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خالصه
مقدمه :اقدام به خودکشي یكي از مه ترین مپضالت بهداشت عمومي است .م الپه حاضر به بررسي
الگوی مهگیرشناسي و جغرافیایي اقدام به خودکشي در شهر مشهد در سال  1395ميپردازد.
روش کار :در این م الپه مق پي اطالعات پیش بیمارستاني از مرکز اورژانس  115شهر مشهد و سایر
اطالعات از بخش مدارک پزشكي بیمارستان امام رضا بهعنوان تنها بیمارستان مرجع ،جمعآوری گردید.
در تجزیهوتحلیل آماری داده ا از روش ای مرسوم آماری استفاده گردید .بهمنظور بررسى چگونگى
توزیع جغرافیایى موارد اقدام به خودکشي از آنالیز مكانى در نرمافزار  Arc GISاستفاده گردید.
یافتهها :در مجموع  2/785فرد که  1801( %64/7نفر) آن ا را زنان تشكیل ميدادند اقدام به خودکشي
کرده بودند .بیشترین فراواني اقدام به خودکشي به ترتیب در دو رده سني  15الي  799( 24نفر)%39/1 ،
و  25الي  34سال ( 720نفر )%35/2 ،بوده است .بهطورکلي افراد متأ ل ( 1635نفر ،)%58/7 ،با س ح

 1ا ستاد آمار زی ستي ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعي مؤثر بر

سواد متوس ه ( 821نفر )%29/5 ،و شغل خانهدار ( 1186نفر )%42/6 ،بیشترین درصد اقدام به

سالمت ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران.

خودکشي ا را به خود اختصاص داده بودند .شایعترین روش اقدام به خودکشي مسمومیت با دارو ا

 2مرکز تحقیقات سم شممناسممي پزشممكي ،دانشممكده پزشممكي،
دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران.
3

مدیر یت حوادث و فوریت های پزشمممكي ،دانشممم گاه علوم

پزشكي مشهد ،ایران.

بود ( 1736نفر .)%84/9 ،توزیع جغرافیایي اقدام به خودکشي ا نشان داد که بیشترین میزان اقدام به
خودکشي در مناطق شمال شرقي و حاشیه شهر مشهد رخ داده است.
نتیجهگیری :نتایج م الپه حاضر نشان داد میزان بروز اقدام به خودکشي در گروه سني جوان و در زنان

4گروه توسمممپه پایدار شمممهری و من قهای جهاد دانشمممگا ي

بسیار باالتر از سایر گروه ا است .از طرفي میزان بروز اقدام به خودکشي در کل افراد و مچنین به

خراسان رضوی ،مشهد ،ایران

تفكیک زنان و مردان در مناطق جغرافیایي مختلف شهر مشهد متفاوت بود.

5کمیته تحقیقات دان شجویي ،دان شگاه علوم پز شكي م شهد،
مشهد ،ایران .گروه آمار زیستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه
علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران
 6گروه آمار زیسمممتي ،دانشمممكده بهداشمممت ،دانشمممگاه علوم
پزشكي مشهد ،مشهد ،ایران

Email: hadianfara981@mums.ac.ir

واژگان کلیدی :اقدام به خودکشي ،سیست اطالعات جغرافیایي ،مسمومیت ،اپیدمیولوژی

محمدتقی شاکری و همكاران
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مرور نظاممند و متاآنالیز ،سمموا اسممتفاده از دارو ا ،خودسمموزی و

مقدمه

مسممممومی مت را بممهعنوان  3روش مپمول خودکشمممي در ایران

تصمی به خودک شممممي و خود آسیبرساني توسط سازمان

شممناسممایي کردند( .)10عوامل مرتاط با خودکشممي نیز در مناطق

جهاني بهدا شت بهعنوان یكمممممي از نگراني ای سالمت رواني و

مختلف جغرافیایي و فر نگي متفاوت است .شوا د متناقض نشان

اجتماعي بسیار مه در نظر گرفته شمممده است .خودکشي سومین

ميد د که وضپیت اجتماعي و اقتصادی پایینتر بسته به موقپیت

عامل مرگومیر در م یان افراد  15-44سممماله ( )1و دومین علت

مكاني زندگي ميتواند با میزان و نحوه خودک شي بهطور مثات یا

مرگومیر در گروه سني  15تا  29سال محسوب ميشود(.)2

منفي مرتاط باشد(.)11-13

میانگین میزان خودکشممي منجر به مرگ در میان کشممور ای

یكى از کاربرد اى اصمملى عل اپیدمیولوژى ،تسممهیل در امر

جهان و کشمممور ای من قه شمممرد مدیترانه به ترتیب  6/55و 4/9

شناسایي مناطق جغرافیایى و گروه ای آسیبپذیری است که در

(در ر  100زار نفر) اسممممت( .)3در ایران میزان مرگ بر اثر

مپرض خ ر بی شتر ابتال به بیماری ا ستند .شنا سایي این مناطق

خودکشي رشد فزایندهای در طي دو د ه اخیر داشته است( .)4بر

جغراف یایى و گروه ای در مپرض خ ر به انت خاب م ناسممممب

ا ساس نتایج یک م الپه مرور سی ستماتیک م الپات انجام شده

اقدام ای بهداشمممتى – درمانى و اجتماعى جهت کا ش عوامل

طي سممال ای  1997الي  ،2016ش میوع خودکش مي منجر به مرگ

خ رآفرین کمک ميکند(.)14

در ایران بهطور متوسمممط  9/9در ر  100زار نفر برآورد شمممده

مهگیرشناسي جغرافیایى ،بخشى از مهگیرشناسي توصیفى

است که باالتر از سایر کشور ای من قه مدیترانه شرقي است(.)5

ا ست که به برر سى توزیع جغرافیایي میزان ای ابتال و مرگومیر

روش انتخابي برای اقدام به خودکشمي نیز بهطور قابلتوجهي

ميپردازد( .)14یكى از مه ترین کاربرد اى مهگیرشمممناسمممي

در میان گروه ای سني و جنسیتي متفاوت است( .)5آمار ا ن شان

جغرافیایى ،دسمممتیابى به سمممرن ایي جهت تپیین علل بیماری ا،

ميد د در طي سممممال ای  2009تا  2013میزان بروز ا قدام به

آس میب ا یا مرگومیر ا اسممت( .)14یكي از نتایج تجزیهوتحلیل

خودک شي روند افزای شي در ایران دا شته و از  53/6به  100/1نفر

داده ای جغرافیایى ،به تصمممویر کشمممیدن آن ا به ویژه در قالب

در  100زار نفر رسممیده اسممت .مچنین  60/6درصممد از اقدام به

نقشمممه ای جغرافیایي اسمممت که الگوى جغرافیایي بی ماری ا،

خودکشمممي ا در طي این مدت مربوط به زنان بوده اسمممت (.)6

آسیب ا و مرگومیر ا را به نحو م شخصى نمایان کرده و راه را

عالوه بر این در بین گروه ای سني در کشور ما جوانان  20تا 24

براى ایجاد فرضیه ای ساب شناسي موار مي سازد( .)15از آنجا

ساله باالترین میزان اقدام به خودکشي را دارند ( .)7بنابراین آنچه

که جداول آمارى در مقایسه با نقشه ا ،از چنین توانایى برخوردار

بر ا میت موضممموع خودکشمممي ميافزاید این اسمممت که اقدام به

نی ستند ،طى سالیان اخیر ،ا ستفاده از سی ست اطالعات جغرافیایى

خودکشمممي در قشمممر نوجوان و جوان جامپه نسممماتا شمممایعتر از

( )GIS1و نقشه ا در علوم بهداشتى و پزشكى افزایش چش گیرى

گروه ای دیگر ميباشد.

داشممته اسممت( .)16پیشممرفت ای اخیر حاکي از آن اسممت که این

با توجه به تفاوت ای قومیتي و فر نگي و شممرایط اقتصممادی

سیست در حوزه سالمت و حفاظت از محیطزیست ،محیطشناسي

اجتماعي ،میزان اقدام به خودکشمممي و روش ای آن در مناطق

بیماری ا و بهداشت جامپه یک ابزار ضرورى و الزماالجرا براى

مختلف جغرافیایي و از کشوری بممممه کشممممور دیگممممر متفاوت

پردازش ،آنالیز و قابلمشممما ده کردن اطالعات مكانى از طریق

اسممت( .)9 ,8بهعنوان مثال ،شممیرازی و مكاران در یک م الپه

تولید نق شه ا ميبا شد ،به عاارتى تپیین مو ضع و مكان بیماری ا،

1Geographic Information System
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تپیین حدود و مرز اى جغراف یایى جام په از اجزاى ضمممرورى

(آزمون کای دو و تي م ستقل) ا ستفاده گردید .جهت تحلیل ای

م الپات اپیدمیولوژیكى و بهداشتى به شمار رفته که از طریق این

مكاني و ته یه نقشمممه ای توزیع جغراف یایي ،آدرس محل اقدام به

سی ست قابلد ستیابي شدهاند .بر این ا ساس م الپه حا ضر با دف

خودکشممي بررسممي و آدرس ای اشممتااه با اسممتفاده از اطالعات

بررسي الگوی مهگیرشناسي و جغرافیایي اقدام به خودکشي در

پرو نده بی مار اصمممال در ادا مه برای ر آدرس با اسمممت فاده از

شممهر مشممهد در سممال  1395انجام شممد تا با اسممتفاده از نتایج آن

سمممرویس اینترنتي  Google My Mapطول و عرض جغرافیایي

امكان تدوین بر نامه ای کو تاه و بل ندمدت برای پیشمممگیری و

محل سكونت فرد استخراج و به داده ای اصلي اضافه شد .سپس

کا ش بروز این مپضممل و عواقب ناشممي از آن ،متناسممب با نقاط

در نرمافزار  Arc GISالیه اطالعاتى تهیهشده و به صورت پایگاه

مختلف شهر فرا

داده اى سمممیسمممت اطالعاتى آماده گردید و در مرحله بپد الیه

گردد.

مناطق شهری مورد نیاز بهصورت عارضه بردارى درون مناطق 13

روش کار
م الپه حاضممر یک م الپه مق پي اسممت که به صممورت تمام
شماری و بر روی کلیه موارد اقدام به خودکشي که در بازه زماني
سممال  1395در شممهر مشممهد رخ داده اسممت انجام گرفته اسممت.
داده ا و اطالعات اولیه افراد شممامل سممن ،جنس ،آدرس ،زمان،
روش اقدام به خودکشممي از مرکز اورژانس  115شممهر مشممهد و
اطالعات تكمیلي مانند و ضپیت تأ ل ،تح صیالت ،شغل ،سابقه
بیماری ،سممابقه اقدام به خودکشممي و نتیجه اقدام به خودکشممي از
بیمارستان امام رضا (ع) بهعنوان تنها بیمارستان مرجع شهر مشهد
جمعآوری گردید .جمع آوری داده ا به این صمممورت بود که
ابتدا داده ا از سامانه اطالعات اورژانس استخراج شد و در مرحله
بپد این داده ا توسط کارشناس آمار مرکز صحت سنجي شد و
داده ای تكمیلي و اطالعات افرادی که به صممورت شممخصممي به
بیمارسممتان مراجپه کرده بودند از واحد آمار و مدارک پزشممكي
بیمارستان امام ر ضا دریافت شد و دو مجموعه داده با

ادغام و

گانه شمممهرداری تهیه شمممد مچنین جمپیت ر من قه از نتایج
سر شماری سال  1395ا ستخراج شد .بهمنظور برر سى چگونگى
توزیع جغرافیایى موارد اقدام به خودکشي از آنالیز مكانى استفاده
گردیممد و بپممد از ادغممام اطالعممات اولیممه افراد بمما الیممه منمماطق
شهرداری ،نقشه ای موردنظر تهیه و پراکندگي جغرافیایي موارد
اقدام به خودکشمممي و تراک موارد مورد تحل یل قرار گرفت تا
توزیع فراواني و اپیدمیولوژی جغرافیایي موارد اقدام به خودکشي
مشمممخ

و امكان برنامهریزی برای اقدامات پیشمممگیرانه فرا

گردد.
الزم بممه رکممر اسممممت ایممن م م ممالممپممه بمما کممد اخممالد
 IR.mums.REC.1397.316به تأیید کمیته اخالد دان شگاه علوم
پزشمممكي مشمممهد رسمممیده و کلیه مالحظات اخالقي در انجام آن
رعایت شده است.
نتایج

موارد تكراری در دو مجموعه داده و افرادی که بیش از یک بار

بهطور کلي  2/785 2،785مورد اقدام به خودکشي از ساکنان

پذیرششمممده بودند بهعنوان یک بیمار وارد م الپه گردیدند .در

شممهر مشممهد که در سممال  1395رخ داده بود در این م الپه مورد

پمایمان داده ما وارد نرمافزار  SPSSنسمممخمه  19شممممد و مورد

بررسمممي قرار گر فت که  1801( %64/7نفر) این موارد را ز نان

تجز یهوتحل یل قرار گر فت .در تجز یهوتحل یل آ ماری داده ا از

تشمممكیل ميدادند .توزیع فراواني مشمممخصمممات دموگرافیک در

آمار توصمممیفي (فراواني و درصمممد فراواني) و آمار اسمممتنااطي

جدول  1ارائه شده است.

جدول  .1توزیع فراواني مشخصات دموگرافیک اقدام کنندگان به خودکشي در شهر مشهد1395 :
متغیر

مرد

زن

کل

P value
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سن

محمدتقی شاکری و همكاران

( )%تپداد

( )%تپداد

( )%تپداد

زیر  15سال

(3 )0/3

(55 )3/1

(58 )2/1

 15الي 24

(377 )38/4

(793 )44/1

(1170 )42/0

 25الي 34
 35الي 44

(353 )35/9
(146 )14/9

(594 )33/0
(245 )13/6

(947 )34/0
(391 )14/0

 45الي 54

(65 )6/6

(73 )4/1

(138 )5/0

 55الي 64

(25 )2/5

(25 )1/4

(50 )1/8

 65سال و بیشتر

(14 )1/4

(15 )0/8

(29 )1/0

میانگین

29/6±11/4

27/11±10/4

28/0±10/8

>0/001

>0/001

( ) X  SD
متأ ل

(522 )51/1

(1113 )63/1

(1635 )58/7

مجرد

(469 )45/9

(512 )29/0

(981 )35/2

م لقه

(29 )2/8

(118 )6/7

(147 )5/3

فوت مسر

(2 )0/2

(20 )1/1

(22 )0/8

بيسواد

(25 )2/7

(64 )3/4

(89 )3/2

ابتدایي

(112 )12/2

(156 )8/3

(268 )9/6

را نمایي

(126 )13/8

(473 )25/3

(599 )21/5

متوس ه

(273 )29/8

(548 )29/3

(821 )29/5

دانشگا ي

(82 )9/0

(198 )10/6

(280 )10/1

(298 )32/5

(430 )23/0

(728 )26/1

بیكار

(103 )12/4

(61 )3/5

(164 )5/9

کارگر

(105 )12/7

(12 )0/7

(117 )4/2

کارمند

(30 )3/6

(20 )1/1

(50 )1/8

آزاد
در حال تحصیل

(405 )48/9
(120 )14/5

(45 )2/6
(359 )20/4

(450 )16/2
(479 )17/2

خانهدار

(0 )0/0

(1186 )67/5

(1186 )42/6

نامشخ

(65 )7/9

(74 )4/2

(139 )5/0

دارد

(117 )16/5

(143 )11/2

(260 )13/1

ندارد

(591 )83/5

(1113 )88/8

(1724 )86/9

دارد

(145 )30/6

(282 )29/3

(427 )29/7

ندارد

(329 )69/4

(681 )70/7

(1010 )70/3

سابقه اقدام به

دارد

(86 )18/0

(139 )14/3

(225 )15/5

خودکشي

ندارد

(393 )82/0

(830 )85/7

(1223 )84/5

وضپیت تأ ل

تحصیالت

نامشخ

شغل

سابقه بیماری جسمي
سابقه بیماری رواني

>0/001

>0/001

>0/001

0/001
0/02
0/07

میانگین سني افراد  28/0±10/8سال (محدوده سني بین 10

دو رده سمممني  15الي  1170( 24نفر )%42/0 ،و  25الي  34سمممال

و  90سال) بود و بی شترین موارد اقدام به خودک شي به ترتیب در

( 947نفر )%34/0 ،اتفاد افتاده اسممت .مچنین نتیجه آزمون کای
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دو نشمممان داد بین توزیع فراواني رده ای مختلف سمممني زنان و

مانگونه که در جدول  2مالحظه مي شود شایعترین روش

مردان تفمماوت مپنيداری وجود دارد ( )p>0/001و اقممدام بممه

اقدام به خودکشي در ر دو جنس مسمومیت با دارو ا است (در

خودکشمممي در گروه ای سمممني پایینتر در زنان بیشمممتر از مردان

کل  2362نفر )%84/8 ،و در بین م سمومیت ای دارویي بی شترین

ات فاد اف تاده اسممممت .مچنین اغ لب افراد م تأ ل ( 1635نفر،

دارو ای مصرفي از نوع اعصاب و روان بود ( 1336نفر.)%56/0 ،

 ،)%58/7خممانممهدار ( 1186نفر )%42/6 ،و دارای تحصمممیالت

مچنین بین روش ای ا قدام به خودکشمممي در ز نان و مردان

را نمایي ( 599نفر )%21/5 ،و متوسم ه ( 821نفر )%29/5 ،بودند.

تفاوت مپنيدار وجود دارد ( .)p>0/001بهطوریکه رتاه سممموم

از نظر سمممابقه بیماری ،در کل  260نفر ( )% 13/1دارای بیماری

روش اقدام به خودک شي در زنان م سمومیت با مواد شوینده (34

جسمي مانند فشارخون ،آس و دیابت و  427نفر ( )% 29/7دارای

نفر )%1/9 ،اسمممت درحالي که در مردان دار زدن و حلقآویز و

بیمماری رواني شمممماممل افسمممردگي ،اختالل دوق اي و اختالل

سقوط ( 47نفر )%4/8 ،سومین روش شایع بوده ا ست .مچنین

ناسازگاری بودهاند که از این نظر بین دو جنس تفاوت مپنيداری

حدود  2درصد ( 51مورد) از کل موارد اقدام به خودکشي منجر

وجود دارد ( .)p=0/02مچنین از نظر سابقه خودکشي 225 ،نفر

به مرگ شممده اسممت که از این تپداد  36نفر مرد بودند و تفاوت

( )% 15/5سابقه اقدام به خودکشي داشتهاند ،و تفاوت مپنيداری

مپنيداری بین زنان و مردان وجود دارد ( )p>0/001از نظر میزان

بین زنان و مردان از این نظر وجود ندارد (.)p=0/07

مرگ در روش ای مختلف ،در مردان بیشممترین درصممد مرگ با

م شابه سن از نظر و ضپیت تأ ل نیز بین زنان و مردان تفاوت

روش دار زدن ،حلقآویز و سمممقوط ( )74%و در زنان بیشمممترین

مپنيداری وجود دارد ( .)p>0/001رچند در ر دو جنس افراد

در صد مرگ در اثر م سمومیت دارویي ( )%34اتفاد افتاده ا ست

متأ ل به نسات بیشتری اقدام به خودکشي کردهاند اما این نسات

(نمودار  .)1مچنین از نظر سممن نیز ارتااط مثاتي با نتیجه اقدام به

در زنان ( )% 63/1بیشمممتر از مردان ( )% 15/1بود .مچنین بین

خودکشمممي وجود دارد و میزان مرگ در سمممنین باال بیشمممتر بوده

توزیع فراواني تحصمممیالت و شمممغل زنان و مردان اقدام کننده به

است.

خودکشي تفاوت مپنيداری وجود دارد (.)p>0/001
جدول  .2توزیع روش ،نتیجه و فصل اقدام به خودکشي و مدت زمان بستری در اقدام کنندگان به خودکشي در شهر مشهد1395 :

روش اقدام به خودکشي

نتیجه اقدام به خودکشي

مرد

زن

( )%تپداد

( )%تپداد

مسمومیت با دارو

(782 )79/5

(1580 )87/7

(2362 )84/8

مسمومیت با س و آفتکش

(72 )7/3

(120 )6/7

(192 )6/9

مسمومیت با مواد مخدر

(35 )3/6

(26 )1/4

(61 )2/2

دار زدن ،حلقآویز و سقوط

(47 )4/8

(11 )0/6

(58 )2/1

مسمومیت با مواد شوینده

(10 )1/0

(34 )1/9

(44 )1/6

خودزني

(16 )1/6

(8 )0/4

(24 )0/9

سایر روش ا

(22 )2/2

(22 )1/2

(44 )1/6

منجر به فوت شده است

(36 )3/7

(15 )0/8

(51 )1/8

منجر به فوت نشده است

(948 )96/3

(1786 )99/2

(2734 )98/2

کل

P value

>0/001

>0/001
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فصل اقدام به خودکشي

مدت زمان بستری

محمدتقی شاکری و همكاران

بهار

(157 )16/0

(309 )17/2

(466 )16/7

تابستان

(231 )23/5

(434 )24/1

(665 )23/9

پاییز

(261 )26/5

(464 )25/8

(725 )26/0

زمستان

(335 )34/0

(594 )33/0

(929 )33/4

کمتر مساوی یک روز

(346 )55/0

(716 )62/4

(1062 )59/8

بین  2تا  4روز

(212 )33/7

(370 )32/2

(582 )32/8

 5روز و بیشتر

(71 )11/3

(62 )5/4

(133 )7/5

0%
0%
0%
0%
3%
2%
0%
0%
0%

زن

74%

مرد

9%
58%

31%
34%

100%

80%

60%

40%

سایر روشها
خودزنی
مسمومیت با مواد شوینده

مسمومیت با مواد مخدر
مسمومیت با سم و آفتکش
مسمومیت با دارو

17%

20%

>0/001

دار زدن ،حلقآویز و سقوط
0%
3%
2%
3%
3%
4%

کل

0 /8

0%

نمودار  .درصد مرگ در روش ای مختلف به تفكیک جنسیت در اقدام کنندگان به خودکشي در شهر مشهد1395 :

از نظر فصمممل اقدام به خودکشمممي ،بیشمممترین موارد اقدام به
خودکشممي در فصممل زمسممتان ( 929نفر )%33/4 ،و در دیماه رخ

بین زنان و مردان از این نظر تفاوت مپناداری وجود دارد و مردان
مدتزمان بیشتری در بیمارستان بستری بودهاند (.)p>0/001

داده ا ست که نتایج تحلیل برا ساس جن سیت تفاوت مپناداری را

از نظر راب ه سن و روش مورد استفاده در اقدام به خودکشي

از این نظر نشممان نداد ( )p=0/8و در ر دو جنس بیشممترین موارد

مانطور که در جدول  3نیز مشممما ده ميشمممود براسممماس نتیجه

اقدام به خودکشممي در فصممل زمسممتان و کمترین میزان در فصممل

آزمون کای دو ارت ااط مپ ناداری بین سمممن و روش ا قدام به

بهار بوده اسمممت .مچنین بیش از  40درصمممد ( 1100مورد) از

خودکشي وجود دارد ( )p=0/005بهطوری که مسمومیت با دارو

موارد اقدام به خودکشي در فاصله زماني  6عصر تا  12شب اتفاد

در سنین پایین بی شتر است اما روش ایي مثل مسمومیت با س و

افتاده اسمت .از دیدگاه مدتزمان بسمتری اکثریت افراد ()59%/8

آفتکش و دار زدن ،حلقآویز و سقوط در سنین باالتر بی شتر به

در فا صله کمتر از یک روز از بیمار ستان مرخ

شدهاند و 133

نفر ( 5 )7%/5روز و بی شتر در بیمار ستان ب ستری بودهاند مچنین

کار برده شده است.
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جدول  .3توزیع فراواني روش اقدام به خودکشي در بین گروه ای سني اقدام کنندگان به خودکشي در شهر مشهد1395 :
روش اقدام به

زیر  15سال

 15الي 24

 25الي 34

 35الي 44

 45الي 54

 55الي 64

خودکشي

( )%تپداد

( )%تپداد

( )%تپداد

( )%تپداد

( )%تپداد

( )%تپداد

(53 )91/4

(1017 )86/9

(797 )84/2

(319 )81/6

(113 )81/9

(41 )82/0

(21 )72/4

(3 )5/2

(81 )6/9

(67 )7/1

(30 )7/7

(6 )4/3

(4 )8/0

(1 )3/4

استفاده از دارو
استفاده از س

و

 65و بیشتر

P value

آفتکش
استفاده از مواد مخدر

(1 )1/7

(17 )1/5

(23 )2/4

(13 )3/3

(5 )3/6

(0 )0/0

(2 )6/9

دار زدن ،حلقآویز و

(0 )0/0

(13 )1/1

(21 )2/2

(12 )3/1

(7 )5/1

(3 )6/0

(2 )6/9

سقوط
استفاده از مواد شوینده

(1 )1/7

(18 )1/5

(13 )1/4

(5 )1/3

(6 )4/3

(1 )2/0

(0 )0/0

خودزني

(0 )0/0

(11 )0/9

(9 )1/0

(3 )0/8

(0 )0/0

(0 )0/0

(1 )3/4

سایر روش ا

(0 )0/0

(13 )1/1

(17 )1/8

(9 )2/3

(1 )0/7

(1 )2/0

(2 )6/9

(58 )100/0

(1170 )100/0

(947 )100/0

(391 )100/0

(138 )100/0

(50 )100/0

(29 )100/0

کل

شکل .1توزیع جغرافیایي موارد اقدام به خودکشي در مناطق شهری شهر مشهد1395 :

0/005
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محمدتقی شاکری و همكاران

توزیع جغراف یایي تراک موارد ا قدام به خودکشمممي نشممممان

سال  95را در حالت کلي و به تفكیک زنان و مردان ن شان ميد د

ميد د که بیشممترین میزان اقدام به خودکشممي در مناطق شمممال

در ر سه نق شه من قه ثامن دارای بی شترین نرخ اقدام به خودک شي

شرقي و شرد شهر م شهد رخ داده ا ست .شكل  1نق شه توزیع

( 152در  100زار نفر) اسممت و من قه  5دارای کمترین نرخ اقدام

جغرافیایي تراک اقدام به خودک شي ای شهر م شهد را در مناطق

به خودکشمممي ( 62در  100زار نفر) اسمممت مچنین نرخ اقدام به

شهری نشان ميد د مانطور که مشا ده ميشود مناطق 491( 2

خودکشي در زنان در مه مناطق از مردان بیشتر است .مچنین از

نفر )%18/4 ،و  374( 3نفر )%14/0 ،شممهر مشممهد دارای بیشممترین

نظر نرخ ا قدام به خودکشمممي در م ناطق مختلف شمممهر ت فاوت

فراواني موارد اقدام به خودکشمممي سمممتند و پرخ رترین مناطق

مپناداری بین زنان و مردان وجود داشت (.)p=0/02

شهر مشهد از نظر اقدام به خودکشي ميباشند.
براساس تپداد موارد مورد بررسي ،برآورد میزان بروز یکساله

براساس نتایج سرشماری سال  1395حدود  31درصد جمپیت
شهر م شهد حا شیهن شین ستند( .)17شكل  3ن شان ميد د تراک

در جمپیت شهر مشهد برابر  92/8در  100زار نفر به دست آمد و

موارد اقدام به خودک شي در مناطق حا شیهن شین شهر م شهد بی شتر

در زنان  116و در مردان  65در  100زار نفر به دسممت آمد شممكل

اسمممت .در این م الپه  28/6درصمممد افراد ( 797نفر) در محالت

 2تپداد اقدام به خودکشممي ا را در  100زار نفر جمپیت سمماکن

حاشیهنشین شهر سكونت داشتهاند.

شکل  .2توزیع جغرافیایي میزان اقدام به خودکشي در شهر مشهد (به ازای ر  100زار نفر جمپیت ساکن)1395 :
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شکل  .3پراکندگي جغرافیایي موارد اقدام به خودکشي در مناطق شهری به انضمام محالت حاشیهنشین شهر مشهد1395 :

بحث
اقدام به خودکشي یک مسئله مه بهداشت عمومي ميباشد
و به علت پیامد ای اجتماعي ،اقتصمممادی و رواني آن خسمممارات

خود جوانان مسئله ساز است بلكه برای خانواده و جامپه آن ا نیز
از نظر روحي بسیار سنگین خوا د بود(.)20

فراواني را به جامپه تحم یل ميکند .ر اقدام به خودکشمممي در

در این م ال په فراواني اقدام به خودکشمممي در ز نان بهطور

نتیجه تپامل و تأثیرگذاری عوامل متپدد اجتماعي -اقتصمممادی،

مپناداری از مردان بیشمممتر بود که این یافته با اکثر م الپات انجام

روان شناختي و زیستي حاصل مي شود .نتایج م الپه حاضر نشان

شده در ایران مسو است( .)7بر اساس گزارش سازمان بهداشت

ميد د که بیش از  74درصمممد افراد اقدام کننده خودکشمممي در

جهاني نیز میزان خودکشمممي در زنان بیشمممتر از مردان اسمممت(.)9

سمممال  1395در گروه ای سمممني  15تا  24و  25تا  34سمممال قرار

مچنین نتایج م الپه حاضر نشان داد اقدام به خودکشي در زنان

داشتهاند که این نتایج با نتایج م الپه رضاییان و مكاران( )18در

در سمممنین پایینتر بیشمممتر از مردان اتفاد افتاده اسمممت به عاارتي

مشهد و م الپه خواجه و مكاران( )19در رمزگان مسو است.

میانگین سن اقدام به خودک شي در زنان بهطور مپنيدار از مردان

وقوع خودکشمممي در این محدوده سمممني ميتواند با بحران ا و

پایینتر ميباشمد .نتایج یک م الپه مرور سمیسمتماتیک نشمان داد

مشممكالت روحي و رواني نوجوانان و جوانان مربوط باشممد .این

که جواني ،جنسمیت زن و تحصممیالت پایین با افزایش خ ر اقدام

امر زماني ا میت خود را نشمممان ميد د که به این واقپیت توجه

به خودکش مي در جمپیت ایراني مراه اسممت( .)7برخي م الپات

نمایی که رم سمممني در کشمممور ما سممماختاری جوان دارد و این

میزان اقدام به خودکشمممي را در ز نان سمممه برابر مردان و میزان

گروه بهعنوان قشمممری مولد و پرانرژی نقش مؤثری در رشمممد و

موفق یت آن را در مردان چ هار برابر ز نان گزارش کردها ند به

پی شرفت جامپه خوا ند دا شت .مچنین ،ناآ شنایي با م شكالتي

عاارتي اقدام به خودکشممي ای کشممنده در مردان بیشممتر از زنان

که جوانان با آن دستبهگریاان ستند ،نهتنها برای سالمت روان

ا ست ( )21که در م الپه حا ضر نیز در صد مرگ در مردان بیش

محمدتقی شاکری و همكاران
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از سه برابر زنان است .در م الپه مپماری و مكاران ،عللي چون

دا شتهاند .م سو با نتایج م الپه حا ضر بر ا ساس نتایج یک برر سي

خشمممونت خانوادگي و اختالفات زناشمممویي از علل مه اقدام به

سی ستماتیک ،اف سردگي ا سا سي ،اختالالت دوق اي و اختالالت

خودک شي زنان م ر شده ا ست ( .)22بنابراین آمار باالتر اقدام

اضم م رابي ،شمممایعترین اختالالت روانپزشمممكي مرتاط با اقدام به

به خودکشي در بین زنان با توجه به آسیبپذیرتر بودن آن ا دور

خودکشممي در جمپیت ایران اسممت( .)29نتایج م الپهای در شممهر

از انتظار نیسمممت .مچنین در بین زنان بیشمممترین موارد اقدام به

مشهد نشان داد که در بین مسمومیت ای دارویي دارو ای اعصاب

خودکشي در افراد خانهدار رخ داده است.

و روان بی شترین عامل م سمومیت دارویي بوده ا ست( .)30با توجه

با اینکه نتایج برخي م الپات انجام شممده در کشممور حاکي از

به اینكه بیشممتر دارو ای مورد اسممتفاده برای خودکشممي از دسممته

آن است که اقدام به خودکشي در افراد مجرد بیشتر است()23 ,19

ضمممدافسمممردگي ا و دارو ای رواني سممتند و خوردن دوز باالی

ولي در م الپه حا ضر بی شترین فراواني اقدام به خودک شي در افراد

آن ا برای خودکشي مپموال به خواب عمیق فمرو رفتن و بمه دناال

م تأ ل رخ داده اسمممت که با ن تایج م الپات جدیدتر مخواني

آن مرگ را به مراه خوا د دا شت ،لذا بممممی شتر مورد توجه افراد

دارد( .)24مشمممكالت زناشمممویي و اختالفات خانوادگي از عوامل

است(.)27

مه در افزایش میزان خودکشمممي در افراد متممأ ممل بممه شممممممار
ميرود(.)25

نشممان داد که بیشممترین میزان اقدام به خودکشممي مربوط به مناطق

مسو با سایر م الپات شایعترین روش اقدام به خودکشي
در مردان و

در این م الپه بررسممي توزیع جغرافیایي اقدام به خودکشممي ا
شمال شرقي و شرد شهر مشهد است با توجه به اینکه نزدیک 85

در زنان مسمومیت با دارو بود( .)27 ,26مسمومیت

در صد موارد اقدام به خودک شي بهو سیله دارو ا اتفاد افتاده ا ست

با سمممموم و آ فتکش ا نیز در رت اه دوم روش ای ا قدام به

نتایج به دسممت آمده مسممو با نتایج م الپه شمماکری و مكاران در

خودکشمممي قرار داشمممت( )18اما سمممومین روش شمممایع اقدام به

شمممهر مشمممهد اسمممت( .)31اما با توجه به اینكه این مناطق جمپیت

خودکشي در زنان و مردان متفاوت بود بهطوریکه در زنان سومین

بیشممتری نسممات به سممایر مناطق دارد نقشممه تپداد موارد به نسممات

روش اقدام به خودک شي م سمومیت با مواد شوینده ولي در مردان

جمپیت نمایش متفاوتي را نشممان داد و نرخ اقدام به خودکشممي در

دار زدن و حلقآویز و سممقوط سمومین روش شممایع بود .در م الپه

مناطق مختلف شمممهر متفاوت بود مچنین نرخ بروز کلي اقدام به

ر ضاییان و مكاران( )18نیز در ردو جنس م سمومیت با دارو

خودکشي  92/8در  100زار نفر بود که از سایر مناطق ایران مانند

شممممایعترین روش ا قدام به خودکشمممي بود و روش دوم نیز

مدان( ،)32ایالم( )33و کرمانشممماه( )34پایینتر اسمممت .مچنین

مسمممموم یت با سممم بوده اسممممت با تو جه به این که جمپ یت

برا ساس نتایج به د ست آمده فراواني موارد اقدام به خودک شي در

موردم الپه این دو پژو ش مشممابه بوده اسممت این نتایج بیانگر

محالت حاشممیهنشممین قابل مالحظه اسممت بر اسمماس آمار وزارت

تغییر نكردن روش ای اقدام به خودک شي در طول زمان ا ست.

بهداشت  73درصد موارد اقدام به خودکشي در مناطق حاشیهنشین

در سمممایر م الپات انجام گرفته نیز دارو ا در صمممدر روش ای

اتفاد ميافتد و این نشمماند نده نقش مسممائل اجتماعي و اقتصممادی

اقدام به خودکشمممي قرار دارد که این ميتواند به علت راحت

در بروز آ سیب ای اجتماعي ا ست .م الپات ن شان دادهاند تراک

بودن و در د سترس بودن دارو ا به دلیل اناا شت دارو ا در مه

جمپیتي باال در خانواده ا و محله ا ،تحصمممیالت و مهارت ای

منازل باشد(.)28

شم مغلي اندک و شم میوع بیماری ای جسممممي و رواني

سمممو با

نتایج این بررسممي نشممان داد در بین دارو ای مصممرف شممده

ک اطالعي از مسائل و موضوعات بهداشتي و سالمتي باعث تداوم

بهق صد خودک شي ،دارو ای اع صاب و روان بی شترین ا ستفاده را

زندگي حا شیهن شیني ،مپ ضالت آن و مزی ستي دائمي با خ رات
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آن ميشممود که زمینه مناسمماي را برای اقدام به خودکشمي به وجود
ميآورد( .)35با توجه به اینكه حدود  31درصمممد جمپیت شمممهر
مشممهد حاشممیهنشممین سممتند( )17که به دالیلي مثل فقر ،بیكاری،
خشمکسمالي به شمهر مشمهد مهاجرت کردهاند و در حاشمیه شمهر
ساکن شدهاند نیازمند توجه ویژه مسئولین به این مناطق است.
اقدام به خودکشممي بهعنوان اقدام خودخواسممته در جهت پایان
دادن به زندگي یک شاخصي است که ميتواند جهت نشان دادن
بهرهمندی جامپه از سممالمت رواني و اجتماعي باشممد .لذا بر عهده
سیاستگذاران و مسئولین است که ا تمام جدی به امر بهداشت و
سمممالمت روان جامپه داشمممته و در جهت پایش و ارزیابي و ارتقاا
شاخصه ای آن برنامهریزی دقیق داشته باشند .توجه بیشتر به زنان،
قشر نوجوان و جوان که بیشترین موارد خودکشي در آن ا صورت
ميگیرد ،در سممرلوحه برنامه ای مقابله و پیشممگیری از خودکشممي
قرار گیرد.
این م الپه نیز مانند سمممایر م الپات با محدود یت ایي
مواجه بود .م الپه حاضر بهصورت مق پي و در بازه زماني یک
ساله  1395انجام شد به مین دلیل امكان ارزیابي روند تغییرات
و بررسممي روابط علیتي بین عوامل تأثیرگذار وجود نداشممت .از
طرفي باید در نظر داشمممت به دلیل قاح اجتماعي خودکشمممي و
عدم تپلق بی مه خد مات در ماني در در مان موارد ا قدام به
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نتیجهگیری
نتایج م الپه حاضر نشان داد میزان بروز اقدام به خودکشي در
کل افراد و مچنین زنان و مردان مناطق جغرافیایي مختلف شمممهر
مشممهد متفاوت اسممت .م الپه ما مچنین نشممان داد که رایجترین
روش اقدام به خودک شي در شهر م شهد م سمومیت دارویي ا ست
که به نظر ميرسد قوانین سختگیرانهتر برای تجویز دارو توسمممط
پزشمكان و خصوصما پزشكان عمومي و مچنین قانونگذاری ایي
برای اعمال محدودیت ای سمممني برای دریافت و خرید دارو ای
پرخ ر توسمممط نوجوانان از داروخانه ا ممكن اسمممت در کا ش
دسممترسممي افراد به دارو ا مؤثر باشممد .مچنین عدم اناار دارو ا در
خا نه ،که بهطور مپمول در خانواده ای ایراني رایج اسممممت و
آموزش فر نگ ارجاع دارو ای اضمممافي و مصمممرف نشمممده به
داروخانه یا مراکز مسممممئول ممكن است در کا ش مسمومیت ای
دارویي مؤثر با شد نتایج به دست آمده در این م الپه بهویژه توزیع
جغرافیایي موارد اقدام به خودکشمممي و میزان بروز آن در مناطق
مختلف شممهر مشممهد از جمله در محالت حاشمیهنشمین ميتواند در
س ح جامپه برای پی شگیری از این م شكل با شنا سایي گروه ا و
مناطق پرخ ر کمککننده باشد.
تشکر و قدردانی

خودکشمممي احت ماال برخي بی ماران به مراکز در ماني مراج په

نویسندگان بر خود الزم ميدانند مراتب تشكر و قدرداني خود

نمينمایند .محدودیت دیگر عدم امكان تماس و ارتااط با افراد

را از مپاونت محترم پژو شي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و از

جهت پیگیری ای بپدی و جمعآور ی اطالعات تكمیلي جهت

مكاری مرکز اورژانس  115مشهد و واحد آمار و مدارک

بررسي ای بیشتر بود.

پزشكي بیمارستان امام رضا (ع) در خصوص مكاری در اجرای
طر ابراز نمایند.
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Abstract
Introduction: The suicide attempt is one of the crucial public health
problems. The present study investigated the epidemiological and
geographical pattern of suicide attempts in Mashhad in 2016.
Methods: In this cross-sectional study, pre-hospital information was
collected from the emergency medical management centers (115) of Mashhad
and other information was obtained from the medical records department of
Imam Reza Hospital as the only reference hospital. Conventional statistical
methods were used in the statistical analysis of data. Spatial analysis was used
in Arc GIS software to investigate the geographical distribution of suicide
attempts.
Results: There were 2,785 cases of suicide attempts, 64.7% (1801) of whom
were women. The highest frequency of suicide attempts was in the age groups
of 15 to 24 years (N=799, 39.1%) and 25 to 34 years (N=720, 35.2%). In
general, married people (N=1635, 58.7%), high school literacy level (N=821,
29.5%), and homemakers (N=1186, 42.6%) had the highest percentage of
suicide attempts. The most common method of suicide was drug poisoning
(N=1736 84.9%). The geographical distribution of suicide attempts showed
that the highest suicide attempts were reported in the northeastern and suburbs
of Mashhad.
Conclusion: The results of present study showed that the incidence of suicide
attempts was higher in young age groups and women. On the other hand, the
incidence of suicide attempts was different in total and also separately for men
and women in different geographical areas of Mashhad.
Keywords: Suicide attempt, Geographic Information Systems, Poisoning,
Epidemiology

