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Background: The widespread use of explosive weapons such as mine is cause 
of various injuries in the victims. It is very important to care about life safety 
of the people and military personnel as specialized people in charge of security 
of the nation. Epidemiological studies in these events are one of the most 
effective ways to manage and reduce the damage caused by the explosion 
of groups in the border areas contaminated by mines and other explosive 
materials. This study deals to evaluate kinds of injuries related to mine and 
munitions explosion and their related factors in Ilam province - Iran. 
Materials and Methods: This survey is a cross-sectional (descriptive-analytic) 
study. Data for this study were collected from census of all case records of 
injuries caused by the explosion of mines and other munitions between 2001-
2007 that were registered in department of forensic medicine, Ilam, Iran. 
Descriptive statistics and Chi-square, Fisher exact, one-way ANOVA and 
Tukey tests were used to describe the results of this study.
Results: From the total of the 106 injuries over the years there were 95.3% 
male and the rest were female, that age group of 20 to 40 years had the highest 
number of injuries (47.2 %). Also among the injuries, limb defects were 43.4% 
(CI95%:0.29-0.57), skin lesions were 16% (CI95%:0.01-0.33), eye injuries 
were 15.1% (CI95%:0.01-0.32), upper extremity neurovascular defects were 
3.8% (CI95%:-0.14-0.22), upper and lower limb bone defects were 18.9% 
(CI95%:0.02-0.36) and of skull bone injuries were 2.8% (CI95%:-0.15-0.21). 
Also, we found significant relationship between of the type of injury and age, 
gender, occupational status and type of explosives in individuals injured.
Conclusion: The degree of impairment caused by the explosion of mines 
and other ammunition in this study is higher than the other similar studies. 
These events can leave irreparable harm to the physical or mental health of 
the affected people. Also ignoring the areas affected can much damage mental 
health residents, such as farmers, ranchers, and the troops stationed at the 
border.
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مقدمه: استفاده گسترده از سالح هاى انفجارى، همانند مين باعث ايجاد آسيب هاى گوناگون در قربانيان 
مى گردد. حفظ جان و سالمت مردم و همچنين كاركنان نظامى به عنوان نيروهاى تخصصى مسئول امنيت 
كشور از اهميت بسيارى برخوردار است. يكى از روش هاى مؤثر در اداره و تنزل صدمات ناشى از انفجار در 
اين گروه ها در مناطق مرزى آلوده به مين و ساير مواد منفجره شناخت اپيدميولوژى اين گونه حوادث از 
ابعاد گوناگون است.  اين مطالعه به بررسى انواع صدمات جسمى در مصدومين ناشى از انفجار مين و برخى 

عوامل مرتبط با آن در استان ايالم مى پردازد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مقطعى (توصيفى –تحليلى) مى باشد. داده هاى اين مطالعه  به 
صورت سرشمارى از تمام پرونده هاى مصدومين  ناشى از انفجار مين و ساير مهمات جنگى بين سال هاى 
1386-1380 در اداره كل پزشكى قانونى استان ايالم استخراج شده است. در اين مطالعه از آماره هاى  
توصيفى و آزمون هاى تحليلى كاى اسكوئر، فيشر دقيق، آناليز واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبى توكى 

استفاده شده است.
يافته ها: از 106 مجروح ثبت شده ناشى از انفجار مين و ساير مهمات جنگى در طى اين سال ها، 95/3 
درصد مرد و بقيه زن بودند. كه بيشترين تعداد مجروحين در گروه سنى40-20 سال قرار داشتند (47/2 
درصد). همچنين  از بين مجروحين 43/4 درصد دچار نقص عضو (CI%95=0/29- 0/57)ر ،16 درصد 
ضايعات پوستى (CI%95=0/01- 0/33)ر 15/1 درصد ضايعات  چشمى (CI%95=0/01- 0/32)ر 3/8 
درصد ضايعات عروقى و عصبى اندام فوقانى (CI%95=0/14- 0/22)ر 18/9 درصد ضايعات استخوانى 
/15-  0/21) جمجمه  استخوانى  درصد صدمات   2/8 -CI%95=0/02)ر   0/36) تحتانى  و  فوقانى  اندام 

اشتغال   ،(P≤0/03) جنس   ،(P≤0/02) سن  با  مجروحيت  نوع  بين  همچنين  اند.  شده   (CI%95=0
(P≤0/04) و نوع ماده منفجره (P≤0/02) رابطه معنى دارى به دست آمد.

نتيجه گيرى: ميزان نقص عضو ناشى از انفجار مين و ساير مهمات جنگى در اين پژوهش نسبت به 
آمارهاى جهانى باالتر مى باشد. اين سوانح مى توانند لطمات جبران ناپذيرى بر سالمت جسمى افراد آسيب 
ديده بر جاى بگذارد. همچنين عدم پاك سازى مناطق آلوده به مين مى تواند جان و سالمت ساكنان اين 
مناطق مانند كشاورزان، دامداران، و نيروهاى نظامى و مرزى را به خطر انداخته و باعث خسارات جانى و 

مالى زياد گردد.

مين، مجروحيت، نقص عضو، مهمات جنگى كليد واژه ها:

مقدمه
مين و ساير مهمات جنگى از جمله قديمى ترين روش هاى نظامى 
به شمار مى روند كه براى جلوگيرى از نفوذ دشمن به كار مى روند. 
اين سالح ها به طور گسترده اى در ميان نيروهاى نظامى مورد 
باعث  به ماندگارى طوالنى  با توجه  استفاده قرار مى گيرند كه  

مرگ  و مير و خسارات جبران ناپذير مالى و جانى در افراد نظامى 
و ساير افراد مى شود [1]. در كشور ما على رغم تالش هاى زياد 
كه براى پاكسازى مواد منفجره صورت گرفته است، اما همچنان 
بسيارى از مناطق مرزى در غرب و جنوب غربى آلوده به مين و 
مواد انفجارى هستند كه جان روستاييان و دامداران و افراد نظامى 
مواد  به  آلوده  مناطق  در   .[2] مى كنند  تهديد  را  مناطق  اين  در 

شماره 1 - مسلسل  1391 - شماره 1 - مسلسل  1391 - شماره 1 - مسلسل 3- صفحات 199-192 زمستان
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منفجره معموال آلودگى اراضى به مين نسبت به ساير مواد منفجره 
بيشتر مى باشد. همچنين نكته اصلى در مورد مين اين است كه 
به طور پنهانى در زير خاك مورد استفاده قرار مى گيرد كه توسط 
قربانى منفجر مى شود كه اين عوامل باعث شده است اين وسيله 
منفجره تعداد قربانيان و مجروحين بيشترى نسبت به ساير مواد 
منفجره بر جاى بگذارد [3].  مواد منفجره در قالب و شكل هاى 
گوناگون مورد استفاده مى گيرند (مين ضدنفر ، مين جهنده ضد نفر  
و غيره). ساالنه حدود 15 تا 20 هزار نفر در سراسر جهان در اثر 
انفجار مين و ساير مهمات جنگى مصدوم يا كشته مى شوند [2]. 
همچنين انفجار مين به عنوان اصلى ترين عامل ايجاد صدمات 
جنگى  مهمات  و  انفجارى  مواد  ساير  بين  در  شنوايى  و  بينايى 
گونه  اين  اپيدميولوژى  شناخت  بنابراين   .[4] است  شده  گزارش 
حوادث و اينكه اين حوادث باعث چه نوع مصدوميت و خساراتى در  
بين افراد حادثه ديده مى شود، مى تواند در برنامه ريزى ها و كنترل 
و همچنين در شناخت كلى اين حوادث در برنامه ريزى هاى آتى 
مواد  اين  انفجار  از  پس  مختلفى  عوامل   .[5] باشد  كننده  كمك 
منفجره مى توانند در ايجاد و شدت صدمه مؤثر باشد كه در بعضى 
محل  و  تخريب  قدرت  منفجره، حجم،  مواد  نوع  به  مطالعات  از 
پس   .[5] است  شده  اشاره  اراضى  در سطح  مواد  اين  قرارگيرى 
از پايان جنگ تحميلى عراق در سال1367حدود 16 ميليون مين 
در مناطق مرزى 5 استان هم مرزعراق (آذربايجان غربى، ايالم، 
به طور  بود، كه  مانده  بر جاى  كردستان، كرمانشاه و خوزستان) 
متوسط روزانه 3 قربانى مى گرفتند. اين در شرايطى است كه كه 
عالوه بر نيروهاى نظامى، كشاورزان و دامداران زيادى در اطراف 
اين زمين هاى آلوده زندگى مى كنند كه در معرض خطر اين مواد 
منفجره قرار دارند. جراحات و زخم هاى ناحيه اندام هاى فوقانى 
و تحتانى از جمله جراحات كشنده اى است كه به طور شايعى به 
[1, 6]دنبال انفجار اين مواد رخ مى دهند [1, 6]دنبال انفجار اين مواد رخ مى دهند [1, 6]. به طورى كه در جنگ 
جراحات  از  درصد   75 حدود   2002 سال  در  عراق  عليه  آمريكا 
اندام ها متعاقب انفجار ايجاد شده است. كه از اين جراحات 53 
درصد مربوط به جراحات نافذ در بافت هاى نرم، 23 درصد مربوط 
از  ميان 82 درصد  اين  در  باشد. كه  استخوان مى  به شكستگى 
اين شكستگى باز بوده و 50 درصد از اين شكستگى ها در اندام 
هاى فوقانى و 50 درصد در اندام هاى تحتانى ايجاد شده است. 
همچنين در مطالعه مشابه انجام شده در كرواسى مشخص شد كه 
شايع ترين صدمات پس از انفجار مواد منفجره زخم هاى نفوذى 
در اندام هاى تحتانى مى باشد [7, 8].  يكى از روش هاى موثر 
در اداره و تنزل صدمات ناشى از انفجار در اين گروه ها در مناطق 
مرزى آلوده به مين و ساير مواد منفجره شناخت اپيدميولوژى اين 
گونه حوادث از ابعاد گوناگون مى باشد. كه با توجه به آن مى توان 
برنامه ريزى هاى الزم براى پاكسازى مناطق آلوده انجام داد تا 
خسارات جانى و مالى اين مواد منفجره را بتوان كاهش داد [9].  
استان ايالم كه طوالنى ترين مرز مشترك با عراق را دارد پس 
مواد  و  مين  به  آلودگى  ميزان  بيشترين  داراى  تحميلى  جنگ  از 

منفجره داشت كه اين مواد منفجره صدمات زيادى را به ساكنان 
اين مناطق وارد كرده است. در پژوهش حاضر به بررسى فراوانى 
صدمات بدنى مانند صدمات ناحيه جمجمه و اندام هاى فوقانى و 
تحتانى در مصدومين ناشى از انفجار مين در استان ايالم در بين 

سال هاى 1380تا 1386 پرداخته شده است. 

مواد و روش ها
باشد.  مى  تحليلى)  (توصيفى-  مقطعى  نوع  از  مطالعه  نوع  اين 
جامعه مورد بررسى در اين مطالعه كليه مصدومين ناشى از مين 
مى   1386 تا   1380 هاى  سال  بين  در  جنگى  مهمات  ساير  و 
به عنوان مرجع  ايالم  استان  قانونى  به مركز پزشكى  باشند، كه 
اختصاصى رسيدگى و معاينه مصدومين ناشى از انفجارات جهت 
تعيين صدمات و نقص عضو مراجعه كرده اند، كه تعداد كل آنها 
106 مصدوم مى باشند. پس از اخذ مجوزهاى الزم با مراجعه به 
ايالم  استان  قانونى  پزشكى  كل  اداره  معاينات  واحد  ثبتى  دفاتر 
انفجارات خارج  از  ناشى  كليه مصدومين  پرونده  و شماره  اسامى 
پيش  از  ليست  توسط چك  نياز  مورد  هاى  داده  سپس  گرديده، 
تعيين شده توسط افراد آموزش ديده جمع آورى شدند. سپس با 
واردكردن داده ها در نرم افزارSPSS-18  مورد تجزيه و تحليل 
و  توصيفى  هاى  آماره  از  ها  داده  تحليل  تجزيه  در  گرفتند.  قرار 
آزمون هاى كاى اسكوئر، فيشر دقيق  ، آناليز واريانس يك طرفه   

و آزمون تعقيبى توكى  استفاده شده است.

نتايج
در بررسى پرونده هاى مجروحين 101 نفر مرد و 5 نفر زن بودند. 
همچنين ميانگين سنى اين افراد 1/1 ± 31 سال برآورد گرديد. 
بيشتربن تعداد مجروحيت در سال1382 و در فصل زمستان رخ 
بوده  مجروحيت  نوع  مهمترين  عضو  نقص  همچنين  است.  داده 
بوده  نظامى  و  دامدار  كشاورز،  مصدوم  افراد  بيشتر  شغل  است. 
است. مين ضد نفر اصلى ترين ماده منفجره در ايجاد جراحت در 
اين مصدومان گزارش گرديده است. مشخصات اين مصدومان بر 

حسب متغيرهاى مختلف در جدول شماره 1 آمده است.
تفكيك سال هاى  به  ها  انواع مجروحيت  شايع  توزيع  همچنين 
مورد بررسى و نوع اشتغال آنها در نمودارهاى  شماره 1و2 آمده 

است.
همچنين در بررسى ارتباط بين نوع مجروحيت با  بعضى متغيرهاى 
كيفى ثبت شده در پرونده مصدومين، نتايج آن در جدول شماره 

2 آمده است.
همچنين براى بررسى رابطه بين نوع مصدوميت با سن افراد مصدوم 
 .(P≤0/02) از آزمون تحليل واريانس يك طرفه استفاده گرديد
و براى بررسى  اين كه ميانگين سن مصدومين در كدام  يك از 
زير گروه هاى مصدوم معنى دار مى باشد از آزمون تعقيبى توكى 

استفاده شد كه نتايج آن در جدول شماره 3 آمده است.
ميانگين سن  كه  داد  نشان  توكى  تعقيبى  آزمون  نتايج  همچنين 

كساني و همكاران
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بررسى اپيدميولوژيك صدمات جسمى در مصدومين ناشى از انفجار مين و ساير مهمات جنگى  در استان ايالم...

فاصله اطمينان
95 درصد95 درصد

درصد تعداد طبقه بندي مشخصات مصدومين
مين و مواد منفجرهمين و مواد منفجره

0/13 - 0/45 29/2 31 زير20 سال

سن
0/33 - 0/61 47/2 50 20-40
0/01 - 0/35 17/9 19 40-60
-0/12 - 0/24 5/7 6 باالتر از 60
0/91 - 0/99 95/3 101 مرد جنس
-0/13 - 0/23 4/7 5 زن
-0/07 - 0/28 10/4 11 نظامى

وضعيت اشتغال

0/09 - 0/42 25/4 27 دامدار-كشاورز
0/02 - 0/32 15/1 16 محصل
0/03 - 0/32 14/1 15 آزاد
-0/07 - 0/8 10/4 11 بيكار
0/08 - 0/41 24/5 26 ديگر
0/01 - 0/35 17/9 19 1380

سال

-0/12 - 0/24 5/7 6 1381
0/16 - 0/47 32/1 34 1382
0/03 - 0/36 19/7 21 1383
-0/09 - 0/26 8/5 9 1384
-0/14 - 0/22 3/8 4 1385
-0/05 - 0/30 12/3 13 1386
0/01 - 0/34 17 18 بهار

فصل
0/06 - 0/39 22/6 24 تابستان
-0/03 - 0/31 14/2 15 پاييز
0/32 - 0/60 46/2 49 زمستان
0/60 - 0/80 70 74 مين ضدنفر نوع ماده منفجره
0/15 - 0/45 30 36 ساير مواد منفجره
-0/15 - 0/21 2/8 3 صدمات استخوانى جمجمه

نوع ضايعه

0/29 - 0/57 43/4 46 نقص عضو
0/01 - 0/33 16 17 ضايعات پوستى صورت
0/01 - 0/32 15/1 16 ضايعات چشمى
-0/14 - 0/32 3/8 4 ضايعات عروقى و عصبى اندام فوقانى
0/02 - 0/36 18/9 20 ضايعات استخوانى اندام فوقانى و تحتانى

مشخصات مصدومين ناشى از انفجار مين و ساير مهمات جنگى در استان ايالم جدول 1:

شماره 1 - مسلسل 3- صفحات 199-192
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فاصله اطمينان در سطح 95 درصد معنى دارى در سطح 95 درصد آماره آزمون درجه آزادى نوع آزمون متغيرهاى مستقل
1/32-2/27 0/03 * 6/25 4 كاى اسكوئر جنس 
1/96-2/23 0/04 * 30/2 12 فيشر دقيق وضعيت اشتغال
1/31-3/12 0/08 4/2 16 فيشر دقيق سال مصدوميت
0/55-2/11 0/65 1/58 12 كاى اسكوئر فصل     
1/45-3/87 0/002* 6/41 4 كاى اسكوئر نوع ماده منفجره

             * معنى دار در سطح 95 درصد آمارى

جدول 2: بررسى ارتباط نوع مصدوميت و متغيرهاى بررسى شده در در مجروحين مين و ساير مهمات جنگى در استان ايالم

توزيع ضايعات اصلى در مجروحين مين و ساير مهمات جنگى در بين سالهاى 1386-1380 در استان ايالم :1 نمودار

تفسير مى باشد [3, 10, 11]. همچنين بيشتر مصدومين بر اساس 
شغل دامدار يا كشاورز بودند كه در مناطق آلوده به اين مهمات 
تردد داشته اند. در حالى كه در مطالعه انجام شده در افغانستان در 
سال 2007 بيشتر دانش آموزان، كارگران و افراد بيكار در معرض 
با توجه به  از مين و ساير مهمات قرار داشتند [11].  مصدوميت 
و  ها  دام  تغذيه  براى  دامداران  و  كشاورزان  ما  كشور  در  اينكه 
كشاورزى در اين مناطق تردد و كار مى كنند تعداد بيشتر مصدومين 
ديگر  مطالعه  در  باشد.  انتظار مى  قابل  دامداران  و  در كشاورزان 
بيشترين مصدومين در بين نيروهاى نظامى گزارش گرديده است 
[12]. كه به نظر مى رسد با توجه به سكان دارى افراد نظامى در 
در  كننده  توجيه  ايالم  استان  مرزهاى  در حاشيه  امنيت  برقرارى 
معرض بودن خطر بيشتر اين گروه نسبت به ساير گروه ها باشد. 
در اين پژوهش بيشترين گروه سنى كه در معرض خطر  جوانان 

فوقانى  اندام  استخوانى  ضايعات  با  مصدومين   در  مصدوم  افراد 
و تحتانى معنى دار مى باشد (P≤0/01)، همچنين ميانگين سن 
گرديد  معنى دار  چشمى  ضايعات  و  عضو  نقص  با  مصدومين  در 

.(P≤0/01)

بحث
در اين مطالعه اكثر مصدومين ناشى از انفجار مين و ساير مهمات 
جنگى مرد بودند (95/3 درصد)،كه نشان دهنده در معرض خطر 
بودن مردان نسبت به زنان مى باشد. كه يافته هاى اين مطالعه با 
يافته هاى مطالعه انجام شده در تايلند در سال 2002 و همچنين 
با يافته هاى مطالعه مركز تروماى سينا دانشكده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشكى تهران در سال 2005 مطابقت دارد. اين يافته با توجه 
به شغل مردان كه بيشتر در معرض خطر اين مواد منفجره اند قابل 
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40-20 ساله بودند كه به دليل فعال بودن، نيرو و انگيزه بيشتر 
براى كار، فعاليت و تفريح در اين مناطق مرزى در مواجهه بيشتر با 
اين مواد منفجره هستند. كه با يافته هاى مطالعه انجام شده مركز 
[11]تروماى سينا [11]تروماى سينا [11] و همچنين مطالعه اپيدميولوژى حوادث ناشى از 
[13]مهمات جنگى در تايلند [13]مهمات جنگى در تايلند [13] مطابقت دارد. در حالى كه در مطالعه 
رادونيك   و همكاران اغلب مصدومان و قربانيان پسران كم سن 
و سالى بودند، كه آموزش زيادى در زمينه عدم تردد در اين مناطق 
و همچنين آموزش هاى الزم در زمينه جلوگيرى از وقوع چنين 

حوادثى نديده بودند [14]. 
بيشتر حوادث ناشى از انفجار مين و ساير مهمات در اين مطالعه در 
طى فصل زمستان رخ داده است. به نظر مى رسد به دليل وضعيت 
مطلوب آب و هوايى در مناطق گرمسيرى جنوب و غرب كشور 
مى باشد، كه دامداران و كشاورزان در اين فصل رفت و آمدهاى 

بيشترى در اين مناطق انجام مى دهند. 
ترين  شايع  مطالعه  اين  در  مصدومين  هاى  پرونده  بررسى  در 
مصدوميت مربوط به نقص عضو (43/4 درصد) مى باشد. كه به 
علت صدمات بدنى شديد و مستقيم اين گونه مهمات در قربانيان 

مورد مواجهه مى باشد. كه اين يافته با يافته هاى مطالعات ديگر 
همخوانى دارد [15-17]. همچنين فقط 2/8 درصد از مصدومان 
داراى صدمات استخوانى جمجمه بودند كه احتماًال به خاطر انفجار 
. همچنين فقط 2/8 درصد از مصدومان 
داراى صدمات استخوانى جمجمه بودند كه احتماًال به خاطر انفجار 
. همچنين فقط 2/8 درصد از مصدومان  همخوانى دارد 
داراى صدمات استخوانى جمجمه بودند كه احتماًال به خاطر انفجار 

همخوانى دارد 

اين مهمات در زير خاك و در معرض خطر بودن بيشتر اندام هاى 
تحتانى مى باشد. كه اين يافته با نتايج مطالعه مشابه توسط يك 
واحد پزشكى نظامى نروژى وابسته به سازمان ملل متحد در سال 

2007 مطابقت دارد [18]. 
چشمى  ضايعات  داراى  مصدومان  حاضر15/1درصد  مطالعه  در 
بودند كه در مطالعه انجام شده در تايلند به علت حساسيت و در 
معرض خطر بيشتر بودن چشم ها نسبت به ساير اندام ها40 درصد 
 كه احتماًال شيوع بيشتر 
معرض خطر بيشتر بودن چشم ها نسبت به ساير اندام ها40 درصد 
 كه احتماًال شيوع بيشتر 
معرض خطر بيشتر بودن چشم ها نسبت به ساير اندام ها40 درصد 

[19]مصدومان دچار ضايعه چشمى بودند [19]مصدومان دچار ضايعه چشمى بودند [19]
صدمات چشمى در مطالعه انجام شده در تايلند به علت تفاوت در 

نوع و ماهيت مواد منفجره بوده است. 
سطح  كاهش  مانند  ضايعاتى  و  مصدوميت  بين  مطالعه  اين  در 
موردى  تحتانى  هاى  اندام  عصبى  و  عروق  ضايعات  هوشيارى، 
يافت نشد، كه تاحدودى با نتايج ساير مطالعات همخوانى دارد، به 
طورى كه در مطالعات ديگر كمترين مصدومين در اين دسته ها 

ارتباط بين سن مصدومان با نوع ضايعه آنها با استفاده از آزمون آناليز واريانس يك طرفه جدول 3:

ضايعات استخواني 
اندام فوقاني و تحتاني

ضايعات عروقي و 
عصبي اندام فوقاني

ضايعات چشمي ضايعات پوستي 
و صورت

نقص عضو صدمات استخواني 
جمجمه

شاخصها

32/3 30/1 34/1 29/6 24/6 29/2 ميانگين
30 31/6 31/9 29 26/1 28 ميانه
4/2 1/2 5/8 7/6 3/9 0/3 انحراف از معيار

18/2 F شاخص
0/002 معني داري

توزيع ضايعات اصلى بر حسب نوع شغل در مجروحين مين و ساير مهمات جنگى در بين سالهاى 1386-1380 در استان  :2 نمودار
ايالم.

شماره 1 - مسلسل 3- صفحات 199-192
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قرار گرفتند [19, 20]. 
در مطالعه حاضر بين سن و نوع ضايعه رابطه معنادارى را نشان 
مى دهد (P≤0/002)، كه با توجه به تعداد بيشتر مصدومان در 
گروه سنى 40-20 سال، لزوم توجه بيشتر درآگاهى دادن و برنامه 
ريزى در اين گروه سنى فعال كارى را نشان مى دهد، كه  اين 
يافته با مطالعات ديگر نيز مطابقت دارد [19]. در بررسى جنس و 
نوع ضايعه، رابطه معنادارى بين اين دو متغير را نشان مى دهد. 
تعدادشان  مصدوم  مردان  اينكه  علت  به  مطالعه  اين  در  درواقع 
اين  از زنان مصدوم مى باشد، مى تواند توجيه كننده  بيشتر  خيلى 
عوامل  با  بيشتر  مواجهه  علت  به  مرد  جنس  بعالوه  باشد.  رابطه 
خطر مربوط با انفجار مين و مهمات رابطه معنى دارى را با نوع 

ضايعات در مطالعات قبل نشان مى دهد [1, 19].
همچنين در  اين پژوهش رابطه بين نوع ضايعه و وضعيت اشتغال 
(رابطه معنى دارى گزارش گرديد (رابطه معنى دارى گزارش گرديد (P≤0/04).  كه با توجه به تعداد 
مطالعه حاضر،  در  و كشاورزان  دامداران  در  موارد مصدوم  بيشتر 
مى تواند نشان دهنده در معرض خطر بودن كشاورزان و دامداران 
در  باشد.  شغلى  هاى  گروه  ساير  با  مقايسه  در  مرزى  مناطق  در 
واقع شغل به واسطه ايجاد زمينه مساعد براى برخورد و مواجهه 
با  انفجار مين و ساير مهمات مى تواند  به  با عوامل خطر مربوط 
مصدوميت رابطه داشته باشد [9]. همان طور كه در اين مطالعه 
اكثر انواع مصدوميت ها در دامداران و كشاورزان و افراد نظامى 
ديده مى شود. همچنين در اين مطالعه رابطه معنى دارى بين نوع 

مصدوميت و متغيرهاى فصل، سال حادثه مشاهده نگرديد.
بودند،  مرد  آنها  اكثريت  پوستى  ضايعات  داراى  17مورد  بين  از 
همچنين رابطه آمارى معنادارى با استفاده از آزمون كاى دو بين 
جنس مصدومان و ضايعات پوستى مشاهده شد (P≤0/03)، كه 
احتماال به خاطر تعداد بيشتر مصدومان مرد نسبت به زن مى باشد. 
بودند44  چشمى  ضايعات  داراى  كه  مورد   16 ميان  از  همچنين 
آزمون  بودند.  نظامى  آنها  درصد   4 فقط  و  بودند،  درصد محصل 
بين دو متغير ضايعات چشمى و  را  تفاوت معنادارى  فيشر دقيق 
. كه احتماًال آموزش 
و  بين دو متغير ضايعات چشمى  را  تفاوت معنادارى  فيشر دقيق 
. كه احتماًال آموزش 
و  بين دو متغير ضايعات چشمى  را  تفاوت معنادارى  فيشر دقيق 

(P≤0/001) وضعيت اشتغال نشان مى دهد
نظاميان در زمينه مواجهه با اين عوامل خطر توجيه كننده اين امر 

است. 
اين است كه  از محدوديت هاى قابل ذكر اين مطالعه  همچنين 
بررسى موارد  به  اينكه  فقط  بودن مطالعه و  به مقطعى  با توجه 
مصدوم پرداخته شده است، تفسير آزمون هاى تحليلى انجام شده 
اين مطالعه بايد با احتياط انجام شود و پيشنهاد مى شود براى نشان 
دادن رابطه دقيق تر بين اين متغيرها با مصدوميت مين و ساير 
مواد منفجره مطالعات تحليلى قويترى مانند مطالعه مورد شاهدى   

انجام شود.

نتيجه گيرى
اين  در  مهمات جنگى  ساير  و  مين  انفجار  از  نقص عضو  ميزان 
سوانح  اين  باشد.  مى  باالتر  جهانى  آمارهاى  به  نسبت  پژوهش، 

مى توانند لطمات جبران ناپذيرى بر سالمت جسمى و افراد آسيب 
ديده بر جاى بگذارد. و هزينه هاى مستقيم و غيرمستقيم بر دوش 
شخص، اطرافيان و جامعه بر جا بگذارد و حتى باعث مرگ افراد 
حادثه ديده شود. بنابراين با اقدامات سريع و برنامه ريزى شده در 
زمينه پاك سازى اين زمين هاى آلوده، و شناسايى افراد و گروه 
هاى در معرض خطر و اطالع رسانى و آموزش به آنها مى توان 

بار ناشى از اين مسئله را كاهش داد. 

قدردانىتشكر و قدردانىتشكر و قدردانى
از تمام پرسنل و كارشناسان اداره كل پزشكى قانونى استان ايالم 
را  همكارى  نهايت  پژوهش  گروه  با  تحقيق،  اين  انجام  در  كه 

داشتند، تشكر و قدردانى مى شود.
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