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  پيشگفتار

ن و زنان استان بوشهر محاسبه شده است جهت محاسبه اين در مطالعه حاضر شاخص اميد زندگي براي مردا

رود فردي زنده بماند نياز به داشتن اطالعاتي درباره تعداد  هايي است كه اميد مي شاخص كه بيانگر تعداد سال

هاي  آمار مرگ و مير رده .باشد هاي فوق مي هاي سني پنج ساله و جمعيت هر كدام از رده مرگ و مير رده

  . هاي سني از سايت مركز آمار ايران اتخاذ گرديده است ره ثبت احوال و جمعيت گروهادا سني از

  

  

  سپاسگزاري

دكتر انصاري معاون آمار و انفورماتيك و آقاي جاويدي آزاد كارشناس مسئول آمار و با تشكر ويژه از آقايان 

  .نب در ارائه آمارهاي الزم داشتنداي با اينجا انفورماتيك اداره ثبت احوال استان بوشهر كه همكاري صميمانه
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  خالصه گزارش 

اين . شود سواد به عنوان شاخص توسعه تلقي ميهاي درآمد سرانه و  در كنار شاخص زندگي اميد

ين شاخص فراتر از شاخص شاخص به شدت متاثر از مرگ در سال اول زندگي است به همين دليل ا

در  .مرگ كودكان زير يك سال نمايانگر وضعيت بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي يك جامعه است

هاي مورد نياز  داده .از جدول طول عمر استفاده شده است زندگي اميداين مطالعه براي محاسبه 

 1390ي سال باشد كه در نتايج سرشمار مطالعه يكي جمعيت استان به تفكيك سن و جنس مي



 ۵

هاي سني و جنسي است كه از اداره كل ثبت احوال استان اخذ  گروه آمده و ديگري مرگ و مير

  . گرديده است

 76/75برابر با  90استان بوشهر در سال  اميد زندگينتايج به دست آمده حاكي از آن است كه 

همچنين . است 91/75ر با و براي زنان استان اين ميزان براب 91/74مردان استان  باشد كه براي مي

و در مردان مربوط به  91/87بيشترين اميد زندگي در زنان مربوط به شهرستان جم با ميزان 

مطالعات پيشين نشانگر اين مسئله است كه اميد زندگي جهان  .باشد مي 12/87شهرستان كنگان با 

باشد كه مقدار  مي 7/78با برابر  2011و اميد زندگي آمريكا در سال  02/76برابر با  2006در سال 

 82و از اميد زندگي ايران در سال  ندارداين مقادير  ر تفاوت زيادي بابدست آمده براي استان بوشه

  . سال بوده است بيشتر است 17/73و براي زنان  09/70كه براي مردان 

  

  ، جمعيت، استان بوشهراميد زندگي :واژگان كليدي
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 :مقدمه   

رود از بدو تولد و  هايي است كه انتظار مي ر بدو تولد عبارت است از متوسط تعداد سالاميد به زندگي د

تحت شرايط جاري مرگ و مير، فردي زنده بماند و اين شاخص بيانگر وضعيت بهداشتي، اجتماعي و 

  .]1[است اقتصادي يك جامعه

تواند چشم انداز كلي  كشور ميهمجوار يا  هاي برآورد شاخص فوق در استان بوشهر و مقايسه آن با استان

اين استان را در مقايسه با ساير مناطق مشخص نمايد و آگاهي از آن جهت ارزشيابي كارهاي انجام شده 

طول عمر و برآورد اميد به لذا هدف اين مطالعه تهيه جدول . ريزي براي آينده ضروري است و برنامه

هاي دشتستان، تنگستان،  ن استان بوشهر و شهرستانبراي مردان و زنا 1390زندگي در بدو تولد در سال 

  .باشد ميدشتي، دير، كنگان، جم، گناوه، ديلم و بوشهر 

 كرد، خواهد عمر آمده دنيا به زنده نوزاد كه يك است سالهايي متوسط معرف تولد بدو در زندگي به اميد

 به اميد. باشد حال زمان يها انسان مانند زندگي آينده سالهاي براي او احتمال مرگ اينكه شرط به

 متوسط طور به ساله 65 مرد يك كه مشخص نمود مثالً و كرد محاسبه سني هر براي توان مي را زندگي

 انسانهاي آينده مانند در نيز او مرگ احتمال الگوي اينكه شرط به البته . كرد خواهد عمر ديگر سال چند

  ]. 2[باشد فعلي باالي به سال 65

شود، بانك  سواد به عنوان شاخص توسعه تلقي ميهاي درآمد سرانه و  ر كنار شاخصاميد به زندگي د

جهاني شاخص توسعه انساني را بر اساس اين سه نشانگر محاسبه كرده است و آنها را بر پايه اين 

اين شاخص به شدت متاثر از مرگ در سال اول زندگي است به همين دليل . نمايد بندي مي شاخص رتبه

فراتر از شاخص مرگ كودكان زير يك سال نمايانگر وضعيت بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي  اين شاخص

   .]3[يك جامعه است

هاي مرزي كمتر از  است كه در همه استان براي كل كشور محاسبه شده 2/69اميد به زندگي  75در سال 

و كمترين  9/66ستان با هاي مرزي مربوط به استان خوز اين مقدار است، بيشترين مقدار در بين استان
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كمترين اميد به زندگي در . سال است 61مقدار مربوط به استان سيستان و بلوچستان با اميد به زندگي 

دستان و ايالم است هاي سيستان و بلوچستان، كر ها نيز در اين سال به ترتيب متعلق به استان بين استان

   .]4 [ بهي دارندكه از نظر سواد و هزينه ناخالص سرانه نيز وضع مشا

 

  :مروري بر   مطالعات قبلي  

 75سال و در سال  69سال و براي زنان  66براي مردان  65در سال  ميد به زندگي در بدو تولد كشور را

پور ملك و همكاران در سال  همچنين ].5[است هدمبه دست آ 4/73و براي زنان  7/70براي مردان 

 .]6[برآورد كردند 17/73و اميد به زندگي زنان را    09/70اميد به زندگي مردان را  1382

 02/76برابر  2006ميانگين اميد به زندگي جهان در سال  57- 58هاي  با توجه به فصلنامه جمعيت شماره

سال ختم  5/78شروع شده و در آمريكاي شمالي به  8/52در قاره آفريقا از  سال است كه اين ميزان

بر . باشد سال مي 75سال و در اقيانوسيه و اروپا  68ي در بدو تولد در آسيا همچنين اميد به زندگ. شود مي

و در چين،هنگ كنگ، سوئد،  6/82هاي اميد به زندگي در ژاپن  طبق همين فصلنامه حداكثر تعداد سال

هاي اميد به زندگي  و حداقل تعداد سال. باشد سال مي 81ئيس، ايسلند، سن ماريو و استراليا هر كدام سو

 باشد كه همگي در قاره آفريقا قرار دارند مي 4/42و زامبيا  1/42، موزامبيك 6/39ر كشورهاي سوئيزرلند د

]7[. 

سال  71و  5/70به ترتيب  85فالح زاده و همكاران اميد به زندگي مردان و زنان استان يزد را در سال 

  .]8[محاسبه كردند

و براي زنان مقدار  47/68مردان استان همدان را  اميد به زندگي 85خوشحالي و همكاران نيز در سال 

   ].9[به دست آوردند 81/70

توان فهميد كه شاخص فوق در ايران گرچه كمتر از كشورهاي توسعه  با نگاهي اجمالي به ارقام فوق مي

از كشورهاي فقير آفريقايي است ولي به ميانگين جهاني نزديك است و اين شاخص يافته و بسيار بيشتر 

تواند بعنوان معياري براي سنجش توسعه يافتگي تلقي  داشته است ميعودي صتقريباً سير  65از سال كه 
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تواند باعث كاهش مرگ و مير شده و اميد به زندگي را  درماني مي- از طرفي توسعه شبكه بهداشتي. شود

مات تواند نمودي از تفاوت سطح خد پس مقايسه شاخص فوق در مناطق مختلف مي. دهد افزايش

  .ها باشد بهداشتي و توسعه يافتگي آن

هاي خاص  كه نيازمند اتخاذ سياستاستباال بودن تعداد جمعيت سالمند  بر يلبه زندگي دل باال بودن اميد

هاي سيستم سالمت را با اشكال مواجه كند  ريزي برنامه تواند بهداشتي است، ناآگاهي از اين شاخص مي

  .  سازد تر مي د به زندگي را مشخصكه لزوم توجه و محاسبه شاخص امي

  

  :ها   مواد و روش

يكي از . شده استانجام  1390اين مطالعه از نوع توصيفي و با استفاده از اطالعات مرگ و مير سال 

محاسبه جدول طول عمر در يك جامعه با . هاي محاسبه اميد به زندگي استفاده از جدول طول عمر است روش

كه . باشد از اندازه جمعيت و تعداد مرگ در در هر سن يا گروه سني در طول يك سال امكانپذير مياطالع 

 هاي فوق نيز گروه آمار جمعيت واز اداره ثبت احوال استان بوشهر  مربوط به مرگ و مير ويژه سني اطالعات

  . ده قرار گرفتمورد استفا دسترس است سايت مركز آمار ايران در در 1390بر اساس سرشماري كه 

وارد شده و با برنامه نويسي در  EXCELاطالعات به دست آمده از سايت مركز آمار و ثبت احوال در نرم افزار 

را به خود اختصاص جدول اين اميد زندگي ستوني از كه  يافتيماين نرم افزار به يك جدول طول عمر دست 

  . دهد مي

  :آيد به دست مي  EXCELبا برنامه نويسي در نرم افزارهاي زير  جدول طول عمر با استفاده از شاخص

i : گروه سنيiام  

iα :ضريب تصحيح براي اميد به زندگي  

ip : جمعيت وسط سال در گروه سنيiام  

iD : تعداد مرگ در گروه سنيiام  

in :هاي مربوط به گروه سني  سالiام  
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  :  ها   يافته

  

 1 هاي در جدول هاي سني براي مردان و زنان گروه هاي آن به تفكيك اميد زندگي استان بوشهر و شهرستان

  .ديد 1توان در شكل  آمده است، همچنين نمودار ستوني مربوط با آن را با مقايسه زنان و مردان مي 2و 
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