
بررسي مقايسه اي صدمات ناشي از تصادف در اجساد ارجاع شده به پزشکي 
قانوني استان کرمان در سال1386 و 1392

دکتر سهيال سادات واقفي*، دکتر مسعود قادي پاشا**، دکتر شهروز کاظمي اسفه***، دکتر امين رضا 
اوحدي****، دکتر محمد زارع نژاد*****

*متخصص پزشكي قانوني،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران
**متخصص پزشكي قانوني،دانشيار مركز تحقيقات پزشكي قانوني، سازمان پزشكي قانوني، تهران، ایران

***متخصص پزشكي قانوني، استادیار دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ایران
****پزشك عمومي، اداره كل پزشكي قانوني استان كرمان

*****پزشك قانوني، عضو مركز تحقيقات پزشكي قانوني، سازمان پزشكي قانوني،تهران ، تهران

چکيده

زمين��ه و ه��دف: آمار تصادفات در ایران بيش از دو برابر ميانگين جهاني و رو به افزایش اس��ت و این ام��ر آثار بد اقتصادي،  اجتماعي و رواني 
را به ویژه براي خانواده ها به همراه دارد. این مطالعه بين افراد فوت ش��ده ي ناش��ي از حوادث رانندگي استان کرمان در سال 1386و 1392 انجام 
ش��ده اس��ت. هدف این مطالعه، تعيين تغيير صدمات قربانيان تصادفات ترافيكي استان کرمان، در سال هاي اخير و همچنين بررسي صدمات منجر 

به مرگ در تصادفات است.
روش بررس��ي: این مطالعه به صورت توصيفي - مقطعي انجام ش��ده اس��ت و در آن صدمات قربانيان تصادفات ارجاع شده به سازمان پزشكي 
قانوني اس��تان کرمان در س��ال 1386 با سال 1392 مقایسه شده اس��ت. برایآمار توصيفي)ميانگين, فراواني و درصد( وارائه جداول و نمودارها از 

نرم افزار SPSS19 استفاده شد.
يافته ها: در استان کرمان طي سال 1386، از10,588 نفر افراد فوت شده ،تعداد 1,183 نفر قربانيان تصادفات بودند درصورتيكه از کل افراد فوت 
شده )11,537( در سال 1392 این آمار به 904 نفر کاهش یافت.  بيشترین آمار تصادف در هر دو سال مربوط به مردان بود. در سال 1386 تعداد 
937 نفر مرد )2/79%( و تعداد 246 نفر زن بودند )20/8%(، اما درسال 1392تعداد 718 نفر مرد)4/79%( و 186 نفر زن )6/20%( بودند. بيشترین 
آمار تصادف در سال 1386 در فصل بهار و ماه اردیبهشت بود )تعداد372 نفر، 4/31%(، درحاليكه این آمار در سال 1392 به فصل تابستان و ماه 
تير تغيير پيدا کرد )174نفر، 2/19%(. بيش��ترین بروز تصادفات در سال 1386، گروه سني بالغين)39-25سال(ومعادل 326 نفر)5/27%(بود که در 
سال 1392 نيز در همان گروه سني بود ولي درصد آن افزایش یافت )256نفر، 4/28%(.  در سال 1386 بيشترین تعداد قربانيان راننده بودند(542 
نفر)7/45%()، اما این آمار در س��ال 1392، به367 نفر)6/40%( کاهش یافت.  در س��ال 1386 بيشترین علت مرگ صدمه به سر)751نفر،%4/63( 

بود  و در سال 1392 نيز شيوع صدمات الگوي مشابهي داشت. 
نتيجه گيري: صدمه به س��ر ناش��ي از تصادف، بزرگ ترین مشكل س��المت عمومي وعامل مرگ و ناتواني جمعيتي این استان شناخته می شود. با 
وجود کاهش آمار مرگ ناش��ي از تصادف در س��ال1392، ولي باز هم جمعيت غالب شامل مردان بود و ميزان مرگ در گروه سني بالغين افزایش 
داش��ت.  لذا اميدواریم با بررس��ي معضالت موجود، راه کار اساس��ي جهت پيشگيري از بروز تصادفات ارائه شود تا در آینده بتوانيم شاهد کاهش 

بيشتر آمار مرگ ناشي از تصادف باشيم. 
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مقدمه

بیش��تر صدمات و مرگ و میرهاي جهاني به وسیله تصادفات جاده اي 
اتفاق می افتند. تقریباً 1/2 میلیون نفر هر س��اله مي میرند و حدود 50 
میلیون نفر به واس��طه تصادف صدمه مي بینن��د که 70-30% آن ها به 
علت صدمات مربوط به ارتوپدي، در بیمارس��تان کش��ورهاي پیشرفته 
بس��تري مي شوند)1(. کشورهاي توسعه یافته نیز بار اقتصادي زیادي را 
به علت تصادفات رانندگي )جاده اي( متحمل مي گردند. 85% مرگ هاي 
س��الیانه و 90% ناتوان��ي در زندگي به علت تصادفات جاده ایس��ت)2(. 
در کشورهاي پیش��رفته تصادفات جاده اي شایع ترین علت مرگ افراد 
زیر50 س��ال و س��ومین عامل بیماري پس از افسردگي و بیماري قلبي 
است)3(. مطالعات در اس��كاتلند نشان مي دهند که علت مراجعه %10 
بیماران به اورژانس، تروماي س��ر ناش��ي از تصادفات مي باش��ند)5، 4(. 
تصادفات جاده اي در بنگالدش عامل 50-45% صدمات س��ر اس��ت و 
چهارمین علت ناتواني دایمي در بچه ها بین سرنش��ینان جاده اي است 
ک��ه خود باع��ث ناتواني حدود 1,360 کودك در س��ال مي ش��ود. بین 
30,000 نفردرسنین17- 0 سال، که در تصادفات جاده اي کشته شده 
ان��د اکثر آن ها از خان��واده فقیر بوده اند و علت م��رگ آن ها صدمه به 
س��ر بوده اس��ت)6(.نوع وس��یله نقلیه از نظر تئوري تفاوتیدر مكانیسم 
ب��روز صدمات ایجاد نمي کن��د. الگوي صدمات در سرنش��ینان صندلي 
جلو ش��بیه راننده بوده ولي شكستگي جمجمه و ضربه مغزي در آن ها 
شایع تر است. در بسیاري از کش��ورهاي دنیا بستن کمربند ایمني جلو 
و عقب اجباري ش��ده اس��ت. بنا به تجربه در صورت عدم وجود قانون 
علیرغم این که بستن کمربند ایمني 25-20% از میزان مرگ و صدمات 
ج��دي مي کاهد، مردم کمتر از آن اس��تفاده مي کنند. بس��تن کمربند 
باعث کاهش صدمات صورت و چشم ها نیز مي شود. بیش از 50%موارد 
مرگ ناشي از تصادفات را عابرین پیاده تشكیل مي دهند. در مناطق پر 
جمعیت دنیا که نسبت اتومبیل به جمعیت باالتر است این نسبت باالتر 
مي باش��د)7(.ایران یك کشور در حال توسعه در جنوب غربي آسیاست. 
نقض قانون ترافیكي به وس��یله راننده و عابر پیاده مس��ئول آمار باالي 
تصادفات جاده ایست. در این کشور مردها به طور غالب عضو درآمد زاي 
خانواده هستند و به علت مواجهه بیشتر با حوادث ترافیكي و رفتارهاي 
پر خطر بیش��تر مثل ایستادن در اتوبوس یا پریدن به سمت اتوبوس در 

حال حرکت براي سوار شدن، بیشتر از زنان در معرض خطر هستند.
هدف اصلي این مقال��ه تعیین تغییر یا عدم تغییر صدمات، در قربانیان 
تصادفات ترافیكي اس��تان کرمان طي س��ال هاي اخیر اس��ت. تا با این 
مقایس��ه، موثر بودن راه کارهای��ي که تا کنون ب��راي کاهش تصادفات 

استان کرمان ارائه شده، بررسي و در صورت لزوم تجدید نظر شود. 

روش بررسي

در این مطالعه قربانیان تصادفات ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني 

استان کرمان طییك دوره زمانییك ساله، در سال 1386 و 1392مورد 
مقایس��ه قرار گرفته اس��ت. اطالعات قربانیان مثل س��ن، جنس، مكان 
وقوع، وس��یله نقلیه مورد تصادف از گزارشات همراه اجساد و سرپرست 
قربانی��ان جمع آوري ش��د و یافته هاي پاتولوژي و تروماي کش��نده به 
س��ایر قسمت هاي بدن بر اساس معاینه و اتوپس��ي متوفیان مي باشند. 
گروه س��ني بر اس��اس اس��تاندارد بین المللي به 6 دسته تقسیم بندي 
جوان)24-19سال(،  نوجوان)18-12س��ال(،  شد:کودك)>12س��ال(، 
بالغین)39-25س��ال(، میان سال)60-40سال(و افراد مسن)<60 سال(

بود.
در ای��ن مطالعه قربانیان تصادفات ارجاع ش��ده به س��ازمان پزش��كي 
قانوني اس��تان کرمان طییك دوره ي زمانییك س��اله در سال 1386 و 
1392مورد مقایس��ه قرار گرفته اند. اطالعات قربانیان مثل سن، جنس، 
م��كان وقوع و وس��یله نقلیه مورد تصادف از گزارش��ات همراه اجس��اد 
و سرپرس��ت قربانیان جمع آوري ش��ده اس��ت و یافته هاي پاتولوژي و 
تروماي کش��نده ي س��ایر قسمت هاي بدن بر اس��اس معاینه و اتوپسي 
متوفیان مي باشد. گروه سني بر اساس استاندارد بین المللي به 6 گروه 
طبقه بندي شد که ش��امل: کودك)>12سال(، نوجوان)18-12سال(، 
جوان)24-19س��ال(، بالغین)39-25س��ال(، میان سال)60-40سال(و 
افراد مسن)<60 سال(بود. جهت مقایسه ي متغیرها از فرکونسي)درصد( 
وبرایآمار توصیفي)میانگین, فراواني و درصد( وارائه جداول و نمودارها از 

نرم افزار SPSS 19 استفاده شد.

يافته ها

از 10,588 نفر فوت شده در سال 1386 در استان کرمان تعداد 1,183 
نف��ر قربانیان تصادفات بوده اند اما از کل افراد فوت ش��ده)11,537( در 
سال 1392 این آمار به 904 نفر کاهش یافت. بیشترین آمار مرگ و میر 
ناش��ي از تصادف، طي هر دو سال، در مردان بود. در سال 1386 تعداد 
937 نف��ر مرد )79/2%( و تعداد 246 نف��ر زن بودند)20/8%(، ولي در 
سال 1392تعداد 718 نفر مرد)79/4%( و 186 نفر زن )20/6%( بودند. 
بنابراین در مقایس��ه توزیع جنسیتي تقریباً تغییري حاصل نشده است. 
بیش��ترین آمار تصادف در س��ال 1386 در فصل بهار و ماه اردیبهشت 
بود )تعداد372 نفر، 31/4%(، درصورتیكه این آمار در سال 92 به فصل 
تابس��تان و ماه تیر تغیی��ر پیدا کرد)174نفر، 19/2%(. بیش��ترین بروز 
تصادفات طي س��ال 1386 در گروه سني بالغین)39-25سال( و شامل 
326 نفر )27/5%( بود و در س��ال 1392 نیز در همان گروه س��ني بود 

ولي درصد آن افزایش یافته بود )256نفر، 28/4%(. )جدول1(
در سال 1386 بیشترین تعداد قربانیان راننده بودند)542 نفر،%45/7( 
و پس از آن به ترتیب شامل سرنشینان وسایل نقلیه )433نفر، %36/6(

و عاب��ران پیاده)208نف��ر، 17/6%(بودند و این آمار در س��ال 1392 به 
ترتیب در راننده ها)367 نفر، 40/6%( و س��پس در سرنشینان )%37/3، 
337نف��ر( و عابری��ن پیاده بود)200نف��ر، 22/1%(. که در مقایس��ه، با 
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گذش��ت زمان مرگ و میر در راننده ها کاهش یافته و در سرنش��ینان و 
عابرین پیاده افزایش یافته است. )نمودار1(

در س��ال 1386 بیشترین وس��یله نقلیه مورد اس��تفاده در قربانیان به 
ترتیب شیوع شامل: س��واري )457 نفر،38/6%(،  موتورسیكلت )341 
نف��ر،28/8%( و وانت ب��ار ) 79 مورد،6/6%( بودن��د و بقیه آمار مرگ و 
میر به س��ایر وسایل نقلیه ارتباط داشت )تراکتور، آمبوالنس، دوچرخه، 
میني بوس، اتوبوس(. این آمار طي س��ال 1392 در سواري شامل 354 
نفر )39/2%( و س��پس در موتور سیكلت )213 نفر،23/6%( و در وانت 
بار )78 نفر،8/6%( بودند. در مقایسه ي این آمار، طي سال 1392درصد 
تصادفات س��واریو وانت بار افزایش و در موتور س��یكلت ها کاهش یافته 

است)نمودار2(.
 در سال 1386 شایع ترین علت مرگ صدمه به سر )751 نفر، %36/4( 
و س��پس شكس��تگي متعدد )249نف��ر، 21%( و پ��س از آن خونریزي 
داخلي )92 نفر، 7/8%( و صدمات له شونده و مصرف مواد غیرقانوني و 
سوختگي بود هم چنین در سال 1392 نیز شایع ترین علت مرگ ضربه 
به س��ر )467 نفر، 51/6%( و پس از آن شكستگي متعدد بود )217نفر، 

24%(. در مقایسه، ترتیب شیوع صدمات منجر به مرگ تغییري نداشته 
است ولي صدمه به سر منجر به فوت در سال 1392 در مقایسه با سال 
1386به نس��بت، کاهش یافته است و شكستگي متعدد منجر به مرگ 
در سال 1392 در مقایسه با سال 1386به نسبت،  افزایش یافته است.

بحث

در ای��ن مطالعه با مقایس��ه تصادفات منجر به مرگ در س��ال 1386 و 
1392 در اس��تان کرمان، بیش��ترین آمار مرگ و میر طي هر دو سال، 
متعلق به مردان بود و در توزیع جنس��یتي تقریباً تغییري حاصل نشده 
بود. بیشترین وس��یله نقلیه مورد تصادف در هر دو سال شامل سواري 
بود. در سال 1392درصد تصادفات سواري و وانت بار افزایش و در موتور 
سیكلت ها کاهش یافته بود.در مطالعه ما با آن که شایع ترین علت مرگ 
در هر دو سال صدمه به سر بود ولي در سال 1392 در مقایسه با سال 
1386به نسبت، کاهش یافته بود در حالیكه شكستگي متعدد منجر به 
مرگ در س��ال 1392 به نس��بت،  افزایش یافته بود. بیشترین صدمات 

جدول1- بررسي مقايسه اي جنس و سن درمرگ و مير ناشي از تصادف رانندگي استان کرماندر سال 1386 و 1392

سال 1386سال 1392

درصدتعداددرصدتعداد

904%7/8
نسبت به كل آمار مرگ و 

میر در سال

1183%11/1
نسبت به كل آمار مرگ و 

میر در سال

تعداد مرگ و میر ناشي از تصادف

مرد718%79/4937%79/2

زن186%20/6246%20/8

گروه سني بالغین)39-25سال(256%31/4326%27/5

نم��ودار 1- بررس��ي مقايس��ه اي موقعيتي متوفي��ان تصادف 
رانندگي استان کرمان در سال 1386 و1392

نمودار2- مقايسه بيشترين وسايل نقليه مورد تصادف رانندگي 
استان کرمان در سال 1386 و 1392

دكتر سهيال سادات واقفي و همکاران
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دوچرخه س��واري در بچه ها، طي بازي آن ها در ج��اده ودر اثر تصادف 
ب��ا اتومبیل دیگر اتفاق می افتد ک��ه در بعضي مطالعات این ها به عنوان 
س��رگرمي طبقه بندي مي ش��وند نه تصادف ج��اده اي)13(. در مطالعه 
ما بیش��ترین بروز تصادفات در هر دو س��ال درگروه سني بالغین)39-
25س��ال( بود که با بقیه مطالعات گزارش ش��ده منطبق اس��ت)9و8( 
تصادفات مرگ بار بچه ها در این مطالعه، در تقس��یم بندي گروه س��ني 
قرار گرفت. در س��ال 1392 در مقایس��ه با سال 1386 درصد این گروه 
سني افزایش داشت که مي تواند مطرح کننده افزایش رفتارهاي پرخطر 
حین رانندگي در این گروه س��ني باش��د. در نیوکاسل شیوع صدمه به 
س��ر در بچه ها بس��ته به آن که کودك سرنش��ین یك اتومبیل با تعداد 
سرنشین کم باشد یا آن که عابر پیاده ویا دوچرخه سوار باشد، متفاوت 
اس��ت. در نیوکاسل، آسیب به س��ردر بچه هاي عابر پیاده، از بقیه موارد 
شایع تراس��ت )69%()12( . مطالع��ه اي در انگلیس و والز کاهش اخیر 
تصادفات در بچه ها را گ��زارش کرد وعلت احتمالي آن افزایش حمل و 
نقل کودکان با اتومبیل بیان ش��ده اس��ت )15(. در مطالعه ما نیز گروه 
س��ني زیر 12 س��ال و باالي 60 سال کمترین آمار تصادف را در هر دو 
س��ال داشتند. در مطالعه ما بیش��ترین آمار مرگ و میر در هر دو سال 
در راننده ها وجود داشت که در مقایسه، در سال 1392 مرگ و میر در 
راننده ها کاهش یافته و در سرنشینان و عابرین پیاده افزایش یافته بود. 
این نس��بت با کش��ورهایي مثل آلمان و آمریكا با تراکم بیشتر اتومبیل 
همخواني دارد و صدمات سرنش��ینان اتومبیل در آن ها باالتر از عابرین 
پیاده اس��ت )10( ولي در دهلي عابر پیاده و دوچرخه سوارها به واسطه 
کمب��ود آگاهي راجع به قانون ترافیك و همچنین کمبود فضا در معابر، 
حدود 55% کل مرگ هاي ترافیكي را ش��امل مي شوند )12( .خونریزي 
ساب دورال بیشتر در سنین باال  و بچه ها به واسطه سقوط روي زمین 
در اثر تص��ادف اتفاق می افتد، در حالي که خونریزي س��اب آراکنویید 
ش��ایع ترین الگوي خونریزي داخل جمجمه اي  و شایع ترین علت مرگ 
در تصادفات است)11و7(. در مطالعات انجام شده پس از مرگ، صدمه 
به سر شایع ترین علت مرگ در قربانیان تصادف است.)23-21( استفاده 
از کاله در چندین کش��ور اجباري استو پیشنهاد شده که براي افزایش 
امنیت به عنوان قانون در بیاید)14(. در مطالعه ما نیز ش��ایع ترین علت 
مرگ در هر دو س��ال صدمه به س��ر بوده اس��ت که ب��ا مطالعات قبلي 

منطبق است.
در افراد مس��ن خونریزي س��اب دورال 4 برابر بیشتر از جمعیت جوان 
اس��ت)16( احتماالً چون پرده دورا، با افزایش سن بیشتر به تابل داخل 
جمجمه مي چس��بد، خونریزي اکسترادورال در افراد مسن تر نادر است 
)19-17(. عل��ت مرگ در سرنش��ینان اتومبیل در تصادف، بیش��ترین 
ارتباط را با صدمات سر وگردن وقفسه سینه دارد. در یك مطالعه 100 
مرگ متوالي راننده اتومبیل، %42 شكس��تگي جمجمه، %30 آسیب به 
اس��تخوان گردن، %69 آس��یب به استخوان قفسه س��ینه، %53 آسیب 
مغ��زي، %37 پارگي آئورت، %16پارگي قلب تروماتیك و %50 صدمات 
غیر معمول داش��تند)20(. در مطالعه ما نیز در هر دو س��ال به ترتیب 
ش��ایع ترین علت مرگ صدمه به سر و شكستگي هاي متعدد، خونریزي 
داخلي و صدمات له شونده و مصرف مواد غیرقانوني و سوختگي بود که 

الگوي مشابهي را داشت.

نتيجه گيري

تصادفات جاده اي متاس��فانه بار اقتصادي زیادي را بر کشورهاي جهان 
س��وم مثل ای��ران تحمیل مي کند. صدمه به س��ر به واس��طه تصادف، 
بزرگ ترین عامل مرگ و ناتواني جمعیت استان کرمان شناخته مي شود. 
گروه سني بالغین)سال( پر خطرترین سن رانندگي در این استان است 
که از سال 1386 تا سال 1392 توزیع سني آن تفاوتي نداشته است و 
پیشنهاد مي ش��ود آموزش اقدامات پیشگیري از تصادف روي این گروه 
س��ني متمرکز ش��وند. در این مطالعه، آمار مرگ و میر راننده ها کاهش 
یافته اس��ت و جهت ارائه راه کارهاي مناسب در تصادفات، باید بیشتر بر 
سرنش��ینان اتومبیل و عابرین پیاده متمرکز ش��د . لذا امیدواریم با این 
مقایس��ه، موثر ب��ودن راه حل هایي که تا کنون ب��راي کاهش تصادفات 
طي این چند س��ال ارائه ش��ده، بررسي شود. و در صورت لزوم در آن ها 
تغییرات الزم انجام شود. به امید آن که در مطالعات آتي با بررسي علل 
شیوع این صدمات بتوان از میزان مرگ ومیر و آمار تصادف و هزینه هاي 
گزاف کاس��ت. این ی��ك فرصت خوب براي ارائ��ه راه حل فوري جهت 

کاهش بروز صدمات منجر به مرگ در تصادفات استان کرمان  است.
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Abstract

Background: Accidents’ statistics are more than twice average universal and increasing in Iran. This has a bad 
impact on economic, social and psychological especially for families. This study was done in all of the deceased of 
traffic accident in the Kerman province during 2007 versus 2013.The purposeof thisessay is to determinethe patternof 
injuries invictims of traffic accidents and its variety in recent years; it also reviews the current situation accident in 
the country.

Methods: This study is descriptive cross sectional study and the pattern of injuries in victims of road accidents 
referred to Kerman Legal Medicine center compared during 2007 versus 2013 year. Statistical analysis is performed 
with spss19.

Findings: out of 10,588 people died in 2007 in Kerman Province 1,183 people were victims of road accidents 
versus deceased people (11,537) in 2013, the figure decrease to 904 people. Most accidents each year were related to 
men. In this regard, in 2007, 937were men (79.2%) and 246 females (20.8%), but this statistics showed that in 2013, 
718 cases were men (79.4%) and 186 females (20.6%). Most accidents accrued in May 2007 and it was in spring (n 
= 372, 31.4%), in 2013 Statistics changed in the summer and months of July (174 cases, 19.2%). Most accidents were 
in adults age range in 2007 (25-39 years), 326 persons (27.5%).This was the same in the same age group in 2013, but 
the percentage increased (256 cases, 28.4%).In 2007 the largest number of victims were drivers, 542 persons (45.7%) 
and there were 367 drivers in 2013 (40.6%) . the most frequent cause of deaths as head injury in 2007 (751 cases, 
63.4%) and also a similar pattern was found in 2013. 

Conclusion: Head injurydue toan accident is known the largestpublichealthproblemand it is the cause of death 
and disability inthe population of this province. Despite thedecrease in number offatal accidentsin 2013, stillthe 
dominantpopulationin the age groupof adultmenand thedeath rateincreased. With regard toexamineexisting issues it 
is hopeto present immediatesolutionsto reducetheinjuriesassociated with theaccident.  
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