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Abstract 
 

Background and purpose: One of the main fields in demography is life table which requires 

socio-economic planning. Life expectancy is one of the main elements of life table and the changes in its 

process could be a good indication of the performance of health system in a country.    

Material and Methods: In this descriptive epidemiologic study the data was collected from Sari 

Health Center, 2005-2010. Then we calculated the life expectancy index using the life table -for men and 

women- based on mortality rates, survival probability, and the number of population during this period. 

Results: The study showed the maximum life expectancy among men in 2007(76.52 years) and 

among women in 2005 (79.68 years). We observed a significantly higher rate of life expectancy among 

women.   

Conclusion: The changes in life expectancy during six years had an ascending rate. More 

focuses on health indices at birth, mental health in women and reducing the number of accidents are some 

important factors that could increase the life expectancy in the society. 
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  د به زندگي مردم شهرستان سارين و روند تغييرات امييتعي
  

       1چراتي يزداني شيدجم

       2خاكسار شهربانو

       2فريده خسروي

  3ذليكاني ليال
  چكيده

 به آناقتصادي  -هاي توسعه اجتماعي ريزي يكي از موضوعات علم جمعيت شناسي كه اغلب برنامه :سابقه و هدف
تغييرات آن در طول زمان نتيجه اصلي باشد كه روند  حاصل جدول عمر، اميد به زندگي مي. باشد جدول عمر مي ،نياز دارند

  .دهد عملكرد نظام سالمت را نشان مي
 از اسـتفاده  بـا  ميمستق روش به ها داده .بوده است اپيدميولوژياز نوع  يفيتوص يك مطالعه مطالعهاين  :ها مواد و روش

 يآور جمع 89 تا 84 يها سالطي  درجمعيت ثبتي  و يسار شهرستان بهداشت مركز در موجود آمار( مير و مرگ اطالعات
مير اختصاصي سني و  جدول جاري عمر به تفكيك جنس بر اساس ميزان مرگ واميد به زندگي با توجه به تهيه  .است شده

 .محاسبه گرديده است 89تا  84هاي  هاي سني وتعداد جمعيت در طول سال احتماالت بقا در گروه

ترين اميـد بـه    سال و بيش 52/76با  86اميد به زندگي براي مردان در سال ترين  نتايج مطالعه نشان داد كه بيش :ها يافته
داري از اميـد بـه زنـدگي مـردان      اميد به زندگي زنان به طور معني. دست آمد هسال ب 68/79با  84زندگي براي زنان در سال 

  .دست آمد هتر ب بيش
 هـاي  بنابراين توجه به شـاخص . افزايشي داشته است يل روندسا 6رات اميد به زندگي درطول يها تغي يافته باتوجه به :استنتاج

 .باشد به زندگي مي از معيارهاي افزايش اميد غيره سالمت روان و بهداشت در زنان، كاهش سوانح و سالمت در بدو تولد،
  

  جدول عمر، اميد به زندگي، اپيدميولوژي: واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
بـراي يـك    بينـي ميـزان اميـد بـه زنـدگي      براي پيش

جمعيت زنده در سال جاري مفهوم جدول عمـر بـه كـار    
در واقع فاصله زمـاني تولـد تـا مـرگ و     . )1(شود برده مي

تـرين   ميانگين عمر زنان و مردان هر جامعه، يكي از مهـم 
 در زنـدگي  بـه  اميد. )2(هاي توسعه يافتگي است شاخص

 نـوزاد  يـك  كـه  است هايي سال متوسط تولد معرف بدو
 احتمـال  كـه  آن شـرط  كـرد بـه   خواهـد  عمر مدهآ دنيا به

 زمان هاي انسان مانند زندگي آينده هاي سال در او مرگ
هاي اختصاصـي   اميد به زندگي در كنار ميزان. باشد حال

نـد  توا اسبي است كـه مـي  مير، شاخص من يا خام مرگ و
ــه را نشــان   ســطح مــرگ و ــر جامع ــدمي ــازمان  .)3(ده س

 هـاي  شـاخص  كنـار بهداشت جهاني ايـن شـاخص را در   
درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي و ميزان با سوادي زنـان  

  يـه انسانـص توسعـاقدام به برآورد شاخدر نظر گرفته و 
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هـاي ارزشـيابي جوامـع     ترين شاخص نمايد كه از مهم مي
از كاربردهــاي مهــم شــاخص اميــد بــه  .)4(كنــوني اســت

 ها در برخوداري از تندرستي در تفاوتزندگي تشخيص 
جامعه و كمي كردن آن و نيز محاسبه اميد به زندگي در 

باشـد و   يك جامعه و مقايسه آن با دوره زماني ديگر مـي 
توانـد در ايـن    توجه به عوامل اثرگذار براين شاخص مـي 

نتــايج مطالعــاتي كــه در   . )5(هــا مفيــد باشــد   تشــخص
شـهركرد انجـام    و يـزد جـوار ماننـد    هاي غيرهم شهرستان

هـاي   در بهبود شاخص حاضرشده با مقايسه نتايج مطالعه 
بـا  . بهداشتي و سالمتي مي تواند مورد بررسي قرار گيـرد 

ــن  ــه اي ــدگي يكــي از    توجــه ب ــه زن ــد ب كــه شــاخص امي
هاي خالصه جمعيت است و روند تغييـرات آن در   اندازه

طول زمان نتيجه اصـلي عملكـرد نظـام سـالمت را نشـان      
اي انجـام نشـده    دهد و تاكنون در شهر سـاري مطالعـه   يم

ــا هــدف محاســبه و تعيــين ايــن   حاضــر مطالعــه ،اســت ب
هـاي   لشاخص سالمتي در شهرستان ساري در طـول سـا  

  .انجام گرديده است 89تا  84
  

  ها روش مواد و
 اپيـدميولوژي  نـوع  از يطـول  –يفيتوصـ  مطالعـه  نيا

 از اسـتفاده  بـا  ميمسـتق  روش به ها دادهدر آن  كه باشد يم
 بهداشـت  مركـز  در موجـود  آمار( مير و مرگ اطالعات
 مـرگ كشـوري   هاي ثبت داده اساس بر يسار شهرستان

ICD10 (يشـهر  مناطق كيتفك به جنس و سن حسب بر 
 شـده  يآور جمـع  89 تـا  84 يها سال يط در ييروستا و

تعـداد  بـه  ن اميـد بـه زنـدگي بـا توجـه      يبـراي تعيـ   .است
جدول جاري  ،رگ ومير مردان و زنانجمعيت و ميزان م

جنس براي هر گروه سـني تهيـه    عمر هر سال به تفكيك
 بـا اسـتفاده از  و اميد بـه زنـدگي در هـر گـروه سـني       شد
تجزيه و تحليـل داده هـا   . گرديدمحاسبه  Excelافزار  نرم
اطالعـات  انجـام شـد و    SPSS19 افـزار  نـرم  از استفاده با

حسب سال و تفكيـك   فراواني علل مرگ ، بر(توصيفي 
  .شدمحاسبه ) جنس ومناطق شهري و روستايي

  و بحث يافته ها
 هاي مورد مرگ ثبت شده طي سال 13611ازمجموع 

 مـورد  7729بهداشت شهرستان ساري مركز در  89تا  84
ــد 8/56( ــردان و  ) درص ــه م ــوط ب ــورد  5854 مرب  43(م

 و قلـب  هـاي  سه علت بيماري .مربوط به زنان بود) درصد
 را فراواني باالترين سوانح و تصادفات ،ها سرطان عروق،

دارند كـه   جهان و ايران مرگ و مير در هاي علت بين در
ترين فراواني ده علـت اوليـه مـرگ در     بر اين اساس بيش

 6/30(مــورد  4163 ،ســال 6 ايــن شهرســتان ســاري طــي
هاي قلبي و عروقي و دومـين و   مربوط به بيماري) درصد

دست ه ها و سوانح ب ترتيب سرطانبه  ،سومين علل مرگ
 1(مــورد  135 ،تــرين فراوانــي علــت مــرگ آمــد و كــم

. دست آمـد  ههاي مادرزادي ب مربوط به ناهنجاري) درصد
روند تغييرات اميد به زندگي بـر اسـاس جـدول عمـر در     

  .نشان داده شده است 1شماره  نمودار
  

  
  

ي سال هـاي  اميد به زندگي مردم شهرستان ساري ط :1شماره  نمودار
  89تا  84

  

ميزان مرگ ومير در بدو تولد به شدت بر روي اميد 
گذارد و به همين علت اين شـاخص بـه    به زندگي اثر مي

عنوان يك شاخص بهداشتي، اقتصـادي و اجتمـاعي نـام    
شود و بـه شـدت نسـبت بـه مـوارد مـرگ و ميـر         برده مي

سال حساس بـوده و بـا افـزايش مـوارد      كودكان زير يك
  .)6(يابد دكان اين شاخص كاهش ميمرگ كو

تـرين اميـد بـه     نتايج ايـن مطالعـه نشـان داد كـه بـيش     
با  84شهرستان ساري مربوط به زنان در سال  مردم زندگي

ترين اميد به زندگي براي مردان در سال  سال و بيش68/79



 
  و همكاران چراتي جمشيد يزداني     
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در ). 1 شـماره  نمـودار (سال بـرآورد گرديـد    63/76با  85
اني نيز اميد به زنـدگي در  برآوردهاي سازمان بهداشت جه

 79/72سال در مردان و  65/69معادل  2009ايران در سال 
سـال تخمـين زده شـده     14/71در كل جمعيـت   در زنان و

است كه در مقايسه با اميد به زنـدگي در شهرسـتان سـاري    
چنـين بـر اسـاس     هم. باشد مي حاضرتر از نتايج مطالعه  كم

زنـدگي در سـال   رتبه بنـدي كشـورها بـر حسـب اميـد بـه       
. )6(را داشـت  127كشـور، ايـران رتبـه     216، در بين 2009

بنابراين با توجه به يافته هاي مقاله حاضـر اميـد بـه زنـدگي     
بوده اسـت كـه نزديـك     08/78برابر با  1387زنان در سال 

سال باالتر از اميد به زندگي در كل كشور بوده اسـت   2/5
سـال   5به اندازه  كهبوده است  87/74چنين در مردان  و هم

جـدول عمـر در   . از مقدار آن در كل كشـور بـاالتر اسـت   
هـاي مختلـف    براي اولين بار به تفكيك اسـتان  1382سال 

كشور به روش مستقيم به تفكيك جنسي و مناطق شـهري  
تـرين   استان كشور تهيه گرديد كه بـيش  23و روستايي در 

مـردان  سال بـراي   70/77اميد به زندگي در استان تهران با 
نتايج در مقايسه با سال براي زنان محاسبه شد كه  73/82و 

نتـايج   در. )7(حاضر مقادير كم تري به دسـت آمـد  مطالعه 
اميد به زندگي مردان در شهرستان سـاري بـا    حاضرتحقيق 

بر اسـاس نتـايج مطالعـه    . داشتخواني  نتايج اين مطالعه هم
ايج جـدول  در يـزد بـا اسـتفاده از نتـ     همكارانفالح زاده و 

 عمر، اميد به زندگي مردان و زنـان در بـدو تولـد در سـال    
بـه   1382بوده است و در سـال   71و  5/70به ترتيب  1375

بوده اسـت كـه    5/74 و 9/71ترتيب در مردان و زنان برابر 
در مطالعــه . )3(تــر اســت كــمحاضــر در مقايســه بــا مطالعــه 

تـا   84هـاي   درشهركرد در طـول سـال   همكاران احمدي و
مـردان   سال در 5روند تغييرات اميد به زندگي در طول  88
مقايسـه بـا نتـايج مطالعـه      حال افزايش بـود و در  زنان در و

دسـت   هدر مقايسه با اميد به زنـدگي بـ  . )6(تر بود كم حاضر
قابـل   ،با اميد به زندگي اياالت متحـده  مطالعهمده در اين آ

تـر   ان سـاري بـيش  ذكر است كه اميد به زندگي در شهرست
مـردان  (در ايـاالت متحـده    2007از اميد به زنـدگي سـال   

ــان  و 4/75 ــال 2/80زن ــوده اســت ) س ــق آ. )8(ب ــرين طب خ

تـرين   بـيش  2011برآورد سازمان بهداشت جهاني در سال 
و مـردان   73/82زنـان  ، اميد بـه زنـدگي بـراي مـردم ژاپـن     

ــران  29/79 ــراي مــردم اي ــان ، ســال و ب و مــردان  81/73زن
ــه     33/70 ــا مطالع ــه ب ــه در مقايس ــود ك ــال ب ــرس در  حاض

 و در زنـان  75اميد به زنـدگي در مـردان    ،شهرستان ساري
تر از اميـد بـه زنـدگي     ورد گرديد كه بيشآسال بر 04/78

در  1387در مطالعه مقطعي كـه در سـال   . )9(در كشور بود
اميد بـه   ،كاركنان ارتش جمهوري اسالمي ايران انجام شد

تـر از ميـانگين    سـال بـيش   87/3ميـانگين   زندگي بـه طـور  
خـواني   هـم  حاضـر كشوري برآورد شد كه با نتايج مطالعه 

براساس نتـايج سرشـماري نفـوس و مسـكن سـال      . )5(دارد
بــراي  1385اميــد بــه زنــدگي بــراي مــردان درســال  1390

براي مردان  1390سال و در سال  1/73و زنان  1/71مردان 
ورد گرديد كه در مقايسه آرسال ب 6/74و براي زنان  1/72

  .)10(باشد تر مي كم 89تا  85در سال  حاضربا نتايج مطالعه 
ورد آخـرين بـر  شاخص اميد به زندگي با توجه بـه آ 

زنــان شهرســتان ســاري  اميــد بــه زنــدگي بــراي مــردان و
رونــدي افزايشــي و كاهشــي داشــته اســت كــه از داليــل 

ام تــوان بــه بهبــود خــدمات نظــ احتمــالي افــزايش آن مــي
سالمت و گسترش آن و كاهش مـرگ و ميـر كودكـان    

ليــه بــه ســال و رشــد باســوادي و تحصــيالت عا زيــر يــك
  .خصوص در زنان اشاره نمود

تـر   توجه بيشتوان نتيجه گيري كرد كه  در پايان مي
به سالمت زنان به خصوص در سنين كودكي و بـاروري  

هـاي اشـتغال    چنين توانمندسـازي از طريـق فرصـت    و هم
راه كارهاي مناسب براي افزايش اميـد   ،درآمدزاييبراي 

تـر مـورد توجـه     باشد كه بايد بيش به زندگي در زنان مي
رونـد تغييـرات   بـه   گردد بـا توجـه   پيشنهاد مي. قرار گيرد

اي از جملــه وضــعيت  اميــد بــه زنــدگي عوامــل گســترده
پزشكي و بهداشتي، سطح رفاه، نحوه تغذيه و كيفيت آن 

ثير أيد به زندگي در جوامع مختلف تبر شاخص ام غيره و
دارد و ارتقاي هـر يـك از معيارهـا، نقـش مسـتقيمي بـر       

ثير علـل مـرگ و   أافزايش سطح اميد به زندگي دارد و تـ 
  .مل در مطالعات آتي داردأمير بر اميد به زندگي جاي ت



  تعيين تغييرات اميد به زندگي
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