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نامنويسندگان مجلهعلميپژوهشيدانشگاهعلومپزشكيارتشجمهورياسالميايران

پاييز1387 صفحات171تا175 شماره3 سالششم

مقاله
تحقيقاتي

 بررسی مشخصات کلیدی کشته شدگان توسط انفجار مین هاي فراموش شده 
طی سالهای 1373 لغایت 1385 در استان ایالم

*دکتر پيمان آسترکی1، دکتر مريم احدی2

چكيده
سابقه و هدف: مين اسلحه جنگی است که به دليل قرارگيری در زير خاک از ديد پنهان شده و در گذر زمان وجود آن فراموش 
مي گردد، ساالنه برخورد با مين هاي فراموش شده در مناطق آلوده به اين سالح موجب مرگ و مير در افراد مي گردد. اين تحقيق به 

منظور بررسی مشخصات کليدی و صدمات قربانبان ناشی از مين در استان ايالم انجام گرفته است. 
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفی - مقطعی، پرونده کليه قربانيان حاصل از انفجارات مواد منفجره بجا مانده از جنگ در استان 
ايالم طی سالهای 1385 – 1375 ارجاعی به اداره کل و واحدهای پزشکی قانونی ايالم بررسی گرديد و اطالعات مربوط به قربانيان 

ناشی از انفجار مين جمع آوری و توسط برنامه آماری spss آناليز شد ودر نهايت يافته ها مورد بررسی و تحليل قرار گرفت. 
یافته ها: 209 قربانی در اثر انفجار مواد منفجره در طول اين مدت کشته شدند که از اين تعداد در 187 مورد، عامل انفجار و مرگ 

مين بود. 25/8% تلفات در سال 1382 اتفاق افتاده بود، 97/3% قربانيان مذکر و در44/4% موارد شغل دامداری داشتند.
نتيجه گيري: بيشترين تعداد قربانيان انفجار مين در سال 82 بود و افراد مذکر و به خصوص افراد بومی چوپان بيشترين قربانيان اين 
حوادث بودند. افراد غير بومی و ناآشنا با محيط و همچنين نظاميان ساير قربانيان اين انفجارات بودند که با گذشت زمان و مشخص 

شدن نقاط آلوده و جلوگيری از تردد آنان، تلفات مربوط به اين افراد کاهش يافت.
کلمات کليدی: انفجار مين، مين فراموش شده، انفجار مهمات

1ـ  متخصص پزشکی قانونی، ايران، ايالم، اداره کل پزشکی قانونی ايالم، گروه تروماتولوژی مرکز مين زدايی کشور )*نويسنده مسئول(
peymanastaraki@yahoo.com :تلفن: 3340690 -0841       همراه: 09181410882     نمابر: 3340680 -0841      آدرس الکترونيك      

2ـ  پزشك عمومی، ايران، ايالم، اداره کل پزشکی قانونی ايالم 

مقدمه
مين به عنوان سالحی انفجاری برای حفاظت از مناطق وي ژه نظامی و 
نقاط استراتژيك و به منظور صدمه زدن به نفرات و تجهيزات دشمن 
مورد استفاده قرار مي گيرد )1(. مين ازجمله قديمی ترين حربه هاي 
نظامی به شمار مي رود و از جايگاه قابل توجهی در ارتش های 
جهان برخوردار است، باگذشت زمان اين سالح با کسب جايگاه 
درخور توجه در ميان ارتش های جهان، در اشکال پيشرفته امروزی 
و با کاربردهای گوناگون طراحی و مورد استفاده قرار می گيرد )2(. 
مسئله اي که در رابطه با مين نسبت به ساير ابزارها و مهمات جنگی 

وجود دارد نحوه به کارگيری آن است، برای به کارگيری اکثر مين ها 
می بايست آنها را در خاک پنهان نمود، بدان منظور که به وسيله قربانی 
خود منفجر گردد )2(. انفجار توسط تأثير عوامل اصلی اثر بالستی، 
پرتاب قطعات بمب و اشيا مجاور آن و سوختگی حاصل از گازهای 
سوزان ناشی از انفجار موجب مرگ و مير مي گردد، اهميت اين 
عوامل نيز به نوع و حجم ماده ی منفجره و قدرت تخريب و محل 
قرار گيری آن نسبت به قربانی بستگی دارد )3، 4(. ساالنه حدود 
15 الی 20 هزار نفر در سرتاسر جهان در اثر انفجار مين کشته و 
مصدوم می شوند )5(. در کشور افغانستان مهمترين عامل مرگ های 

تاريخاعالمقبولیمقاله:87/10/21 تاريخدريافتمقالهاصالحشده:87/10/18 تاريخاعالموصول:87/10/8 
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تروماتيك و قطع اندام در بين افراد غير نظامی کابل، انفجار مين و 
مهمات بجامانده از عمليات های نظامی است )6(. از دست دادن 
بينايی و شنوايی، آسيب های عروقی - عضالنی و قطع اندام ها، 
آسيب های احشايی و اختالل هاي روحی و روانی و نقص عضوی 
حاصل از آنها از عوارض مهم انفجار ا اين سالح است )8-6(. بنا 
بر تخمين مرکز مين زدايی کشور، در ايران نوار مرزی پنج استان 
غربی و جنوب غربی همجوار با کشور عراق پس از جنگ اين دو 
کشور در سال های 1988 – 1980 ميالدی آلوده به بيش از 4/2 هکتار 
)16000000 قطعه( مين بجا مانده مي باشد و روزانه به طور متوسط 
3 نفر در اين مناطق با مين برخورد مي نمايند و انفجار حاصل از آن 
ساليانه منجر به تلفات و خساراتی به اهالی و ساکنين اين مناطق 
مي گردد، عالوه بر خسارت ناشی از فقدان کشته شدگان، خسارت 
ناشی از نقص عضوی و از کار افتادگی حادثه ديدگان اين گونه 
حوادث ساالنه بالغ بر ميليون ها دالر می گردد. آگاهی داشتن از 
اپيدميولوژی چگونگی و علت ايجاد آسيب های منجر به مرگ و 
مير در مصدومين ناشی از حوادث انفجار مهمات جنگی بجامانده 
از جنگ و شناسايی موقعيت های خطرآفرين با بررسی قربانيان اين 
حوادث اقدامی موثر در کاهش و کنترل تلفات در اين مناطق کشور 

و موقعيت های مشابه در جنگ ها و پس از آن در دنيا مي باشد.

موادوروشها
با روش نمونه گيری  اين مطالعه توصيفی مقطعی گذشته نگر، 
سرشماری غير تصادفی انجام شد. مرکز پزشکی قانونی ايالم به عنوان 
تنها مرکز تخصصی مسئول بررسی و تعيين علت مرگ قربانيان ناشی 
از اين حوادث در استان ايالم می باشد، لذا پرونده تمام موارد مرگ 
ناشی از انفجار ارجاعی به اين مرکز طی سالهای 1385 – 1375 
بررسی شد. بدين ترتيب که پس ا ز جمع آوری اسامی و شماره 
پرونده کليه مصدومان و کشته شدگان ناشی از انفجار بقايای جنگی 
از دفاتر ثبتی واحد معاينات و متوفيات اداره کل پزشکی قانونی 
استان ايالم و واحدهای تابعه در شهرستان ها، پرونده اين قربانيان 
از بايگانی خارج و به دقت توسط محقق مطالعه گرديد و داده هاي 
سن، جنس، عامل انفجار، تاريخ حادثه، شغل، محل حادثه )منطقه 
مرزی، غير مرزی( و محل سکونت قربانيان )بومی، غير بومی( و 
نوع صدمات منجر به مرگ بر اساس مناطق بدن )سر و گردن و 

تنه و اندام های فوقانی و تحتانی( با توجه عکس ها و شرح اتوپسی 
و ساير مستندات پرونده تکميل شد و آسيب های منجر به مرگ 
براساس پتانسيل کشندگی و احتمال نجات بيماران توسط اقدام هاي 
اورژانسی تقسيم بندی شدند و سرانجام اطالعات به دست آمده با 

استفاده از نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافتهها
 در مدت زمان بين سال های 1375 تا 1385 در مجموع 678 مورد 
مصدوميت ناشی از انفجارانواع مواد منفجره بجامانده از جنگ جهت 
معاينه به پزشکی قانونی استان ايالم ارجاع گرديده بودند، از اين 
تعداد 209 نفر کشته شده و بقيه دچار انواع مصدوميت ها گرديده 
بودند. 187 نفر از جان باختگان در اثر انفجار حاصل از مين و بقيه 
موارد متعاقب انفجار ساير مهمات جنگی جان باخته بودند. در 
مجموعه 209 موردی بيشترين تعداد حوادث با 25/8% در سال 
1382 و کمترين آن با 1/9% در سال 1385 حادث شده بود. از 187 
نفری که انفجار مين سبب مرگ آنها بود، حداکثر حوادث منجر به 
مرگ به ترتيب در سال های 1382 )28/9%( و 1383 )13/4%( و 
1378 )11/8%( و کمترين آن به ترتيب در سال های 1385 )%2/1( 
و 1384 )4/8%( حادث شده بود. 97/3% )182( جان باختگان مين 
مذکر بودند و ميانگين سن افراد اين مجموعه 30/5 سال بود، سن 
اجساد بر اساس دهه هاي سنی گروه بندی گرديد و بر اين اساس 
گروه های سنی 20 – 11 و 30 – 21 سال به ترتيب با 31/6% و 
31/0% از بيشترين درصد فراوانی و گروه های سنی 70 > سال و 
افراد 10< سال از حداقل درصد فراوانی به ترتيب با 2/1% و%2/7 
برخودار بودند. از نظر شغلی، 27/3% مقتولين نظامی و %44/4 
دامداران محلی بودند اين افراد از حداکثر فراوانی شغلی برخوردار 
بودند و افرادمتفرقه بومی با 5/8% )بيکار 0/5%، دانش آموزان %1/6 
و زنان خانه دار 1/6% و اطفال 2/1%( و مشاغل غير مرتبط با منطقه 
که با عنوان گردشگر زيارتی غيرقانونی در منطقه تردد داشتند با 

22/5% فراوانی مشاغل قربانيان اين مطالعه بود.
98/9% از حوادث ايجاد شده توسط انفجار مين در مناطق مرزی 
اتفاق افتاده بود و قربانيان اين حوادث در 49/2% بومی و در %50/8 
غير بومی بودند. با در نظر گرفتن سه فاکتور شغل و محل حادثه 
و محل زندگی، 72/8% حوادث در مناطق مرزی و برای دامداران 
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بومی اتفاق افتاده بود در حالی که 14/7% اين اتفاق ها برای افراد 
غيربومی در مناطق مرزی حادث شده بود.افرد نظامی بومی در %6/0 
موارد جان خود را در مناطق مرزی ازدست داده بودند در حالی که 
اين تعداد برای نظاميان غيربومی دراين مناطق 47/4% بود. 37% از 
افراد غيربومی با مشاغل متفرقه اي همچون خانه داری، دانش آموزی 
و... در مناطق مرزی دچار حادثه و مرگ شده بودند که اين ميزان 

برای افراد بومی و آشنا به منطقه 15/3% بود.
 از نظر تراکم زمانی وقوع حوادث به ترتيب نزولی شايع ترين زمان 
وقوع انفجارهای منجر به مرگ اسفندماه 20/2% و بهمن ماه %15 

و مردادماه 13/4% بود. 
که  کشنده  تعدد صدمات  و  آناتوميکی  محل  تراکم  به  توجه  با 
ايجاد شده بودند، جراحات  يا صدمات متعدد  به صورت منفرد 
نواحی قفسه سينه و شکم بيشترين فراوانی علت مرگ بود به شرحی 
که علت مرگ 31% قربانيان صدمات و عوارض ناشی از انفجار و 
اصابت ترکش به ناحيه قفسه سينه و شکم بود و اصابت ترکش به 
ناحيه جمجمه و گردن در 28/9% و آسيب وسيع نسوج و عروق 
اندام ها و قطع آنها در 15% و متالشی شدن بدن در 25/1% از موارد 
علت مرگ قربانيان بود و فراوانی صدمات منفرد و متعدد به شرح 

جدول-1 بود. 
 در بين قربانيان نظامی اين حوادث در 14/8% صدمات منفرد ناحيه 
قفسه صدری - شکم يا اندام های تحتانی يا اندام های فوقانی باعث 
مرگ گرديد بود و در باقی موارد صدمات متعدد علت مرگ بود، 
در 38/9% صدمات متعدد در نواحی سر وگردن، قفسه سينه و 
شکم، اندام های فوقانی و تحتانی و يا متالشی شدن بدن علت مرگ 
افراد نظامی اين مطالعه بود. در 20/4% صدمات عمقی و کشنده 
در نواحی تنه و اندام ها باعث مرگ بود، در اين گروه قربانيان به 
تفکيك فراوانی، صدمات سروگردن در 51/9% و صدمات قفسه 
سينه و شکم در 77/8% موارد و آسيب های اندام فوقانی در %79/6 

و آسيب های اندام های تحتانی در 81/5% موارد مشاهده شد.
 با توجه به شدت جراحات و امکان موثر بودن اقدام هاي نجات بخش 
اوليه، در 16/7% از کل موارد منجر به مرگ احتمال زنده نگهداشتن 
مصدومين با به کارگيری اقدام هاي پزشکی و جلوگيری از خونريزی 
به صورت تئوری وجود داشته و در 83/3% موارد باتوجه به شدت 

صدمات امکان زنده ماندن قربانيان ميسر نبوده است.

بحثونتيجهگيري
استان ايالم يکی از مناطق غربی کشور ايران با حدود 400 کيلومتر 
مرز خاکی با کشور عراق مي باشد، در خالل جنگ سال های 1988 
– 1980 ميالدی نوار مرزی اين منطقه آلوده به انواع مواد منفجره 

همچون انواع مين ها و ساير مهمات گرديد. پس از جنگ بقايای 
اين مواد در اين منطقه مدفون و فراموش شد، علی رغم تالش در 
افراد نظامی و  از  جهت جمع آوری اين مهمات ساالنه تعدادی 
غيرنظامی به دليل مواجهه با اين مواد دچار صدمات جدی و مرگ 
مي گردند، دو عامل عمده اثر بالستی و اصابت پرتابه هاي ناشی 
از انفجار عمده ترين علل مرگ و مير در قربانيان انفجار مي باشد 
)3، 4(. بالست موج فشردگی هواست که به سرعت از مواد عبور 
مي کند، سرعت انتشار اين موج فشاری تا چندين برابر سرعت 
صوت مي رسد؛ اما به سرعت کاهش مي يابد و متعاقب آن، موج 
گذرای کاهش فشار حرکت مي کند، بنابراين بدن تحت تأثير تغيير 
دوگانه و سريع فشار اتمسفر قرار مي گيرد )3، 4(. ميزان اثر بالستی 
وابسته به انرژی آزاد شده از انفجار بمب و فاصله محل قربانی از 
مرکز انفجار است )3(. نسوجی از بدن که دارای ارتباط با اتمسفر 

جدول 1- درصد فراوانی و فراوانی ضایعات منجر به مرگ در قربانيان ناشی 
از انفجار مين در استان ایالم طی سالهای 1385 – 1375.

         
(%)  

  5/23  44  سر و گردن
  9/28  54  تنه

  3/12  23  اندام تحتانی
  16  30  سر و گردن و تنه

  1/2  4  سر و گردن و اندام تحتانی
  5/0  1  تنه و اندام فوقانی
  1/2  4  تنه  و اندام تحتانی
  7/2  5  اندام فوقانی و تحتانی

  6/1  3  سر و گردن و تنه و اندام فوقانی
 6/1  3  سر و گردن و تنه و اندام تحتانی

 6/1  3  تنه واندام فوقانی و تحتانی

 6/1  13  سر و گردن و تنه و اندام فوقانی و تحتانی

  100  187  جمع کل
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می باشند همچون روده ها و ريه و گوش بيشترين آسيب پذيری را 
نسبت به اثر بالستی دارند )7، 4، 3( از سوی ديگر به دنبال انفجار 
بدن در معرض برخورد قطعات پرتابه اي فلزی و ساير اجرأ مهمات 
و مواد اطراف آن قرار مي گيرد، اين قطعات در اندازه هاي مختلف 
بوده ودارای سرعت بااليی هستند و هرکدام همانند يك گلوله عمل 
مي کنند )3، 9(. در مرگ های ناشی از انفجار، پرتاب ترکش ها به 
اطراف بيش از اثر بالستی انفجار موجب مرگ می گردد )3، 10(، 
64% آسيب های عروقی - عضالنی در مصدومين نظامی قوای 
مشترک در جنگ عراق و افغانستان طی سالهای 2004 – 2001 
ناشی از اصابت پرتابه هاي حاصل از انفجار بوده )8(. در مواردی 
موقعيت و نزديکی محل انفجار و قربانی باعث تخريب و متالشی 

شدن قسمتی يا تمام بدن قربانی می شود )3(. 
به طور کلی مطالعه حاضر نشان می دهد که افراد غير بومی و ناآشنا 
با موقعيت جغرافيای منطقه، افراد فاقد اطالعات با اطالعات ناکافی 
نظامی و مصدوميت های ايجاد شده در مناطق به نسبت دور افتاده 

بيشترين قربانيان حوادث انفجارند.
در اين بررسی و مقايسه آمار و اعداد به دست آمده با مطالعات 
مشابه در کشورهای همچون افغانستان و موريتانی و بوسنی، هر 
چند تعداد مصدومين به ظاهر کمتر مي باشد؛ اما تعداد موارد منجر 
به مرگ به نسبت بيشتر است، اين امر می تواند متاثر از به کارگيری 
مواد منفجره و مين هاي با قدرت بيشتر و تراکم و ميزان باالی 
آلودگی منطقه در واحد سطح، دور افتادگی منطقه و تاخير در ارائه 

خدمات اوليه پزشکی باشد. 
اين مطالعه نشان مي دهد که افراد بومی فاقد آشنايی با مين و مناطق 
آلوده و همچنين افراد غيربومی به دليل ناآشنايی با منطقه بيشترين 
قربانيان اند درمطالعه مشابه در افغانستان آسيب پذيرترين قربانيان 
افراد دارای حداقل اطالعات نسبت به مواد منفجره بودند )3( و 
نظاميان نيز به دليل شغل و فعاليت درميادين جهت پاکسازی ميادين 
مين از گروه های در معرض خطر مي باشند. مسلمًا ارائه آموزش های 
الزم در خصوص آشنايی با عوامل و موقعيت های خطر آفرين بر 
اساس شناسايی گروه های در معرض خطر کمك و تاثير شايانی 
در پيشگری و بروز چنين حوادثی دارد.چنانکه با گذشت زمان و 
مشخص شدن مناطق آلوده و عالمت گذاری و جلوگيری از تردد 
افراد و پاکسازی ميادين مين و نقاط آلوده آمار تلفات در سال های 

آخر مطالعه به ميزان قابل توجهی کاهش نشان می دهد. مطالب فوق 
اهميت اقدام هاي تخصصی در جمع آوری و شناسايی و محصور 

سازی مناطق آلوده را نيز آشکار مي نمايد.
مطالعه اي مشابه در کرواسی نشان داده است که از 7720 مجروح 
نظامی و غير نظامی جنگ سال های 1992 – 1991 در اين کشور، 
1176 سرباز دچار صدمات سر و گردن شدند که با 40% مرگ و مير 
از باالترين تلفات ناشی از صدمات در اين قربانيان بود و جراحات 
ناحيه قفسه سينه با 24/1% و جراحات شکم با 9/2% ساير علل 
مرگ اين سربازان بودند )11(. مطالعه ما نشان می دهد جراحات 
تنه شامل قفسه سينه و شکم با حدود 30% باالترين فراوانی علت 

مرگ می باشد. 
در مطالعه ما اصابت پرتابه ها و شدت انفجار باعث ايجاد صدمات 
متعددی در قربانيان گرديده، در 64/7% قربانيان صدمه منفرد در 
نواحی مختلف بدن باعث مرگ گرديده بود، تراکم تفکيکی ضايعات 
منفرد کشنده که براساس اتوپسی و عکس های قربانيان مشخص 
شده نشان می دهد، آسيب های اندام های که به صورت آسيب عروق 
و نسوح و بافت استخوانی و گاهًا قطع عضو در نواحی انتهای بوده 
در 12/3% از کل موارد ديده شده در حالی که اين ميزان برای فقط 
افراد نظامی از باالترن فراوانی به ميزان 72/6% برخوردار است و 
آسيب های کشنده قفسه سينه و شکم با 28/9% و صدمات ناشی از 
اصابت پرتابه يا متالشی شدن سر وگردن با 23/5% فراوانی در معاينه 
اجساد است که تفاوت قابل توجهی را با مطالعات مشابه در افراد 
نظامی نمايش می دهد. خصوصيات ظاهری و تراکم اين صدمات 
در سطح بدن قربانيان بيان کننده نحوه قرارگيری ماده منفجره و 
قربانی نسبت به يکديگر می باشد )3، 9(. با در نظر گرفتن صرف 
اصول تئوری ارائه خدمات اوليه پزشکی در راستای تالش برای 
جلوگيری از خونريزی و اقدام هاي نجات بخش اوليه، در %16/2 
موارد احتمال نجات مصدومين از مرگ وجود داشته است، اين 

ميزان در مقاالت مشابه حدود 15% می باشد )1(.
انفجارمين هاي بجامانده از جنگ يکی از داليل عمده مرگ و مير 
افراد غير نظامی در مناطق آلوده ی پس از جنگ مي باشد، افراد غير 
نظامی به خصوص افراد غير بومی به دليل بی اطالعی از موقعيت ها و 
افراد بومی پر در مناطق عمليات های گذشته، آسيب پذيرترين افراد 
مي باشند. آگاهی داشتن از صدمات و عوامل خطرآفرين و نحوه 
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برخورد با اين عوامل به هنگام مواجهه از راه های عمده پيشگيری 
از بروز اين حوادث است و ارائه خدمات مناسب پزشکی به صورت 
آموزش اطالعات پزشکی و اقدام هاي اوليه و ساماندهی پرسنل 
آموزش ديده در نزديکی مناطق حادثه خيز و تامين وسايل حمل 
و نقل مطمئن و سريع همچون بالگرد امداد در استان هاي حادثه 
خيز تاثير بسزای در کاهش آمار تلفات و صدمات و خسارت هاي 
حاصل از آن دارد. از سوی ديگر استفاده از ابزار تشخيصی تخصصی، 
ارتقأ آموزه هاي الزم در موارد پرخطری همچون سربازان شاغل در 
مناطق آلوده، آموزش نحوه برخورد با مواد خطرناک و مشکوک و 
ارائه راهکارهای عملی در خصوص تجهيز نيروهای متخصص پاک 

سازی ميادين مين در ارتباط و حفاظت فردی انان، مشخص ساختن 
وشناسايی مناطق آلوده به مواد منفجره و آموزش های اقدام هاي اوليه 
و اورژانس پزشکی به افراد در معرض خطر در کنار تالش برای 
پاکسازی مناطق آلوده از اقدام هاي موثر در پيشگيری و برخورد 

نظاميان با مهمات جنگی به جامانده از جنگ مي باشد.

تشكروقدردانی
بدين وسيله از کليه همکارانی که ما را در تهيه و تدوين اين مقاله 

ياری نمودند تشکر به عمل مي آوريم.
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Abstract

Introduction: Mine is one of the war armaors that because being under the earth was hidden from sight 

and was forgotten mines in contaminater. landmines cause morbidity and mortality in native and foreign 

people. this studying was done for investigating of mine characrtistic and injuries of victims that was cause 

by mine in ilam province.

Materials & Methods: In this description sectional studying was investigated the files of whole victims 

of explosive ordnances that were leaved out during war in the ilam provincethat were referred to the ilam 

forensic medicine office during years from april 1995 – 2007 and these in formations finally were gathered 

and analyzed by the spss program

Results: 209 victims were killed by explosive ordnance and 187 cases of them were killed by mine 

explosive, 25.8% of cases were occurred in year of 2003. 97.3% of victims were male and 44.4% of them 

were shephered.

Conclusion: the most of victims were occurred in year of 2003and more of them were male and 

shephered, the rest of the died people were foriener and militaries that by distinguishing the contaminated 

lands prevention of passing from these areas, victims were reduces.

Keywords: Mine explosive, landmine, explosive ordnance
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