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 1398زمستان  ةنام ويژهتي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّة 

 
              صادره فوت هاي گواهي اساس بر مسجدسليمان نفت صنعت بيمارستان در ومير مرگ سيماي

 خورشيدي 1358 تا 1350 هاي سال طي

 
 جكبير كوروش ،بصفري اكبر علي، الفمحمدمهدي احمديان عطاري

 
 ايران كرج، ،رزالب پزشكي علوم دانشگاه شواهد، بر مبتني مكمل طب و درماني گياه تحقيقات مركز الف

 ، تهران، ايرانتهران پزشكي علوم دانشگاه ايراني، طب ةدانشكد سنتي، داروسازي گروه ب
 ايرانكرج، ، البرز پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، ةدانشكد اجتماعي، پزشكي گروه ج

 چكيده
 در درمـان  و بهداشـت  و مسـكن  نظيـر  اجتمـاعي  نيازهـاي  بـه  توجه مسجدسليمان، در نفت چاه اولين حفر و خورشيدي 1287 سال در نفت اكتشاف با زمان هم

 اقـدامات  از. گـردد  فراهم الزم هاي زمينه حداكثري، منافع كسب و وري بهره ارتقاي راستاي در وسيله بدين تا گرفت قرار انگليس و ايران نفت شركت هاي اولويت
 .بود آنها هاي خانواده و كارگران ،)خارجي – ايراني( كاركنان درماني و بهداشتي ماتخد ارائة براي محلي عنوان به بيمارستان و دواخانه ساخت شركت، اين

 طـرف  از 1358 سـال  بهار تا 1350 زمستان زماني بازه در فوت هاي گواهي. است آن فوت گواهي ثبت مدون سامانة مسجدسليمان، بيمارستان هاي ويژگي از يكي
 از آنهـا  توصـيفي  گـزارش  هـا،  گواهي اين در شده ثبت هاي داده از استفاده با دارد نظر در پژوهش اين. است گرفته قرار نويسندگان اختيار در نفت شركت بهداري

 .نمايد ارائه را مرگ علل و) وابسته -بازنشسته -شاغل( اشتغال جنسيت، جنبة
 سـني  بـازة  در) درصـد  1/57( مـرد  186 و) درصـد  9/42( زن 140 جنسيت، نظر از .گرفت قرار بررسي مورد SPSS افزار نرم از استفاده با گواهي 326 هاي داده
 ،)درصـد  5/17( شـاغل  57 اشـتغال،  نظر از. بودند) نشد لحاظ ميانگين محاسبة در والدت سال ثبت عدم دليل به نفر 9( سال 55 سني ميانگين و سال 115 تا صفر
 تعـداد  بـه  سـال  65-84 گروه در فراواني بيشترين سني، نظر از. بودند)  درصد 5/5( يرينسا نفر 18 و) درصد 5/71( وابسته نفر 233 ،)درصد 5/5( بازنشسته 18

 71 مغـزي  و قلبي سكتة به مربوط ها فراواني بيشترين علت، نظر از. بودند) درصد 5/1( نفر 5 تعداد به 19-24 گروه در فراواني كمترين و) درصد 5/40( نفر 132
(  نفـر  1 قلبـي  ايسـت  بـه  مربوط مقدار كمترين و)  درصد 1/14( نفر 46 كدام هر قلبي نارسايي و ها عفونت و)  درصد 8/17(  نفر 58 سرطان ،)درصد8/21( نفر
 هـاي  سـكته  وميـر،  مـرگ  علت ترين مهم سال 45 باالي سني هاي گروه در علت، و سني گروه نظر از. بود) درصد 6/0( نفر 2 مادرزادي هاي بيماري و) درصد 3/0

 .باشد مي مرگ علت ترين مهم عنوان به سرطان سال 25-44 گروه در كه درحالي است، بوده قلبي و مغزي
 ومير مرگ بيمارستان، بهداشت، درمان، مسجدسليمان، نفت، صنعت :ها كليدواژه

 

 مقدمه
 قرار اهواز شرقي شمال كيلومتري 149 در مسجدسليمان

 الشم از كه است مسجدسليمان شهرستان مركز شهر اين. دارد
 هاي شهرستان به شرق از گتوند، و اللي هاي شهرستان به

 به جنوب از و شوشتر شهرستان به غرب از ايذه، و انديكا
 .است شده محدود هفتگل شهرستان

 بوده، آتشكده احتماالً كه باستاني بناي يك وجود دليل به
. است بوده موسوم سرمسجد به مسجدسليمان كنوني منطقة

 در شهر هاي محله از يكي عنوان به زني اكنون هم سرمسجد
 تپة يك محله اين در. دارد قرار مسجدسليمان شرقي شمال

 در شهر اين. است آن باالي در آتشكده كه دارد وجود باستاني
 به 1305 در نام اين و داد نام تغيير مسجدسليمان به 1303

 .رسيد نيز ملي شوراي مجلس تصويب
 مسجدسليمان در نفت استخراج

 ايران در نفت نةپيشي
 همچون يسانينو سفرنامه و دانان يجغراف يها گزارش

 در ربازيد از نفت دهد، يم نشان يحمو اقوتي و حوقل ابن
 سمرقند، اطراف و فرغانه باكو، فارس، مانند ران،يا مناطق يبرخ

 استفاده). 6 ،5( است داشته وجود جوشان يها چشمه شكل به
داشته و محدود به تمدن  يالنطو ةنيشيپ زين يدر پزشك نفت از



 ....... بيمارستان در ومير مرگ سيماي

 مجلّة طب سنّتي اسالم و ايران -- 2

و  اهيس نوعرا به دو  نفت دسيوسكوريد. است نبوده ياسالم
 در يرازاست.  دانستهنفت را بابل  منشأ وكرده  ميتقس ديسف

آورده و آن را به » قفر« ليرا ذ» /نفتطفن«ي خود الحاوكتاب 
مفاصل و  ددر يداروها برا ريو با سا ديآب مروار يبرا ييتنها

 دنهيالصدر  يرونيب حاني). ابور7( است دانسته مندسودنقرس 
 دهد يم نشان كه استنفت را نفطا دانسته  يانيمعادل سر

 ).8داشته است ( يعيوس يايجغراف نفت با ييآشنا
 رانياستخراج نفت در ا

 ماننـد  مناطقي در جوشان هاي چشمه شكل به گذشته در نفت
 ايـران  در. شدند مي دمن بهره آن از مردم و داشت وجود باكو و بابل
 سـال  در شـد  موفـق  دارسـي،  ويليام نام به بريتانيايي، بازرگان يك

ــيالدي 1901 ــب در م ــك قال ــيوم ي ــي كنسرس ــر نفت ــق نظ  مواف
 نفـت  اسـتخراج  امتيـاز  گـرفتن  اختيـار  در براي را شاه مظفرالدين

 تـا  مانـد  نتيجه بي رامهرمز و قصرشيرين در ها حفاري. نمايد جلب
ــه ــا اينك ــك ب ــاي ادهد كم ــي، ه ــاري محل ــه در حف  در اي منطق

). 10( رسـيد  نتيجـه  بـه  شـد،  مـي  ناميـده  نفتون كه مسجدسليمان
 اول جنـگ  آخر تا بود، تن هزار 43 سال اين در كه نفت استخراج

 از بـيش  بـه  مـيالدي  1925 تـا  و تن ميليون يك ساليانه به جهاني
 1928 سـال  تـا  مسجدسـليمان . رسـيد  سـال  در تـن  ميليون چهار

 در سـال  اين در اينكه تا بود ايران نفت استخراج منبع تنها الديمي
 در مسجدسـليمان  و آغاز نفت فوران نيز هفتگل عظيم نفتي ميدان
 ).11( شد خارج انحصار از نفت توليد

 مسجدسليمان شهر -شركت
 شـود  مـي  گفتـه  شهرهايي به) Company town( شهر -شركت

. گيرنـد  مـي  شكل زرگب تشكيالت يا شركت يك وجود خاطر به كه
 شـركت  استخدام در يا كه كنند مي كار كساني معموالً شهرها اين در

 آن كارمنـدان  و كـارگران  بـه  كـاال  و خـدمات  ارائـة  بـه  يا و هستند
 شــركت توســط اغلــب شــهرها ايــن. باشــند مــي مشــغول شــركت

 ســينما، فروشــگاه، ماننــد رفــاهي هــاي مجموعــه بــه كارفرمايشــان
 يـك  مسجدسـليمان  تعريـف،  ايـن  بـا . مجهزند. .. و پارك عبادتگاه،
 ).12( است شهر -شركت
 يـا  نفـت  هـاي  چـاه  نام از بيشتر ها محله نام دليل، همين به
 نام از كه يك نمره مانند است؛  شده گرفته نفت شركت ادارات

 همـين  به ها محله از بسياري. است  شده گرفته يك شمارة چاه

 چهل نمرة آن بيشترين هك شوند مي خوانده نمره يك به ترتيب
 فعاليـت  دورة در كه مسجدسليمان هاي ساختمان برخي. است

 معمـاري  سـبك  انـد،  شده ساخته انگليس و ايران نفت شركت
 شـهر  در نوسـازي  و گسترش اثر در اغلب كه داشتند انگليسي
 آن انگليسي هاي نام به هنوز آن از هايي بخش. اند شده تخريب

 لب كميك و كرسنت اسكاچ سنت،كر كمپ منطقة مانند دوره،
 ).12( است معروف) Chemic Lab( كرسنت
 كـه  است شده گرفته طوايفي نام از هم ها محله برخي اسم

. جـونكي  مـال  ماننـد  اند؛ داشته سكونت آنجا در بار اولين براي
 به كار براي ديگر شهرهاي از كه افرادي نام به هم جاها برخي

 ماننــد اســت؛ شــده اريگــذ نــام بودنــد، آمــده مسجدســليمان
 در شـاغل  خـارجي  كاركنـان  اقامـت  محـل  يا ها اصفهاني الين

 ).12( ها هندي الين مانند نفت شركت
 مسجدسليمان نفت صنعت بيمارستان

 در مسجدسـليمان  نفـت  صـنعت  بيمارسـتان  اسـناد،  اساس بر
ــد تأســيس خورشــيدي 1303 ــان در و ش ــرين خــود زم  مجهزت

 شـد،  بيمـار  كه هنگامي رضاشاه كه چنان بود؛ خاورميانه بيمارستان
 در بيمارسـتان  ايـن ). 13( شد آورده بيمارستان اين به درمان براي
 زمـان  گذشـت  بـا  تعـداد  ايـن  كـه  داشت تخت 99 تأسيس آغاز

 رسيد تخت 165 به ،1344 سال گزارش اساس بر و يافت افزايش
 پزشـكي،  چشـم  اطفـال،  داخلـي،  جراحـي،  هاي بخش به مجهز و

 همچنـين  و شـد  مسري هاي بيماري و زايمان، و نانز هاي بيماري
 و خـون  انتقـال  بخش آزمايشگاه، خانه، رختشوي آشپزخانه، داراي

 ).14( بود آمپر ميلي هزار قدرت با عكسبرداري دستگاه
 مستندسـازي  سيستم وجود بيمارستان، اين مثبت نكات از يكي
 تــوجهي قابــل شــكل بــه كــه مــواردي از يكــي. اســت آن مناســب

 كـه  باشـد  مـي  بيمارسـتان  ايـن  فوت هاي گواهي شده، ندسازيمست
 كـه  اسـت  گفتني). 1 شكل( است شده تنظيم منظم بسيار و دوزبانه

 .است شده استفاده حاضر پژوهش براي فوت هاي گواهي همين از
 مطالعه هدف

ــي ــواهي بررس ــاي گ ــوت ه ــتان ف ــنعت بيمارس ــت ص  نف
 1358 سـال  ربهـا  تـا  1350 زمسـتان  زماني بازه در مسجدسليمان

 فـوق  زماني بازه در شهر اين ومير مرگ سيماي استخراج و شمسي
 .باشد مي
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 مسجدسليمان نفت صنت بيمارستان فوت گواهي يك : نمونة1شكل 

 

 ها مواد و روش
 در مسجدسليمان نفت صنعت بيمارستان فوت هاي گواهي

 از خورشيدي كـه  1358 سال بهار تا 1350 زمستان زماني بازة
 گرفـت،  قرار نويسندگان اختيار در نفت شركت بهداري طرف

   ثبت هاي داده. شد گرفته نظر در پژوهش اين پاية عنوان به
 

 و گرديـد  اكسل افزار نرم وارد تفكيك به ها گواهي اين در شده
 ،)زن -مرد( جنسيت هاي زمينه در آنها توصيفي گزارش سپس،
 كمـك  بـه  مـرگ  علـل  و) وابسـته  -بازنشسته -شاغل( اشتغال

 .گرديد تنظيم SPSS افزار نرم
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 ها يافته
 مورد SPSS افزار نرم از استفاده با گواهي 326 هاي داده
 و) درصد 9/42( زن 140 جنسيت، نظر از .گرفت قرار بررسي

 و سال 115 تا صفر سني بازه در) درصد 1/57( مرد 186
 در والدت سال ثبت عدم دليل به نفر 9( سال 55 سني ميانگين
 شاغل 57 اشتغال، نظر از. بودند) نشد لحاظ ميانگين ةمحاسب

 وابسته نفر 233) درصد 5/5( بازنشسته 18) درصد 5/17(
 نظر از. بودند) درصد 5/5( سايرين نفر 18 و) درصد 5/71(

 نفر 132 تعداد به سال 65-84 گروه در فراواني بيشترين سني،
 5 عدادت به 19-24 گروه در فراواني كمترين و) درصد 5/40(

 ها فراواني بيشترين علت، نظر از. بودند) درصد 5/1( نفر
  سرطان ،)درصد8/21( نفر 71 مغزي و قلبي سكتة به مربوط

 

 كدام هر قلبي نارسايي و ها عفونت و)  درصد 8/17(  نفر 58
 قلبي ايست به مربوط مقدار كمترين و)  درصد 1/14( نفر 46
 6/0( نفر 2 رزاديماد هاي بيماري و) درصد 3/0(  نفر 1

 سني هاي گروه در علت، و سني گروه نظر از. بود) درصد
 و مغزي هاي سكته ومير، مرگ علت ترين مهم سال 45 باالي
 سرطان سال 25-44 گروه در كه درحالي است، بوده قلبي

باشد (نمودارهاي پراكندگي  مي مرگ علت ترين مهم عنوان به
راواني كلي علت سن درگذشتگان؛ وضعيت اشتغال آنان؛ ف

مرگ و مير و نيز فراواني علت مرگ و مير به نسبت سن 
و  1و نيز جداول  3و  2در شكل هاي درگذشتگان به ترتيب 

 اين مقاله آمده است). 2
 

 

 

5کمتر از 

18تا  5 24تا  19

44تا  25

64تا  45

84تا  65

85باالی 

 

 .سني ردة اساس بر مسجدسليمان نفت صنعت بيمارستان درگذشتگان درصد نمودار: 2 شكل
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شاغل
17%

بازنشسته
6%

وابسته
71%

ساير
6%

 
 مسجدسليمان نفت صنعت بيمارستان درگذشتگان اشتغال وضعيت نمودار: 3 شكل

 
 
 

             فوت هاي گواهي اساس بر مسجدسليمان نفت صنعت بيمارستان در) كلي طور به( ومير مرگ علل فراواني: 1 جدول
 خورشيدي 1358 تا 1350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ييمارنام ب يسيمعادل انگل تعداد درصد
8/21 71 CVA and Cardiac Attack يو قلب يمغز ةسكت 

8/17 58 Cancer سرطان 

1/14 46 Heart failure يقلب يينارسا 
1/14 46 Infection عفونت 

7/6 22 Liver disease يكبد هاي بيماري 

4/6 21 Accidents, Injuries, poisoning يتتصادف، جراحت و مسموم 

4/6 21 COPD يهر يمن انسدادمز يماريب 

5/5 18 Oldness يريپ 

2/1 4 Renal failure يويكل يينارسا 

9/0 3 Neonatal and prematurity نوزاد نارس 

6/0 2 Congenital disorders ينواقص مادرزاد 

3/0 1 Cardiac arrest يقلب يستا 

4/3 11 Other يرسا 
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 خورشيدي 1358 تا 1350 فوت هاي گواهي اساس بر مسجدسليمان نفت صنعت بيمارستان در) سن كيكتف به( مرگ علل فراواني: 2 جدول

 
 

 گيري و نتيجه حثب
 از را خود مجدد حيات كه است شهري مسجدسليمان

 و زفرا. كرد كسب نفت شركت تشكيالت گيري شكل و نفت
 استخراج وضعيت فرود و فراز به وابسته بسيار شهر اين فرود
 و باسوادي وضع جمعيت، نمودار. است منطقه اين در نفت
 روزگار مسجدسليمان كه دهد مي نشان اشتغال، وضع

 مورد زمان يعني ،خورشيدي 50 دهة در را خود شكوفايي
 شهر جمعيت. است كرده مي سپري مطالعه اين بررسي

 جمعيت كل درصد 6 خورشيدي 50 دهة در انمسجدسليم
 جنگ وقوع با جمعيت اين. است بوده خوزستان استان

 7 حدود به سليمان مسجد بودن مهاجرپذير سبب بهتحميلي 
 با نهايت در اما يافت، افزايش خورشيدي 60 دهة در درصد
 مناطق چشمگير رشد و شهر اين در نفت توليد كاهش

 سقوط با 80 و 70 هاي دهه رد شهر جمعيت ديگر، خيز نفت
). 15( يافت كاهش درصد 7/3 و 5 به ترتيب به توجهي قابل

 جمعيت وضعيت با نيز مسجدسليمان در سواد وضعيت

 پنجاه دهة تا باسوادان درصد كه درحالي. دارد خواني هم
 در باسوادان درصد از باالتر مسجدسليمان در خورشيدي

 نزولي روند 60 دهة از روند اين است، ايران بومي جمعيت
 كه است نكته اين بيانگر فوق موارد همة). 16( كند مي پيدا

 وضعيت از تحقيق، اين مطالعة مورد دورة در مسجدسليمان
 .است بوده مند بهره مناسبي اجتماي -اقتصادي

 با مقايسه در زمان آن در شده صادر هاي گواهي
 تايپ و انهدوزب خوانا، كامل، اطالعات داراي فعلي هاي گواهي

 صورت در زمان گذشت با حفظ قابليت بر افزون كه بود شده
 باشد؛ مي رفع قابل بودن دوزبانه دليل به ابهام هرگونه وجود

 در صادره فوت هاي گواهي ثبت كيفيت مطالعة در كه درحالي
 درصد13 كرمانشاه، غيرآموزشي و آموزشي هاي بيمارستان

 43 و صادركننده مشخصات ذكر فاقد درصد 10 ناخوانا،
 ).17( بودند اختصارات با مرگ علت گزارش درصد
 به مربوط فوت هاي گواهي از درصد 5 اينكه به توجه با

 ساير

 تصادف،
 جراحت

 و
 مسموميت

 نارسايي پيري عفونت
 كليوي

 ايست
 قلبي

 نوزاد
 نارس

 بيماري
 كبدي

 بيماري
 مادرزادي

 نارسايي
 قلبي

 سكتة
 و مغزي
 قلبي

 سرطان

 بيماري
 مزمن
 انسداد
 ريوي

 مرگ علت
 

 سني ازهب

 باالي تعداد 3 3 12 7 0 1 0 1 0 4 1 2 0

 درصد 80/8% 80/8% 30/35% 60/20% 00/0% 90/2% 00/0% 90/2% 00/0% 80/11% 90/2% 90/5% 00/0% 85

 تعداد 10 20 31 29 0 6 0 0 2 13 11 6 4
65-84 

 درصد 60/7% 20/15% 50/23% 00/22% 00/0% 50/4% 00/0% 00/0% 50/1% 80/9% 30/8% 50/4% 00/3%

 تعداد 3 17 19 7 0 2 0 0 2 1 1 2 0
45-64 

 درصد 60/5% 50/31% 20/35% 00/13% 00/0% 70/3% 00/0% 00/0% 70/3% 90/1% 90/1% 70/3% 00/0%

 تعداد 1 11 1 2 0 7 0 0 0 0 3 2 3
25-44 

 درصد 30/3% 70/36% 30/3% 70/6% 00/0% 30/23% 00/0% 00/0% 00/0% 00/0% 00/10% 70/6% 00/10%

 تعداد 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
18-24 

 درصد 00/0% 00/20% 00/40% 00/0% 00/0% 00/0% 00/0% 00/0% 00/0% 00/0% 00/0% 00/40% 00/0%

 تعداد 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 4 5 1
5-18 

 درصد 00/0% 80/11% 60/17% 00/0% 00/0% 80/11% 00/0% 00/0% 00/0% 00/0% 50/23% 40/29% 90/5%

 كمتر تعداد 3 3 2 0 2 3 3 0 0 0 26 1 3
 درصد %80/6 %30/2 %50/4 %00/0 %50/4 %80/6 %80/6 %00/0 %00/0 %00/0 %10/59 %30/2 %80/6 5 از



 انو همكارعطاري محمدمهدي احمديان   

 7 --1398 زمستان ةنام ويژه 

 انگليس و ايران نفت كمپاني با اي رابطه هيچ كه بود افرادي
 در بيمارستان آن كلي جايگاه از نشاني مطلب اين اند، نداشته

 درصد 5/71. است بوده منطقه در عمومي خدمات ارائة
 تعهد از حاكي شاغلين، غير به مربوط صادره هاي گواهي
 .است بوده شاغلين وابستگان به خدمات ارائة به كمپاني
 سهم ،1394 ايران در مرگ سيماي آمارهاي به توجه با

 در علت همين و درصد5/19 مرگ علت عنوان به سرطان
 يجا كه بود درصد 8/17 سهم داراي مطالعه مورد هاي سال
 در اخير هاي سال طي شده ايجاد اجتماعي امواج نظر از تأمل

 هاي ناهنجاري. دارد را سرطان انواع به افراد ابتالي توسعة
 درصد 6/0 با درمقايسه درصد 6/1 با فوق گزارش مادرزادي

 هاي ناهنجاري موضوع توسعة بر افزون است ممكن مطالعه در
 سبك جمله از گوناگون، داليل به بنا زمان طي مادرزادي

 توسعة از نشاني ها، آالينده توسعة و جمعيت افزايش زندگي،
 ).18( باشد ها بيماري اين تر دقيق تشخيص در پزشكي علوم

 در منطقه ومير مرگ موارد تمام زمان آن در آيا اينكه
 از نه، يا است شده مي ثبت مسجدسليمان بيمارستان

 .باشد مي قطعي هاي گيري نتيجه براي مطالعه اين هاي محدوديت
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