله
داش��ته است وارد مطالعه شدند و اطالعات مربوط به آنها مورد تجزيه
و تحليل قرار گرفت.
ضربه به سر ش��امل ضربههاي وارد آمده به مغز ،جمجمه ،اسكالپ و يا
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صورت ميباش��د .به علت تعداد اندك مرگهاي ناش��ي از ساير علل به
جز ضربه به سر ،گروه ديگر علل مرگ در اين مطالعه يك گروه در نظر
گرفته شدند و علل مرگ به شكل دو گروه با ضربه به سر و ساير ضربات
طبقه بندي ش��د .محل وارد آمدن ضربه ش��امل ضربه به س��ر ،گردن،
قفسه س��ينه ،شكم ،پش��ت ،لگن ،اندامهاي فوقاني و تحتاني ميباشد.
مرگ ناش��ي از تصادف شامل كليه مرگهاي ثانويه به تروماي تصادف،
صرف نظر از فاصله زماني بين مرگ و وقوع تصادف ميش��ود .اطالعات
به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري  spssنسخه  20بررسي شد.

يافتهها
 -1در بررس��ي انجام ش��ده بر روي پروندهي كش��ته ش��دگان حوادث
رانندگي در فاصله زماني  ،1389 – 1391دوچرخه سواران کشته شده
بر اثر سوانح رانندگي  526مورد اعالم شده است که از اين تعداد 519
مورد مرد (  98/7درصد ) و  7مورد زن ( 1/3درصد) ميباش��ند .توزيع
س��ني آمار دوچرخه سواران کشته شده بر اثر تصادف از  2/5ماه تا 88
سال با ميانگين سني  43/6سال و سن نما 10 ،سال بوده است.
به طور ميانگين در هر س��ال تعداد  176دوچرخه س��وار در اثر تصادف
کش��ته ش��دهاند .اين تعداد در هر سال متفاوت است و از  215مورد در
سال  40/9( 1389درصد) تا  29/5( 155درصد) مورد در سال 1391
متغير است.
با گروه بندي س��نين بر اساس نوع فعاليت نش��ان داده شده بيشترين
درص��د متوفيان ناش��ي از س��انحه دوچرخه س��واري مربوط به س��ن
فعاليت ش��غلي (  64-25سال) با فراواني  36/1درصد و بعد از آن سن
بازنشستگي ( 65سال به باال) با  29/7درصد متوفيان و كمترين مربوط
به س��ن قبل از مدرس��ه ( س��ن قبل از  6س��الگي) با  3درصد فراواني
ميباشد.
بررس��ي از نظر فصل وقوع نشان ميدهد كه  112مورد ( 21/3درصد)
از مرگه��ا در بهار 190 ،مورد ( 31/6درصد) در تابس��تان 148 ،مورد
( 28/1درصد) در طول پاييز و  76مورد ( 14/4درصد) در طول زمستان
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نمودار-2توزيع سن فعاليت دوچرخه سواران فوت شده به تفكيك فصل وقوع حادثه
جدول -1توزيع فراواني سني متوفيان بر اساس نوع فعاليت
فراواني

درصد

درصد قابل
اطمينان

درصد
تجمعي

سن قبل مدرسه

16

3/0

3/0

3/0

سن مدرسه و دبيرستان

124

23/6

23/6

26/7

سن سربازي و دانشگاه

39

7/4

7/4

34/1

سن فعاليت شغلي

190

36/1

36/2

70/3

سن بازنشستگي و
سالمندي

156

29/7

29/7

100/0

بدون پاسخ

1

0/2

جمع كل

526

100/0

اتفاق افتاده اس��ت .بيش��ترين تعداد مرگ در تابستان و كمترين تعداد
مرگ در زمستان بوده است.
نمودار  2نش��ان ميدهد در فصل بهار گروه س��ني زير  6س��ال (گروه
س��ني قبل از مدرس��ه) با  37/5درصد از كل حوادث در اين فصل ،در
فصل تابس��تان گروه س��ني  18-6سال (گروه س��ني در سن مدرسه و
دبيرس��تان) با  41/9درصد از كل حوادث در اين فصل ،در فصل پاييز
گروه س��ني  65س��ال به باال (گروه سني بازنشس��تگي و سالمندي) با

جدول  -2بررسي سطح معني داري رابطه بين متغيرها
Value

df

Asymp. Sig.
)(2-sided

ناحيه آسيب ديدگي در بدن و علت
فوت

216/178

10

0/000

نحوه وقوع حادثه و ناحيه آسيب
ديدگي در بدن

31/389

12

0/002

 33/3درص��د از كل ح��وادث منج��ر به فوت در اين فص��ل و در فصل
زمستان گروه س��ني  64-25سال (گروه سني فعاليت شغلي) با 17/4
درصد از كل موارد در اين فصل ،بيش از سايرين در معرض فوت بر اثر
سانحه دوچرخه سواري قرار گرفته اند.
از نظر ساعت تصادفات 36 ،درصد تصادفات بين ساعت  13تا  18بعد از
ظهر و  19تا  24شب به يک اندازه اتفاق افتاده است و کمترين درصد
مربوط به ساعت  1تا  6صبح وقوع يافته است.
نح��وه وقوع تصادف  492م��ورد از مرگها ( 93/5درص��د) «مرتبط با
ترافيك» گزارش شدند .مرگهاي مرتبط با ترافيك به شكل مرگهاي
ناش��ي از برخورد دوچرخه با يك وسيله نقليه موتوري در حال حركت
تعريف ميشود 25 .مورد باقيمانده ( 44/8درصد) به شكل «غيرمرتبط
با ترافيك» گزارش ش��دهاند .و  10/8درصد به صورت س��اير و نامعلوم
گزارش ش��ده اند .مرگهاي «غيرمرتبط با ترافيك» مرگهايي اس��ت
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پيوس��ت  -1ميانگين س��ني دوچرخه سواران متوفي بر حسب نوع س��انحه و محل آسيب ديدگي در بدن بر اساس آمار سازمان
پزشكي قانوني در سالهاي  89تا 91
سن
ناحيه آسيب ديده در بدن

سر

محلي غير از سر

سر و نواحي ديگر

كل

نحوه وقوع

ميانگين

تعداد

انحراف استاندارد

برخورد وسايل نقليه با يكديگر

43/4571

239

24/91596

برخورد وسيله نقليه به شيء ثابت

32/5000

4

18/69938

برخورد با حيوان

14/0000

1

0

واژگوني وسيله نقليه حامل متوفي

37/5000

8

19/82062

ساير

73/5000

2

16/26346

نامعلوم

55/6667

3

10/01665

كل

43/3628

257

24/67743

برخورد وسايل نقليه با يكديگر

38/2857

42

23/82383

برخورد وسيله نقليه به شيء ثابت

33/5000

2

34/64823

واژگوني وسيله نقليه حامل متوفي

11/2500

4

8/01561

سقوط وسيله نقليه حامل متوفي

1/0000

1

0

ساير

42/5000

2

34/64823

كل

35/4118

51

24/42882

برخورد وسايل نقليه با يكديگر

47/3876

209

26/89738

برخورد وسيله نقليه به شيء ثابت

35/2500

4

32/06634

واژگوني وسيله نقليه حامل متوفي

23/0000

1

0

نامعلوم

32/0000

2

9/89949

كل

46/9074

216

26/87371

برخورد وسايل نقليه با يكديگر

44/6903

490

25/78464

برخورد وسيله نقليه به شيء ثابت

33/8000

10

24/38032

برخورد با حيوان

14/0000

1

0

واژگوني وسيله نقليه حامل متوفي

28/3077

13

20/02242

سقوط وسيله نقليه حامل متوفي

1/0000

1

0

ساير

58/0000

4

28/43707

نامعلوم

46/2000

5

15/57883

كل

44/0501

524

25/74692

كه در آن وس��يله نقليه موتوري در حال حركت نقش��ي ندارد و شامل
برخورد دوچرخهسوار با شيء ثابت يا سقوط از دوچرخه يا واژگوني آن
يا برخورد دوچرخه سوار با حيوان ،ميشود .از اين تعداد  10مورد (1/9
درصد ) برخورد وسيله نقليه با شيء ثابت 1 ،مورد ( 0/2درصد) برخورد
با حيوان 14 ،مورد ( 2/7درصد ) واژگوني و س��قوط وسيله نقليه و 10
مورد (  2درصد ) به صورت ساير موارد و نامعلوم گزارش شده است.
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ناحيهي س��ر ش��ايعترين مكان وارد آمدن ضربه بوده است .اين بررسي
نشان داد از تعداد  524مورد مرگ دوچرخهسوار  480نفر آنها (91/3
درصد) ضربه به سر داشتهاند.
ضربه به سر شايعترين عامل مرگ دوچرخهسوارها بوده است .به طوري
كه  320مورد ( 60/8درصد) از علل فوت در گزارشات اتوپسي ضربه به
س��ر به طور قطع و  36مورد ( 6/8درصد) ضربه به سر به عالوهي ساير

آريا حجازي و همکاران

پيوست  -2بررسي رابطه علت فوت با ناحيه آسيب ديده در بدن در دوچرخه سواران فوت شده بر اثر تصادف بر اساس آمار
سازمان پزشكي قانوني در سالهاي  89تا 91
علت فوت0
شكستگي
هاي متعدد

تحت
آزمايش

ساير موارد

ضربه به سر به
عالوه عوامل
ديگر

كل

تعداد

220

11

7

2

2

15

257

درصد درون گروهي ناحيه آسيب ديده
در بدن

%85/6

%4/3

%2/7

%0/8

%0/8

%5/8

%100/0

درصد درون گروهي علت فوت0

%68/8

%30/6

%6/4

%33/3

%11/8

%41/7

%49/0

درصد از كل

%41/9

%2/1

%1/3

%0/4

%0/4

%2/9

%49/0

تعداد

5

13

19

1

10

3

51

درصد درون گروهي ناحيه آسيب ديده
در بدن

%9/8

%25/5

%37/3

%2/0

%19/6

%5/9

%100/0

درصد درون گروهي علت فوت0

%1/6

%36/1

%17/3

%16/7

%58/8

%8/3

%9/7

درصد از كل

%1/0

%2/5

%3/6

%0/2

%1/9

%0/6

%9/7

تعداد

95

12

84

3

5

18

217

درصد درون گروهي ناحيه آسيب ديده
در بدن

%43/8

%5/5

%38/7

%1/4

%2/3

%8/3

%100/0

درصد درون گروهي علت فوت0

%29/7

%33/3

%76/4

%50/0

%29/4

%50/0

%41/3

درصد از كل

%18/1

%2/3

%16/0

%0/6

%1/0

%3/4

%41/3

تعداد

320

36

110

6

17

36

525

درصد درون گروهي ناحيه آسيب ديده
در بدن

%61/0

%6/9

%21/0

%1/1

%3/2

%6/9

%100/0

درصد درون گروهي علت فوت0

%100/0

%100/0

%100/0

%100/0

%100/0

%100/0

%100/0

درصد از كل

%61/0

%6/9

%21/0

%1/1

%3/2

%6/9

%100/0

ضربه به سر خونريزي

ناحيه سر

محل آسيب ناحيه اي
در بدن
ديده در
بدن متوفي غير از سر

ناحيه سر
به عالوه
نواحي
ديگر بدن

كل

عوامل ،تعيين شده است.
در جدول توصيف مقايس��ه ميانگينها (پيوس��ت  )1مشاهده ميشود،
ميانگين س��ني متوفيان ناش��ي از برخورد دوچرخه با وس��يله نقليه در
حال حركت44/7 ،س��ال ،برخورد دوچرخه به ش��يء ثابت 33/8 ،سال،
واژگوني دوچرخه متوفي 28/3 ،س��ال و س��قوط از دوچرخه 1 ،س��ال،
ميباشد.
در بررسي رابطه بين دو متغير محل آسيب ديدگي در بدن و علت فوت
ميت��وان گفت با توجه به اين ك��ه مقدار معني داري  x2در اين فرضيه
كمتر از  0/05است به احتمال  95درصد اطمينان اين رابطه معني دار
اس��ت )  .(p value= 0.00و هم چنين در بررسي رابطه بين نحوه وقوع
حادثه و ناحيه آس��يب ديدگي در بدن ميتوان گفت با توجه به اين كه
مقدار معني داري  x2كمتر از  0/05را نش��ان ميدهد اين رابطه نيز به
احتمال  95درصد اطمينان معني دار است ).(p value=0.002

در بررسي بيشتر و با توجه به جدول توافقي پيوست (پيوست )2ميتوان
گفت كه در بين كساني كه از ناحيه سر مصدوم شدهاند 85/6 ،درصد بر
اثر ضربه به س��ر فوت كرده اند .در بين كس��اني كه ضربه به نواحي غير
از سر داشتهاند ،بيشترين تعداد يعني  37/3درصد بر اثر شكستگيهاي
متعدد فوت كردهاند و در بين كس��اني كه هم ضربه به سر داشته اند و
هم ضربه به نواحي ديگر بدن ،بيش��ترين علت فوت يعني  43/8درصد
بر اثر ضربه به سر بوده است.

بحث و نتيجه گيري
در اي��ن مطالعه ،مرگ و مير دوچرخهس��وارها كه در يک دوره زماني3
ساله مورد بررسي قرار گرفت ،چندين يافته كليدي به دست آمد:
در اين تحقيق بررس��يها نشان داد به طور ميانگين در هر سال حدود
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 176دوچرخه سوار در كشور به دليل سوانح فوت كردهاند كه اغلب اين
گ و ميرها در جنس مذكر اتفاق افتاده اس��ت (به ازاي هر  74مرد
م��ر 
ي��ك زن) كه البته اين امر با توجه به اس��تفاده کم خانمها از دوچرخه
قابل پيشبيني اس��ت .ولي بيش��تر بودن مرگو مير پس��رها نسبت به
گ و مير
دختره��ا در گروه س��ني كودكان و نيز بيش��تر بودن آم��ار مر 
جنس مذكر در ساير تصادفات وسايل نقليه اعم از موتور سيكلت و ساير
وس��ايل نقليه موتوري ،مس��تعد بودن جنس مذكر ب��ه انجام رفتارهاي
پرخطر را نشان ميدهد (.)20
به منظور بررس��ي دقي��ق گروههاي در معرض خط��ر حادثه تصادفات
دوچرخه سواري ما گروههاي سني را يك بار به گروههاي  5ساله دسته
بندي نموديم كه نش��ان داد گروه س��ني  10تا  14س��ال بيش از ساير
گروهها  66مورد ( 12/5درصد) و بعد از آن گروه سني  70تا  74سال
با  49مورد ( 9/3درصد) و در مرتبه سوم گروه سني  74تا  79ساله با
 44مورد ( 8/4درصد) ،مورد سانحه منجر به فوت قرار گرفته اند .گروه
س��ني که کمترين ميزان مواجهه با خطر مرگ بر اثر تصادف را داشته،
گروه سني  0تا  4سالهها با  7مورد ( 1/3درصد) گزارش شده ميباشد.
هم چنين يك بار گروههاي س��ني را به گروههاي در س��ن فعاليتهاي
متفاوت ش��امل س��ن قبل از مدرس��ه ،سن مدرس��ه و دبيرستان ،سن
دانش��گاه و سربازي ،سن اشتغال و س��ن بازنشستگي كهنساالن دسته
بندي كرديم كه نشان داده شد گروه سني زير  6سال (گروه سني قبل
از مدرس��ه) در فصل بهار ،گروه س��ني  18-6سال (گروه سني در سن
مدرسه و دبيرستان) در فصل تابستان ،گروه سني  60سال به باال (گروه
س��ني بازنشستگي در كهنساالن ) در فصل پاييز و گروه سني 60-25
س��ال (گروه سني فعاليت شغلي) در فصل زمستان ،بيش از سايرين در
معرض فوت بر اثر سانحه دوچرخه سواري واقع شدهاند.
توزيع فصلي مرگ و مير دوچرخهسوارها نشان ميدهد که اغلب مرگ
ب و هوايي
و ميرها در فصل تابس��تان اتفاق افتاده اس��ت كه با شرايط آ 
در اغلب مناطق ايران سازگاري دارد .البته تعطيلي مدارس در اين فصل
و باال بودن ميزان مرگ و مير در گروه س��ني  6تا  17س��ال كه در سن
مدرس��ه و دبيرس��تان قرار دارند ،در اين فصل نكتهي قابل تأملي است
كه نش��ان ميدهد كودكان و نوجوانان در اوقات فراغت خود بيش��تر از
دوچرخه استفاده ميكنند .و اين دقت و توجه بيشتر مسئولين و برنامه
ريزان اوقات فراغت نوجوانان را ميطلبد.
از نظر زمان وقوع تصادف در شبانه روز 36 ،درصد تصادفات بين ساعت
 13تا  18بعد از ظهر كه س��اعات خستگي ناشي از فعاليت روزانه است
و  19تا  24ش��ب كه س��اعت تاريك بودن هوا و محدوديت ديد است،
به يک اندازه اتفاق افتاده اس��ت و کمترين درصد مربوط به ساعت  1تا
 6صبح ،س��اعت استراحت و كاهش تردد وس��ايل نقليه ميباشد ،وقوع
يافته است.
يافته قابل تأمل ديگر بر آمده از اين بررسي اين است که  93/5درصد از
مرگها در اثر برخورد با يک وسيله نقليه در حال حرکت بوده است .در
همه انواع تصادفات ضربه به سر شايعترين صدمه و علت فوت مشخص
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ش��ده اس��ت 93/5 .درصد از کل متوفياني که ضربه به سر داشته اند با
وسيله نقليه در حال حرکت تصادف کرده اند .اين يافته لزوم جدا بودن
راه دوچرخه س��واري از راههاي مربوط به وسايل نقليه موتوري را نشان
ميدهد .رانندگان وس��ايل نقليه موتوري اغلب سرعت يک دوچرخه را
کمت��ر از حد تخمين ميزنن��د و اغلب انتظار ندارند يک دوچرخه را در
مس��ير خود ببينن��د .فاکتورهايي چون کوچک بودن دوچرخه نس��بت
ب��ه اتومبيل و بعضاً نور محيط و رنگ لباس دوچرخه س��وار باعث ديده
نش��دن آن توسط رانندگان اتومبيل ميشود ( .)17آشنا نبودن بسياري
از دوچرخه سواران با قوانين رانندگي مشکل ديگري است دوچرخه يک
وسيله نقليه اس��ت و دوچرخه سواران نيز موظف به يادگيري و رعايت
قوانين ترافيکي هستند .خطوط مخصوص دوچرخهسواري مرگ و مير
دوچرخهسوارها را كاهش ميدهد (.)6
در اغلب مرگهاي ناشي از حوادث دوچرخه آسيب به سر وجود داشته
اس��ت ( 91/3درصد) ،با توجه اين كه آس��يب به سر ممكن است علت
اصل��ي فوت بعضي از دوچرخه س��وارها نبوده باش��د ول��ي اين نكته را
ميرس��اند كه در تصادفات دوچرخه نيز مانند ساير آسيبهاي مرتبط
با وسايل نقليه ،منطقه سر بسيار مستعد وارد آمدن ضربه است (.)4,5
در هر حال در اين مطالعه نش��ان داده ش��د ضربه به س��ر ش��ايعترين
عامل مرگ دوچرخه س��وارها بوده است (  60/8درصد از علل فوت در
گزارش��ات اتوپس��ي به طور قطع ضربه به س��ر تعيين شده است و 6/8
درصد ضربه به س��ر به عالوه عوامل ديگر تعيين ش��ده است) .مطالعات
مشابهي در كشورهايي هم چون آمريكا نيز نشان ميدهد كه بيش از 60
درصد مرگ و مير و بيش از دو سوم آسيبهاي منجر به بستري ناشي
از حوادث دوچرخه در اثر آس��يب به سر اتفاق افتاده است ( .)6مطمئناً
تعداد و ش��دت اين آسيبها به وسيله پوشيدن كاله ايمني كاهش پيدا
ميكند (10و .)7اطالعات منتش��ر ش��ده در مورد مرگ و مير دوچرخه
س��وارها در نيويورك نش��ان ميدهد كه تقريباً هيچ كدام از مرگهاي
ناشي از دوچرخه با پوشيدن كاله ايمني همراه نبوده است ( .)6رعايت
قوانين مربوط به پوش��يدن كاله ايمني براي دوچرخهسوارها در بعضي
از كشورها مثل استراليا ،نيوزلند و بخشهايي از كانادا وآمريکا اجباري
شده است ( .)7گر چه چنين قوانيني مورد بحث و جدل زيادي هستند
( 12و  ،)11ولي مطالعهاي در كانادا نشان ميدهد كه اجبار در پوشيدن
كاله ايمني در دوچرخهس��وارها ميزان اس��تفاده از دوچرخه را نه تنها
كم نكرده اس��ت ( ،)1بلكه باعث كاهش قاب��ل توجهي در ميزان مرگ
و مير دوچرخهس��وارها ش��ده اس��ت (  13و  .)14مطالعه انجام گرفته
توس��ط تامس��ون و گروهش كاهش  39درصد در ميزان مرگ ناشي از
تصادفات دوچرخه بعد از پوش��يدن كاله ايمني را نشان ميدهد (.)15
مطالعه گرنت و راتنر ميزان كاهش در مرگ دوچرخهس��وارها به دنبال
اجباري شدن استفاده از كاله ايمني را  15تا  16درصد تخمين ميزند
( .)16با اين كه اطالعات ما پوش��يدن و يا نپوش��يدن كاله ايمني را در
بر نميگيرد ،بررس��ي آمار منتشر ش��ده در ساير كشورها ،قوانين اجبار
پوشيدن كاله ايمني براي دوچرخه سوارها در ايران را توصيه ميكند.

آريا حجازي و همکاران

يافته مهم ديگري كه از اين بررسي به دست آمد ،ميزان مرگ دوچرخ ه
س��وارها به ازاي هر يك ميليون جمعيت اس��ت .اين ميزان در كشور ما
 2/6در ميليون اس��ت .ميزان بينالمللي مرگ دوچرخهسوارها به ازاي
هر يك ميليون رقم  2/7در ميليون است ( .)6با بررسي متون آمارهايي
در ميزان اس��تفاده از دوچرخه در كش��ورهايي هم چون كانادا و امريکا
به دس��ت آمده اس��ت .بر طبق اين آمارها در كان��ادا  85درصد بچهها
دوچرخه دارند و بيش از  50درصد كودكان بيش از صد ساعت در سال
را دوچرخهس��واري ميكنند ( .)1در نيويورك تقريباً تمامي شهروندان
بزرگس��ال و بي��ش از  70درصد کودکان بين  14-5س��ال دوچرخه
ميرانند ( .)6بررس��ي آمار منتشر شده از س��هم دوچرخه در سفرهاي
س��واره روزانه در يک روز عادي دربعضي شهرهاي ايران روشن ميكند
كه اين ميزان بس��يار كمتر از كانادا و آمريكا اس��ت .به عنوان مثال اين
رقم در ش��هر مش��هد  3/6درصد ( )18و در شهر اصفهان  8/37در صد
( )19اس��ت .بنابراين ميزان مرگ  2/6در ميليون جمعيت ايراني گرچه
مشابه رقم بين المللي  2/7در ميليون است ولي با توجه به كمتر بودن
دوچرخهسواري در ايران رقم بااليي است و لزوم طراحي و به كارگيري
استراتژيهايي در كاهش دادن اين رقم را روشن ميكند .ايجاد راههاي
خط كش��ي شده جدا از ساير وسايل نقليه ،وضع قوانيني در استفاده از
اين راهها ،تهيه نقش��ه اين راهها به ش��كل ساليانه ،ايجاد پاركينگهاي
مخصوص دوچرخ��ه و قوانين اين چنين در آمري��كا به منظور افزايش
اس��تفاده از دوچرخهسواري به شكل بيخطر انجام شده است ( .)6عدم
وجود چنين استراتژيهاي سازمان يافتهاي در ايران از يك طرف باعث
كاهش استفاده از دوچرخه به عنوان يك وسيله حمل و نقل و از طرف
ديگر افزايش مرگ و مير مربوط به دوچرخه سوارها شده است.
ب��ا اين ك��ه در اين مطالعه تعداد مرگ دوچرخهس��وارها در هر س��ال
متف��اوت اس��ت ،ولي از آن جا که آم��ار دقيقي از تع��داد افرادي که از
دوچرخه اس��تفاده ميکنند و نيز ميزان مسافتي که هر دوچرخه سوار
در س��ال ميپيمايد در دسترس نيس��ت نميتوان افزايش و کاهش در
ميزان مرگ و مير گزارش ش��ده در طول اين س��ه س��ال را در رابطه با
علت خاصي س��نجيد .يکي ديگر از محدوديتهاي اين مقاله ناتواني در

محاس��به ميزان حقيقي مرگ دوچرخه سوارهاس��ت .به منظور بر آورد
دقيق اين رقم و مقايسه آن با کشورهايي که از برنامههاي کاهش خطر
دوچرخه سواري اس��تفاده ميکنند ،نياز به اطالعات در خصوص تعداد
دوچرخه سوارها ميباشد .اطالعات در خصوص استفاده کردن يا نکردن
از کاله ايمني و عوامل منجر به حادثه در دسترس نيست .با اين که در
اين مقاله جزئيات محل حادثه بررس��ي نشده است آمار منتشر شده از
بسياري کشورها نش��ان ميدهد تقريباً تمام حوادث در نزديکي تقاطع
اتف��اق افتاده اند (ب��ه عنوان مثال  89درصد از ح��وادث منجر به فوت
دوچرخه س��واران در نيويورک در فاصله کمي از تقاطع اتفاق افتادهاند)
( .)6رعايت قوانين مربوط به حق تقدم در تقاطع ميتواند اين حوادث
را کاهش دهد.
با توجه به يافتههاي فوق توصيه ميش��ود برنامهريزي در ايجاد قوانين
و بهب��ود امکانات مربوط به دوچرخه س��واري به خص��وص ايجاد معابر
مختص دوچرخه سواران با حساسيت بيشتري صورت پذيرد تا اين امر
باعث افزايش امنيت براي اس��تفاده از دوچرخه ،به عنوان يک وس��يله
حم��ل و نقل و هم زم��ان يک ورزش ،و نيز کاه��ش در ميزان حوادث
مرتبط با دوچرخه شود.
هم چني��ن با توجه به محدوديتهايي كه در انجام تحليلهاي دقيقتر
در انج��ام اين تحقيق وجود داش��ت توصيه ميش��ود مراجع مرتبط به
جمع آوري اطالعات مربوط به آمار كلي اس��تفاده كنندگان از دوچرخه
بپردازن��د تا بت��وان در جهت تدوين برنامههاي راهب��ردي در اين زمينه
بررسيهاي بهتري انجام داد.
لزوم طراحي س��امانه جمع آوري اطالعات مرگ و مير دوچرخه سواران
و انجام ي��ك مطالعه آينده نگر در جهت پايش دقيق اين گونه مرگها
پيشنهاد ميشود.
هم چنين پيش��نهاد ميگردد فرمه��اي ويژهاي كه در برگيرندهي كليه
پارامترهاي مربوط به ضوابط ايمني دوچرخه س��واري ميباشد طراحي
گرديده و در هنگام معاينه جسد اين پارامترها تكميل گردد تا بتوان در
تحقيقات استفاده بهتري از اين يافتهها نمود.
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Abstract
Background: In recent years the use of bicycle as a light and healthy vehicle is more welcomed.
Unfortunately, less attention to the safety terms of this vehicle Leads to high number of deaths among bicyclists.
In current study high-risk situations and vulnerable areas during cycling is studied to provide appropriate solution to
reduce cycling related accidents.
Methods: In this descriptive and analytic study statistics and information on the legal medicine organization of
Iran with SPSS software version 20 by t-test and Chi-square test during 2010-2013 were analyzed.
Findings: The statistics represents the 526 cycling related deaths during the aforementioned period. On average
188 people have been killed in the bike accident per year .93.5 % of deaths are caused by bicycle collisions with motor
vehicles and the main cause of death (91.3%) was head trauma .
Conclusion : Current study and the data obtained from similar studies in some other countries shows head area in
the cyclists is very susceptible to strike .No doubt the number and severity of injuries decreases by wearing a helmet
. Likewise, planning on creating rules and improving cycling related facilities Such as assigning of transportation
routes for cycling will be effective in reducing the incidents of cycling.
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