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  چكيده
ا آمده، به شرط يک نوزاد به دنيرود  ياست كه انتظار م ييها در بدو تولد معرف تعداد سال( Life Expectancy) يد به زندگيام :زمينه

انگر يباشد كه ب يسالمت م يديكل يها از شاخص يكيدر بدو تولد  يد به زندگير، زنده بماند. اميمرگ وم يط جاريثابت ماندن شرا

در بدو تولد  يد به زندگيرات امييروند تغ يحاضر با هدف بررس باشد. مطالعه يهر جامعه م ياقتصاد -يو اجتماع يت بهداشتيوضع

 انجام گرفت. 7937تا  7935از سال  يک دوره زمانياستان بوشهر در  يها مردم شهرستان

 يواحد آمار معاونت بهداشت 7937و  7935 يها ر سالياساس اطالعات مرگ وم بر يمقطع -يفين مطالعه توصيا :ها مواد و روش

د يد. سپس اميم گرديه تقسيناح 5به  ييايجغراف يكياساس نزد استان بوشهر بر يها بوشهر انجام گرفت. شهرستان يوم پزشكدانشگاه عل

محاسبه جدول عمر از  يد. برايم محاسبه گردياساس روش مستق بر ييو روستا يت شهريک جنس و جمعيدر بدو تولد به تفك يبه زندگ

 هداشت استفاده شد.ب يه شده توسط سازمان جهانيروش توص

د به ين اميشتري( بود كه ب77/05و زنان  77/07سال )مردان  2/09، 7935سال  در بدو تولد مردم استان بوشهر در يد به زندگيام :ها يافته

در  يدگد به زنيز امين 7937سال  سال بود. در 02ه بوشهر با ين آن مربوط به ناحيسال و كمتر 69/04ه دشتستان يمربوط به ناح يزندگ

ه ين و ناحيشتريسال ب 75/00تنگستان با  -يه دشتي( بود كه ناح59/06و زنان  33/04سال )مردان  05/05بدو تولد مردم استان بوشهر 

 را در استان داشتند. يد به زندگين اميسال كمتر 97/04بوشهر با

شتر از زنان بوده است. با توجه به تفاوت يدر مردان ب در بدو تولد يد به زندگيش امي، مقدار افزا7937تا  7935سال  يط :گيري نتيجه

كسان يع يان عدم توزيب يبرا يمحاسبه شده شاخص مناسب يد به زندگيرسد ام يگانه، به نظر م 5 ين نواحيدر بدو تولد ب يد به زندگيام

 باشد. يمختلف استان م يدر نواح ياقتصاد -يو اجتماع يامكانات بهداشت

 راني، ار، جدول عمر، بوشهريدر بدو تولد، مرگ وم يبه زندگد يام :واژگان كليدي

ISMJ 2015; 18(4): 751-760 
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 مقدمه

 يها سنجش سطح سالمت و عملكرد نظام ارائه مراقبت

سه يک، که امكان مقايستماتيكرد سيک رويدر  يبهداشت

از  يكيآورد،  ين کشورها و مناطق مختلف را فراهم ميب

 (.1باشد ) ينظام سالمت م ياساس يها چالش

ک جامعه و يبرنامه نظام سالمت در  يابيارز يامروزه برا

ها  يماريکنترل ب يمداخالت الزم برا يبند تين اولوييتع

 ير ضروريارتقاء سالمت، استفاده از اطالعات مرگ وم و

در بدو  يد به زندگين شاخص امين بي(. درا2) باشد يم

 يها به مرگ، برنامه يعوامل خطر منته ييند نهايتولد برآ

 ير بهداشتيو غ يبهداشت يو رفتارها يدرمانو  يبهداشت

نشان  يطور کم هها را ب مردم و عوامل اثرگذار بر آن

 (. 3) دهد يم

 ييها در بدو تولد معرف متوسط سال يد به زندگيام

ا آمده به شرط يک نوزاد به دنيرود  ياست که انتظار م

 (. 4) ر، زنده بمانديمرگ وم يط جاريثابت ماندن شرا

د به يبهداشت، ام يسازمان جهان 2222سال در گزارش 

سالمت جامعه  يها از شاخص يكيدر بدو تولد  يزندگ

در بدو تولد  يد به زندگي(. ام5) ن شده استييتع

ر يباشد که تحت تأث يم ياز توسعه انسان يديکل يشاخص

ه يالت، بهداشت و تغذيمانند درآمد و تحص يعوامل

 يابيمنظور ارزش تواند به ين شاخص مي(. ا6باشد ) يم

 رد. يخدمات انجام شده مورد استفاده قرار گ

ن شاخص در کنار يبهداشت، از ا يسازمان جهان

زان يم و يد ناخالص مليدرآمد سرانه، تول يها شاخص

جوامع  يبند رتبه يها ن شاخصيتر الت، که از مهميتحص

جوامع  يباشند، جهت برآورد توسعه انسان يم يکنون

 (.7کند ) ياستفاده م

بهداشت،  يسازمان جهان 2213اساس گزارش سال  بر

و  41سال )مردان 44کنگو با  يب کشور جمهوريبه ترت

و  74سال )مردان  33ن و کشور ژاپن با ي( کمتر52زنان 

در بدو تولد را در  يد به زندگين اميشتري( ب36زنان 

ران ين گزارش مردم اياساس ا باشند. بر يجهان دارا م

( 75و زنان  72سال )مردان  73 يزندگ د بهيام يدارا

 (.3) باشند يم

محاسبه نمود. از  يهر سن يتوان برا يرا م يد به زندگيام

برحسب  يد به زندگيام يستيکه از نظر ز ييآنجا

به  را معموالً يد به زندگيباشد لذا ام يت متفاوت ميجنس

 يد به زندگيکنند. تفاوت ام يک مرد و زن محاسبه ميتفك

سال  2-3ن مردان و زنان در حدود يتولد بدر بدو 

کمتر توسعه  ين اختالف در کشورهايباشد. مقدار ا يم

 (.4) باشد يافته ميتوسعه  يکمتر از کشورها افته عموماًي

استان بوشهر از نظر  يها ن شهرستانيکه ب يياز آنجا

وجود دارد به  ييها تفاوت ياقتصاد -يت اجتماعيوضع

د به يسه شاخص اميو مقا يريگ رسد با اندازه نظر مي

ساله در  5 يک فاصله زمانيدر بدو تولد در  يزندگ

استان بوشهر و  يها شهرستان ييو روستا يت شهريجمع

ت ياز وضع يها، بتوان به برآورد ر استانيسه با سايمقا

درساکنان  ياقتصاد -يو اجتماع يبهداشت يها شاخص

ر، با کمک رسد مطالعه حاض يد. به نظر مين استان رسيا

ت موجود، مسئوالن نظام سالمت يبهتر وضع ييبه شناسا

مات ين ساير مسئوالن استان را جهت اخذ تصميو همچن

 د.ينما ياري ياقتصاد -ياجتماع يها بهتر در عرصه
 

 ها مواد و روش

و با استفاده از  يمقطع -يفين مطالعه از نوع توصيا

شد.  انجام 1342و  1335 يها ر سالياطالعات مرگ وم

 يها و برا شهرستان يت بودن برخيبا توجه به کم جمع

در بدو تولد، استان  يد به زندگيش دقت برآورد اميافزا

لم، يد -جم، گناوه -ريد -ه بوشهر، کنگانيناح 5بوشهر به 

ک ين تفكيم شد. ايتقس يدشت -دشتستان و تنگستان
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 بود. ييايجغراف يكياساس نزد مناطق بر

 يها به دو گروه روش يبه زندگ ديبرآورد ام يها روش

م يتقس يآمار يساز بر مدل يمبتن يها م و روشيمستق

م، تعداد موارد مرگ در نظام يشوند. در روش مستق يم

 يبرا ياساس سرشمار ت بريثبت مرگ و تعداد جمع

کار  همرگ ب يو جنس يسن ياختصاص يها زانيبرآورد م

، يهانم مثل مطالعات جيرمستقيغ يها رود. در روش يم

شود. در مطالعه  يک انجام ميبرآورد براساس مدل لجست

م و ياز روش مستق يد به زندگيمحاسبه ام يحاضر، برا

ه شده توسط يمحاسبه جدول عمر از روش توص يبرا

 (.12) بهداشت استفاده شده است يسازمان جهان

ک جامعه با اطالع از اندازه يمحاسبه جدول عمر در 

كسال يدر طول  يهر گروه سنت و تعداد مرگ در يجمع

ت يک جمعين اطالعات به تفكيباشد. ا ير ميپذ امكان

ت از واحد آمار معاونت يو جنس ييو روستا يشهر

ن با مراجعه به يافت شد. همچنياستان بوشهر در يبهداشت

د که يسه گرديت مقايران تعداد جمعيت مرکز آمار ايسا

مطابقت داشت. سپس جدول عمر با استفاده از 

 افزار ط نرميدر مح يسينو برنامه و 1جدول  يها اخصش

Excel د.يمحاسبه گرد 

 

  يد به زندگيمورد استفاده جهت انجام محاسبات جدول عمر و ام يها ( شاخص7جدول 

فيرد فيتوص شاخص   

1 I يگروه سن i ام 

2 
i  يبه زندگ ديام يح برايب تصحيضر 

3 P يت وسط سال درگروه سنيجمع i  ام 

4 Di  تعداد مرگ در فاصلهi     ام 

5 ni يمربوط به گروه سن يها سال i ام 

6 
1 (1 )

i i
i

i

n M
q

n M

 

 ام i ياحتمال مرگ درگروه سن 

7 I
I

I

D
M

P


 

 مداوم يسالگ iزان مرگ در سن يم

3 1 =qi سال به باال(75آخر) يگروه سن يبرا 

4 
1 (1 )i i iq  

 

 سال يت در ابتدايتعداد افراد زنده جمع

12 
1

1

( ( ))i i
i i

i

L n 




    
 

 يام زندگ iکه افراد در فاصله  ييها سا ل -تعداد شخص

 کنند. يم

11 W
W

W

L
M





 

 ين گروه سنيکه افراددر آخر ييها سال -تعداد شخص

 کنند. يم يدگزن

 w 
 سال به باال( 75 ي)گروه سن ين گروه سنيآخر

12 
w

i

T Li



 

شروع فاصله  که افراد زنده در يها تعداد کل شخص سال

α کنند. يم يام زندگ 

13 
iT

e






 αسن مشخص يبرا يد به زندگيام 

 

 ييو روستا يت شهريک جنس و جمعيبوشهر به تفكت استان يجمع در بدو تولد يد به زندگيپس از آنكه ام
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 افزار ه محاسبه شد، با استفاده از نرميناح 5بر اساس 

life table قيها از طر آن ييرايزان ميم 

(comparative mortality figure)CMF يبرا 

شد تا تفاوت  يها بررس آن يتيسه ساختار جمعيمقا

ها، با توجه به  تيعدر بدو تولد جم يد به زندگيام

ها، با  اسيق يدر برخ يتيمتفاوت بودن ساختار جمع

 لحاظ شود. يشترينان بيب اطميضر
 

 ها افتهي

در بدو تولد مردم استان  يد به زندگي، ام1335در سال 

  درصد 45نان يسال با حدود اطم 22/73بوشهر 

و  يا ( برآورد شد که برآورد نقطه42/73-61/72)

 يسن يها ک گروهيآن به تفك درصد 45نان يحدود اطم

داده شده است.  نشان 2جدول در مردان و زنان در 

 
 7935 سال در بوشهر استان مردم يزندگبه  ديامدرصد  35 نانياطم حدود و يا نقطه برآورد( 2 جدول

 زنان مردان تيكل جمع 

 يگروه سن
رآورد ب

 يا نقطه
 باال حد نييپا حد

 برآورد

 يا نقطه

 حد

 نييپا
 باال حد

برآورد 

 يا نقطه

 حد

 نييپا
 باال حد

1-2 22/73 61/72 42/73 1/71 52/72 64/71 11/75 63/75 45/74 

4-1 72/73 35/73 24/74 33/71 34/71 41/72 73/75 25/76 12/75 

4-5 44/64 57/64 31/72 27/67 54/67 6/63 44/71 5/72 34/71 

14-12 26/65 7/64 43/65 13/63 65/62 71/63 11/67 62/67 16/66 

14-15 13/62 32/54 54/62 35/53 33/57 37/53 13/62 63/62 63/61 

24-22 43/55 12/55 34/55 73/53 26/53 3/54 34/57 34/57 35/56 

24-25 33/52 52/52 24/52 43/44 41/43 44/44 43/52 47/52 43/51 

34-32 22/46 37/45 57/46 45/44 44/44 45/45 63/47 12/43 13/47 

34-32 47/41 12/41 32/41 25/42 75/34 75/42 31/42 3/43 32/42 

44-42 75/36 41/36 1/37 62/35 12/35 11/36 33 44/33 51/37 

44-45 12/32 73/31 46/32 13/31 65/32 62/31 21/33 64/33 73/32 

54-52 64/27 36/27 22/23 34/26 41/26 36/27 55/23 23/24 23/23 

54-52 23/23 42/22 55/23 52/22 26/22 43/22 24 46/24 53/23 

64-62 17/14 37/13 47/14 66/13 24/13 27/14 77/14 21/22 33/14 

64-65 21/15 44/14 47/15 74/14 44/14 15/15 71/15 11/16 32/15 

74-72 55/11 32/11 73/11 32/11 22/11 63/11 33/11 14/12 43/11 

74-75 34/3 21/3 57/3 13/3 4/7 36/3 71/3 43/3 44/3 
+32 64/5 64/5 64/5 52/5 52/5 52/5 52/5 37/5 37/5 

 

در بدو تولد  يد به زندگي، ام1342ن در سال يهمچن

 45نان يسال با حدود اطم 75/75مردم استان بوشهر 

 يا ( برآورد شد که برآورد نقطه33/75-13/76) درصد

 يها ک گروهيآن به تفك درصد 45نان يو حدود اطم

 باشد. يم 3در مردان و زنان به شرح جدول  يسن

ه استان يناح 5ک يتفكمردان و زنان به  يد به زندگيام

در  يسن يها ک گروهيبه تفك 1335بوشهر در سال 

طور که مالحظه  نشان داده شده است. همان 4جدول 

در بدو تولد  يد به زندگين اميشترين و بيشود کمتر يم

سال، و  34/73لم، يد -ه گناوهيب در ناحيترت هزنان ب

ن يسال، برآورد شده است. همچن 31/75دشتستان، 

در بدو تولد مردان  يد به زندگين اميشتريو ب نيکمتر

 -ه کنگانيسال، و ناح 44/64ه بوشهر، يب در ناحيترت به

 سال برآورد شده است. 55/73جم  -ريد
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 7937 سال در بوشهر استان مردم يزندگبه  ديام درصد 35 نانياطم حدود و يا نقطه برآورد( 9 جدول

 زنان مردان تيكل جمع 

 يگروه سن
د رآورب

 يا نقطه
 باال حد نييپا حد

 برآورد

 يا نقطه

 حد

 نييپا
 باال حد

برآورد 

 يا نقطه

 حد

 نييپا
 باال حد

1-2  75/75  33/75 13/76  43/74  35/74  61/75  53/76  46/75  11/77  

4-1  46/75  55/75  36/76  27/75  67/74  36/75  65/76  11/76  14/77  

4-5  22 /72  3/71  54/72  52/71  43/72  12/72  37/72  34/72  4/73  

14-12  31/67  42/66  7/67  64/66  25/66  23/67  43/67  45/67  51/63  

14-15  42/62  62 74/62  75/61  16/61  33/62  25/63  52/62  57/63  

24-22  54/57  2/57  43/57  22/57  44/56  6/57  15/53  63/57  67/53  

24-25  36/52  43/52  25/53  45/62  33/51  23/53  27/53  75/52  44/53  

34-32  22/43 31/47  53/43  43/47  36/74  44/43  45/43  44/47  47/43  

34-32  42/43  24/43  3/43  27/43  71/42  34/43  54/43  23/43  26/44  

44-42  63/33  25/33  21/34  55/33  44/37  11/34  63/33  17/33  2/34  

44-45  45/33  53/33  33/34  4/33  34/33  45/34  43/33  47/33  43/34  

54-52  37/24  24 73/24  41/24  36/23  45/24  24/24  3/23  74/24  

54-52  47/24  61/24  33/25  4/25  56/24  63/25  31/24  33/24  3/25  

64-62  57/22  24/22  1/21  3/24  52/22  55/21  43/22  45/14  24/22  

64-65  4/16  53/16  22/17  34/17  42/16  35/17  4/16  46/15  34/16  

74-72  13/13  36/12  4/13  73/13  34/13  11/14  53/12  15/12  41/12  

74-75  66/4  44/4  33/4  24/12  42/4  55/12  23/4  77/3  34/4  
+32  3/6  3/6  3/6  42/7  42/7  42/7  2/6  2/6  2/6  

 
 

 7935 سال بوشهر استان هيناح 5 در يسن مختلف يها گروه در زنان و مردان يزندگبه  ديام يها سال( 4 جدول

 تنگستان-يدشت لميد-گناوه جم-ريد-كنگان دشتستان بوشهر شهر

 زنان مردان زنان مردان زنان مردان زنان مردان زنان مردان يگروه سن

1-2 44/64 15/75 72/43 31/75 55/73 73/74 46/71 34/73 21/72 67/74 

4-1 76/72 57/75 27/71 3/76 24/74 25/76 54/72 4/74 5/72 35/75 

4-5 35/62 66/71 3/63 73/72 33/72 25/72 7/63 57/72 43/63 62/71 

14-12 44/61 71/66 37/62 4/67 56/65 3/67 73/63 44/65 1/64 64/66 

14-15 26/57 74/61 63/57 45/62 73/62 33/62 4/53 61 22/54 35/61 

24-22 33/52 4/56 12/53 11/53 14/56 52/57 25/47 24/56 35/45 1/57 

24-25 1/43 44/51 33/43 31/53 42/51 67/52 7/44 26/51 33/52 14/52 

34-32 27/43 24/47 56/44 45/43 27/47 33/47 42/45 47/46 71/45 32/47 

34-32 43/33 2/42 44/34 66/43 44/42 14/43 76/42 61/41 45/42 5/42 

44-42 65/33 47/32 53/35 34/36 44/37 5/33 16/36 73/36 32/36 52/37 

44-45 43/23 57/32 54/31 22/34 17/33 74/33 67/31 11/32 66/31 54/32 

54-52 66/24 33/27 24/27 52/24 74/23 25/24 34/27 41/27 53/27 27/23 

54-52 52/22 17/23 73/22 24/25 66/24 63/24 71/22 66/22 27/23 64/24 

64-62 76/16 44/13 46/13 37/22 23/22 43/22 35/13 64/13 27/14 7/14 

64-65 33/12 23/14 36/15 7/16 24/16 35/16 16/15 67/14 44/14 4/15 

74-72 67/4 35/12 63/11 63/12 36/12 1/12 14/12 34/12 33/11 32/12 

74-75 51/6 25/7 44/3 34/4 43/3 24/4 53/3 26/3 57/3 25/4 
+32 31/3 35/4 64/5 46/6 67/6 1/6 36/6 41/4 21/6 33/6 
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ه استان بوشهر يناح 5مردان و زنان  يد به زندگيام

در جدول  يسن يها ک گروهيبه تفك 1342در سال 

در  يزندگ د بهين اميشترينشان داده شده است. ب 5

 26/76تنگستان،  -يته دشيبدو تولد مردان در ناح

لم، يد -ه گناوهين آن مربوط به ناحيسال، و کمتر

 سال، بوده است.  34/73
 

 7937ه استان بوشهر سال يناح 5در  يمختلف سن يها مردان و زنان در گروه يد به زندگيام يها ( سال5جدول 

 تنگستان -يدشت لميد -گناوه جم -ريد -كنگان دشتستان بوشهر شهر

 زنان مردان زنان مردان زنان مردان زنان مردان زنان ردانم يگروه سن

1-2 73/73 42/74 32/76 45/76 53/75 37/77 34/73 44/75 26/76 66/77 

4-1 16/74 36/74 51/76 36/76 44/75 31/77 54/73 74/75 26/76 14/73 

4-5 43/72 16/71 6/72 6/72 2/72 47/73 76/64 41/71 55/72 41/74 

14-12 6/65 25/66 63/67 64/67 34/67 26/64 4/64 2/67 61/67 4/64 

14-15 66/62 25/61 36/62 37/62 42/62 25/67 21/62 23/62 73/62 41/64 

24-22 74/55 35/56 43/57 37/57 77/57 32/54 51/55 5/57 24/53 43/54 

24-25 23/51 43/51 17/53 23/53 14/53 46/54 51 61/52 44/53 62/54 

34-32 54/46 7/46 42/43 14/43 54/43 63/44 42/46 64/47 34/43 71/44 

34-32 33/41 3/41 7/43 34/43 45/43 74/44 46/42 3/42 25/44 74/44 

44-42 16/37 42/36 43/33 5/33 2/34 46/34 7/17 47/37 3/34 33/34 

44-45 33/32 25/32 54/34 76/33 74/34 22/35 22/33 26/33 63/34 24/35 

54-52 766/27 53/27 4/24 23/24 27/32 54/32 71/23 31/23 57/32 23/32 

54-52 55/23 24/23 35/25 24/44 64/25 77/25 32/24 23/24 14/26 17/26 

64-62 23/14 45/13 33/21 17/22 3/21 33/21 55/22 42/14 44/22 44/21 

64-65 64/15 31/14 47/17 45/16 25/17 26/17 45/17 37/16 54/13 73/17 

74-72 54/11 33/12 6/14 54/12 23/14 22/13 41/13 35/12 45/14 17/14 

74-75 12/3 25/7 21/11 34/4 2/11 46/4 44/12 43/3 26/11 24/12 
+32 24/6 64/4 44/3 53/4 73/7 24/7 3 4/5 31/7 12/7 

 
ه يدر بدو تولد زنان در ناح يد به زندگين اميشترين بيهمچن

ه ين آن در ناحيسال، و کمتر 31/77جم، -ريد -کنگان

 سال، برآورد شده است. 42/74بوشهر،

گانه و  5 يت نواحيدر بدو تولد جمع يد به زندگيام

 1 نمودار در 1342و  1335ن استان بوشهر در سال يهمچن

در بدو تولد در سال  يبه زندگد ين اميشتريآماده است. ب

 32/74ه دشتستان )يب مربوط به ناحيترت به 1342و  1335

 باشد.  يم سال( 25/77) يدشت-ه تنگستانيسال( و ناح

اميد به زندگي در بدو تولد مردم استان بوشهر به تفكيک 

 1342و  1335گانه در سال 5شهري و روستائي در نواحي 

ست. کمترين و بيشترين نمايش داده شده ا 2در نمودار 

اميد به زندگي در بدو تولد جمعيت روستائي در سال 

سال، و  12/75ديلم، -ناحيه گناوه ترتيب در به 1335

سال، برآورد شد. همچنين  21/71تنگستان، -دشتي

بيشترين و کمترين اميد به زندگي در بدو تولد در جمعيت 

جم،  -دير -ترتيب درناحيه کنگان به 1342روستائي سال 

 سال، بوده است. 22/75سال، و در ناحيه بوشهر،  53/35
 

 
 

ک ياستان بوشهر به تفك يدر بدو تولد نواح يد به زندگيسه امي( مقا1نمودار 

 1342 و 1335 يها سال
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استان  ييو روستا يت شهريدر بدو تولد جمع يزندگبه  ديامسه يمقا (2نمودار 

 1342 و1335  يها گانه در سال 5 يک نواحيبوشهر به تفك

 

 بحث
در بدو تولد مردم  يد به زندگين مطالعه امياساس ا بر

 2/73 بيترت به 1342و  1335استان بوشهر در سال 

سال  75/75( و 11/75و زنان  12/71سال )مردان 

ن در يهمچن ( بوده است.53/76و زنان  43/74)مردان 

در بدو تولد مردان و زنان  يد به زندگي، ام1342سال 

ت يکل جمع سال و در 42/1سال و  33/3ب يترت هب

 افته است.يش يافزا 1335سال نسبت به سال  55/2

در  يد به زندگيران، اميبراساس اطالعات مرکز آمار ا

و  1/71در مردان  1335ران در سال يبدو تولد مردم ا

در  1342سال بوده است که در سال  1/73در زنان 

ش يسال افزا 6/74ه در زنان ب سال و 1/72مردان به 

د يام 1335ن اساس در سال ي(. بر ا11) دا کرده استيپ

در بدو تولد مردان استان بوشهر با مردان کل  يبه زندگ

در بدو  يد به زندگيام يکشور تفاوت نداشته است ول

 يحال شتر بوده است. دريسال ب 21/2تولد زنان بوشهر 

مردان در بدو تولد  يد به زندگيام 1342که، در سال 

سال از معادل آن در کل  43/1سال و زنان  33/2

 کشور باالتر بوده است.

د يبهداشت، ام يسازمان جهان 2213 اساس گزارش بر

 72سال )مردان  73ران يدر بدو تولد مردم ا يبه زندگ

ج يبا نتا ي( که تفاوت چندان12) ( بوده است75و زنان 

 ندارد. 1342ران در سال يمرکز آمار ا

د به يام 1337نژاد و همكاران، در سال  در مطالعه فرشته

سال )مردان  43/77در بدو تولد مردم تهران  يزندگ

( که در 13( محاسبه شده است )46/74و زنان  53/74

 1342در بدو تولد سال  يد به زندگير اميسه با مقاديمقا

 45/2باشد )در مردان  يشتر ميسال ب 23/2مردم بوشهر 

 است(. شتريسال ب 43/3در زنان سال کمتر و 

مختلف  يها ن مطالعات انجام شده در استانيطبق آخر

د به يبخش و همكاران ام اساس مطالعه فرح کشور، بر

جان يت استان آذربايدر بدو تولد در جمع يزندگ

سال بوده  25/71ت يدر کل جمع 1336در سال  يشرق

و  ياساس مطالعه خوشحال ن بريهمچن (.14) است

در بدو تولد  يد به زندگيران در استان همدان امهمكا

 سال بوده است 25/71ت يکل جمع در 1335سال  در

د به يو همكاران، ام ياساس مطالعه احمد بر (.15)

 ياريدر بدو تولد در استان چهارمحال و بخت يزندگ

سال )مردان  24/72ب يترت به 1333و  1335در سال 

و  14/72)مردان سال  72/73( و33/75و زنان  14/72

 (.16) ( بوده است75/ 33زنان 

که توسط پورملک و همكاران در  يدر مطالعه کشور

در بدو  يد به زندگيانجام شد، برآورد ام 1332سال 

 سال بود 13/62ت يکل جمع يران برايتولد مردم ا

در بدو تولد  يد به زندگي(. در مطالعه حاضر ام17)

سال از آن  27/11، 1335مردم استان بوشهر در سال 

 شتر بوده است.يب

در بدو تولد مردان و زنان در  يد به زندگيسه اميدر مقا

د به ي، زنان ام1335ه استان بوشهر در سال يناح 5

ن يشترينسبت به مردان داشتند. ب يباالتر يزندگ

ن تفاوت يسال و کمتر 64/5تفاوت در شهر بوشهر با 

ده است. سال بو 23/1جم با -ريد -ه کنگانيدر ناح

د به ين اميشترين در کل استان، زنان دشتستان بيهمچن

سال، را داشتند. در سال  31/75 در بدو تولد، يزندگ
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در بدو تولد  يد به زندگيه اميناح 5ز زنان ين 1342

ن تفاوت ين ايشترينسبت به مردان داشتند که ب يباالتر

ن يسال و کمتر 34/2جم با  -ريد -ه کنگانيدر ناح

باشد و در  يسال م 13/2ه دشتستان با يناح تفاوت در

ن يشتريجم ب -ريد -ه کنگانيز زنان ناحيکل استان ن

 در بدو تولد را داشتند. يد به زندگيام

ه استان يناح 5در بدو تولد  يد به زندگيسه اميدر مقا

ه ي، به جز ناح1335نسبت به  1342بوشهر در سال 

در  يزندگد به يام يجم، در تمام نواح –ريد -کنگان

دا کرده است. يش پيشتر از زنان افزايبدو تولد مردان ب

در بدو تولد زنان  يد به زندگيدر شهر بوشهر ام يحت

شده است.  1335کمتر از سال  23/2، 1342در سال 

در بدو تولد  يد به زندگين تفاوت امين و کمتريشتريب

ه يناح سال و در 34/5ب در دشتستان با يترت مردان به

 ش وجود داشت.يسال افزا 43/1جم با  -ريد -کنگان

 يت شهريدر بدو تولد جمع يد به زندگيسه اميمقا در

 -يه دشتي، به جز ناح1335در سال  ييو روستا

در بدو تولد  يد به زندگيام ير نواحيتنگستان، در سا

ه يبود. ناح يت شهريشتر از جمعيب ييت روستايجمع

-يدشت هين و ناحيشتريسال ب 14/2دشتستان با 

 يد به زندگين تفاوت اميسال، کمتر 65/1تنگستان با 

را داشتند.  ييوروستا يت شهرين جمعيدر بدو تولد ب

تنگستان، در  -يه دشتيز، به جز ناحين 1342در سال 

ت يدر بدو تولد جمع يد به زندگيام ير نواحيسا

د به ين تفاوت اميشتريبود. ب يشتر از شهريب ييروستا

جم با  -ريد -ه کنگانيناح د دردر بدو تول يزندگ

 ش بود.يسال افزا 77/3

ت يدر بدو تولد جمع يد به زندگيش امين افزايشتريب

ه يدر ناح 1335نسبت به سال  1342سال  يشهر

ه ين آن در ناحيسال و کمتر 23/6تنگستان با  -يدشت

ن يسال بوده است. همچن 25/2جم با  -ريد –کنگان

ت يدر بدو تولد جمع يد به زندگيش امين افزايشتريب

ه يدر ناح 1335نسبت به سال  1342سال  ييروستا

 سال بود. 37/4جم با  -ريد -کنگان

د به ي، ام1342تا  1335 يها سال ياستان بوشهر ط در

ش داشته يدر بدو تولد زنان کمتر از مردان افزا يزندگ

در بدو تولد  يد به زندگيام يطور کل هچه ب است اگر

رسد در  يردان بوده است. لذا به نظر مزنان باالتر از م

 يد به زندگيش اميثر بر افزاؤ، عوامل ميط فعليشرا

م يرمستقيج غياز نتا يكيزنان با مردان متفاوت است. 

در طول زمان و  يد به زندگيرات امييمطالعه روند تغ

ع عوامل يت عدالت در توزيرعا يمكان، بررس

مت جامعه ثر بر سالؤم يو فرهنگ ي، اقتصادياجتماع

 ينواح ين برخياد بيباشد. لذا با توجه به اختالف ز يم

ن عوامل در يع ايرسد عدالت در توز ياستان به نظر م

د به يمثال، ام يمحقق نشده است. برا يهمه نواح

تنگستان در سال  -يت دشتيدر بدو تولد جمع يزندگ

ت يش و جمعين افزايشتريب 1335نسبت به سال  1342

ن يش را داشته است. همچنين افزايترلم کميد -گناوه

سال از  2ز در کل استان در هر يه بوشهر نيمردم ناح

در بدو تولد برخوردار بودند.  يد به زندگين اميکمتر

ر ينظ يمانند مهاجرت و عوامل اقتصاد يد عوامليشا

بر شاخص  يتجار يها ت گمرک و بنگاهيکاهش فعال

ثر ؤتلف ممخ ينواح در بدو تولد در يد به زندگيام

ق يسه و تطبيجهت مقا يا مطالعه يباشند. البته با طراح

استان با  يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد يها شاخص

در بدو تولد مناطق مختلف حاصل از  يد به زندگيام

از علل  يتر ل جامعيتوان به تحل ين مطالعه، ميا

در بدو تولد مردم استان بوشهر  يد به زندگيرات امييتغ

 د.يت رسيک جنسين، مكان و به تفكدر طول زما

 ن مطالعه، استفاده از آماريا يها تياز محدود يكي

 باشد که هر يها م ر سازمانيشده توسط سا يآور جمع
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عالوه  ها قابل اصالح نبوده است. به گونه اشكال در آن

استان، امكان  يها شهرستان يت کم برخيل جمعيبه دل

ک يكاين يبدر بدو تولد  يد به زندگيسه اميمقا

 5 يم استان به نواحيها وجود نداشت. تقس شهرستان

ن مشكل بود اگرچه يا يبرا يعمل يگانه راه حل

کامل  ينده برابريعنوان تنها نما توان مجاورت را به ينم

 يها شهرستان يو فرهنگ ياقتصاد -يط اجتماعيشرا

 مختلف دانست.
 

 يسپاس و قدردان
 يپزشك ياريستنامه دوره د انين مقاله حاصل پايا

سندگان يباشد. نو يان ميدکتر شهرام سرافراز ياجتماع

سته معاونت يشا يدانند که از همكار يبرخود الزم م

استان بوشهر و  يدانشگاه علوم پزشك يمحترم بهداشت

خصوص کارشناسان واحد  هکارشناسان آن حوزه ب

ها و واحد آمار سرکار  شبكه يگسترش و هماهنگ

  رخنده، سرکار خانم ماه منظرالن فيس خانم دکتر

ت تشكر و يسرکار خانم مژگان منفرد نها و يبرم شور

محترم  ن از معاونتيعمل آورند. همچن هرا ب يقدردان

بوشهر به خاطر  يدانشگاه علوم پزشك يپژوهش

 گردد.  يم ين پژوهش سپاسگزاريا يت ماليحما
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Abstract 

Background: Life expectancy at birth is the number of years a neonate can survive, in a stable condition 

of mortality. Life expectancy is one of the key indicators of health that reflects the health, culture and 

socio-economic condition of society. The present study was to assess changes in life expectancy at birth in 

districts of Bushehr  province in 2006 and 2011. 

Material and Methods: This cross- sectional study was based on mortality statistics data for the years 

2006 and 2011 gathered by statistics unit of Health deputy of Bushehr University of Medical Sciences. 

The present study examined changes in life expectancy at birth in Bushehr province at the district level in 

a period from 2006 to 2011.On the basis of geographical proximity, nine counties of Bushehr province 

was divided into five regions. The life expectancy at birth by sex and urban/rural distribution was 

calculated by the direct method. The Recommended method of WHO was used to calculate life table. 

Results: Life expectancy at birth was 73.2 years (71.10 for men and 75.11 for women) in 2006. The 

highest calculated life expectancy, 74.63 years, was belonged to Dashtestan region and the lowest was 72 

years in Bushehr region. In 2011, life expectancy at birth of  Bushehr province was 75.75 years (74.98 for 

men and 76.53 for women). Dashti- Tangestan region had the highest one, 77.05 years, and Bushehr 

region had the lowest life expectancy, 74.30 years. 

Conclusion: It seems that increase in life expectancy at birth is more prominent in men than women in the 

5 year period of 2006- 2011. Considering the difference in life expectancy at birth between five regions, it 

seems that calculated life expectancy would be a good indicator to reflect the unequal distribution of 

health and  socioeconomic facilities in different regions of Bushehr  province. 
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