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Aims: Death due to violence (Homicide) is a heinous situation for social health. The purpose of 

the study was to identify the demographic characteristics and geographical distribution of 

homicide in Iran over the years 2011-2017. 

Materials & Methods: This longitudinal and descriptive study was performed using secondary 

data analysis. The total mortality data for homicide resulting from the years 2011 to 2017 were 

extracted from the Civil Registration Organization and based on the international classification 

of the cause of death (ICD10). The population of each province to calculate the death rate in the 

population was taken from the general census of population and housing in both 2011 and 2016. 

All data were by gender, age, season and province. Using homicide death rate the geographic 

distribution was compared, and sex composition was compared by sex ratio of the rate, and 

difference of the rate for the changes over time, and [YLL] was used to analyze the age 

composition and impact of homicide on the population. 

Findings: Between 2011 and 2017, an average of 1,360 murders was recorded annually in the 

country. The homicide rate was declining during the period, especially for women. In 2016, the 

homicide rate for men was 7.7 times that for women. Seasonally, the lowest and highest rates of 

homicide among young men were in winter and spring, respectively. 

Conclusion: Death due to homicide in young men is a threat to social health and leads to years of 

lost life in the workforce. The high level in low-income provinces with ethnic subcultures requires 

regional programs to reduce this problem in the country. Special programs need to be 

implemented to fill young people's leisure time, especially in high-risk areas. 
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 تیپژوهش شناخت وضع نیاست. هدف ا یسالمت اجتماع تیعنوان خط قرمز وضعهمان قتل به  ایاز خشونت  یمرگ ناشاهداف: 
 .بود 1390-96 یدر دوره زمان رانیقتل در ا ییایجغراف یو پراکندگ یشناختتیجمع

 یط از قتل یناش ریومکل مرگ یهاصورت گرفت. داده هیثانو یهاداده لیبا استفاده از تحل یفیو توص یمطالعه طول نیاها: و روش مواد
هر  تیاستخراج شد. جمع (ICD10) گروه علت مرگ یالمللنیب یبنداز سازمان ثبت احوال و بر اساس طبقه 1396تا  1390 یهاسال

ها داده یبود. تمام 1395و  1390نفوس و مسکن در دو سال  یعموم یت برگرفته از سرشماریمرگ در جمع زانیاستان جهت محاسبه م
جهت  زانیاز شاخص نسبت م ،ییایجغراف یپراکندگ سهیجهت مقا زانیجنس، سن، فصل و استان بود. از شاخص استاندارد م کیبه تفک

 ینس لیعمر از دست رفته جهت تحل یهازمان و از شاخص سال یدر ط راتییتغ لیجهت تحل زانیاز شاخص تفاضل م ،یجنس سهیمقا
 .قتل استفاده شد یتیو اثرات جمع

 یبرا ژهیودوره به یقتل در ط زانیمورد قتل در کشور ثبت شده بود. م 1360طور متوسط ساالنه به 1396تا  1390ساله  7در فاصله : هاافتهی
در  انزیم نیشتریو ب نیکمتر بیبه ترت یبرابر زنان بود. به صورت فصل 7/7قتل در مردان  زانیم 1395زنان در حال کاهش بود، در سال 

 .قتل در مردان جوان بود زانیم نیشتریب ،یو جنس یسن بیترک رزمستان و بهار و د

ودن است. باال ب یانسان یرویرفته در نعمر از دست  یهاو باعث سال یسالمت اجتماع یبرا یقتل در مردان جوان زنگ خطر: یریگجهینت
مسئله در  نیجهت کاهش ا یامنطقه یهابرنامه ازمندین یقوم یهافرهنگخرده یو دارا نییبا سطح توسعه پا یهادر استان زانیم نیا

 .در مناطق پرخطر اجرا شود ژهیپرکردن اوقات فراغت جوانان به و یبرا یاژهیو یاهکشور است. الزم است برنامه

 عمر از دست رفته یمرگ، خشونت، قتل، سال هاها: کليدواژه 

   های استنادلینک

[1] The Holy Quran. [2] Study of possibility of commission of the murder … [3] Criminal low crimes against persons … [4] Prevent state 
and its role in the Prevention of murder … [5] UNODC, Global Study on Homicide 2019.  [6] Estimation of the level and analysis of …  
[7] A study of Different Motives and Related Factors … [8] The study of different method and the motivation of homicide …  
[9] Investigation of relationship between individual, climatic, ecological … [10] Investigating the adaptation of age pattern of mortality in 
Iran … [11] Sensitivity analysis and reexamination of the techniques … [12] Basic methods of population analysis. [13] Demographic study 
of mortality due to mental and behavioral … [14] The sex differential in morbidity, mortality, and lifestyle. [15] National burden of disease 
studies … [16] Study of effective factors on the occurrence of advertence … [17] Investigating the crime of premeditated murder in …  
[18] Spatial analysis of factors affecting crime prevention … [19] Causes and factors ahead of homicide in … [20] Analysis of effective 
factors on honor murdering … [21] Study of economic factors affecting the crime … [22] An investigation of the effective demographic … 
[23] Motivations and factors of murder in east Azerbaijan … [24] Detection of murder factors in Arak … [25] A research review of public 
figure threats, approaches, attacks … [26] Epidemiological transition and the importance of …  

 

 

 

 

 

 

 

  

Copyright © 2020,  Journal of Police Medicine | This open access article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 
 

http://teb.police.ir/teb/index.php?slc_lang=en&sid=1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=205940
http://www.mizan-law.ir/Book/Details/378
https://jangal.com/fa/product-70808?page=1&amp;st=asc
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77078
http://sjfm.ir/article-1-724-fa.html
http://sjfm.ir/article-1-140-fa.html
http://sjfm.ir/article-1-503-fa.html
http://jips.psri.ac.ir/article_89809.html
https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Torkashvand_Moradabadi/publication/337086087_Sensitivity_Analysis_and_Reexamination_of_the_Techniques_for_Evaluating_Adult_Death_Registration_On_the_basis_of_data_of_province_of_Iran/links/5dc4430a299bf1a47b1f720b/Sensitivity-Analysis-and-Reexamination-of-the-Techniques-for-Evaluating-Adult-Death-Registration-On-the-basis-of-data-of-province-of-Iran.pdf
https://www.adinehbook.com/gp/product/9645306012
http://payeshjournal.ir/article-1-1195-fa.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6372818
https://www.who.int/healthinfo/nationalburdenofdiseasemanual.pdf
http://chb.jrl.police.ir/article_14895.html
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1041974/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d9%87-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d9%84%d8%aa-%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d8%ac%d8%b1%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/986759/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-1388-%d9%88-1389
https://iranjournals.nlai.ir/article_595350_0f57a467e4131804ff901d9ff191abee.pdf
http://khuzestan.jrl.police.ir/article_15264.html
http://ssoss.ui.ac.ir/article_17138_en.html
http://eastaz.jrl.police.ir/article_19255.html
http://icra.jrl.police.ir/article_92420.html
http://www.icra.jrl.police.ir/article_18217.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15461116
http://payeshjournal.ir/article-1-1109-fa.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 137    1396 تا 1390 یهاسال یط رانیا در قتل از یناش مرگ یشناختتیجمع یهایژگیو

Journal of Police Medicine Volume 9, Issue 3, Summer 2020 

 مقدمه
. شودیم دهینام قتل ف،یتعر در گرانید هیعل خشونت از یناش مرگ
 یاجتماع سالمت در قرمزها خط از عبور تینها و خطر زنگ قتل
 هابیآس از یکی ،یپرخاشگر ای خشونت ینوع عنوان به قتل. است

 یاجتماع یتیماه که است امروز جهان در عمده یهایروکج ای
یم صورت یگروهنیب و یشخصنیب تعامالت در شتریب و داشته

. دهدیم قرار دیتهد مورد را هاگروه و افراد یاجتماع تیامن و ردیگ
 شود،یم محسوب گناهان نیبزرگتر از نفس قتل اسالم، حقوق در
یب انسان کشتن م،یکر قرآن در مائده سوره 32 هیآ در کهیطوربه

 نیدتریشد[. 1] است شده یتلق هاانسان تمام کشتن معادل گناه
. تاس قتل ابد،ی ارتکاب یجسمان تیتمام هیعل تواندیم که یجرم
 یعیطب جرائم جمله از گرید زنده انسان کی از اتیح یعمد سلب
 و شناسدینم یمکان و یزمان مرور آن یزشت و قباحت که است

 از نفس قتل[. 2] است بوده ممنوع شرع  و عقل دگاهید از همواره
 که یانسان اتیح به اعتراض عدم و تیمصون اصل به طرف کی
 و تیامن گر،ید یطرف از و زندیم لطمه است، عهیود نیزتریعز

 احساس قتل، هر وقوع از پس[. 3] کندیم متزلزل را جامعه انتظام
 دا  یشد مردم، عواطف و احساسات فراگرفته، را جامعه یناامن و ترس
 شرط و دیقیب و عیسر مجازات خواهان صداکی و شده دارحهیجر
 تینام سلب جرم، نیا نامطلوب راتیتأث به توجه با. شوندیم یجان
 کنون تا دور یهاگذشته از ،یعموم نظم زدنبرهم و جامعه آرامش و

 [.4]است شده ینیبشیپ جرم، نیا یبرا مجازات نیدتریشد همواره
 مردان در قتل از یناش ریم و مرگ زانیم ،یجهان سطح در

 290 کایمرآ در زانیم نیباالتر و است زنان از شتریب برابر چهار با  یتقر
 و اروپا ا،یآس از شتریب برابر 7 بایتقر که است مرد ونیلیم کی هر در
 در ساله29 تا 15 انیقربان یبرا قتل زانیم ژه،یوبه. است انوسيهیاق
 یراب یجهان نیانگیم برابر چهار از شیب یمرکز و یجنوب یکایآمر
 مرگ 2017 سال در ملل سازمان آمار اساس بر. است یسن گروه نیا

 در نفر هزار 100 هر یازا به. است داشته وجود قتل اثر بر نفر 464000
 [.5] است داده رخ قتل 6.1 زانیم به 2017 سال

 نهیزم در مطالعات عمده قتل علل و هانهیزم با ارتباط در
 ودمحد یمطالعات نیهمچن. است شده کار یفریک حقوق و یاجتماع

 دهش انجام قتل بر مؤثر یشناختتیجمع یرهایمتغ با ارتباط در
 نشان 1384 سال مختلف فصول در شدگانفوت تعداد یبررس. است

 اندمشابه با  یتقر شدگان،فوت درصد سال فصل چهار در که دهدیم
 یکم گرید فصل دو از تابستان و بهار فصول در درصد نیا ،یول
 در یفصل لحاظ به قتل از یناش مرگ مطالعه اما[. 6] است شتریب

 براندا ینجف توسط فارس استان در قتل مختلف یهازهیانگ مطالعه
 نیمقتول اکثر که است داده نشان 1394 سال در همکاران و یآباد
 1290 از. انددهیرس قتل به یانسالیم و یجوان نیسن در و بوده مرد

 قیتحق نیا نیهمچن. اندبوده زن درصد 16 و مرد درصد 84 مقتول،
( درصد 27) بهار در را قتل یفراوان نیشتریب زین سال فصول لحاظ از
 نهیزم در[. 7] است دانسته( درصد 21) زمستان در را موارد نیکمتر و

 قتل زهیانگ و روش یبررس پژوهش در یامشابه نسبتا   جهینت فصل
 در را قتل یفراوان نیشتریب که است شده انجام تهران استان در

 مطالعه در[. 8] است دانسته زییپا فصل در را نیکمتر و بهار فصل
 جرم با یشناختبوم و یمیاقل ،یفرد عوامل رابطه یبررس به گرید

 انجام 1392 سال در همکاران و یرینص توسط اصفهان استان در قتل
 هار،ب زمستان، یهافصل در بیترت به سال فصول لحاظ به که شده

 متفاوت یقبل مطالعات جینتا به نسبت که بوده زییپا و تابستان
 [.9] است

 در مشکل وجود یهانشانه از و جرم نوع نیترخشن قتل
 ،یانتظام یروین. است جامعه کی در یاجتماع سالمت تیوضع
 یابر تالش در همواره جرم از یریشگیپ و یاجتماع معاونت ژهیوبه
 تشناخ در قیتحق نیا جینتا. هستند جرم نوع نیا از یریشگیپ

 به یانیشا کمک تواندیم هدف یهاگروه و مناطق و تیوضع
 سالمت تیوضع بهبود و اتیجنا گونهنیا کاهش در امر انیمتول

 اعثب قتل، با ارتباط در اطالعات به یدسترس عدم. دینما یاجتماع
 وجود رانیا کشور در مورد نیا در یاندک مطالعات تا است شده

یارخبرگز و مجالت در ختهیگرجسته صورت به گاها   و باشد داشته
 با مطالعه نیا در. شودیم منتشر نهیزم نیا در یاطالعات ها

 هب احوال ثبت نظام در علت حسب بر مرگ اطالعات به یدسترس
 رتصو به که است نیا بر قصد کشور، در مرگ ثبت یمتول عنوان
 دفه. شود پرداخته کشور در قتل تیوضع شناخت به موثق و جامع

 یپراکندگ و یشناختتیجمع تیوضع شناخت پژوهش نیا
 .بود 1390-96 یزمان دوره در رانیا در قتل ییایجغراف
 

 هامواد و روش
 یهاداده لیتحل از استفاده با یفیتوص و یطول مطالعه نیا

 یط قتل از یناش ریوممرگ کل یهاداده. گرفت صورت هیثانو
 یبندطبقه اساس بر و احوال ثبت سازمان از 1396 تا 1390 یهاسال

 داده اساس بر. شد استخراج (ICD10) مرگ علت یالمللنیب
 1396 تا 1390 یزمان دوره یط ران،یا احوال ثبت سازمان در شدهثبت
 نیا است، شده ثبت فوت هزار 340 حدود در انهیسال متوسط طوربه

 وندر لیتحل در استفاده قابل یول است یثبتکم دچار اگرچه آمار
 محاسبه جهت استان هر تیجمع[. 11 ،10] است کشور در ریوممرگ

 و نفوس یعموم یسرشمار از برگرفته تیجمع در مرگ زانیم
 گانه20 یهارگروهیز از یکی. بود 1395 و 1390 سال دو در مسکن
 به آن از که است گرانید هیعل خشونت از یناش مرگ مرگ، علت
 کیتفک به 1396 تا 1390 سال از هاداده نیا. شد استفاده قتل عنوان
 . بود استان و فصل سن، جنس،

 کد با یاخالق هیدییتأ یدارا مطالعه نیا :یاخالق مالحظات
IR.YAZD.REC.1398.016 است زدی دانشگاه اخالق تهیکم در . 

 زا استفاده با هاداده لیتحل و هیتجز :یآمار لیتحل و هیتجز
 سال کی یط هاداده فیتوص در. شد انجام Excel 2013 افزارنرم
 در. شد استفاده قتل از یناش مرگ درصد شاخص از جنس کی ای

 شاخص از زمان یط ای جنس دو نیب در قتل از یناش مرگ سهیمقا
 از ادهاستف. شد استفاده تیجمع ونیلیم کی به نسبت مرگ زانیم
 نکهیا و زانیم بودنخالص لیدل به هالیتحل در درصد یجا به زانیم

 واقعه خود راتییتغ اساس بر صرفا   را واقعه وقوع قدرت و سرعت
 عهواق و بوده ینسب درصد شاخص واقع، در. شد استفاده سنجد،یم

 راتییتغ از متأثر و دهیسنج علل ریسا کنار در را قتل از یناش مرگ
 تیجمع حسب بر واقعه وقوع ینسب یفراوان زانیم یول است آنها
 انجام[ 13] شماره منبع در یخوب به موضوع نیا شرح ؛[12] است
 در قتل از یناش مرگ علت زانیم شاخص در واقع در. است شده
 یط آن راتییتغ و شد یبررس مرگ نیا معرض در تیجمع با رابطه
 تلق از یناش مرگ راتییتغ به صرفا   جنس، ای یسن گروه ای زمان
 یناش مرگ کم تعداد لیدل به قتل، از یناش مرگ زانیم. گرددیبرم
 یبررس در. شد محاسبه تیجمع نفر ونیلیم کی یازا به قتل از
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 و دش گرفته یجنس نسبت مرگ، یهازانیم از جنس دو نیب تفاوت
 نسبت[. 14] شد استفاده یکاربرد و خالصه شاخص کی عنوان به

 روهگ هر در زنان در قتل زانیم بر مردان قتل زانیم میتقس از یجنس
 قتل کی هر یازا به مردان قتل تعداد از نشان و آمد دستبه یسن
 مرگ یکم اثر یبررس جهت در تینها در. است ونیلیم کی در زنان
 از ،یسن وزن درنظرگرفتن به توجه با و تیجمع بر قتل از یناش

 :YLL) زودرس مرگ از یناش رفته دست از عمر یهاسال شاخص

Years of Life Lost due to Premature Mortality) 
 یسن گروه هر مرگ تعداد ضرب قیطر از شاخص نیا. شد استفاده

 در واقع در. دیآیم دست به یسن گروه آن استاندارد یزندگ دیام در
 هک ییهافوت و است شده گرفته درنظر فوت یسن وزن شاخص نیا

 دست از عمر یهاسال به منجر قاعدتا   دهندیم رخ نییپا نیسن در
 [.15] شد خواهند یشتریب رفته

 
 هایافته

 سال هر در رانیا احوال ثبت سازمان در شدهثبت فوت هزار 340 از
 مرگ 1360 ساالنه نیانگیم طوربه ،1396 تا 1390 یزمان دوره یط

 یزمان بازه در یکل روند کی در ،1 جدول با مطابق. بود قتل از یناش
 دارداستان سهیمقا جهت. بود افتهی کاهش کشور در قتل شده،یبررس
 قتل از یناش مرگ زانیم. شد استفاده زانیم شاخص از 2 جدول در
 ونیلیم کی در) 5/17 از و داشت یکاهش روند 1395 تا 1390 سال از
  .ودب افتهی کاهش( تیجمع نفر ونیلیم کی در) 14 به( تیجمع نفر

 
 ، ایران1396تا  1390تعداد و درصد کل مرگ و میر و قتل در دوره زمانی ( 1جدول 

 سال
 درصد قتل قتل کل مرگ و میر

 جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد

1390 188688 143269 330973 1080 238 1311 57/0 17/0 40/0 

1391 184051 136900 320668 1097 216 1313 60/0 16/0 41/0 

1392 192592 143908 336332 1305 183 1488 68/0 13/0 44/0 

1393 189411 141839 331129 1624 168 1792 86/0 12/0 54/0 

1394 194543 144100 338643 1273 109 1382 65/0 08/0 41/0 

1395 198615 149612 348049 1000 126 1122 50/0 08/0 32/0 

1396 210612 165937 376549 966 143 1109 46/0 09/0 29/0 

 مأخذ: برگرفته از آمار ثبت فوت در سازمان ثبت احوال کشور. 
 ها جمع مرگ مرد و زن با کل مرگ متفاوت باشد.به دلیل وجود خطای جنسیت نامشخص، ممکن است در برخی سال

 

 و بود زنان از شتریب مردان در قتل زانیم هاسال تمام یط
 جهت. آمد دستبه زنان برابر 5 مردان در قتل درصد متوسط طوربه
 استفاده یجنس نسبت شاخص از زن و مرد در مرگ زانیم سهیمقا
 به 4.4 از 1395 سال در قتل یجنس نسبت ،2 جدول مطابق. شد
 ربودنشتیب ش،یافزا نیا لیدل. بود افتهی شیافزا 1390 سال در 7.7

 رهدو نیا در. بود مردان به نسبت زنان در قتل زانیم کاهش سرعت
 ونیلیم کی در مورد 6/24 به 4/28 از مردان یبرا قتل زانیم ،یزمان
 به 4/6 از زنان یبرا زانیم نیا مقابل در و افتی کاهش تیجمع

 .شد نصف با  یتقر و افتی کاهش 2/3

 
 1395و  1390های میزان قتل در میلیون به تفکیک جنس، ایران، سال( 2جدول 

 شاخص
1390 1395 

 زن مرد جمع زن مرد جمع
 39427828 40498442 79926270 37226196 37877151 75103347 جمعیت
 126 997 1122 238 1076 1311 تعداد قتل

 2/3 6/24 14 4/6 4/28 5/17 میزان قتل )تعداد در یک میلیون(
 7/7 4/4 نسبت جنسی

 بندی و برگرفته از آمار ثبت فوت در سازمان ثبت احوال کشور و جمعیت در سرشماریطبقهمأخذ: 
 

 کی از نشان 1 نمودار در فصل حسب بر قتل تیوضع یبررس
 ،1395 تا 1390 دوره کل در متوسط طوربه. بود منظم و ثابت روند

 فصل رد آن نیکمتر و بهار فصل در قتل درصد نیانگیم نیشتریب
 .بود زمستان

 تلق وقوع ینسب تعداد زان،یم شاخص از استفاده با 3 جدول
 تیجنس اساس بر و محاسبه آن تیجمع به نسبت یسن گروه هر در
 در و بود یسالگ 50 تا 20 نیسن در قتل زانیم نیباالتر. شد لیتحل
 1390 سال به نسبت 1395 سال در قتل زانیم یسن یهاگروه همه

 االتر،ب نیسن در زنان و مردان در قتل زانیم کاهش. بود افتهی کاهش
 نیسن در قتل زانیم در کاهش نیشتریب ،2 نمودار مطابق. بود شتریب

  .شد مشاهده سال 65 یباال زنان و مردان یبرا یسالگ60 تا 50
 1395تا  1390ساله 6جمع تعداد قتل به تفکیک فصل در دوره ( 1نمودار 
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2199
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1921
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های تعداد قتل در یک میلیون به تفکیک جنس و گروه سنی در سال (3جدول 
 1395و  1390

 گروه سنی
1390 1395 

 جمع زن مرد
نسبت 
 جنسی

 جمع زن مرد
نسبت 
 جنسی

 0.9 1.9 2.0 1.9 1.1 2.2 2.1 2.3 سال 10کمتر از 
 3.7 5.7 2.4 8.8 2.4 8.7 5.1 12.2 سال 20تا  10
 9.6 24.5 4.6 44.0 6.4 26.9 7.3 46.5 سال 30تا 20
 10.2 23.3 4.1 42.1 4.8 27.9 9.6 45.9 سال 40تا  30
 9.6 19.0 3.5 34.0 6.4 22.7 6.1 39.2 سال 50تا  40
 6.8 10.7 2.8 18.7 4.6 16.9 6.1 28.1 سال 60تا  50
 4.3 4.7 1.9 7.9 1.2 9.7 8.9 10.6 سال و باالتر 60

 7.7 14.0 3.2 24.6 4.4 17.5 6.4 28.4 جمع

 

 
 1395و  1390میزان قتل بر حسب سن طی دو سال ( 2نمودار 

 
 همحاسب یسن گروه در قتل زانیم یجنس نسبت 3 نمودار در

 شاخص مقدار نیشتریب. شد سهیمقا 1395 و 1390 سال دو در و شد
 نینس در. داشت وجود یانسالیم و یجوان نیسن در ،یجنس نسبت

 سال در زنان برابر 7 حدودا   مردان یبرا قتل زانیم یسالگ 50 تا 20
 زانیم که ییآنجا از. بود 1395 سال در برابر 10 حدود در و 1390

 الس در یجنس نسبت لذا بود، مردان از باالتر زنان در قتل کاهش
 .داشت شیافزا 1390 سال به نسبت 1395

 

 
 1395و  1390نسبت جنسی میزان قتل در سال  (3نمودار 

 
 نینهمچ و یسن یهاگروه در قتل زانیم شتریب لیتفص جهت

 رفته دست از عمر یهاسال شاخص از ت،یجمع بر قتل اثر محاسبه
 از نشان 4 جدول جینتا. شد استفاده  (YLL)زودرس مرگ از یناش

 کاهش نیا و داشت زمان یط رفته دست از عمر یهاسال کاهش
 از رعم یهاسال یکل طوربه. بود مردان از شتریب اریبس زنان یبرا

 روهگ در آن اوج و بود زنان از شتریب مردان در قتل اثر بر رفته دست
 .شد مشاهده سال 40 تا 20 یسن

 
 هایهای عمر از دست رفته ناشی از قتل طی سالتعداد سال( 4جدول 

 1395و  1390 

 گروه سنی
1390 1395 
 جمع زن مرد جمع زن مرد

 778 391 387 783 363 420 سال 10کمتر از 
 1790 374 1416 3039 892 2147 سال 20تا  10
 9669 908 8761 12452 1710 10742 سال 30تا 20
 9111 815 8296 8780 1507 7273 سال 40تا  30
 4337 414 3923 4534 622 3912 سال 50تا  40
 1445 200 1245 1956 366 1590 سال 60تا  50
 428 78 350 664 328 336 سال و باالتر 60

 27558 3180 24378 32208 5788 26420 جمع

 
 1395و  1390ها در سال میزان قتل و نسبت جنسی استان( 5جدول 

 1395 1390 نام استان
های اختالف سال

 1395و  1390
نسبت 
 جنسی

 7/6 0/6 4/54 4/60 بلوچستان سیستان و
 9/1 -6/19 5/46 9/26 ایالم

 0/3 -8/19 4/45 7/25 لرستان
 6/3 7/2 3/32 9/34 بویراحمد و کهگیلویه

 3/10 -2/8 4/30 2/22 هرمزگان
 5/5 5/15 5/22 0/38 مرکزیخراسان 

 3/3 -2/5 5/22 3/17 گیالن
 4/3 -0/16 4/22 4/6 مرکزی

 4/3 -6/7 1/20 5/12 همدان
 4/8 -3/8 9/18 6/10 بوشهر

 1/5 0/2 7/18 8/20 کردستان
 1/4 3/45 9/17 2/63 کرمانشاه

 4/5 3/0 5/16 9/16 آذربایجان غربی
 4/2 -3/5 5/16 2/11 اردبیل

 3/3 8/0 1/16 9/16 گلستان
 2/4 -8/0 7/14 9/13 قم

 3/2 4/3 0/14 4/17 فارس
 _ -3/11 2/13 9/1 یزد*

 8/7 4/1 8/12 3/14 سمنان
 8/5 7/3 6/12 3/16 كرمان

 0/3 5/11 6/11 0/23 خراسان شمالی
 6/6 6/12 3/11 8/23 خوزستان

 6/7 8/28 4/10 2/39 خراسان جنوبی
 2/1 8/3 4/8 3/12 بختیاریو چهارمحال 

 2/3 0/3 4/7 5/10 اصفهان
 5/9 2/1 4/7 6/8 آذربایجان شرقی

 1/5 2/8 8/5 0/14 مازندران
 5/3 1/4 7/4 9/8 زنجان

 9/2 5/2 8/0 3/3 قزوین
 _ 5/0 7/0 2/1 *البرز

 8/1 3/1 4/0 6/1 *تهران

 ه بود. نشد ثبت یدرست به]*[  دارستاره یهااستان یهاداده
 تعداد قتل زنان در استان یزد صفر بود، لذا نسبت جنسی محاسبه نشد.

 
 یاهاستان در قتل زانیم ییفضا عیتوز به مبحث نیآخر در

 رآما که بود نیا از نشان هاداده هیاول یبررس. شد پرداخته کشور
 هک ییآنجا از. نداشت وجود البرز و تهران استان دو مورد در یقیدق
 شدند،یم شامل را کشور تیجمع از درصد 20 حدود در استان دو نیا

 درصد 20 حدود در شدهثبت یهاقتل کل تعداد که گفت توانیم لذا
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 هاتاناس ریسا در قتل زانیم یکل روند حال، نیا با. داشت یثبتکم
 سال در زین هااستان اکثر در قتل زانیم یکل طوربه. بود یابیارز قابل
 تفاضل 5 جدول در. بود افتهی کاهش 1390 سال نسبت به 1395

. شد محاسبه 1390 و 1395 سال دو در هااستان یبرا قتل زانیم
 3/10 رمقدا با هرمزگان استان در قتل زانیم یجنس نسبت نیباالتر
. بود انزن از باالتر اریبس مردان در قتل استان نیا در یعبارت به بود؛
 و چهارمحال استان در قتل زانیم در یجنس نسبت نیکمتر
 یهااستان یکل طوربه 4 نمودار مطابق. بود 2/1 مقدار با یاریبخت

 یزمرک یهااستان به نسبت یباالتر قتل زانیم کشور نیمرزنش
 .داشتند کشور

 
 1395 لهای ایران در ساتوزیع فضایی میزان قتل در استان( 4نمودار 

 

 بحث
 از یناش مرگ عیتوز تیوضع لیتحل پژوهش نیا از هدف

 استار نیا در. بود رانیا در یشناختتیجمع یرهایمتغ لحاظ به قتل
 اختهپرد کشور در قتل ییایجغراف عیتوز و جنس و سن بیترک به
 کشور در قتل زانیم 1396 تا 1390 سال از که داد نشان جینتا. شد

 طوربه زین قتل از یناش رفته دست از عمر یهاسال. بود افتهی کاهش
 از عمر یهاسال. بود افتهی کاهش 1395 تا 1390 یهاسال یط یکل

 رد طورنیهم. بود زنان از شتریب مردان در قتل اثر بر رفته دست
 آنها در قتل تعداد که تهران و البرز استان جز به زین یاستان سهیمقا
 سال یط هااستان اکثر در یکاهش روند است؛ نشده ثبت یدرست به

 الم،یا لرستان، یهااستان قتل زانیم. شد مشاهده 1395 تا 1390
 بیترت به قم و النیگ ل،یاردب همدان، هرمزگان، بوشهر، زد،ی ،یمرکز
 در یعبارت به داشت شیافزا 1390سال نسبت به 1395 سال در

 جهینت توانیم. شد مشاهده یشتریب یهاقتل یمرز یهااستان
 زانیم یتیقوم یهافرهنگخرده وجود با یهااستان در که گرفت
 . دارد وجود یشتریب قتل

 تعصبات نقش بر کشور یهااستان در مختلف مطالعات در 
. است شده اشاره قتل به منجر یهایریدرگ در یالهیقب و یقوم

 نیرباالت از یکی که یاریبخت و چهارمحال استان در ییگهرو مطالعه
 تیاهم بر است، بوده دارا زین را حاضر مطالعه در قتل یهازانیم

 وجود و کرده دیتأک عامل نیترمهم عنوان به یفرهنگ عوامل
 یهایریدرگ وقوع در یالهیقب و یقوم ساختار و هافرهنگخرده
 استان در زین همکاران و یاشراف[. 16] داندیم مؤثر قتل به منجر

[. 18 ،17] دارند دیتأک یقوم تعلقات و لیقبا و اقوام نقش بر فارس
 استان در زین نژادیریام و زادهنیحس و کرمان استان در پوریکمال

 قتل شیافزا بر یقوم تعصبات و یفرهنگ عوامل نقش بر خوزستان
 [.20 ،19] دارند دیتأک استان در

 با آن ارتباط بر نظر[ 5] قتل یجهان مطالعه در گرید یسو از 
 سطح با یهااستان در که گفت توانیم زین جهت نیا از و است فقر

 مطالعات در. است شتریب قتل زانیم کشور در ترنییپا توسعه
 یفتح تبار، رمحمدیم و ینوغان مطالعه ازجمله رانیا در شدهانجام

 اب قتل ارتباط بر ،یسجاد و رهبرپور مطالعه نیهمچن و همکاران و
 سواد سطح و ،یکاریب فقر، چون یاجتماع و یاقتصاد یرهایمتغ
 یهااستان در زین حاضر مطالعه اساس بر[. 21-24] است شده دیتأک
 سطح نیهمچن و شتریب یفرهنگ یکدستی وجود با و کشور یمرکز

 تنسب نیباالتر. شد مشاهده یکمتر قتل زانیم باالتر، توسعه
 یسجن نسبت نیترنییپا و هرمزگان استان در قتل زانیم یجنس
 .بود یاریبخت و چهارمحال استان به مربوط

 نیا. بود زنان از شتریب مردان در قتل تعداد هاسال یتمام در
 مطالعه و[ 5] 2019 سال در یجهان مطالعه یریگجهینت با جینتا
 سال در همکاران و یفتح و[ 7] 1394 سال در یآباد ابراند ینجف

 یاقتصاد طیشرا از یناش تواندیم امر نیا. دارد مطابقت[ 22] 1397
 اههمر به جامعه در آنان یبرا را یشتریب حضور که مردان یاجتماع و

 جوان مردان ژهیو به مردان، نکهیا نیهمچن. باشد است، آورده
 یهایریدرگ و نزاع و داشته یشتریب پرخاشگرانه یهاکنش

 دچار رانیا در هاداده اگرچه[. 22 ،7] کنندیم تجربه را یشتریب
 ورکش در قتل زانیم سهیمقا به یخوب به توانینم و است یثبتکم
 2017 سال در ایدن سطح در قتل زانیم یول پرداخت، یجهان سطح با
 از باالتر ادیز احتمال به و[ 5] است بوده ونیلیم در مورد 60 از شیب
 . است رانیا در قتل زانیم

 هاالس نیا یط قتل زانیم نیشتریب یسن بیترک لحاظ به 
 تلق زانیم نیشتریب یکل طوربه. بود سال 20-50 یسن یهاگروه در
 14 ریز کودکان یسن یهاگروه در زانیم نیکمتر و یجوان نیسن در

 لحاظ به مطابقت خصوص در یجهان گزارشات اساس بر بود؛ سال
 طمربو نیمقتول نیشتریب 2012 سال در جهان سطح در زین یسن گروه
 یآباد ابراند ینجف مطالعه در نیهمچن[ 23] است یجوان نیسن به
[. 7] تاس افتاده اتفاق یانسالیم و یجوان نیسن در قتل نیشتریب
 به نسبت 1395 سال در قتل زانیم ن،یسن همه در یکل صورت به

 روند سال، 50 یباال یسن یهاگروه در. داشت کاهش 1390 سال
 ههم در است نیا از نشان یجنس نسبت. بود توجه قابل یکاهش
 دوره رد البته بود، زنان از شتریب مردان در قتل زانیم ،یسن یهاگروه
 به تنسب مردان قتل یفزون نیشتریب یانسالیم یابتدا و یجوان
 ساله،50 تا 20 یسن یهاگروه در 1395 سال در. شد مشاهده زنان
 همه در یجنس نسبت. بود زنان برابر10 حدود مردان در قتل زانیم

 داشت شیافزا 1390 سال به نسبت 1395 سال در یسن یهاگروه
 مردان به نسبت زنان در قتل زانیم شتریب یکاهش روند آن علت که
 رد یشتریب حضور کشور فعال تیجمع عنوان به جوان مردان. بود

 یطلب جاه ازدواج، سن ،یجوان غرور ،یمجرد ،یکاریب دارند، جامعه
 ریتاثیب نهیزم نیا در یاجتماع یهاارزش به کمتر یدلبستگ و
 ،9 ،7] تاس منطبق مطالعات اکثر جینتا با زین جهینت نیا. ستندین

18، 19.] 
 خود هب را قتل تعداد نیکمتر زمستان فصل ،یفصل لحاظ به 

 قتل تعداد از یمنظم روند توانیم یکل طوربه و بود، داده اختصاص
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 و زییاپ تابستان، بهار، فصل بیترت به. نمود مشاهده فصول یط در
 نیا. شدندیم شامل را قتل مقدار نیکمتر تا نیشتریب زمستان

 و یافتخار مطالعه و[ 7] یآباد ابراند ینجف مطالعه با مطابق جینتا
 حضور به منجر ییهوا و آب طیشرا بهار فصل در. است[ 8] همکاران

 طول هوا، درجه نیهمچن شود،یم جامعه در افراد شتریب ارتباطات و
 یهاواکنش باعث فصل نیا در یطیمحستیز یراتییتغ و روز مدت

 هب را یشتریب زیآمخشونت یرفتارها که شودیم بدن در یهورمون
 [.25] دارد همراه

لتع و ریمتغ کی راتییتغ روند یبررس جهت روش نیبهتر 
 یهاتیمحدود ازجمله. است یطول مطالعات از استفاده آن یابی

 کی در هاداده به یدسترس و هاداده محدودبودن حاضر مطالعه
 قیدق یرهایمتغ به یدسترس عدم نیهمچن و ساله7 محدود فاصله

 کی انجام لیدل نیهم به بود، یاستان سطوح در قتل بر مؤثر یعل  
 با قیتحق نیا در حال نیا با. نشد یعمل یطول و یآمار مطالعه
 قتل تیوضع شناخت جهت در ،یفیتوص و یکم کردیرو کی داشتن

 وجود هب توجه با. شد تالش یاستان سطح در آن راتییتغ و کشور در
 در لقت باالتر زانیم نیهمچن و هااستان یبرخ در قتل باالتر زانیم

 با یگذاراستیس ژهیو یهابسته گرددیم شنهادیپ جوان، مردان
 نیا در است الزم. گردد اجرا پرخطر مناطق در جوان مردان تیمحور
 یهدجهت و کورکورانه تعصبات کاهش ،یفرهنگ موارد به هابسته
 توجه مثبت، و یورزش یهابرنامه سمت به جوانان جاناتیه به

 .شود
 

 گیرینتیجه
 پس در یاجتماع یمعان از نشان آنها در نظم وجود و آمارها سهیمقا

 یبرا یخطر زنگ جوان مردان در قتل. است کشور در قتل یآمارها
 یروین در رفته دست از عمر یهاسال باعث و یاجتماع سالمت
 و ترنییپا توسعه سطح با یهااستان در قتل زانیم. است یانسان
 در نیهمچن و یالهیقب و یقوم تعصبات و هافرهنگخرده وجود
 ردنپرک یبرا یاژهیو یهابرنامه است الزم. است شتریب جوان مردان
 .شود اجرا پرخطر مناطق در ژهیو به جوانان فراغت اوقات

 
 از دانندیم الزم خود بر مقاله نیا پژوهشگران :یقدردان و تشکر
 و زدی دانشگاه یاجتماع علوم دانشکده یپژوهش معاونت یهمکار
 تهداش را یقدردان و تشکر کمال کشور احوال ثبت سازمان نیهمچن
 .باشند
 که ندینمایم حیتصر مقاله سندگانینو لهیوس نیبد :منافع تعارض

 .ندارد وجود حاضر مطالعه قبال در یمنافع تعارض گونهچیه
 رائها ،(اول سندهینو) یمرادآباد ترکاشوند محمد :سندگانینو سهم

 یآمار لیتحل ،داده ریتفس داده، یآورجمع مطالعه، یطراح و دهیا
 لیتحل ،داده ریتفس ،(دوم سندهینو) یریوز یاتیشرع الیل داده؛
 آن یبازنگر و مقاله هیاول نگارش در سندگانینو همه داده؛ یآمار
 و تدق تیمسئول حاضر، مقاله یینها دییتأ با همه و بودند میسه

  .رندیپذیم را آن در مندرج مطالب صحت
 قیتحق نیا انجام یبرا یمال نهیهزکمک گونه چیه :یمال منابع

.است نشده افتیدر
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