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بررسي مرگ هاي ناشي از دوچرخه سواري درايران در دوره زماني 
1389 – 1391

آريا حجازي*،حميد عطاران**، مرضيه حسيني***، نازيال بديعيان موسوي****، علي خادمي*****

* متخصص پزشكي قانوني، عضوهيات علمي مركز تحقيقات پزشكي قانوني، سازمان پزشكي قانوني كشور، تهران، ایران

**متخصص جراحي عمومي، اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان رضوي، مشهد

***متخصص پاتولوژي، اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان رضوي، مشهد

****پزشك عمومي، اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان رضوي، مشهد

*****كارشناس ارشد آمار زیستی آمار سازمان پزشكي قانوني، تهران 

چکيده

مقدمه: در سال هاي اخير استفاده از دوچرخه به عنوان وسيله نقليه سبک و سالم مورد استقبال بيشتري قرار گرفته است. اما متاسفانه توجه کمتر 
به رعایت ش��رایط ایمني اس��تفاده از این وس��يله، آمار باالي مرگ مير در بين دوچرخه سواران را در پي داشته است. هدف این مطالعه نشان دادن 
شرایط پرخطر هنگام دوچرخه سواري و نواحي آسيب پذیرتر در هنگام استفاده از دوچرخه و ارائه راه کار مناسب جهت کاهش سوانح ناشي از 

دوچرخه سواري مي باشد.
روش کار: در این مطالعه توصيفي- تحليلي، آمار و اطالعات موجود در سازمان پزشكي قانوني ایران در فاصله زماني فروردین 1389 تا اسفند 

1391 با استفاده از آزمون chi-square و توصيف فراواني داده ها در نرم افزار spss نسخه 20، مورد بررسي و تجزیه و تحليل قرار گرفت. 
نتايج: بررس��ي آمارها نش��ان دهنده ي 526 مورد مرگ دوچرخه س��وار در فاصله زماني مورد مطالعه مي باشند. متوسط در هر سال تعداد 188 نفر 
در اثر حوادث ناش��ي از دوچرخه س��واري کشته ش��ده اند. 93/5 درصد از مرگ ها ناشي از برخورد دوچرخه با یک وسيله نقليه موتوري در حال 
حرکت مي باش��د. از تعداد 526 مورد مرگ دوچرخه س��وار 480 نفر آنها )91/3 درصد( ضربه به سر داشته اند. در این بررسي نشان داده شد ضربه 

به سر شایع ترین عامل مرگ دوچرخه سوارها بوده است.
بحث و نتيجه گيري: بررس��ي این آمار و نيز آمار به دس��ت آمده از مطالعات مش��ابه در بعضي کشورهاي دیگر نشان مي دهد که منطقه سر بسيار 
مس��تعد وارد آمدن ضربه اس��ت. مسلمًا تعداد و شدت این آسيب ها به وسيله پوش��يدن کاله ایمني کاهش مي یابد. برنامه ریزي در ایجاد قوانين و 
بهبود امكانات مربوط به دوچرخه س��واري باعث افزایش اس��تفاده از دوچرخه، به عنوان یک وس��يله حمل و نقل و هم زمان یک ورزش و نيز 

کاهش در ميزان حوادث مرتبط با دوچرخه مي شود.
واژگان کليدي: مرگ و مير، دوچرخه سوار، آسيب به سر

وصول مقاله: 92/5/26                                         تايید مقاله: 93/12/4 
نويسنده پاسخ گو: عضوهیات علمي مركز تحقیقات پزشكي قانوني، سازمان پزشكي قانوني كشور، تهران، ايران

 Arya_hedjazi@yahoo.com                       05138425946 :شماره تماس

مقدمه

دوچرخه وسیله اي اس��ت که به آساني مي توان به آن دسترسي داشت 
و از جه��ت این که فرد اس��تفاده کننده از نیروي بدني خود اس��تفاده 
مي کند، در س��المت جس��مي و رواني افراد تاًثیر شایاني دارد. از طرف 
دیگ��ر چون دوچرخه هیچ س��وختي مصرف نمي کند، مي تواند س��بب 
کاه��ش مصرف انرژي و کاهش آلودگي هوا و در نهایت کاهش ترافیك 

باش��د. در عین که دوچرخه س��واري مزیت هاي متعددي دارد، به دلیل 
عدم محافظت بدن دوچرخه س��وار، وس��یله اي نس��بتاً پرخطر است به 
ط��وري که صدمات، جراحات و مرگ دوچرخه س��وران در کش��ورهاي 
مختلف دنیا گزارش شده است )1(. با این که حدود یك سوم تصادفات 
در سراسر دنیا مربوط به عابران پیاده و دوچرخه سواران است، تنها در 
68 کش��ور دنیا سیاس��ت هایي در جهت امنیت عابران پیاده و دوچرخه 
س��واران اتخاد شده اس��ت )2(. بیش��ترین حوادث مربوط به دوچرخه 
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س��واران در سنین بین 9 تا 15 سال بوده است و به طور معمول سوانح 
دوچرخه س��وران در مردان دو برابر زنان گزارش شده است )3(. میزان 
اس��تفاده از دوچرخ��ه در مناطق مختلف متفاوت اس��ت. در آمریكا در 
حالي که فقط یك درصد از حمل و نقل درون ش��هري و برون ش��هري 
توسط دوچرخه صورت مي گیرد به طور سالیانه حدود 51500 تصادف 
ناش��ي از دوچرخ��ه س��واري و 800 م��رگ روي مي ده��د )4(. برآورد 
ش��ده است که تصادفات ناش��ي از دوچرخه س��واري از سال 2005 تا 
2010 حدود 5 میلیارد دالر به اقتصاد آمریكا آس��یب زده اس��ت )5(. 
در کش��ور ما نیز به دلیل حضور دوچرخه س��واران در معابر، خیابان ها 
و جاده هایي که مخصوص عبور و مرور وس��ایل نقلیه موتوري هس��تند، 
میزان تصادفات و مرگ ناشي از دوچرخه سواري مخصوصٌا در کودکان 
و پسران جوان زیاد اس��ت )6(. تجربیات بعضي کشورها نشان مي دهد 
ک��ه مطالعات تفصیلي بر روي محیط، ش��رایط وقوع و نحوه مرگ هاي 
مرتبط با دوچرخه س��واري مي تواند حاوي دیدگاه هایي باشد که منجر 
به اتخاد تدابیري براي کاهش تصادفات مرتبط با دوچرخه سواري باشد. 
درمطالعه حاضر مرگ هاي مرتبط با دوچرخه سواري کل کشور در دوره 
زماني 1391 - 1389 بررس��ي شده است. هدف نویسندگان دست یابي 
به جزئیات و ارائه دیدگاه هایي است که منجر به کاهش مرگ هاي ناگوار 

مرتبط با دوچرخه سواري در کشور بوده است.

مواد و روش ها

ب��ه منظور بررس��ي مرگ و میر دوچرخه س��وارها در ی��ك دوره زماني 
3 س��اله از فروردین 1389 تا اسفند 1391 اس��ناد موجود در سازمان 
پزش��كي قانوني ایران مورد بررس��ي قرار گرفت. برطبق قوانین موجود 
در ایران کلیه مرگ هاي ناش��ي از تصادفات باید توس��ط پزشكي قانوني 
به منظور تعیین دقیق علت فوت بررس��ي ش��وند. در این مطالعه کلیه 
مرگ هایي که در آن متوفي دوچرخه سوار بوده است، مورد بررسي قرار 
گرفته است. اطالعات مربوط به این مرگ ها از فرم هاي طراحي شده که 
ش��امل اطالعات دموگرافیك و نیز اطالعات مربوط به تصادف است، به 
دست آمده اس��ت. اطالعات دموگرافیك شامل سن، جنس و اطالعات 
مربوط به تصادف شامل محل تصادف، نوع خودروي درگیر و نحوه وقوع 

تصادف از این فرم ها استخراج شده است. 
سایر اطالعات استفاده شده در این آنالیز شامل تاریخ تصادف و ساعت 
تصادف مي باش��د. مح��ل وارد آمدن ضربه و علت نهایي فوت، توس��ط 
اتوپس��ي تعیین شده اس��ت. علل نهایي فوت در این مطالعه به 6 گروه 
طبقه بندي ش��ده است؛ ضربه به س��ر، شكستگي هاي متعدد، خونریزي 

داخلي، سوختگي، تحت بررسي و سایر. 
در ای��ن مطالعه کلی��ه ي فوتي هایي که عامل دوچرخ��ه در آن مداخله 
داش��ته است وارد مطالعه شدند و اطالعات مربوط به آن ها مورد تجزیه 

و تحلیل قرار گرفت.
ضربه به سر ش��امل ضربه هاي وارد آمده به مغز، جمجمه، اسكالپ و یا 

صورت مي باش��د. به علت تعداد اندك مرگ هاي ناش��ي از سایر علل به 
جز ضربه به سر، گروه دیگر علل مرگ در این مطالعه یك گروه در نظر 
گرفته شدند و علل مرگ به شكل دو گروه با ضربه به سر و سایر ضربات 
طبقه بندي ش��د. محل وارد آمدن ضربه ش��امل ضربه به س��ر، گردن، 
قفسه س��ینه، شكم، پش��ت، لگن، اندام هاي فوقاني و تحتاني مي باشد. 
مرگ ناش��ي از تصادف شامل کلیه مرگ هاي ثانویه به تروماي تصادف، 
صرف نظر از فاصله زماني بین مرگ و وقوع تصادف مي ش��ود. اطالعات 
به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري spss نسخه 20 بررسي شد. 

يافته ها

1- در بررس��ي انجام ش��ده بر روي پرونده ي کش��ته ش��دگان حوادث 
رانندگي در فاصله زماني 1391 – 1389، دوچرخه سواران کشته شده 
بر اثر سوانح رانندگي 526 مورد اعالم شده است که از این تعداد 519 
مورد مرد ) 98/7 درصد ( و 7 مورد زن )1/3 درصد( مي باش��ند. توزیع 
س��ني آمار دوچرخه سواران کشته شده بر اثر تصادف از 2/5 ماه تا 88 

سال با میانگین سني 43/6 سال و سن نما، 10 سال بوده است. 
به طور میانگین در هر س��ال تعداد 176 دوچرخه س��وار در اثر تصادف 
کش��ته ش��ده اند. این تعداد در هر سال متفاوت است و از 215 مورد در 
سال 1389 )40/9 درصد( تا  155 )29/5 درصد( مورد در سال 1391 

متغیر است. 
با گروه بندي س��نین بر اساس نوع فعالیت نش��ان داده شده بیشترین 
درص��د متوفیان ناش��ي از س��انحه دوچرخه س��واري مربوط به س��ن 
فعالیت ش��غلي ) 25-64 سال( با فراواني 36/1 درصد و بعد از آن سن 
بازنشستگي )65 سال به باال( با 29/7 درصد متوفیان و کمترین مربوط 
به س��ن قبل از مدرس��ه ) س��ن قبل از 6 س��الگي( با 3 درصد فراواني 

مي باشد.
بررس��ي از نظر فصل وقوع نشان مي دهد که 112 مورد )21/3 درصد(  
از مرگ ه��ا در بهار، 190 مورد )31/6 درصد( در تابس��تان، 148 مورد 
)28/1 درصد( در طول پاییز و 76 مورد )14/4 درصد( در طول زمستان 

نمودار 1- توزيع فراواني تعداد دوچرخه س��واران فوت شده 
بر اثر حوادث رانندگي به تفکيك سال
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اتفاق افتاده اس��ت. بیش��ترین تعداد مرگ در تابستان و کمترین تعداد 
مرگ در زمستان بوده است. 

نمودار 2 نش��ان مي دهد در فصل بهار گروه س��ني زیر 6 س��ال )گروه 
س��ني قبل از مدرس��ه( با 37/5 درصد از کل حوادث در این فصل، در 
فصل تابس��تان گروه س��ني 6-18 سال )گروه س��ني در سن مدرسه و 
دبیرس��تان( با 41/9 درصد از کل حوادث در این فصل، در فصل پاییز 
گروه س��ني 65 س��ال به باال )گروه سني بازنشس��تگي و سالمندي( با 

33/3 درص��د از کل ح��وادث منج��ر به فوت در این فص��ل و در فصل 
زمستان گروه س��ني 25-64 سال )گروه سني فعالیت شغلي( با 17/4 
درصد از کل موارد در این فصل، بیش از سایرین در معرض فوت بر اثر 

سانحه دوچرخه سواري قرار گرفته اند.
از نظر ساعت تصادفات، 36 درصد تصادفات بین ساعت 13 تا 18 بعد از 
ظهر و 19 تا 24 شب به یك اندازه اتفاق افتاده است و کمترین درصد 

مربوط به ساعت 1 تا 6 صبح وقوع یافته است.
نح��وه وقوع تصادف 492 م��ورد از مرگ ها )93/5 درص��د( »مرتبط با 
ترافیك« گزارش شدند. مرگ هاي مرتبط با ترافیك به شكل مرگ هاي 
ناش��ي از برخورد دوچرخه با یك وسیله نقلیه موتوري در حال حرکت 
تعریف مي شود. 25 مورد باقي مانده )44/8 درصد( به شكل »غیرمرتبط 
با ترافیك« گزارش ش��ده اند. و 10/8 درصد به صورت س��ایر و نامعلوم 
گزارش ش��ده اند. مرگ هاي »غیرمرتبط با ترافیك« مرگ هایي اس��ت 

نمودار2-توزيع سن فعاليت دوچرخه سواران فوت شده به تفکيك فصل وقوع حادثه
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جدول1- توزيع فراواني سني متوفيان بر اساس نوع فعاليت

درصد قابل درصدفراواني
اطمینان

درصد 
تجمعي

163/03/03/0سن قبل مدرسه

12423/623/626/7سن مدرسه و دبیرستان

397/47/434/1سن سربازي و دانشگاه

19036/136/270/3سن فعالیت شغلي

سن بازنشستگي و 
15629/729/7100/0سالمندي

10/2بدون پاسخ

526100/0جمع كل

جدول 2- بررسي سطح معني داري رابطه بين متغيرها

Valuedf Asymp. Sig.
(2-sided)

ناحیه آسیب ديدگي در بدن و علت 
216/178100/000فوت

نحوه وقوع حادثه و  ناحیه آسیب 
31/389120/002ديدگي در بدن
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که در آن وس��یله نقلیه موتوري در حال حرکت نقش��ي ندارد و شامل 
برخورد دوچرخه سوار با شيء ثابت یا سقوط از دوچرخه یا واژگوني آن 
یا برخورد دوچرخه سوار با حیوان، مي شود. از این تعداد 10 مورد )1/9 
درصد ( برخورد وسیله نقلیه با شيء ثابت، 1 مورد )0/2 درصد( برخورد 
با حیوان، 14 مورد )2/7 درصد ( واژگوني و س��قوط وسیله نقلیه و 10 

مورد ) 2 درصد ( به صورت سایر موارد و نامعلوم گزارش شده است.

ناحیه ي س��ر ش��ایع ترین مكان وارد آمدن ضربه بوده است. این بررسي 
نشان داد از تعداد 524 مورد مرگ دوچرخه سوار 480 نفر آن ها )91/3 

درصد( ضربه به سر داشته اند. 
ضربه به سر شایع ترین عامل مرگ دوچرخه سوارها بوده است. به طوري 
که 320 مورد )60/8 درصد( از علل فوت در گزارشات اتوپسي ضربه به 
س��ر به طور قطع و 36 مورد )6/8 درصد( ضربه به سر به عالوه ي سایر 

پيوس��ت 1- ميانگين س��ني دوچرخه سواران متوفي بر حسب نوع س��انحه و محل آسيب ديدگي در بدن بر اساس آمار سازمان 
پزشکي قانوني در سال هاي 89 تا 91

سن

انحراف استانداردتعدادمیانگیننحوه وقوعناحیه آسیب ديده در بدن

سر

43/457123924/91596برخورد وسايل نقلیه با يكديگر

32/5000418/69938برخورد وسیله نقلیه به شيء ثابت

14/000010برخورد با حیوان

37/5000819/82062واژگوني وسیله نقلیه حامل متوفي

73/5000216/26346ساير

55/6667310/01665نامعلوم

43/362825724/67743كل

محلي غیر از سر

38/28574223/82383برخورد وسايل نقلیه با يكديگر

33/5000234/64823برخورد وسیله نقلیه به شيء ثابت

11/250048/01561واژگوني وسیله نقلیه حامل متوفي

1/000010سقوط وسیله نقلیه حامل متوفي

42/5000234/64823ساير

35/41185124/42882كل

سر و نواحي ديگر

47/387620926/89738برخورد وسايل نقلیه با يكديگر

35/2500432/06634برخورد وسیله نقلیه به شيء ثابت

23/000010واژگوني وسیله نقلیه حامل متوفي

32/000029/89949نامعلوم

46/907421626/87371كل

كل

44/690349025/78464برخورد وسايل نقلیه با يكديگر

33/80001024/38032برخورد وسیله نقلیه به شيء ثابت

14/000010برخورد با حیوان

28/30771320/02242واژگوني وسیله نقلیه حامل متوفي

1/000010سقوط وسیله نقلیه حامل متوفي

58/0000428/43707ساير

46/2000515/57883نامعلوم

44/050152425/74692كل
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عوامل، تعیین شده است. 
در جدول توصیف مقایس��ه میانگین ها )پیوس��ت 1( مشاهده مي شود، 
میانگین س��ني متوفیان ناش��ي از برخورد دوچرخه با وس��یله نقلیه در 
حال حرکت، 44/7س��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، 

مي باشد. 
در بررسي رابطه بین دو متغیر محل آسیب دیدگي در بدن و علت فوت 
مي ت��وان گفت با توجه به این ک��ه مقدار معني داري x2 در این فرضیه 
کمتر از 0/05 است به احتمال 95 درصد اطمینان این رابطه معني دار 
اس��ت ( p value= 0.00). و هم چنین در بررسي رابطه بین نحوه وقوع 
حادثه و ناحیه آس��یب دیدگي در بدن مي توان گفت با توجه به این که 
مقدار معني داري x2 کمتر از 0/05 را نش��ان مي دهد این رابطه نیز به 

.(p value=0.002) احتمال 95 درصد اطمینان معني دار است

در بررسي بیشتر و با توجه به جدول توافقي پیوست )پیوست2( مي توان 
گفت که در بین کساني که از ناحیه سر مصدوم شده اند، 85/6 درصد بر 
اثر ضربه به س��ر فوت کرده اند. در بین کس��اني که ضربه به نواحي غیر 
از سر داشته اند، بیشترین تعداد یعني 37/3 درصد بر اثر شكستگي هاي 
متعدد فوت کرده اند و در بین کس��اني که هم ضربه به سر داشته اند و 
هم ضربه به نواحي دیگر بدن، بیش��ترین علت فوت یعني 43/8 درصد 

بر اثر ضربه به سر بوده است.

بحث و نتيجه گيري

در ای��ن مطالعه، مرگ و میر دوچرخه س��وارها که در یك دوره زماني3 
ساله مورد بررسي قرار گرفت، چندین یافته کلیدي به دست آمد:

در این تحقیق بررس��ي ها نشان داد به طور میانگین در هر سال حدود 

پيوست 2- بررسي رابطه علت فوت با ناحيه آسيب ديده در بدن در دوچرخه سواران فوت شده بر اثر تصادف بر اساس آمار 
سازمان پزشکي قانوني در سال هاي 89 تا 91

علت فوت0

كل
شكستگي خونريزيضربه به سر

هاي متعدد
تحت 
ساير مواردآزمايش

ضربه به سر به 
عالوه عوامل 

ديگر

محل آسیب 
ديده در 

بدن متوفي

ناحیه سر

2201172215257تعداد

درصد درون گروهي ناحیه آسیب ديده 
100/0%5/8%0/8%0/8%2/7%4/3%85/6%در بدن

49/0%41/7%11/8%33/3%6/4%30/6%68/8%درصد درون گروهي علت فوت0

49/0%2/9%0/4%0/4%1/3%2/1%41/9%درصد از كل

ناحیه اي 
در بدن 
غیر از سر

51319110351تعداد

درصد درون گروهي ناحیه آسیب ديده 
100/0%5/9%19/6%2/0%37/3%25/5%9/8%در بدن

9/7%8/3%58/8%16/7%17/3%36/1%1/6%درصد درون گروهي علت فوت0

9/7%0/6%1/9%0/2%3/6%2/5%1/0%درصد از كل

ناحیه سر 
به عالوه 
نواحي 

ديگر بدن

9512843518217تعداد

درصد درون گروهي ناحیه آسیب ديده 
100/0%8/3%2/3%1/4%38/7%5/5%43/8%در بدن

41/3%50/0%29/4%50/0%76/4%33/3%29/7%درصد درون گروهي علت فوت0

41/3%3/4%1/0%0/6%16/0%2/3%18/1%درصد از كل

كل

3203611061736525تعداد

درصد درون گروهي ناحیه آسیب ديده 
100/0%6/9%3/2%1/1%21/0%6/9%61/0%در بدن

100/0%100/0%100/0%100/0%100/0%100/0%100/0%درصد درون گروهي علت فوت0

100/0%6/9%3/2%1/1%21/0%6/9%61/0%درصد از كل
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176 دوچرخه سوار در کشور به دلیل سوانح فوت کرده اند که اغلب این 
م��رگ  و میرها در جنس مذکر اتفاق افتاده اس��ت )به ازاي هر 74 مرد 
ی��ك زن( که البته این امر با توجه به اس��تفاده کم خانم ها از دوچرخه 
قابل پیش بیني اس��ت. ولي بیش��تر بودن مرگ  و میر پس��رها نسبت به 
دختره��ا در گروه س��ني کودکان و نیز بیش��تر بودن آم��ار مرگ  و میر 
جنس مذکر در سایر تصادفات وسایل نقلیه اعم از موتور سیكلت و سایر 
وس��ایل نقلیه موتوري، مس��تعد بودن جنس مذکر ب��ه انجام رفتارهاي 

پرخطر را نشان مي دهد )20(.
به منظور بررس��ي دقی��ق گروه هاي در معرض خط��ر حادثه تصادفات 
دوچرخه سواري ما گروه هاي سني را یك بار به گروه هاي 5 ساله دسته 
بندي نمودیم که نش��ان داد گروه س��ني 10 تا 14 س��ال بیش از سایر 
گروه ها 66 مورد )12/5 درصد( و بعد از آن گروه سني 70  تا 74 سال 
با 49 مورد )9/3 درصد( و در مرتبه سوم گروه سني 74  تا 79 ساله با 
44 مورد )8/4 درصد(، مورد سانحه منجر به فوت قرار گرفته اند. گروه 
س��ني که کمترین میزان مواجهه با خطر مرگ بر اثر تصادف را داشته، 
گروه سني 0 تا 4 ساله ها با 7 مورد )1/3 درصد(  گزارش شده مي باشد. 
هم چنین یك بار گروه هاي س��ني را به گروه هاي در س��ن فعالیت هاي 
متفاوت ش��امل س��ن قبل از مدرس��ه، سن مدرس��ه و دبیرستان، سن 
دانش��گاه و سربازي، سن اشتغال و س��ن بازنشستگي کهن ساالن دسته 
بندي کردیم که نشان داده شد گروه سني زیر 6 سال )گروه سني قبل 
از مدرس��ه( در فصل بهار، گروه س��ني 6-18 سال )گروه سني در سن 
مدرسه و دبیرستان( در فصل تابستان، گروه سني 60 سال به باال )گروه 
س��ني بازنشستگي در کهن ساالن ( در فصل پاییز و گروه سني 60-25 
س��ال )گروه سني فعالیت شغلي( در فصل زمستان، بیش از سایرین در 

معرض فوت بر اثر سانحه دوچرخه سواري واقع شده اند.
توزیع فصلي مرگ و میر دوچرخه  سوارها نشان مي دهد که اغلب مرگ 
 و میرها در فصل تابس��تان اتفاق افتاده اس��ت که با شرایط آب  و هوایي 
در اغلب مناطق ایران سازگاري دارد. البته تعطیلي مدارس در این فصل 
و باال بودن میزان مرگ و میر در گروه  س��ني 6 تا 17 س��ال که در سن 
مدرس��ه و دبیرس��تان قرار دارند، در این فصل نكته ي قابل تأملي است 
که نش��ان مي دهد کودکان و نوجوانان در اوقات فراغت خود بیش��تر از 
دوچرخه استفاده مي کنند. و این دقت و توجه بیشتر مسئولین و برنامه 

ریزان اوقات فراغت نوجوانان را مي طلبد.
از نظر زمان وقوع تصادف در شبانه روز، 36 درصد تصادفات بین ساعت 
13 تا 18 بعد از ظهر که س��اعات خستگي ناشي از فعالیت روزانه است 
و 19 تا 24 ش��ب که س��اعت تاریك بودن هوا و محدودیت دید است، 
به یك اندازه اتفاق افتاده اس��ت و کمترین درصد مربوط به ساعت 1 تا 
6 صبح، س��اعت استراحت و کاهش تردد وس��ایل نقلیه مي باشد، وقوع 

یافته است.
یافته قابل تأمل دیگر بر آمده از این بررسي این است که 93/5 درصد از 
مرگ ها در اثر برخورد با یك وسیله نقلیه در حال حرکت بوده است. در 
همه انواع تصادفات ضربه به سر شایع ترین صدمه و علت فوت مشخص 

ش��ده اس��ت. 93/5 درصد از کل متوفیاني که ضربه به سر داشته اند با 
وسیله نقلیه در حال حرکت تصادف کرده اند. این یافته لزوم جدا بودن 
راه دوچرخه س��واري از راه هاي مربوط به وسایل نقلیه موتوري را نشان 
مي دهد. رانندگان وس��ایل نقلیه موتوري اغلب سرعت یك دوچرخه را 
کمت��ر از حد تخمین مي زنن��د و اغلب انتظار ندارند یك دوچرخه را در 
مس��یر خود ببینن��د. فاکتورهایي چون کوچك بودن دوچرخه نس��بت 
ب��ه اتومبیل و بعضاً نور محیط و رنگ لباس دوچرخه س��وار باعث دیده 
نش��دن آن توسط رانندگان اتومبیل مي شود )17(. آشنا نبودن بسیاري 
از دوچرخه سواران با قوانین رانندگي مشكل دیگري است دوچرخه یك 
وسیله نقلیه اس��ت و دوچرخه سواران نیز موظف به یادگیري و رعایت 
قوانین ترافیكي هستند. خطوط مخصوص دوچرخه  سواري مرگ و میر 

دوچرخه  سوارها را کاهش مي دهد )6(.
در اغلب مرگ هاي ناشي از حوادث دوچرخه  آسیب به سر وجود داشته 
 اس��ت )91/3 درصد(، با توجه این که آس��یب به سر ممكن است علت 
اصل��ي فوت بعضي از دوچرخه س��وارها نبوده باش��د ول��ي این نكته را 
مي رس��اند که در تصادفات دوچرخه نیز مانند سایر آسیب هاي مرتبط 
با وسایل نقلیه، منطقه سر بسیار مستعد وارد آمدن ضربه است )4,5(. 
در هر حال در این مطالعه نش��ان داده ش��د ضربه به س��ر ش��ایع ترین 
عامل مرگ دوچرخه  س��وارها بوده است ) 60/8 درصد از علل فوت در 
گزارش��ات اتوپس��ي به طور قطع ضربه به س��ر تعیین شده است و 6/8 
درصد ضربه به س��ر به عالوه عوامل دیگر تعیین ش��ده است(. مطالعات 
مشابهي در کشورهایي هم چون آمریكا نیز نشان مي دهد که بیش از 60 
درصد مرگ و میر و بیش از دو سوم آسیب هاي منجر به بستري ناشي 
از حوادث دوچرخه در اثر آس��یب به سر اتفاق افتاده است )6(. مطمئناً 
تعداد و ش��دت این آسیب ها به وسیله پوشیدن کاله ایمني کاهش پیدا 
مي کند )10و7(. اطالعات منتش��ر ش��ده در مورد مرگ و میر دوچرخه 
 س��وارها در نیویورك نش��ان مي دهد که تقریباً هیچ کدام از مرگ هاي 
ناشي از دوچرخه با پوشیدن کاله ایمني همراه نبوده است )6(. رعایت 
قوانین مربوط به پوش��یدن کاله ایمني براي دوچرخه سوارها در بعضي 
از کشورها مثل استرالیا، نیوزلند و بخش هایي از کانادا وآمریكا اجباري 
شده است )7(. گر چه چنین قوانیني مورد بحث و جدل زیادي هستند 
) 12و 11(، ولي مطالعه اي در کانادا نشان مي دهد که اجبار در پوشیدن 
کاله ایمني در دوچرخه  س��وارها میزان اس��تفاده از دوچرخه را نه تنها 
کم نكرده اس��ت )1(، بلكه باعث کاهش قاب��ل توجهي در میزان مرگ 
و میر دوچرخه  س��وارها ش��ده اس��ت ) 13 و 14(. مطالعه انجام گرفته 
توس��ط تامس��ون و گروهش کاهش 39 درصد در میزان مرگ ناشي از 
تصادفات دوچرخه بعد از پوش��یدن کاله ایمني را نشان مي دهد )15(. 
مطالعه گرنت و راتنر میزان کاهش در مرگ دوچرخه  س��وارها به دنبال 
اجباري شدن استفاده از کاله ایمني را 15 تا 16 درصد تخمین مي زند 
)16(. با این که اطالعات ما پوش��یدن و یا نپوش��یدن کاله ایمني را در 
بر نمي گیرد، بررس��ي آمار منتشر ش��ده در سایر کشورها، قوانین اجبار 
پوشیدن کاله ایمني براي دوچرخه سوارها در ایران را توصیه مي کند. 
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یافته مهم دیگري که از این بررسي به دست آمد، میزان مرگ دوچرخه  
س��وارها به ازاي هر یك میلیون جمعیت اس��ت. این میزان در کشور ما 
2/6 در میلیون اس��ت. میزان بین المللي مرگ دوچرخه  سوارها به ازاي 
هر یك میلیون رقم 2/7 در میلیون است )6(. با بررسي متون آمارهایي 
در میزان اس��تفاده از دوچرخه در کش��ورهایي هم چون کانادا و امریكا 
به دس��ت آمده اس��ت. بر طبق این آمارها در کان��ادا 85 درصد بچه ها 
دوچرخه دارند و بیش از 50 درصد کودکان بیش از صد ساعت در سال 
را دوچرخه س��واري مي کنند )1(. در نیویورك تقریباً تمامي شهروندان 
بزرگ س��ال  و بی��ش از 70 درصد کودکان بین 5-14 س��ال دوچرخه 
مي رانند )6(. بررس��ي آمار منتشر شده از س��هم دوچرخه در سفرهاي 
س��واره روزانه در یك روز عادي دربعضي شهرهاي ایران روشن مي کند 
که این میزان بس��یار کمتر از کانادا و آمریكا اس��ت. به عنوان مثال این 
رقم در ش��هر مش��هد 3/6 درصد )18( و در شهر اصفهان 8/37 در صد 
)19( اس��ت. بنابراین میزان مرگ 2/6 در میلیون جمعیت ایراني گرچه 
مشابه رقم بین المللي 2/7 در میلیون است ولي با توجه به کمتر بودن 
دوچرخه  سواري در ایران رقم باالیي است و لزوم طراحي و به کارگیري 
استرات ژي هایي در کاهش دادن این رقم را روشن مي کند. ایجاد راه هاي 
خط کش��ي شده جدا از سایر وسایل نقلیه، وضع قوانیني در استفاده از 
این راه ها، تهیه نقش��ه این راه ها به ش��كل سالیانه، ایجاد پارکینگ هاي 
مخصوص دوچرخ��ه و قوانین این چنین در آمری��كا به منظور افزایش 
اس��تفاده از دوچرخه سواري به شكل بي خطر انجام شده است )6(. عدم 
وجود چنین استرات ژي هاي سازمان یافته اي در ایران از یك طرف باعث 
کاهش استفاده از دوچرخه به عنوان یك وسیله حمل  و نقل و از طرف 

دیگر افزایش مرگ و میر مربوط به دوچرخه سوارها شده است.
ب��ا این ک��ه در این مطالعه تعداد مرگ دوچرخه  س��وارها در هر س��ال 
متف��اوت اس��ت، ولي از آن جا که آم��ار دقیقي از تع��داد افرادي که از 
دوچرخه اس��تفاده مي کنند و نیز میزان مسافتي که هر دوچرخه سوار 
در س��ال مي پیماید در دسترس نیس��ت نمي توان افزایش و کاهش در 
میزان مرگ و میر گزارش ش��ده در طول این س��ه س��ال را در رابطه با 
علت خاصي س��نجید. یكي دیگر از محدودیت هاي این مقاله ناتواني در 

محاس��به میزان حقیقي مرگ دوچرخه سوارهاس��ت. به منظور بر آورد 
دقیق این رقم و مقایسه آن با کشورهایي که از برنامه هاي کاهش خطر 
دوچرخه سواري اس��تفاده مي کنند، نیاز به اطالعات در خصوص تعداد 
دوچرخه سوارها مي باشد. اطالعات در خصوص استفاده کردن یا نكردن 
از کاله ایمني و عوامل منجر به حادثه در دسترس نیست. با این که در 
این مقاله جزئیات محل حادثه بررس��ي نشده است آمار منتشر شده از 
بسیاري کشورها نش��ان مي دهد تقریباً تمام حوادث در نزدیكي تقاطع 
اتف��اق افتاده اند )ب��ه عنوان مثال 89 درصد از ح��وادث منجر به فوت 
دوچرخه س��واران در نیویورك در فاصله کمي از تقاطع اتفاق افتاده اند( 
)6(. رعایت قوانین مربوط به حق تقدم در  تقاطع مي تواند این حوادث 

را کاهش دهد.
با توجه به یافته هاي فوق توصیه مي ش��ود برنامه ریزي در ایجاد قوانین 
و بهب��ود امكانات مربوط به دوچرخه س��واري به خص��وص ایجاد معابر 
مختص دوچرخه سواران با حساسیت بیشتري صورت پذیرد تا این امر 
باعث افزایش امنیت براي اس��تفاده از دوچرخه، به عنوان یك وس��یله 
حم��ل و نقل و هم زم��ان یك ورزش، و نیز کاه��ش در میزان حوادث 

مرتبط با دوچرخه شود.
هم چنی��ن با توجه به محدودیت هایي که در انجام تحلیل هاي دقیق تر 
در انج��ام این تحقیق وجود داش��ت توصیه مي ش��ود مراجع مرتبط به 
جمع آوري اطالعات مربوط به آمار کلي اس��تفاده کنندگان از دوچرخه 
بپردازن��د تا بت��وان در جهت تدوین برنامه هاي راه ب��ردي در این زمینه 

بررسي هاي بهتري انجام داد.
لزوم طراحي س��امانه جمع آوري اطالعات مرگ و میر دوچرخه سواران 
و انجام ی��ك مطالعه آینده نگر در جهت پایش دقیق این گونه مرگ ها 

پیشنهاد مي شود.
هم چنین پیش��نهاد مي گردد فرم ه��اي ویژه اي که در برگیرنده ي کلیه 
پارامترهاي مربوط به ضوابط ایمني دوچرخه س��واري مي باشد طراحي 
گردیده و در هنگام معاینه جسد این پارامترها تكمیل گردد تا بتوان در 

تحقیقات استفاده بهتري از این یافته ها 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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