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   درماني شهيد صدوقي يزد– علوم پزشكي و خدمات بهداشتي همجله دانشگا

 55-58، صفحات 1385ن چهارم ، زمستادوره چهاردهم ، شماره 

 1385 مستان ، زچهارمشماره  دوره چهاردهم،             يزدصدوقيدرماني شهيد  –مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي   

  
  

  1382 و 1375 هاي  اميد به زندگي در مردان و زنان استان يزد در سالمقايسه
  

  2هام هاديانال ،1*حسين فالح زادهدكتر 

  چكيده
اميد به زندگي در بدو تولد معرف متوسط سالهايي است كه يك نوزاد زنده به دنيا آمده عمر خواهد كرد واين شاخص يكـي از                           :مقدمه

  .  بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي تلقي مي شودمعيارهاي ارزيابي وضعيت
بـا توجـه بـه      اين تحقيق توصيفي جدول طول عمر مردان و زنان استان يزد براساس احتماالت مرگ در گروههاي سني                  در   :سيربرروش  

  . محاسبه گرديده استي استان به تفكيك براي شهرستانها1382 و 1375براي سالهاي تعداد مرگ و تعداد جمعيت 
 بـوده  71 و 5/70 بـه ترتيـب برابـر    1375در سـال  در استان يـزد   در بدو تولد  و زنان براساس نتايج اين مطالعه اميد به زندگي مردان        :يجنتا

در در شهرستانهاي استان يـزد بيـشترين اميـد بـه زنـدگي              .  بوده است  5/74 و   9/71برابر  در مردان و زنان      به ترتيب    1382است و در سال     
 كمترين اميد به زندگي مربـوط بـه   1382در سال . بوده استبه شهرستان تفت و كمترين آن مربوط به شهرستان مهريز        مربوط  1375سال  

  .استو بيشترين آن مربوط به شهرستان صدوق بوده شهرستان يزد 
 و ايـن    زايش داشـته اسـت     افـ  1375 نـسبت بـه سـال        1382 اميد به زندگي در مردان و زنان در سـال            ،با توجه به نتايج تحقيق     :نتيجه گيري 

  . بوده استمردانافزايش در زنان  بيشتر از 
  

   يزد، مرگ و مير،اميد به زندگي: واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
اميد به زندگي در بدو تولد معرف متوسط سـالهايي اسـت كـه              
يك نوزاد زنده به دنيا آمده عمر خواهد كرد، به شرط اينكه احتمـال              

. زندگي مانند انسان هاي زمان حال باشد      مرگ او براي سالهاي آينده      
اميد به زندگي را مي توان براي هر سني محاسبه كرد و مثالً مشخص              

طـور متوسـط چنـد سـال ديگـر عمـر            ه   سـاله بـ    65نمود كه يك مرد     
البته به شرط اينكه الگوي احتمال مرگ او نيز در آينـده            . خواهد كرد 

  .)1( سال به باالي فعلي باشد65مانند انسانهاي 
.  معموالً اميد به زندگي را به تفكيك زن و مرد محاسبه مي كنند

اميد به زندگي در كنار شاخص هاي درآمد سرانه و سواد به عنوان 
  شاخص توسعه تلقي مي شود، بانك جهاني شاخص توسعه انساني را 

  
   ،   دانـشكده بهداشـت    اسـتاديار گـروه آمـار و اپيـدميولوژي،        :  نويسنده مسئول  -1*

 Email:h_fallahzadeh@hotmail.com           ، 0351- 8210657:  تماس تلفن
  اس آمارنكارش-2

  شهيد صدوقي يزدو خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي 
  20/7/1385:تاريخ پذيرش       18/11/1384:تاريخ دريافت 

  
  

براساس اين سه نشانگر محاسبه كرده است و كشورها را بر پايه آن 
ثر از أاميد به زندگي در بدو تولد به شدت مت. موده استمنظم ن

به همين دليل اين شاخص مانند . مرگ سال اول زندگي است
شاخص مرگ كودكان زير يكسال بلكه فراتر ازآن به عنوان يك 

  .)2(شاخص بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي تلقي مي شود

اختصاصي خام و يا  مير دانيم ميزان هاي مرگ و طور كه مي همان
يك جامعه  مير ي از سطح مرگ وبه تنهايي نمي تواند معرف خوب

 مير را اين مورد شاخص مناسبي كه مي تواند سطح مرگ و در. باشد
 بدو تولد و در گروههاي سني ديگر  اميد به زندگي در،نشان دهد

مهم براي كشورهاي توسعه است اين شاخص بهداشتي و زيستي 
 يادآوري است  الزم به برآورد شده است سال85 تا 80يافته حدود 

كه در يك مقياس جهاني اميد به زندگي زنان معموالً بيش از اميد 
اين تفاوت اميد زندگي بين زنان و مردان . به زندگي مردان مي باشد
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 ساله بيش از چهل 15به توسعه كه تعداد افراد زير  كشورهاي رودر 
د و در نتيجه مرگ و  زيا،درصد كل جمعيت است و زايشهاي زنان

  بيش از كشورهاي توسعه يافته است،ميرهاي مادران حين زايمان
بايد توجه داشت . ر زنان با مردان چندان زياد نيستتفاوت طول عم

كه مفهوم اميد زندگي مترادف با مفهوم عمر متوسط است با اين 
براساس  هنگام مرگ و تفاوت كه عمر متوسط را براساس سن در

بتي ساالنه فوت شدگان محاسبه مي كنند يكي از روشهاي آمارهاي ث
 با توجه .)3( استفاده از جدول طول عمر مي باشد،محاسبه اميد زندگي

اينكه هيچگونه مطالعه اي در سطح استان يزد در اين زمينه صورت به 
 درآن را اندازه  شاخص اميد به زندگي نگرفته بود و با توجه به اهميت

  .به تفكيك مردان و زنان مورد بررسي قرار داديم 1382 و 1375سال 
  روش بررسي

جـاري  توصـيفي و بـا اسـتفاده از اطالعـات           از نـوع    اين مطالعه   
بـراي محاسـبه اميـد بـه زنـدگي بـه تعـداد              . انجام گرديد مرگ و مير    

جمعيت و ميزان مرگ و مير زنان و مردان به تفكيك گروههاي سني   
 اداره ثبت  و سازمان مديريت و برنامهنياز داريم كه اين اطالعات را از

احوال تهيـه نمـوديم بـا توجـه بـه اينكـه آمـار جمعيـت براسـاس نتـايج                  
تعـداد  برآورد   1382 سالبود و براي    در دسترس    1375سرشماري سال   

جمعيت را با توجه به رشد جمعيت اعالم شده توسط سازمان مـديريت             
كـه در   )lifetab )4م افـزار    سپس با استفاده از نر    . كرديممحاسبه  و برنامه   
براي محاسبه اميد به زنـدگي و ميزانهـاي مـرگ و ميـر               Excelمحيط  

البتـه   .تهيه شده بود اميد به زندگي را محاسـبه كـرديم          استاندارد شده   

  ادغام  ديگر شهرستانها  در 1375نهاي صدوق و خاتم در سال       شهرستا
    . استان خراسان بوده استو شهرستان طبس متعلق بهبوده 
  نتايج

 در بـدو    نتايج محاسبات اين تحقيق نشان داد كه اميد به زندگي         
 و براي زنان استان يزد 5/70 براي مردان استان يزد 1375 در سال تولد

 و زنـان    9/71 بـراي مـردان      1382 مي باشد و اين شاخص در سال         71
 سـال و  4/1 سـال بـه انـدازه    7براي مردان در طـول   .  بوده است    5/74

 در  1375اميد به زنـدگي در سـال        .  سال افزايش داشته است    5/3زنان  
 سـال متغيـر بـوده اسـت و در سـال             79 تا   68شهرستانهاي استان يزد بين     

 1/68( در مردان كمترين اميد به زندگي مربوط به شهرستان ميبد            1375
 و  مـي باشـد   )  سـال  8/78(و بيشترين آن مربوط به شهرستان تفت        ) سال

و ) 1/60(زندگي مربوط به شهرسـتان مهريـز         به   در زنان كمترين اميد   
  . مي باشد)  سال5/82(بيشترين آن مربوط به شهرستان تفت 

زنان كمترين اميـد بـه زنـدگي مربـوط بـه              در مردان و   1382در سال   
 سـال بـوده اسـت و        73/68 و   6/68شهرستان يـزد و بـه ترتيـب برابـر           

 و  1/78يب برابر   بيشترين آن مربوط به شهرستان صدوق بوده و به ترت         
تغييرات اميد به زندگي در ) 1(جدولبا توجه به .  سال بوده است1/83

و در  صـعودي    در بعضي از شهرستانها به صورت        1382 و   1375سال  
 بـوده اسـت و در كـل اسـتان مقـدار اميـد بـه           نزوليبعضي شهرستانها   

 به زنـدگي در     اميد. افزايش داشته است   1382 تا   1375زندگي از سال    
 افزايش داشته است و در مـردان ايـن افـزايش            ستان مهريز شديداً  شهر
 .سال بوده است 4/18و در زنان  98/19

  1382 و 1375زنان شهرستانهاي استان يزد در سالهاي  اميد به زندگي مردان و: )1(جدول
  سال            82 و 75تفاوت   1382  1375

  زنان  مردان  زنان  مردان  زنان  مردان  شهرستان
  -87/4  -3/2  73/68  6/68  6/73  9/70  يزد

  94/11  -45/1  44/76  55/70  5/64  72  اردكان
  -9/4  -81/3  9/73  09/71  8/78  9/74  ابركوه
  1/2  3/3  76  4/71  9/73  1/68  ميبد
  -7/3  -4/4  9/78  3/74  6/82  7/78  تفت
  4/18  98/19  5/78  1/74  1/60  12/54  مهريز
  1  1/0  9/76  7/73  9/75  6/73  بافق

  -  -  9/83  3/79  -  -  دوقص
  -  -  1/83  14/78  -  -  خاتم
  -  -  6/73  5/69  -  -  طبس

  5/3  4/1  5/74  9/71  71  5/70  كل استان يزد
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  1382ل سادر زنان استان يزد و  مردان جدول طول عمر :)2(جدول

 سن رميزان مرگ ومي جمعيت مردان اميد به زندگيمير ميزان مرگ و ميزان جمعيت  زنان اميد به زندگي

 زيريكسال 211 7962 78/71 185 8181 43/74
12/75 25465 73 69/72 25707 62 4-1 
77/71 35919 24 24/69 36992 21 9-5 
01/67 55925 16 43/64 57170 23 14-10 
10/62 70474 26 56/59 75907 50 19-15 
22/57 51378 29 75/54 61975 86 24-20 
37/52 3410 24 12/50 33630 63 29-25 
55/47 31827 23 27/45 30747 72 34-30 
71/42 29554 24 09/41 29306 95 39-35 
88/37 28190 31 44/36 30747 65 44-40 
07/33 221370 41 84/31 24502 82 49-45 
37/28 15004 47 30/27 17295 93 54-50 
78/23 11821 44 09/23 11050 86 59-55 
19/19 11367 70 89/18 11530 119 64-60 
72/14 9093 137 86/14 9608 181 69-65 
69/10 8184 209 05/11 8167 269 74-70 

82/6 3901 346 43/7 4144 405 79-75 
29/4 1369 306 210/8 2081 303 84-80 
02/4 757 183 98/9 1363 161 89-85 
06/4 414 101 16/11 876 53 94-90 
 به باال95 64 604 5/9 77 379 61/4
 جمع 2566 480423 - 2016 454672 -

   بحث  
 تفـاوت اميـد بـه       1375با توجه به نتايج اين تحقيـق در سـال           

زندگي در مردان و زنان در استان يزد بسيار اندك بوده است كـه              
گ و ميـر در  البته اين امر ناشـي از نزديـك بـودن ميـزان هـاي مـر          

يـق در سـال   با توجه بـه نتـايج ايـن تحق        . گروههاي سني بوده است   
دنيا مي آيـد انتظـار دارد   ه  يك نوزاد پسر كه در استان يزد ب       1382

دختر انتظـار دارد  نوزاد  سال عمر كند و يك    9/72طور متوسط   ه  ب
  . سال عمر كند5/74كه 

 اميد بـه زنـدگي در بـدو تولـد بـراي زنـان و                )1(با توجه به جدول   
 سـال و  4/1 در مردان بـه  1375 نسبت به سال 1382مردان در سال  

 سـال افـزايش يافتـه اسـت كـه ايـن افـزايش در زنـان           5/3در زنان   
  .حدود دو برابر مردان بوده است

   براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت كمترين 2004در سال 
 39 و زنـان     37مـردان   (اميد به زندگي مربوط به كـشور سـيرالئون          

 و 78 مـردان ( و بشترين اميد به زندگي مربوط به كشور ژاپن      )سال
بنابر گزارش سازمان جهاني بهداشت در      . بوده است )  سال 85زنان  
 سال  67در بدو تولد در مردان      در ايران    اميد به زندگي     2003سال  

بنابراين با توجه به نتايج تحقيق      . )8،7( سال  بوده است    72و در زنان    
 بوده است و نزديـك      9/71 برابر   82ما اميد زندگي مردان در سال       

باالتر از اميد به زندگي در كـل كـشور بـوده اسـت و در        سال   5به  
 سـال از مقـدار آن در كـل          5/2 كـه بـه انـدازه        5/74زنان نيز برابر    

البته ايـن تفـاوت در مـردان بـيش از زنـان      . كشور باالتر بوده است   
  .بوده است
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 اميـد بـه زنـدگي در سـال          )5(با توجه به تحقيق مشابه ملك افضلي      
ي بـه ترتيـب برابـر       ييراني در مناطق روستا    در مردان و زنان ا     1375

 سال بوده است كه با توجه به نتايج تحقيق ما اميد به             4/73 و   7/70
زندگي در مردان استان يزد با اين نتايج همخواني دارد ولـي اميـد              

  . سال كمتر بوده است4/2به زندگي در زنان استان يزد به اندازه 
شهرسـتانهاي مهريـز،    خصوص شهرستانهاي استان يـزد نيـز در          در

 نـسبت بـه    1378در سـال    زنان  ميبد، بافق و اردكان اميد به زندگي        
 افزايش داشته اسـت ولـي در شهرسـتان يـزد، ابركـوه،              1375سال  

با توجه به اينكـه اميـد بـه         . تفت اميد به زندگي كاهش داشته است      
زندگي يكي از شاخص هاي ارزيابي سالمت مي باشد و تغييـرات            

 در مردان نامحسوس بوده اسـت       1375 نسبت به    1382آن در سال    
زنان تغيير سـاالنه كـوچكي داشـته اسـت حتـي در بعـضي از               و در 

شهرستانها كاهش داشته است و لذا توجه بيـشتر بـه سـالمت افـراد          
جامعه خصوصاً زنـان و همچنـين ايجـاد فرصـت هـاي اشـتغال بـه                 

  .ور درآمدزايي آنها بايستي مورد توجه قرار گيردظمن

  
  
  
  
  
  
  
  

  منابع
 .ان وارتكــسپتيــ نها- حــسين.  ملــك افــضلي- محمــد كــاظم -1

 جلد اول، انتشارات چهر،     .روشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي     
  .1382سال 

جدول  .محمود - حسين، محمودي مجدآبادي     -لك افضلي م -2

، مجله محـيط    1363عمر زنان و مردان جوامع شهري ايران در سال          
 .1365، 14شماره شناسي، سال يازدهم، 

 . تفسير و استفاده از آمار پزشكي.مك گيلوراي, بلورك . ديلي  -3
 بابك ، جاويد بامداد سقين سرا،دكتر سقراط فقيه زاده: ترجمه 

  1376بهار :  انتشارات دانشگاه شاهد ـ چاپ اول ،رفيع زاده
4- http :\\www.home.clara.net\sisa\   

 پرويـز، . سـيروس، رضـايي   . يحسين، پيلـه رود   . ملك افضلي  -5
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