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  چكيده

ـاتي اسـت كـه در      از مهـم  اي بهداشتي و سالمت در هـر جامعـه   آگاهي از وضعيت تـرين اطالع
ـتفاده   تأمين، حفظ و ارتقاي سريزي براي  اجتماعي و برنامه ي هاي توسعه برنامه المت جامعه مـورد اس

بهداشت  ي ي اقتصادي و اجتماعي دو قرن اخير، توسعه توسعه يكي از دستاوردهاي مهم. گيرد قرار مي
استان خراسان شمالي يكي از مناطق محروم  .و در نتيجه كاهش اساسي و مستمر مرگ و مير بوده است

ـاتي در خصـوص بررسـي     ي كشور است كه و كمتر توسعه يافته ـاي   وضـعيت مؤلفـه   كمتـر تحقيق ه
بررسـي توزيـع   و اين مقاله به دنبال تحليـل  . در آن صورت گرفته است ،به ويژه مرگ و مير ،جمعيتي

ـايي      ـا از ايـن طريـق رهنموده جغرافيايي و علل شناسي مرگ و مير در استان خراسان شمالي است، ت
روش تحقيـق  . ت و امنيت در اختيار مسؤوالن قرار دهد، سالمي بهداشت ريزي در حوزه هت برنامهج

در  ميـر  و مـرگ  بررسي علـل  به كه است و تحليل وضع موجودگذشته نگر  توصيفي در اين پژوهش
 .پـردازد  استان خراسان شمالي مي در شده ثبت متوفيات ي كليه بين در) 1388تا  1383(ساله  5ي  دوره
 ،جهاني استفاده شده بهداشت سازمان )ICD(المللي  بين بندي هطبق از مير و مرگ علل يدبن گروه براي
ـا و نقشـه بـه     براي تحليل موضوع از داده. گرديد بندي انجام طبقه گروه 17 كه در ها، جداول، نموداره

 علـت  بـه  مرگ كه ،دهند مي نشان هاي اين تحقيق يافته .بهره برداري شده است GISكمك تكنيك 

ـاي  سال تمام ها و تومورها در استان در حوادث، سرطان و سوانح، ونخ گردش دستگاه هاي بيماري  ه

ـاروج از ايـن امـر     ، البتـه  تاس داشته قرار تا سوم اول هاي در رتبه ترتيب بررسي به مورد ـتان ف شهرس
ي تشـكيل  هاي دستگاه تنفسـ  بيماريترين علت مرگ و مير را  شايعدر اين شهرستان . مستثني مي باشد

ـتان       دار علل مـرگ   حقيق حاكي از تفاوت معنينتايج ت. دهد مي ـنس در اس و ميـر برحسـب سـن و ج
- بيش. كند ومير در بين مردان و زنان از الگوهاي خاصي تبعيت مي به عبارت ديگر، علل مرگ. باشد مي
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وميرهاي ناشي از حوادث  به مرگمربوط ومير در بين مردان و زنان،  ترين تفاوت در الگوهاي علل مرگ
بين جمعيت  بررسي علل مرگ و مير در. باشد مردان بيشتر از زنان مي دركه  ،ح غيرعمدي استو سوان

ـان را سـوانح، مسـموميت و         شايع ، كهن استجوان استان حاكي از آ تـرين علـت مـرگ و ميـر جوان
  .دهد تشكيل مي) درصد 4/54(خودكشي 
   .شماليعلل شناسي، توزيع جغرافيايي، مرگ و مير، خراسان  :ها كليدواژه

  درآمد

بر خـالف سـاير    مرگ ي واقعه. اي تجديدناپذير است هي ذاتي جمعيت و واقع پديده 1مرگ و مير
گيرد و در نتيجه شدت و يا عموميت آن برابر واحـد   هاي جمعيتي، كليه افراد جامعه را در بر مي پديده
ه فناست و مرگ يك امر هر چند آدمي به اقتضاي طبيعت خود محكوم ب). 38: 1382كالنتري، (است 

اجتناب ناپذير است، ولي انسان براي گريز از مرگ و به تأخير انداختن آن همواره در تالش و تكـاپو  
بشر را همواره بـه   ذهنمرگ و مير در مقايسه با ساير وقايع جمعيت، اولين موضوعي است كه . است

 هـاي  گـذاري  سياست و ها بر اين اساس تالش ).Shryock,1975:221(خود معطوف داشته است 

 عمـر  طول افزايش و مير و مرگ جهت كاهش در هميشه بهداشتي كشورها و اجتماعي  - اقتصادي 

مرگ و مير بر حسب سن متوفّي، روي حركات جمعيت اثر متفـاوت   و هست، زيرا بوده انساني افراد
ساالن عالوه بر كاهش  انكاهد، اما مرگ و مير مي اگرچه مرگ و مير كودكان از تعداد جمعيت مي. دارد

طور منفي روي ازدياد نسل و باروري جمعيت و كاهش نيروي فعال جامعه اثـرات  ه ب ،تعداد جمعيت
بنابراين تالش براي كاهش مرگ و مير و اعمـال تمهيـداتي    .)88: 1374 فريد،(متعدد و متفاوت دارد 

داشـته و  هـا قـرار    ئولوژيهـا و ايـد   مورد پـذيرش تمـام فرهنـگ   «در راستاي آن، موضوعي است كه 
 »هاي كاربردي متعددي نيز جهت شناخت الگوها و علل مرگ و مير به انجـام رسـيده اسـت    پژوهش

با اين همه در استان خراسان شمالي كه يكي از مناطق محروم و كمتـر توسـعه    ).16: 1375ميرزايي، (
جمعيتي، به ويژه مرگ و هاي  ي كشور است، كمتر تحقيقاتي در خصوص بررسي وضعيت مؤلفه يافته

  .مير، در آن صورت گرفته است

                                                 
1- Mortality 
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مير در استان به  وضعيت بيماري و مرگ و - 1، ذيل هستيم هاي صد پاسخ به پرسشدر اين مقاله در 
آيا عوامل مـؤثر بـر    - 3؟ استدر سطح استان چگونه  ومير مرگتوزيع جغرافيايي  - 2چه صورتي است؟

  است؟  ناهمگونهمگون و داراي الگوي يك شكلي است يا  ،مرگ و مير در هر يك از مناطق استان
اشت، سالمت و امنيت بهد ي تواند افق روشني جهت برنامه ريزي در حوزهنتايج اين پژوهش مي

 . والن قرار دهدگيران، مديران و مسؤ در اختيار تصميم

  ي تحقيق شناسي محدودهموقعيت

 بـه لحـاظ موقعيـت   . هاي آن است ستانو شهري استان خراسان شمالي  ي تحقيق، گستره محدوده
در پـي تفكيـك و    1383كه در سال ،جغرافيايي تازه تأسيس است - خراسان شمالي از نواحي سياسي

ي سرزميني استان خراسان، موجوديت دوباره يافت و شهر بجنورد به عنـوان مركـز و    تقسيم محدوده
ين استان از شمال با كشور تركمنسـتان بـا   ا. در سطح استان شد) 61: 1378زياري، (كانون عملكردي 

كيلومتر مرز مشترك، از شرق و جنوب با اسـتان خراسـان رضـوي، از مغـرب بـا اسـتان        270حدود 
بخش  15اين استان، هفت شهرستان، . گلستان و از سمت جنوب غربي با استان سمنان همسايه است

هـزار   174ترين كانون جمعيتي بـا   و مهم ترين شهر بجنورد، به عنوان بزرگ. ي شهري دارد نقطه 18و 
نفر، نقش و جايگاه ويژه داشته و تحوالت و تغييرات ملموس را به لحاظ سـاختاري و كـاركردي بـه    

  .خود ديده است
هاي آن با شهرستان جاجرم بيان  در اين پژوهش شهرستان تازه تأسيس گرمه فاقد آمار بوده و داده

  .شده است

  ي تحقيق پيشينه

- 80هـاي  طي سـال  ايران در مرگ هاي علت ي روند در زمينهو همكاران  ياوري هاي ررسيب نتايج
ـ  و سير نزولـي  واگيردار، هاي بيماري به علت مرگ كه دهد، يم نشان 1358  بيمـاري هـاي   علـت ه ب

صعودي  سير ها، مسموميت و حوادث سوانح، ها، سرطان قلبي و عروقي، هاي بيماري ويژهه ب غيرواگير
 مواجهه زمان شدن تر طوالني و عمر، افزايش طول افزايش توان را مي آن ي عمده و داليل است داشته
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 ريـزي  ضـرورت برنامـه   مـرگ،  علل الگوي روند تغيير .دانست زندگي تغيير الگوي و خطر عوامل با

 هاي بيماري كنترل و پيشگيري بر تأكيد و بهداشتي، درماني خدمات ي ارايه بخش در مستمر و منسجم

  ).8: 1382(دهد  مي قرار مورد توجه بيشتر رواگير راغي
هـاي   هاي مرگ و مير طـي سـال   در مورد روند تغييرات شاخصنتايج مطالعات اماني و همكاران 

هاي مورد بررسي به طوركلي  در كشور حاكي از اين است، كه الگوي مرگ و مير طي سال 1350- 86
 نزولي و اميـد بـه زنـدگي بـا رونـد صـعودي، بيـانگر       تغيير يافته و شاخص مرگ و مير خام با روند 

  ).210: 1388(سطح بهداشت در كشور ايران است  هاي سالمت و ارتقاي ي شاخص توسعه
مـرگ و ميـر    ي در خصوص بررسي سطح، علل و عوامل تعيين كننده پور ي بررسي كاظمي نتيجه

در  6(ت تهران به سـطح پـاييني   دهد، كه ميزان مرگ و مير جمعي نشان مي 1375تهران بزرگ در سال 
سوانح و تصادفات، افزايش يافته و  ها و هاي قلبي عروقي، سرطان بيماريرسيده است، اما سهم ) هزار

  ). 1: 1382(به تدريج از درصد مرگ و مير نوزادان كاسته شده است 
هـاي قلبـي    ريي توزيع جغرافيايي مرگ ناشـي از بيمـا   يان و همكارانش در زمينهنتايج مطالعات رضاي

د كـه  هاي توزيع جغرافيايي مرگ نشان مي ده ي نقشه هاي استان كرمان با هدف تهيه عروقي در شهرستان
ـتان  هاي شمالي استان،  هاي قلبي عروقي در شهرستان ميزان كلي مرگ و مير بيماري ـتر از شهرس هـاي   بيش

گيـري كـرده    ها نتيجه آن. ان استالگوي مشاهده شده به تفكيك براي مردان و زنان نيز يكس. جنوبي است
اند تفاوت الگوي مشاهده شده احتماالً به علل رژيم غذايي نامناسب، عدم تحرك و مصرف سيگار اسـت  

  ). 35: 1387(تر از شهرستان هاي جنوبي است  ظاهراً در شهرستان هاي شمالي استان شايعو 

  مباني نظري

درصد از توليد ناخالص داخلـي را   14تا   6 در جهان صنعتي، كشورها حدوداً بين حاضر حال در
). 9: 1387مارموت و ويلكينسون، (هاي بهداشتي و سالمت افراد جامعه خود مي كنند  صرف مراقبت

 و تـرين  اساسـي  از يكـي  سـالمت  ي مسـأله  به خصـوص ايـران   حال توسعه، در كشورهاي همه در
 و مـرگ  وضـعيت  دقيق بنابراين ترسيم. است اجتماعي عدالت ي توسعه و ايجاد در ترين مسايل مهم
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 عوامـل  بـا  مقابله و بروز علل شناسايي منظور به مرگ بروز علل و الگو شناسايي جامعه و بيماري در

  .انسان است سالمت ارتقاي و بشر عمر طول افزايش براي اصلي راهبرد ها، ساز آن بسب
هـاي   عـاتي اسـت كـه در برنامـه    ترين اطال آگاهي از دگرگوني سيماي سالمتي در هر كشور، از مهم

گيـرد   ريزي براي تأمين، حفظ و ارتقاي سالمت جامعه مورد استفاده قرار مـي  ي اجتماعي و برنامه توسعه
 علل و آمار هر جامعه، سالمت به مربوط هاي ريزي برنامه در مهم هاي مؤلفه از يكي ). 13: 1385نقوي، (

 از يكـي  ساز آن، سبب عوامل با مقابله و مرگ بروز علل و الگو شناسايي. است جامعه آن در و مير مرگ

  ).8: 1382ياوري و ديگران، (بشر است  عمر طول افزايش براي راهبردها ترين مناسب
شـهر،  (ها را در هر فضا و مكان  توان حوادث و علل پيدايش پديده با يك رويكرد جغرافيايي، مي 

ش جغرافيايي در همين رابطه بوده است؛ تا به كمـك  ي پخ گيري نظريه شكل. تعيين كرد...) روستا و 
ها و تعيين موقعيت آن پديده كه از اولين قوانين يـك كـار    اين نظريه، چگونگي توزيع و پخش پديده

پخش و توزيـع فضـايي بـه تبيـين      ي بنابراين نظريه). 16: 1373هاگت،(جغرافيايي است، تبيين شود 
بـر سـطوح    هاي خاص مثـل مـرگ و ميـر    دگي فضايي پديدهبر توزيع و پراكنقانونمندي هاي حاكم 

بـه كمـك ايـن نظريـه و مـدل       ).157: 1385پوراحمد، ( پردازد مي...) استان و كشور، نظيرجغرافيايي 
در يـك  ميرايـي   و ابـتال  هـاي  ميـزان  از جغرافيـايي  و پخشتوزيع  هاي ترسيم نقشه و تهيه به توان مي

 بـا  اخير اين اقدامات ي دهه چند طي .نمود اقدام ...هرستان و مثل كشور، استان، شي سرزميني  حوزه

  ).36: 1387يان، رضاي(است  شده روبرو گيري چشم پيشرفت
اي  ، همواره بخش عمده...در نظريات جغرافياي جمعيت نيز توزيع، ساختار، مواليد، مرگ و مير و 

هاي اجتماعي را به خود اختصـاص   از مطالعات اجتماعي و جغرافيايي به منظور تحليل و تبيين پديده
در رابطـه بـا مكـان    ...) توزيع، تراكم، مـرگ و ميـر و   (هاي فضايي جمعيت  داده تا از اين طريق جنبه

  ).11: 1370زلينسكي،(ترسيم شود 
هـا و علـل مـرگ و ميـر مـورد       بندي بيماري ميالدي در نظريات جمعيتي طبقه 19از اواسط قرن  

سازمان بهداشت جهاني علل مرگ و ميـر را  . اي يافته است اهميت فزايندهبحث و توجه قرار گرفته و 
ها و تحقيقات، علل مـرگ و ميـر در    طوركلي در پژوهشه ولي ب بندي نموده است، گروه طبقه 17در 

  : ند ازا بندي است كه عبارت سه دسته قابل تقسيم
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شـود و   رد بـدن انسـان مـي   ها عامل بيماري از خارج وا هاي عفوني و انگلي كه در آن بيماري - 1
  .هاي برون زا نيز ناميد ها را بيماري توان آن مي

گيـرد   ها بيماري اساساً در داخل بدن انسان شكل مي هاي غيرعفوني و انگلي كه در آن بيماري - 2
هاي دستگاه گردش خون، قلب و عـروق،   بيل بيمارياز ق. زا ناميد هاي دورن ها را بيماري توان آن و مي

 . د، زخم معده، يرقان و غيره، قن سرطان

ـاني    سوانح و حوادث كه طبيعتي متفاوت از علل مرتبط با بيماري - 3 ها دارند و به طور دفعـي و ناگه
ـيل، زلزلـه و آتشفشـان،      شوند، آتش سبب مرگ و مير مي سوزي، سقوط از بلندي، بالياي طبيعي ماننـد س

نند سوانح و حوادث وسايط نقليه موتوري ها، خودكشي و باالخره سوانح و حوادث جديد ما تلفات جنگ
  ). 80- 79: 1384ميرزايي، (دهد  ترين علل مرگ و مير مرتبط با اين دسته را تشكيل مي مهم

، علل مرگ و مير از وضعيتي كـه غلبـه   )1(ي انتقالي مرگ و مير توان گفت كه در مرحله مي طوركلبه
هاي غيرعفوني و انگلي اسـت، منتقـل    به با بيماريهاي عفوني و انگلي است، به وضعيتي كه غل با بيماري

همـان،  (نامند  نيز مي 1انتقالي مرگ و مير را انتقال اپيدميولوژيك ي به همين دليل است كه مرحله. شود مي
80 .(  

  ها يافته

شدگان ثبت شده و توزيع نسـبي آن را در اسـتان خراسـان شـمالي نشـان       تعداد فوت) 1جدول (
، شاخص ميـزان  1385نفري استان بر اساس سرشماري سال  811572ه جمعيت دهد كه با توجه ب مي

، در سـطح  )9/5(باشد، كه نسبت بـه متوسـط كشـور     در هزار مي 7/5ر در استان برابر خام مرگ و مي
و در هـزار   69/7وميـر مربـوط بـه شهرسـتان فـاروج بـا        ترين ميزان مرگ بيش. نسبتاً خوبي قرار دارد

  .)1  نقشه( باشد ميدر هزار  03/5ن مانه و سملقان با شهرستا ترين آن مربوط به كم
واقعـه مـرگ در ايـن     28119كه استان خراسان شمالي شكل گرفته تعداد  1383- 88ي  در طول دوره

واقعه  4216درصد ساليانه رشد داشته و از  5/3ساله بيش از  6 ي استان رخ داده است كه در طول اين دوره
درصد از مرگ و ميرها به زنـان   47مورد بررسي  ي در طول دوره. فزايش يافته استواقعه ا 5202مرگ به 

                                                 
1 - Epidemiologic Transition 
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درصد در  51درصد مرگ و ميرها در مناطق روستايي و  49درصد به مردان مربوط است و همچنين  53و 
  )1جدول . (مناطق شهري اتفاق افتاده است

 1383- 88علل مرگ و مير در كل جمعيت استان خراسان شمالي : 1جدول 

 1383- 88 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح علل مرگ و مير

 28119 5202 4635 4824 4638 4424 4216 جمع

 100 100 100 100 100 100 100 درصد

 3,99 4,08 5,63 4,95 2,37 3,89 2,75 بيماريهاي عفوني و انگلي

 10,20 8,13 16,049,95 8,19 8,86 9,44 سرطان و ساير تومورها

 0,52 0,58 0,43 0,60 0,60 0,41 0,45 لرژي و بيماريهاي تغذيهآ

 3,50 7,55 4,36 3,57 2,29 1,31 1,14 هاي خوني و دستگاه سازنده خون بيماري

 0,76 0,10 0,41 1,41 0,97 1,15 0,64 هاي روحي و دماغي بيماري

 4,61 2,27 2,78 3,83 5,45 6,31 7,87 هاي اعصاببيماري

 22,4914,7212,0618,2020,05 27,4929,88 ستگاه گردش خونهاي د بيماري

 7,29 12,477,19 6,18 7,09 5,54 4,65 هاي دستگاه تنفسي بيماري

 2,01 2,10 2,46 1,51 2,18 1,31 2,30 هاي دستگاه گوارش بيماري

 1,51 0,87 1,81 1,70 1,23 1,79 2,02 )كليوي(بيماريهاي دستگاه ادرار

 0,10 0,08 0,04 0,17 0,09 0,09 0,12 گي، وضع حمل و تولدعوارض حامل

 0,16 0,12 0,19 0,31 0,11 0,09 0,09 هاي پوستيبيماري

 0,15 0,15 0,04 0,15 0,26 0,20 0,14 هاي استخوانيبيماري

 0,62 1,46 0,52 0,31 0,39 0,34 0,64 هاي مادرزادي ناهنجاري

 3,21 1,69 3,88 3,71 0,78 4,25 5,48 هاي مخصوص نوزادان بيماري

 15,19 17,5119,0916,278,19 14,8213,65 كهولت

 11,4510,4114,0517,6712,94 12,1711,73 سوانح، مسموميت و خودكشي

 16,5611,3412,6419,5913,20 9,20 7,78 عالئم و حاالت بد تعريف شده و يا بدون پاسخ

 1389 خراسان شمالي، كل ثبت احوال استاناداره   :مأخذ
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 1385هاي استان خراسان شمالي  ميزان خام مرگ و مير در شهرستان: 1نقشه 

 
  

هاي قلبـي و عروقـي بـا     در استان به بيماري بيشترين علت مرگ و ميرمورد بررسي  ي در ابتداي دوره
ترين علت مرگ و  درصد شايع 25كه در پايان دوره نيز همچنان با بيش از  ،استمربوط  درصد 28بيش از 

ـيروان    29درصد، اسفراين  19اين نسبت در شهرستان بجنورد . دهد مير را در استان تشكيل مي درصـد، ش
درصد از مرگ و ميرها  5شهرستان فاروج تنها  ودرصد  38درصد، مانه و سملقان  32درصد، جاجرم  27

  . باشد سال مي 62برابر  ميانگين سن مرگ و مير بر اثر اين عامل در استان. شود را شامل مي
، در تمـام نقـاط   2020تـا   1996از  1، برگرفته از موراي و لـوپز »ها بار جهاني بيماري«بر اساس تحقيق 

هـاي تنفسـي در مقايسـه بـا      بيماري قلبـي و عروقـي، سـرطان و بيمـاري    : هاي مزمن شامل جهان بيماري
تـري بـراي مـرگ     و مادرزادي عوامل مهـم  اي ل تغذيهفوني، مشكالت دوران بارداري، مسايهاي ع بيماري

در ايران، مرگ ناشي از گروه  شدهمطابق مطالعات انجام ). 12: 1387مارموت و ويلكينسون، (خواهند بود 
هـاي قلبـي و    ترين علت بوده است و بيمـاري  به بعد شايع 50ي  هاي دستگاه گردش خون از دهه بيماري
يـاوري و ديگـران،   (رود  و اجتماعي در ايران به شمار مـي بهداشتي  ي عنوان يك مشكل عمدهه عروقي ب

  ).212: 1388؛ اماني و ديگران، 11: 1382
                                                 

1- Murry and Lopez 
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هاي استان خراسان  در شهرستانهاي قلبي و عروقي  بيماريپراكندگي مرگ و مير بر اثر : 2نقشه 
  ) 1383-1388(بر حسب درصد شمالي

  
  

 5ا و خودكشي تشكيل مي دهد كه با افزايش ه مسموميت لت مرگ و مير در استان را سوانح،دومين ع
. افزايش يافته است 1388درصد در سال  67/17به  1383درصد در سال  17/12درصدي در طول دوره از 

باشـد   پراكندگي آن در مناطق شهري و روستايي و همچنين در بين زنان و مردان داراي الگوي متفاوتي مي
درصد  15درصد در بين زنان تا  7درصد در مناطق شهري و از  15درصد در مناطق روستايي تا  10كه از 

ـتان مانـه و    30اين عامل به تنهايي نزديك به . است تفاوتمدر بين مردان  درصد از مرگ و ميرهاي شهرس
در باشـد و   سال مي 35ميانگين سن مرگ و مير بر اثر اين عامل در استان برابر . دهد سلمقان را تشكيل مي

تحقيقـاتي كـه در كـل    . باشـد  اند، دو برابر زنان مي رداني كه بر اثر حوادث سوانح فوت كردهاستان تعداد م
عالوه . كشور صورت پذيرفته نيز نشان داده است كه احتمال مرگ مردان بر اثر رانندگي بيشتر از زنان است

  .شود بر حوادث رانندگي، ساير سوانح منجر به مرگ نيز در مردان بيشتر مشاهده مي
درصـد از   10بيش از  كه ،ها و ساير تومورها مي باشد مين عامل شايع مرگ و مير در استان سرطانسو

ـتان   . شود مورد مطالعه را شامل مي ي مرگ و ميرهاي دوره ميانگين سن مرگ و مير بر اثر اين عامـل در اس
  . باشد سال مي 57برابر 
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ـتان را بـه خـود      درصد از مرگ و ميرهاي اتفاق 40سه عامل ذكر شده بيش از  افتاده در جمعيـت اس
درصد از مرگ و ميرهاي شهرستان مانه و سملقان  60اند؛ در حالي كه اين سه عامل بيش از  اختصاص داده
  .دهند را تشكيل مي

 )1383 - 1388(در شهرستان هاي استان خراسان شماليسوانح و تصادفات پراكندگي مرگ و مير بر اثر : 3نقشه 

 

 )1383 - 1388(در شهرستان هاي استان خراسان شمالي  تومورهاسرطان و گي مرگ و مير بر اثر پراكند: 4نقشه 
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 با هاي دستگاه تنفسي بيماريترين علت مرگ و مير را  نكته قابل توجه اينكه در شهرستان فاروج شايع
ـتايي   44در مناطق شهري  ،)درصد 33( امل درصـد از مـرگ و ميرهـا را شـ     30 درصد و در منـاطق روس

درصـد، سـومين و    1/9هـا و تومورهـا بـا     دومين عامل مرگ و مير در اين شهرستان را سـرطان . شود مي
 8ها و خودكشي با  درصد و سوانح، مسموميت 6/8هاي عفوني و انگلي با  چهارمين علت مرگ را بيماري

د كـه نشـان از   از اين حيث اين شهرستان با متوسط استاني و كشوري تفـاوت دار . دهد درصد تشكيل مي
هاي تنفسي در سطح شهرستان و يا اشتباه در ثبـت علـت مـرگ توسـط مراجـع       شيوع بسيار زياد بيماري

  ). 2جدول(باشد مربوط مي
درصـد و   1ي مورد بررسي مرگ و مير در اثر بيماري هاي عفوني و انگلـي در حـدود    در طول دوره

درصـد   4فته و مرگ و ميرهاي نوزادي بيش از درصد افزايش يا 5/2هاي دستگاه تنفسي در حدود  بيماري
هاي بهداشتي و پزشكي در دوران قبل از زايمان و بعد از  كاهش داشته كه حكايت از افزايش سطح مراقبت
ي قابل توجه اينكه مرگ و ميرهاي حاصل از عاليم و  نكته. زايمان و نيز افزايش سطح اميد به زندگي است

ـته اسـت   11ز در پاسخ ني حاالت بد تعريف شده و يا بدون ايـن امـر ناشـي از عـدم      .درصد افزيش داش
  . تشخيص صحيح علت فوت است

هاي قلبـي    ي چند علت مهم به ترتيب اولويت بيماري كننده بيانگر نقش تعيين )2جدول (هاي  بررسي داده
ـتان       و عروقي، سوانح و حوادث و سرطان ـتان و شهرس ـا در مـرگ و ميـر جمعيـت اس ـاي آن   ها و توموره ه

ـاي   هاي آن بر اثر بيماري دهد ميزان مرگ و مير در استان و در شهرستان نشان مي )4و 3هاي  نقشه(. باشد مي ه
 ).4و  3 هاينقشه(باالترين علل هستند ) 2ه نقش( كهولت و سوانح  خوني،

 )1383- 1388(ي  ها در دوره علل مرگ و مير در استان خراسان شمالي به تفكيك هر يك از شهرستان: 2جدول 

شرح علل 
 مرگ و مير

 فاروج مانه و سملقان جاجرم شيروان اسفراين بجنورد كل استان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 2286 100 2866 100 1895 100 5005 100 4143 100 11924 100 28119 جمع

هاي  بيماري
 عفوني و
 انگلي

1121 4,0 709 5,9 73 1,8 78 1,6 25 1,3 39 1,4 197 8,6 

سرطان و 
 ساير تومورها

2867 10,2 1263 10,6 414 10,0 585 11,7 160 8,4 237 8,3 208 9,1 

آلرژي و 
 0,7 15 0,2 5 0,3 5 1,3 67 0,2 8 0,4 45 0,5 145هاي  بيماري
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 تغذيه

هاي  بيماري
خوني و 
دستگاه 

 سازنده خون

983 3,5 570 4,8 69 1,7 64 1,3 34 1,8 214 7,5 32 1,4 

هاي  بيماري
روحي و 
 دماغي

215 0,8 72 0,6 8 0,2 50 1,0 29 1,5 45 1,6 11 0,5 

هاي  بيماري
 اعصاب

1295 4,6 548 4,6 184 4,4 295 5,9 21 1,1 196 6,8 51 2,2 

هاي  بيماري
دستگاه 

 گردش خون
5639 20,1 1674 14,0 1134 27,4 1278 25,5 600 31,7 880 30,7 73 3,2 

هاي  بيماري
دستگاه 
 تنفسي

2050 7,3 721 6,0 211 5,1 219 4,4 83 4,4 57 2,0 759 33,2 

هاي  بيماري
دستگاه 
 گوارش

564 2,0 251 2,1 107 2,6 68 1,4 95 5,0 22 0,8 21 0,9 

هاي  بيماري
دستگاه ادرار 

 )كليوي(
426 1,5 194 1,6 50 1,2 85 1,7 26 1,4 57 2,0 14 0,6 

عوارض 
حاملگي، 

وضع حمل و 
 تولد

27 0,1 14 0,1 4 0,1 7 0,1 0 0,0 1 0,0 1 0,0 

هاي  بيماري
 پوستي

44 0,2 23 0,2 6 0,1 4 0,1 3 0,2 4 0,1 4 0,2 

هاي  بيماري
 استخواني

43 0,2 20 0,2 6 0,1 6 0,1 5 0,3 5 0,2 1 0,0 

هاي  ناهنجاري
 مادرزادي

174 0,6 67 0,6 24 0,6 31 0,6 3 0,2 37 1,3 12 0,5 

هاي  بيماري
مخصوص 
 نوزادان

904 3,2 838 7,0 16 0,4 23 0,5 17 0,9 7 0,2 3 0,1 

 23,0 525 5,5 157 19,7 374 8,7 434 21,6 895 15,8 1885 15,2 4270 كهولت

سوانح، 
مسموميت و 
 خودكشي

3639 12,9 1531 12,8 495 11,9 641 12,8 219 11,6 568 19,8 185 8,1 

عاليم و 
حاالت بد 

تعريف شده 
و يا بدون 
 پاسخ

3713 13,2 1499 12,6 439 10,6 1070 21,4 196 10,3 335 11,7 174 7,6 

  1389كل ثبت احوال استان خراسان شمالي، اداره : مأخذ 
بـه  . شـد با ومير برحسب جنس در استان مي دار علل مرگ  هاي اين تحقيق حاكي از تفاوت معني يافته

ترين تفـاوت در  بيش. كند ومير در بين مردان و زنان از الگوهاي خاصي تبعيت مي عبارت ديگر، علل مرگ
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وميرهاي ناشي از حوادث و سـوانح غيرعمـدي    ومير در بين مردان و زنان متوجه مرگ الگوهاي علل مرگ
  . باشد ومير ناشي از علل فوق در بين مردان بيشتر از زنان مي ميزان مرگ. است

اكم بر اين پديـده  بررسي توزيع سني مرگ و مير در استان حاكي از تغييرات آن مطابق با روند كلي ح
درصد، در يـك مـاه اول    7نسبت مرگ و مير در يك هفته اول تولد . استهاي انساني  طبيعي در جمعيت

درصـد، در   8/3سـالگي   4تـا   1درصـد، در جمعيـت    6/3سـال   درصد، در كودكان كمتر از يـك  1تولد 
ولي مجدداً در  ،درصد كاهش يافته 4/1درصد و  6/1سال به ترتيب به  10- 14سال و  5- 9هاي سني  گروه

سالگي ميـزان   40تا سنين . درصد افزايش يافته است 9/2و  5/2سال به ترتيب به  20- 24و  15- 19سنين 
درصـد از   8در حدود . شده است سالگي به باال سير صعودي آن آغاز 40مرگ و مير كاهش يافته ولي از 

ميـانگين  . ي مورد مطالعه مربوط به جوانـان اسـت   كل مرگ و ميرهاي اتفاق افتاده در استان در طول دوره
سـال،   3/60سال، اسفراين  9/44سال، در شهرستان بجنورد برابر  7/51سني مرگ و مير در كل استان برابر 

   .)1نمودار (  سال است 6/56سال و فاروج  9/50ن ملقاسال، مانه و س 9/61سال، جاجرم  2/55شيروان 
ـتان  هاي بجنورد و مانه و سملقان، پايين ميانگين سن مرگ در شهرستان ـيروان،    تر و در شهرس هـاي ش

توسط سن مرگ در شهرستان جـاجرم  باال بودن م. استاسفراين، فاروج و جاجرم باالتر از متوسط استاني 
  . سطح اميد به زندگي در اين منطقه باشدتواند حاكي از باال بودن  مي

  )1383 - 1388(ها در دوره  ميانگين سن مرگ در استان خراسان شمالي به تفكيك هر يك از شهرستان: 1نمودار 
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ومير بـه تفكيـك علـل بـا تأكيـد بـر        همچنين نتايج به دست آمده از تحليل اطالعات ميزان مرگ
تـرين  به ترتيب بيش سال و باالتر و زير يكسال 60روه سني مر است، كه گهاي سني بيانگر اين ا گروه

عالوه بر اين، نتايج مبين وجود الگوهاي افتراقي مشخصـي  . باشند مير را در استان دارا مي و ميزان مرگ
هـاي حـول تولـد،     بـه عبـارتي، بيمـاري   . هاي سني مختلف اسـت  ومير در بين گروه از نظر علل مرگ

تـرين علـل    هاي دستگاه تنفسي بـه ترتيـب از مهـم    و مادرزادي و بيماريهاي كروموزومي  ناهنجاري
هـاي   ومير در گـروه  ترين علت مرگ مهم. دهد ومير در بين گروه سني زير يك سال را تشكيل مي مرگ
و باالتر، بيمـاري قلبـي و عروقـي     سال 50در گروه سني. و سوانح است ، حوادثسال 30تا  15سني 

  ).2نمودار ( مرگ شناسايي شده است ترين علت  به عنوان مهم

  )1383 - 1388(ي  مرگ و مير در استان خراسان شمالي در دوره) درصد(توزيع سني : 2نمودار 

  
  

 - 1383(ي در طـول دوره ) سـال  30- 15(بررسي علل مرگ و مير در بين جمعيـت جـوان اسـتان    
ح، مسموميت و خودكشي بـا  ترين علت مرگ و مير جوانان را سوان حاكي از اين است كه شايع)1388

كـاهش   1388درصد در سال  1/51به  1383درصد در سال  2/61كه از  ،دهد درصد تشكيل مي 4/54
داشته است، ولي همچنان بيشترين ميزان مرگ و ميرهاي جوانان اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده     

سال است كـه بـر    30ا ت 20متأسفانه بيشترين درصد سن متوفيان حوادث و سوانح جوانان بين . است
  . كنند توان گفت كه حوادث رانندگي قربانيان خود را از سنين كليدي جامعه انتخاب مي اين اساس مي
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هـا   هاي قلبي و عروقي و سومين علت را سرطان دومين عامل مرگ و مير جوانان استان را بيماري
هاي قلبـي   بيماري. باشد س ميكه روند تغييرات هر كدام متفاوت و معكو ،و تومورها تشكيل مي دهد

هـا و   كـاهش يافتـه ولـي سـرطان     1388درصد در سال  3/6به  1383درصد در سال  13و عروقي از 
افزايش يافتـه و در ايـن سـال بـه      1388درصد در سال  1/7به  1383درصد در سال  9/6تومورها از 

  ).3جدول (دومين عامل مرگ و مير جوانان استان تبديل شده است 

 )1383 - 1388(علل مرگ و مير در جمعيت جوان استان خراسان شمالي : 3 لجدو

1383- 88 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح علل مرگ و مير
 2202 409 375 394 361 359 304 جمع

 100 100 100 100 100 100 100 درصد

 3,95 3,42 6,67 5,84 2,77 2,51 1,97 هاي عفوني و انگلي بيماري

 7,40 7,09 5,87 12,94 5,54 5,57 6,91 ساير تومورها سرطان و

 0,09 0,00 0,27 0,25 0,00 0,00 0,00 آلرژي و بيماريهاي تغذيه

 2,18 4,65 1,87 2,03 1,11 2,51 0,33 هاي خوني و دستگاه سازنده خون بيماري

 0,91 0,24 0,27 1,52 1,66 1,39 0,33 هاي روحي و دماغي بيماري

 3,36 3,18 2,67 2,79 3,05 3,90 4,93 صابهاي اع بيماري

 7,40 6,36 3,47 5,58 7,76 9,75 12,83 هاي دستگاه گردش خون بيماري

 3,45 5,38 4,00 3,81 2,49 3,06 1,32 هاي دستگاه تنفسي ي بيمار

 1,18 1,22 0,53 1,78 1,11 1,11 1,32 هاي دستگاه گوارش بيماري

 0,59 0,49 0,80 1,02 0,28 0,00 0,99 )كليوي(هاي دستگاه ادرار بيماري

 0,36 0,49 0,53 0,25 0,28 0,28 0,33 عوارض حاملگي، وضع حمل و تولد

 0,14 0,00 0,00 0,25 0,00 0,28 0,33 هاي پوستي بيماري

 0,41 0,00 0,00 0,00 1,66 0,84 0,00 هاي استخواني بيماري

 0,73 0,98 0,80 1,02 0,28 0,56 0,66 هاي مادرزادي ناهنجاري

 54,41 51,10 56,53 46,70 56,51 56,55 61,18 سوانح، مسموميت و خودكشي

 13,44 15,40 15,73 14,21 15,51 11,70 6,58 عاليم وحاالت بد تعريف شده ويا بدون پاسخ

 1389كل ثبت احوال استان خراسان شمالي،اداره : مأخذ
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 خود به را بشر ذهن وقايع جمعيتي، ساير با مقايسه در كهاتي است موضوع اوليناز  مير و مرگ 

 افـراد  عمـر  طـول  افزايش جهت در جوامع بشري ي همه در ها تالش تمام زيرا است، داشته معطوف

 احـوال  و اوضـاع  و شـرايط  بـه  بسته كه و مهاجرت باروري چون وقايعي خالف بر و است انساني

  .شود مي اتخاذ ها آن كاهش يا افزايش در جهت هايي سياست جوامع اجتماعي و اقتصادي
 مـواردي  در يعنـي . بر آن متمركـز شـوند  توانند  ها نمي دولت كه است موضوعي تنها مير و مرگ

 هـاي  گذاري سياست و ها تالش بلكه بگيرند، پيش در سياست افزايش مواردي در و كاهش سياست

 عمـر  طـول  فـزايش ا و مير و مرگ جهت كاهش در هميشه بهداشتي كشورها و اجتماعي ‐ اقتصادي

دهـد مـرگ و ميرهـاي ناشـي از      هاي تحقيق نشـان مـي   طور كه يافته همان. و هست بوده انساني افراد
هاي قلب عروقـي دومـين عامـل مـرگ و ميـر را در اسـتان تشـكيل         حوادث و سوانح بعد از بيماري

 وانان كه نيروي كاريولي با توجه به اينكه اين عامل بيشترين تعداد متوفيات خود را از بين ج. دهد مي
كه در ادامـه بـه ايـن امـر      طلبد د، تأمل و دقت بيشتري را ميگزين ميو مديريتي آينده كشور هستند، بر

اثرات حمل و نقل بر سالمت را مي توان از دو جنبه مورد توجه قـرار  . پردازيم مي) حوادث و سوانح(
وم، فرايندهايي كه منجر به جراحت د و ، به خصوص بيمارياول، اثرات آن بر وضعيت سالمت: دارد

  ). 170: 1387،ويلكينسونمارموت و (شود  و مرگ و مير مي
ها را به شدت متحول كرده  يكي از دستاوردهاي تكنولوژيكي كه روش زندگي، كار و مرگ انسان

 موتوري باعـث  يو وسايل نقليه خودرواز  ي بيش از حد استفادهاز يك سو، . باشد است، اتومبيل مي
هاي قلبي و عروقي شود و نيـز   هاي بدني كمي داشته باشد و دچار بيماري شده است تا انسان فعاليت

هاي تنفسي افزايش يابد و از سوي ديگر بايد به نقـش حـوادث و    بيماري ،هاي محيطي در اثر آلودگي
ر د عمـده  بهداشـتي  مشـكل  يـك ) تصـادفات ( ترافيكي حوادث. تصادفات در مرگ و مير اشاره كرد

 بيشـتر  در ترومـا  از ناشـي  و ميـر  مرگ اصلي علتو  است توسعه حال در و يافته كشورهاي توسعه

  .وجود دارد ايران و جهان كشورهاي
 50 تا ماه يك سني هاي در گروه ايران در بهداشت، وزارت توسط شده انجام تحقيقات يبر پايه 

 قـرار  ترافيكـي  سـوانح  حوادث، همه رأس در و است غيرعمدي حوادث مرگ، علت ترين مهم سال

 زنـدگي،  يـا  دادن سالمتي دست از بر عالوه انسان، زندگي در حوادث از مانده به جاي عواقب. دارد
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 رواني - روحي اثرات توليد، قدرت و درآمد دست دادن از بخشي، توان و درماني هاي تمراقب ي هزينه

  . دارد همراه به نيز را
. شـوند  النه، نيم ميليون نفر در حوادث رانندگي كشـته مـي  سابر اساس برآوردهاي هاتچينسون 

ــيش از    ــال بــ ــدگي در ســ ــان راننــ ــداد مجروحــ ــين زده   15تعــ ــر تخمــ ــون نفــ ميليــ
تحليلـي صـورت پذيرفتـه در     مطالعـات توصـيفي و  بـر اسـاس   ). Hutchinson,1987(شـود  مي

 بـين  در را ارباالترين آمـ  ايران، در ترافيكي حوادث از ناشي هاي ترافيكي، مرگ حوادث خصوص

قـرار   سال 30تا  20 جواني سن در افراد اين اكثريت و اند داده اختصاص خود به جهان كشورهاي
در كشور تصادفات رانندگي درون و بـرون شـهري بـه صـورت يـك      ). 44: 1387زارعي، (دارند 

كـه ايـران بـه لحـاظ وقـوع تصـادفات       است مشكل اساسي بهداشتي نمود پيدا كرده و باعث شده 
نندگي و حوادث ترافيكي به عنوان يكي از كشورهايي كه داراي بيشـترين مـوارد اسـت، معرفـي     را

بررسي نسبت مرگ و مير در اثر حوادث رانندگي به تعداد كل ). 21: 1388خادمي و مرداي، (شود 
 1383حاكي از اين است كه در سال ) 83- 1387(ي  مرگ و ميرهاي اتفاق افتاده در استان طي دوره

درصـد از كـل    1/8مرگ در اثر تصادفات رانندگي بوده است كـه   342مرگ تعداد  4216عداد از ت
 1386درصد افزايش، در سال  3/8به  1385اين نسبت در سال . شود مرگ و مير استان را شامل مي

درصد است كه  1/7بيانگر افزايش اين نسبت به  1387ولي آمار سال . يابد درصد كاهش مي 9/5به 
  .)4جدول (دهد رصد رشد افزايشي را نشان ميد 24، 1386سال  نسبت به

  درصد فوت شدگان در اثر تصادفات رانندگي از تعداد كل مرگ و مير در استان: 4جدول 

درصد از كل فوت شدگان)درصد(متوسط نرخ رشد فوت در اثر تصادف رانندگيشدگان تعداد فوت سال

13834216 342  8,1 

13844424 363 6,1  8,1  
13854638 385 6,1 8,3 

13864824 285 26 - 5,9  
13874635 327 24,7  7,1  
 1388ه انتظامي استان خراسان شمالي، ناحي: مأخذ
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 1384ها در سال  كيلومتر انواع راه 1/1244 كيلومتر مربع مساحت و 28434در استان خراسان شمالي با 
فقـره   1922آن مربـوط بـه تصـادفات درون شـهري و      فقره 4628فقره تصادف رخ داده كه  6550تعداد 

 1387در سـال  . اند نفر مجروح شده 4362نفر فوت و  232مربوط به تصادفات برون شهري بوده است و 
فقـره   1762فقره آن مربوط بـه تصـادفات درون شـهري و     5114فقره تصادف رخ داده كه   6876تعداد 

ي قابـل   نكتـه . انـد  نفر مجروح شده 5220نفر فوت و  278مربوط به تصادفات برون شهري بوده است و 
اند، كه تأمل بيشتري را از سوي  درصد از تصادفات برون شهري به فوت منجر شده 13توجه اين است كه 
  ).6و  5ول اجد(طلبد  مسؤولين امر مي

ت كـه  به اين علت اسـ  )6و  5جداول (با  )4جدول (هاي تصادفات منجر به فوت در  عدم تطابق داده
در حالي كه  ،مربوط به تعداد كل مرگ و ميرهاي جمعيت استان در اثر تصادفات است )4جدول (هاي  داده
درون شـهري و بـرون   (هـاي   مربوط به تصادفات منجر به فوت در مسير جـاده  )6و  5 جداول( هاي داده

  . باشد استان مي) شهري
ثبت شده در ناحيه انتظامي (جرح و خسارت  تصادفات درون شهري وسايل نقليه منجر به فوت،: 5جدول 

  )استان خراسان شمالي

 )فقره(جمع  سال
 منجر به منجر به جرحمنجر به فوت

 مجروحفقرهفوت شدهفقره )فقره(  خسارت 
13844628313222432653 2354
13854618181819762419 2624
13865857333426603053 3164
13875114485529523404 2114

  1388،ناحيه انتظامي استان خراسان شمالي: مأخذ             

شده در ناحيه انتظامي ثبت( منجر به فوت، جرح و خسارت  تصادفات برون شهري وسايل نقليه: 6جدول 
  )استان استان خراسان شمالي

 )فقره(جمع  سال
 منجر به منجر به جرح منجر به فوت

 مجروح فقره فوت شده فقره )فقره(خسارت 

1384 1922 147 191 942 1709 833 

1385 - - - -  -  - 

1386 1697 155 34 867 1636 675 

1387 1762 172 223 880 1826 710 
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  1388، شمالي ناحيه انتظامي استان خراسان: مأخذ
 342تعـداد  گواهي فـوت صـادر شـده،     557، از تعداد 1383در سال  )7جدول (بر اساس نتايج  

درصـد رشـد    15سال بـيش از   3مربوط به تصادفات رانندگي بوده، كه در طول ) درصد 4/61(مورد 
. شـود  درصد از تعداد كل مرگ و مير استان را شامل مـي  1/8داشته و نزديك به دو برابر شده است و 

ـ ) درصـد  5/62(مـورد   363گواهي فوت صادر شـده تعـداد    581از تعداد  1384در سال  وط بـه  مرب
درصد از تعداد كل مرگ  9/7درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و  1/6تصادفات رانندگي بوده، كه 

مـورد   385گواهي فوت صادر شده، تعداد  663از تعداد  1385در سال . شود و مير استان را شامل مي
 3/8اشـته و  درصد نسبت به سال قبل رشد د 1/6مربوط به تصادفات رانندگي بوده كه ) درصد 1/58(

گـواهي فـوت    484از تعـداد   1386در سـال  . شود درصد از تعداد كل مرگ و مير استان را شامل مي
درصد نسبت به  25مربوط به تصادفات رانندگي بوده  كه ) درصد 9/58(مورد  285صادر شده، تعداد 

در سـال  . ودشـ  درصد از تعداد كل مرگ و مير اسـتان را شـامل مـي    9/5سال قبل رشد منفي داشته و 
مربـوط بـه تصـادفات    ) درصـد  6/58(مورد  327گواهي فوت صادر شده تعداد  558از تعداد  1387

درصـد از تعـداد كـل مـرگ و ميـر       7درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و  7/14رانندگي بوده كه 
ي  بررسي روند گواهي فـوت صـادره شـده توسـط پزشـكي قـانوني از دوره      . شود استان را شامل مي

  ).7جدول ( حاكي از ثبات نسبي است ) 1383-  1387از (تأسيس استان خراسان شمالي 
 وسـايل  افزايش از ناشي در استان را سوانح و حوادث براثر مير و مرگ بودن باال علت توان مي

 بـردن  بـاال  بـدون  ها آن ناشي از حوادث و اخير هاي سال در صنعتي شدن سوي به حركت و نقليه

هاي نامناسب در مقابل تـردد بسـيار زيـاد     ها و جاده جديد از جمله راه شرايط در ياستاندارد زندگ
ي مهـم   وسايط نقليه به ويژه در ايام تعطيل سـال بـه علـت واقـع شـدن اسـتان در بـين دو منطقـه        

عوامـل  و نيز ضـعف فرهنـگ راننـدگي مـردم و     ) مشهد مقدس و شمال كشور(گردشگري كشور 
 در پيشگيري سطوح مختلف .دانستهاي اجتماعي سالمت  كننده تعيينرواني و اجتماعي به عنوان 

 محل در فوري و اوليه مراقبت تدابير حفاظتي همچنين ارتقاي ايمني، آموزش نظير ها كنترل آسيب

 قـوانين  تشـديد اجـراي   ،)صحيح گذاري عالمت سرعت، كاهش( سببي عوامل بين بردن از حادثه،
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 مـرگ  و سـوانح  از پيشگيري در اقدامات مفيدي جمله از توانيباز خدمات رانندگي و و راهنمايي

  .بود خواهد ها آن ناشي از

  )1383-1387(گواهي فوت صادر شده توسط پزشكي قانوني خراسان شمالي : 7جدول 

 سال

جمع 
/ تعداد (

عي )درصد
 طبي

وت
ف

  

 حوادث

شي
ودك

خ
 

 ساير

گي
انند

ف ر
صاد

ت

گي
وخت

س
آب 

در 
رق 

غ
 

وط
سق

وك 
شك

ت م
فو

 

دام
اع

يت 
موم

مس
گي 

گرفت
رق 

ب
 

1383 
557 48 342 3 8 12 -  - 15 1  - 128 

100 8,6 61,4 0,5 1,4 2,2 -  - 2,7 0,2  - 23,0 

1384 
581 80 363 9 7 12 28  -  - 2  - 80 

100 13,8 62,5 1,5 1,2 2,1 4,8  -  - 0,3  - 13,8 

1385 
663 85 385 4 3 13  -  - 13 2  - 158 

100 12,8 58,1 0,6 0,5 2,0  -  - 2,0 0,3  - 23,8 

1386 
484 66 285 5 8 12 - - 16 4  - 88 

100 13,6 58,9 1,0 1,7 2,5 0,0 0,0 3,3 0,8 0,0 18,2 

1387 
558 46 327  10 12 16 -  - 9  3   - 135 

100 8,2 58,6 1,8 2,2 2,9  -  - 1,6 0,5  - 24,2 

  .اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شمالي: مأخذ

  يگير نتيجه

 هاي بيماري علت به مرگ كه در استان خراسان شمالي دهد مي نشان هاي اين مطالعه نتايج و يافته

 تمـام  در ها و تومورهـا  حوادث، سرطان و سوانح، )هاي قلبي و عروقي بيماري(خون  گردش دستگاه

از اين امر شهرستان فاروج  .است داشته قرار تا سوم اول هاي در رتبه ترتيب بررسي به مورد هاي سال
ي تشـكيل  هاي دستگاه تنفسـ  بيماريترين علت مرگ و مير را  شايعدر اين شهرستان . باشد مستثني مي

ها و تومورها، سومين و چهارمين علـت   دهد، دومين عامل مرگ و مير در اين شهرستان را سرطان مي
 . دهد ها و خودكشي تشكيل مي هاي عفوني و انگلي و سوانح، مسموميت مرگ را بيماري
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بـه  . باشـد  ومير بر حسـب جـنس در اسـتان مـي     دار علل مرگ نتايج تحقيق حاكي از تفاوت معني
بيشترين تفـاوت  . كند ومير در بين مردان و زنان از الگوهاي خاصي تبعيت مي عبارت ديگر، علل مرگ
نح وميرهـاي ناشـي از حـوادث و سـوا     ومير در بين مردان و زنان متوجه مـرگ  در الگوهاي علل مرگ

  . باشد ومير ناشي از علل فوق در بين مردان بيشتر از زنان مي ميزان مرگ. غيرعمدي است
و ميـر بـه تفكيـك علـل بـا تأكيـد بـر         آمده از تحليل اطالعات ميزان مرگدستهمچنين نتايج به

- به ترتيـب بـيش   سال و باالتر و زير يك سال 60اين امر است كه گروه سني بيانگر  ،هاي سني گروه

عالوه بر اين، نتايج مبـين وجـود الگوهـاي افتراقـي     . باشند مير را در استان دارا مي و  ين ميزان مرگتر
هـاي حـول    به عبارتي، بيمـاري . هاي سني مختلف است ومير در بين گروه مشخصي از نظر علل مرگ

ترين علل  همهاي دستگاه تنفسي به ترتيب از م هاي كروموزومي و مادرزادي و بيماري تولد، ناهنجاري
هـاي   ومير در گـروه  ترين علت مرگ مهم. دهد ومير در بين گروه سني زير يك سال را تشكيل مي مرگ
و باالتر، بيمـاري قلبـي و عروقـي     سال 50در گروه سني. و سوانح است ، حوادثسال 30تا  15سني 

عيـت جـوان   بررسي علل مرگ و مير در بـين جم . ترين علت مرگ شناسايي شده است به عنوان مهم
استان حاكي از اين است كه شايع ترين علت مرگ و مير جوانان را سوانح، مسـموميت و خودكشـي   

متأسفانه بيشترين درصد سن متوفيان حوادث و سـوانح، جوانـان بـين    . دهد تشكيل مي) درصد 4/54(
نين توان گفـت كـه حـوادث راننـدگي قربانيـان خـود را از سـ        بر اين اساس مي. سال است 30تا  20

   .كند حساس جامعه انتخاب مي
هاي غيرعفوني و انگلي و حوادث و سوانح در كشور و  با افزايش مرگ و ميرهاي ناشي از بيماري

هـاي   نـده پيرو آن استان خراسان شمالي بايد به نقش عوامل روانـي و اجتمـاعي بـه عنـوان تعيـين كن     
پذيري هر جامعه و نيز تغييـر   درجه فرهنگ ها با اي كرد، زيرا اين بيماري اجتماعي سالمت توجه ويژه

هـاي   اكثر مرگ. طلبد پذيرند، كه اين امر ضرورت تحقيق جدي را مي هاي اجتماعي تغيير مي شاخص
 زنـدگي افـراد اسـت كـه قابـل پيشـگيري        اتفاق افتاده در استان نيز به علت مشكالت وابسته به شيوه

تـوان از احتمـال وقـوع بيمـاري و      زنـدگي مـي   سـالم بـراي   ي هستند و با در پيش گرفتن يك شيوه
 جملـه  از واگيـر  غيـر  هـاي  بيمـاري  بـا  مبـارزه  اسـاس  كه جايي آن از. ومير ناشي از آن كاست مرگ

 در تغييـر  ايجـاد  هاي فرهنگي و اجتماعي دارند، حوادث و سوانح كه ريشه عروقي، قلبي هاي بيماري
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 مـردم،  توانمندسـازي  و آمـوزش  طريـق  از تـوان  مـي  كـه  رسـد  مي نظر به است، مردم زندگي شيوه

 و رفتارهـا  تـرويج  مناسـب  كه محيطي ايجاد منظور به الزم مقررات و قوانين وضع و گذاري سياست
 جامعـه،  در صحيح مداخالت انجام با بنابراين، .يافت دست مهم اين به باشد، سالم زندگي هاي شيوه

 در جزيـي  تغييـرات  حتـي . داد كـاهش  يا و برده بين از كامالً را خطر عوامل از بسياري تأثير توان يم

 عليه جامعه در مداخله طريق از پيشگيري .داشت خواهد همراه به را بزرگي فوايد خطر، عوامل ميزان

 و ميـوه  بـدون  و چـرب پر( نامناسـب  غذايي دخانيات، رژيم شامل عروقي قلبي بيماري خطر عوامل
 پـذير  امكـان  رفتاري و اجتماعي محيطي، متغيرهاي رساي همچنين و فيزيكي فعاليت ، عدم)سبزيجات

 شناسـايي  منظور در جامعه؛به مير و مرگ توزيع و علل جغرافيايي دقيق ترسيم و شناخت  لذا .است

سـطح   ارتقـاي  و عمـر  طـول  افـزايش  بـراي  اصلي راهبرد آن، ساز عوامل سبب با مقابله و بروز علل
  .است و جامعه افراد سالمت

  ها يادداشت
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