
 ي اردبيـلــي دانشگاه علـوم پزشكــي پژوهشــمجله علم
 

  217 تا 210 ، صفحات1388پاييز ، سومدوره نهم، شماره 
  

  1350- 86 ي سالهايطدر ايران ر يم مرگ و يشاخص هاتغييرات روند 
  

  3ي، دكتر رضا حبيب2انوشيروان كاظم نژاد دكتر ،1يفيروز امان
  

   و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اردبيله تربيت مدرس تهراندانشجوي دكتراي آمار زيستي دانشگا 1
   E-mail: kazem_an@modares.ac.ir  ، تهران، ايراناستاد گروه آمار زيستي دانشگاه تربيت مدرس تهران:  نويسنده مسئول2

   ايراني اسالمي جمهوريبانك مركزاستاديار گروه آمار  3

  1/10/88 :پذيرش        13/12/87: دريافت
  

   مقدمه
ن يدر ا. است تهايجمع يمطالعه آمار يشناس تيجمع

مانند تولد، ( مهم يگر آمارهايع و ديدانش تراكم، توز
 ييها بخش. شوند ي ميبررس)  غيرهمرگ و ،ازدواج

اند  افتهي ياريت بسيكه امروزه اهمن دانش ياز ا
 ت و توسعهين جمعي، رابطه بتيانفجار جمع عبارتند از

م خانواده، تراكم شهرها، ي، اثر تنظياقتصاد
 نها به مطالعهيافزون بر ا  ويرقانوني غيها مهاجرت

ها در  رات آنييو تغ تهايجمع عياندازه، ساختار و توز
 يخوردگ سال ، ومهاجرت ،مرگ ،تولد پاسخ به

 يها برا  در كمك به دولتيشناس تيجمع .پردازد يم
  داردياريكاربرد بس يابيبازار توسعه و يزير برنامه

 وقايع يهم در جمعيت شناسم و ي اصلياز بحثها. ]1[
 ، رگ، متولد  باشد كه عبارتند ازي چهارگانه ميحيات

ع يوقا توان گفت كه ي مي عبارتبه. ازدواج و طالق
د ن باشي ميت شناسيجمعمهم  ي جزو شاخصهاياتيح

  چكيده 
علل مرگ و مير در  جامعه، آمار و هم در برنامه ريزي هاي مربوط به سالمت هريكي از مولفه هاي م :زمينه و هدف
براي برنامه ريزي هاي  بااليي مير در هر كشوري مي تواند از اهميت دانستن الگوي تغييرات مرگ و. آن جامعه است

 سال گذشته مورد بررسي 36در طول   مرگ و مير در ايرانالگويدر اين مطالعه روند تغييرات . برخوردار باشدكشوري 
  .گرفته استو تحليل قرار 

در فاصله ثبت شده در سازمان ثبت احوال كشوري متوفي  9740656اطالعات مربوط به   در اين مطالعه:روش كار
 مرگ و مير، الگوي كليزماني  براي آناليز روند تغييرات. قرار گرفته است  مورد بررسي و تحليل1386 تا1350سالهاي 

اطالعات در .  استفاده نموديمهاي گرافيكي و مقايسه تغييرات روند مرگ ومير ثبتي طي سالهاي مورد بررسياز روش 
  .نرم افزار آماري اكسل تجزيه و تحليل شدند

كل % 1/61همچنين . مرگ و مير هاي ثبتي در مناطق روستايي و بقيه در مناطق شهري رخ داده بود% 4/60 : يافته ها
 1000 نفر به ازاي هر 13شاخص مرگ و مير خام بر اساس آمارهاي موجود از . ان اتفاق افتاده بودموارد مرگ در مرد

همچنين شاخص اميد به .  كاهش داشته است1385-90 نفر در سالهاي 5 به رقم 1350- 55تولد زنده در سال هاي 
 طي سالهاي 71 به رقم 1350- 55 طي سال هاي 2/55زندگي طي سال هاي مورد بررسي روند صعودي داشته و از رقم 

  .  رسيده است90-1385
و شاخص مرگ و مير طي سالهاي مورد بررسي به طور كلي تغيير يافته  نتايج نشان دادند كه الگوي مرگ و :نتيجه گيري

در توسعه شاخصهاي سالمت و ارتقاء سطح بهداشت مير خام با روند نزولي و اميد به زندگي با روند صعودي بيانگر 
  .  باشدر ايران ميكشو

  سازمان ثبت احوال، آمار ثبتي،ميرالگوي مرگ و،ميرمرگ و شاخص هاي:يكليدكلمات 
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مسايل فراواني ر ي تحت تاثي متمادي سالهايكه ط
ع به نوبه ين وقايش ايرد و كاهش و افزاي گيقرار م
ت ي كشوري جمعي هايزيتواند در برنامه ر يخود م

چه . گردد ي كشوريالگوبوده و منجر به تغييرل يدخ
 يزي تواند در برنامه رين الگوها مي شناخت ا كهبسا
 ي تا حاال بررس.مهم باشدنيز ينده آ براي يتي جمعيها

ميزان افزايش يا كاهش جمعيت بر اساس ميزان 
و درصد جمعيت به صورت و تعداد تغييرات جمعيت 

 توانست در يمقايسات ساالنه بوده كه اين روش نم
 دهد و چه بسا كه  را نشاني ميزان تغيير واقعيمواقع

ر يل روند مرگ ومي تحليند برايدر طول كل فرا
 همه افراد يجمعيت فرض بر اين بود كه الگو برا

 ها و مطالعات ي بر اساس بررسي ولاشديكسان ب
 آمار معلوم شده كه الگوها ي مختلف و بررسيميدان

  به زمان ديگري به مكان ديگر يا از زمانيبا هم از مكان
 و مرگ بروز علل و الگو شناسايي. متفاوت است

 ترين مناسب از يكي ساز آن، سبب عوامل با مقابله

 منظور .بشراست عمر طول افزايش براي راهبردها

جامعه  در مرگ الگوي بايد طوالني عمر تامين
 زودرس مرگ علل با مقابله براي و شود شناسايي

 معتبر اطالعات. گردد مقابله آنها و با انديشيده چاره

 تغييرات و مير مرگ و روند شرح و مرگ علل از

 ريزي، مديريت، برنامه مباني ترين اساسي از يكي آن

  . ]2[كشورهاست  تمام در بهداشت بخش ارزشيابي
 با پزشكي وآموزش درمان بهداشت وزارت در ايران

 انجام برنامه هايي با و احوال ثبت سازمان مشاركت

 و يعلت اساس بر مرگ موارد ثبت منظور به
 مهمي قدم  شدگان، فوت اي شناسنامه هاي مشخصه

 روند پايش و كشور در مير و مرگ تعيين الگوي در

 از شدن مند بهره آن ما حصل كه است برداشته آن

 هاي اجراي برنامه و طرح تدوين، براي آن نتايج

بهداشت  به مربوطه هاي برنامه زيابي اي ارمداخله
 و مير و مرگ الگوي ناساسيش. بود خواهد عمومي
 و بهداشتي هاي اولويت« تعيين به آن روند پايش

و  بهداشت هاي بخش اولويت و منابع تخصيص

 مر اصلي عوامل بردن بين به از همچنين و » درمان

شناختي  گيري همه پژوهش و زودرس هاي گ
هدف از انجام مطالعه . ]3-5[ نمود خواهد كمك

مير  وروند تغييرات شاخص هاي مرگ حاضر بررسي 
مير  در ايران و مقايسه آن با شاخصهاي مرگ و

-86طي سالهاي  و جهان هاي مديترانه شرقيكشور
  . مي باشد1350

  
 كار روش

اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي در قالب مطالعات 
ميداني و كتابخانه اي بوده كه بر روي كليه متوفيان 

 فاصله درسازمان ثبت احوال كشور ثبت شده در 

روش  .شد انجام 1386 تيغال 1350 يسالها
اطالعات مورد  گيري از نوع كل شماري بوده و نمونه

 مطالعات ،يداني م هايين مقاله با بررسي اياز براين
 موجود در ي ثبتي آمارهاي و بررسيكتابخانه ا

 يو سالنامه ها سازمان ثبت احوال كل كشور يگانيبا
 يثبت يآمارها. بدست آمد مركزآمار ايران يآمار

 اميد به و مرگ ومير خام هايبه همراه شاخص 
 ي جهاني قرار گرفته و با آمارهاي بررسمورد يزندگ

داده ها .  مقايسه شدندي مديترانه شرقيو كشورها
در نرم افزار آماري اكسل به صورت رسم جداول و 

  .نمودار آناليز شدند
  
   ها افتهي

در % 4/60 ي مورد بررسيرهاياز كل مرگ وم
 رخ داده يشهرمناطق در % 6/39 و ييروستا مناطق

  .بود
در مردان و  % 63 يي روستاير هاي من مرگ وي از ب

زان در يهمچنين اين م .بقيه در زنان اتفاق افتاده بود
 زنان ي مردان و بقيه برايبرا% 60 برابر ينقاط شهر

اساس درآمد،  كشورها بر يم بنديبر اساس تقس .بود
ن و باال در سال ييط، پامد متوسآ با دريكشورها

ن ييمد پاآ با دري مشخص شدكه در كشورها2005
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به مير اولويت اول و دوم  از لحاظ تعداد مرگ و
 كرونر يهايماريمربوط به ب% 5/9و % 4/11ب با يترت
 با يو در كشورهاتحتاني  ي تنفسي و عفونتهايقلب
مربوط % 7/13و % 8/14ب با يمد متوسط به ترتآدر

 و در يقلب  و كرونري سكته مغزيهايماريبه ب
 قلب و ي كرونريهايماريمد باال بآ با دريكشورها

به . بود% 5/9 و %9/16ب با ي به ترتيسكته مغز
ن، متوسط و باال ييمد پاآ با دريكه در كشورهايطور

مرگ ون نفر يلي م2/2 و 6، 6ب با يها به ترتيمارين بيا
   .قرار دارندت ير ساالنه در اولويم و

ا حدود ي در كل دن1387مار سال آن بر اساس يهمچن
 324718با ون فوت وجود داشت كه ايران يلي م5/49

بين   دردنيا يكل فوتها% 66/0 در حدود ينفر فوت
مار مرگ آ از لحاظ 98ه رددر  كل كشورهاي جهان

 قرار داشت كه بر اساس آمار مربوط ير كشوريم و
ل تا سوم  اويه هادها ريماري از بير ناشيبه مرگ وم

 عروق يهايماريا مربوط به بير در دنيم مرگ و
با ) آنفوالنزا (يو پنومونسكته مغزي كرونر قلب، 

 عروق كرونر يهايماريران مر بوط به بيو در ا% 7/33
بوده % 1/37 با سكته مغزي و يقلب، تصادفات جاده ا

ت ي موجود جمعيمارهاآن بر اساس يهمچن. است
 6ش از ي به ب1955ال ارد در سيلي م8/2ا از يدن
 80 در حدود يشي و با افزايارد در سال جاريليم
ارد در سال يلي م8ش از يون در هر سال به بيليم

   .دي خواهد رس2025
ت در روستاها و در يجمع% 68، حدود 1955در سال 

ن رقم ي ا2025و در سال % 55ن رقم به ي ا1995سال 
سال از  65 يت بااليتعداد جمع .ديخواهد رس% 41به 

 2025ون در سال يلي م800 به يون فعليلي م390
 مرگ و% 40حدود  ،1955در سال  .ديخواهد رس

 سال، 5-19ن يب% 10 سال، 5ر ي زين بچه هايرها بيم
.  سال بودند65 يباال%  21 سال و 20-64ن يب% 28

 ين بچه هايبها ريم مرگ و% 21 فقط 1995در سال 
 خواهد %8 به 2025ن رقم در سال ي سال و ا5ر يز

 سال 65 ي بااليرهايم ن تعداد مرگ ويهمچن. ديرس

 خواهد 2025 در سال %63 به 1995در سال % 43از 
   .ديرس

 در كشور رتبه 1385 سال ي هايبر اساس آمار فوت
ر يم  مرگ وي اول تا سوم به لحاظ درصد بااليها

 و ي تهران، خراسان رضويمربوط به استانها
بوده است % 7و % 7/7، %5/14ب با يهرمزگان به ترت

ر خام در سال يكه بر اساس شاخص مرگ ميبه طور
 6/5 و 9/5، 9/5ب با يرتبه اول تا سوم به ترت1385

مربوط به به ترتيب  نفر 1000 هر ينفر به ازا
 ي و خراسان رضويجان شرقيذرباآ اصفهان، ياستانها

  . بوده است
 ثبت شده در ين بر اساس آمار كل مرگهايهمچن

 ي نفر به ازا2/5ر خام برابر يم زان مرگ ويشور مك
 1377 كه اين ميزان تا سال  نفر بوده است1000هر 

 .روند صعودي و بعد از آن سير نزولي داشته است
 مديترانه ي از بين كشورها1350-55 يدرسالها

مير خام   بيشترين و كمترين شاخص مرگ ويشرق
 نفر 1000 هر يبه ازا نفر 5 نفر و 28به ترتيب با 

كويت  افغانستان و يتولد زنده مربوط به كشورها
- 90 يدر سالهابرآوردي  كه اين آمار بوده است

 افغانستان و امارت ي مربوط به كشورها1385
 هر ينفر به ازا 1  ونفر 20 به ترتيب با يمتحده عرب

 همچنين ميزان مرگ . تولد زنده بوده است1000
 13با  1350-55 يادر سالهايران  ومير خام در كشور

 5برآورد  با 1385-90 يو در سالها 9نفر در رتبه 
قرار مير  از لحاظ ميزان مرگ و 11نفر در رتبه 

   .)2و1نمودار( داشت
 يدر كشورها مير ميانه شاخص مرگ و برآورد

 نفر 1000 هر ي نفر به ازا5/5 برابر يمديترانه شرق
  به لحاظ.)1جدول(  بوده است1385-90 يدر سالها

در كل برآوردي مير خام  مقايسه با آمار مرگ و
 نفر به 9 اين رقم برابر 1385-90جهان در سالهاي 

   .)1نمودار(  تولد زنده بود1000ازاي هر 
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 شاخص مرگ و ميرخام در كشورهاي مديترانه شرقي. 1جدول
  1385- 90  138- 85  1375- 80  1370- 75  1365- 70  1360- 65  1355- 60  1350- 55  مرگ و مير خام 

  20  22  22  23  23  24  25  28  افغانستان
  3  3  3  3  4  5  6  8  بحرين
  11  12  12  14  15  16  17  19  جيبوتي
  6  6  7  8  10  13  14  16  مصر

  5  6  6  7  8  11  12  13  ايران 
  9  11  10  10  7  8  9  12  عراق
  4  4  5  6  7  9  10  13  اردن 

  2  2  2  2  2  3  4  5  كويت 
  7  7  7  7  7  8  8  8  لبنان 
  4  4  4  5  5  11  13  15  ليبي

  6  6  6  7  9  11  13  16  موراكو
  3  3  3  4  5  8  11  15  عمان 

  7  8  9  10  12  13  14  16  پاكستان 
  4  4  5  7  6  9  14  17  فلسطين 

  2  3  3  3  4  5  9  12  قطر
  4  4  4  5  6  8  11  17  عربستان 
  17  19  20  24  20  21  23  24  سومالي
  10  11  12  13  14  15  17  19  سودان 
  3  4  4  5  6  7  9  11  سوريه 
  6  5  5  6  7  8  10  12  تانزانيا

  1  1  2  2  3  4  7  10  امارات متحده عربي
  7  9  10  12  14  17  21  25  يمن 

  ميزان مرگ ومير خام در ايران ، آسياي جنوب شرقي و جهان.1نمودار
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  1350-85ميزان مرگ ومير خام در كشورهاي مديترانه شرقي و جهان در سالهاي . 2نمودار 
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 از بين كشورهاي 1350-55همچنين درسالهاي 
مديترانه شرقي بيشترين و كمترين شاخص اميد به 

بوط  سال مر1/36 سال و 7/67زندگي به ترتيب با 
به كشورهاي كويت و افغانستان بوده است كه اين 

 مربوط به 1385-90 در سالهايبرآوردي آمار 
كشورهاي امارت متحده عربي و افغانستان به ترتيب 

  .  سال بوده است8/43 سال و7/78با 
 1350-55ميزان اميد به زندگي در ايران در سالهاي 

 با 1385-90 و در سالهاي 10 سال در رتبه 2/55با 
 از لحاظ ميزان اميد به 14 سال در رتبه 71برآورد 

ميانه شاخص اميد به برآورد . زندگي قرار داشت
 1/64زندگي در كشورهاي مديترانه شرقي برابر 

 به ).2جدول(  بوده است1385-90در سالهاي سال 
لحاظ مقايسه با آمار اميد به زندگي كل جهان در 

   . سال بود2/67 اين رقم برابر 1385-90سالهاي 

   به زندگي در كشورهاي مديترانه شرقيشاخص اميد. 2جدول 
  1385- 90  138- 85  1375- 80  1370- 75  1365- 70  1360- 65  1355- 60  1350- 55  اميد به زندگي 

  8/43  1/42  8/41  7/41  8/40  9/39  4/38  1/36  افغانستان
  6/75  8/74  9/73  6/72  8/70  1/69  6/65  3/63  بحرين
  8/54  4/53  2/53  6/51  50  8/48  5/46  4/44  جيبوتي
  3/71  8/69  2/67  7/63  8/59  56  3/53  1/51  مصر

  71  5/69  68  7/65  63  6/59  7/57  2/55  ايران 
  6/59  1/57  8/58  5/59  65  62  4/60  57  عراق
  5/72  3/71  8/69  68  9/65  7/63  1/61  5/56  اردن 

  6/77  9/76  2/76  2/75  2/74  3/71  3/69  7/67  كويت 
  72  71  3/70  3/69  9/67  67  1/66  4/65  لبنان 
  74  7/72  6/71  8/68  2/66  2/62  4/57  8/52  ليبي

  2/71  6/69  7/67  4/65  7/62  7/59  7/55  9/52  موراكو
  6/75  2/74  5/72  2/71  7/67  7/62  4/57  1/52  عمان 

  5/65  6/63  8/61  8/60  3/58  2/56  54  9/51  پاكستان 
  4/73  4/72  1/71  7/69  1/67  4/64  8/60  5/56  فلسطين 

  6/75  3/74  9/71  9/69  4/68  1/67  65  1/62  قطر
  8/72  6/71  5/70  8/68  3/66  63  7/58  9/53  عربستان 
  2/48  9/45  8/43  7/39  5/44  43  42  41  سومالي
  6/58  4/56  4/55  6/53  7/51  3/50  8/47  1/45  سودان 
  1/74  1/73  5/71  3/69  67  6/64  2/61  3/57  سوريه 
  9/73  73  72  70  9/66  1/64  8/59  6/55  تانزانيا

  7/78  8/77  2/76  7/73  3/71  6/68  2/66  2/62  امارات متحده عربي
  7/62  3/60  58  6/55  9/52  1/49  2/44  9/39  يمن 

  
  1386 علت عمده مرگ و مير در ايران و جهان سال 10رتبه بندي . 3جدول 

  علت مرگ و مير  ايران  جهان
 تعداد درصد

  رتبه جهاني
  تعداد  درصد

  رتبه ايران

نري قلببيماريهاي كرو  6/14  450/195/7  1  2/25  983/81  1  
  3  768/31  8/9  2  933/501/5  1/11 سكته 

  11  892/6  1/2  3  154/939/3  8 آنفوالنزا و پنوموني
  HIV(  9/5  116/917/2  4  2/0  544  48(ايدز 

  6  991/8  8/2  5  919/745/2  6/5 بيماري هاي ريوي
  7  682/8  7/2  6  390/868/1  8/3 اسهال
  27  290/2  7/0  7  877/564/1  2/3 سل

  8  157/8  5/2  8  851/268/1  6/2 كم وزني
  13  860/5  8/1  9  820/241/1  5/2 سرطانهاي ريه

  2  524/40  5/12  10  586/189/1  4/2 تصادفات جاده اي
    691/195  3/60    096/433/29  5/59  علت10جمع 

  98  718/324  66/0    408/441/49  100 جمع كل مرگها
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  بحث

ها بـر اسـاس مطالعـات       يماري آمار ب  يبا توجه به بررس   
 يهـا  يمـار يب از مـرگ  سـهم  مختلف معلوم شد كه

ـ كل ،يتنفـس  دسـتگاه  ،يوانگل يعفون  در يادرار و يوي

 به نسبتدر بين كل جمعيت كشور  اخير هايسال يط

 يهـا  يمـار يب از مـرگ  بـالعكس  و كاهش علل ريسا
 ي فشارخون و قلبيهايماريمثل ب خون گردش دستگاه
 قابـل  شيفزا ايسكته قلب و تصادفات سوانح، ،يعروق

  . ]6-8[  استهداشت علل ريسا به نسبت يتوجه
 رداريواگ يهايماريب  به ابتال كاهش كه گفت توان يم

 به منجر رداريواگ ريغ يها يماريب به ابتال شيافزا و

 نظـر  به. است شده ريم و مرگ علت روند راتييتغ

 ليبـدل  رداريواگ يهايماريب از مرگ كاهش رسد يم
 و كـشور  يدرمـان  يبهداشـت  شـبكه  از يبرخـوردار 

 ارائـه  يهـا  برنامـه  ياجـرا  و موقـع  به يها مداخله

 كـاهش  ،يطرف از. است بوده هياول يبهداشت خدمات

 ينيماشـ  و عمـر  طـول  شيافزا و ريم و مرگ عيسر
 و بـزرگ  يشـهرها  در خـصوص  بـه  يزنـدگ  شدن
ـ تغ ،يبـدن  يها تيفعال كاهش رس،پراست يزندگ  ريي
 را مردم آن رينظا و گاريس مصرف ،ييغذا عادات در
 رينظ ريواگ ريغ يها يماريب به ابتال معرض در شتريب

 وسـكته مغـزي    و يتصادفات جاده ا ،يعروق و يقلب
 از يناشـ  مـرگ  .است داده قرار آنها از يناش مرگ

 مورد يسالها تمام در ي عروقيقلب يهاي ماريب گروه

 آن از يبخـش  كه است بوده علت نيتر عيشا يبررس
 و ثبــت يمهــاانظ نقــصان از يناشــ توانــد يمــ

 توسط يقلب ستيا ثبت رينظ مرگ علل يده گزارش

 بـه  پزشكان موارد يبرخ در متأسفانه. باشد پزشكان

 عالمت كه را يقلب ستيا مرگ، يواقع علت ثبت يجا

 از و دنينما يم ثبت فوت يگواه در باشد يم مرگ

 دسـتگاه  يهـا  يمـار يب گروه در يقلب ستيا كه آنجا

 را گروه نيا سهم شود  يم يبند طبقه خون گردش
ـ ب         ش يفـزا ا. دهـد  يمـ  نـشان  يواقعـ  مقـدار  از شتري

 نـشانگر  ي غير واگيـر  ها يماريب از يناش يها مرگ

 رفتن باال ليقب ازها يماريب نيا يخطرزا عوامل شيافزا

ـ  مـصرف  روزانه، يمصرف يكالر  اشـباع ي هـاي  چرب

 گار،يسـ  اسـتعمال  وعيشـ  شيافـزا  تحرك، عدم شده،

 جامعه در ياجتماع ،ياقتصاد يها يدگرگون با همراه

ـ پ عيوسـ  اقـدام  بـا  كه. ]10،9[ است ـ اول يريشگي  و هي
 و مرگ از يا حظه مال قابل زانيم به توان يم هيثانو
 مشاهده كاهش.كاست مذكور يهايماريب علت به ريم

 ثبت دادن قرار پوشش تحت ليدل به تواند يم دهش

 به توجه با كه باشد ييروستا مناطق در ريم و مرگ

ـ  يهـا  يمـار يب خطـر  عوامـل  وعيش بودن نييپا  ،يقلب
ـ ا روسـتاها  در آن از يرناشيم و مرگ و يعروق  ني

 موجـود  يبررس مجموع در .است توجه قابل كاهش

 يكـشورها  همچـون ايـران   در كه است نيا از يحاك
 يقلب يهايماريب ،انهيخاورم و ترانهيمد شرق شرفته،يپ

 بـشمار  ياجتماع و يبهداشت عمده مشكل كي يعروق

 اسـت  شيافـزا  حـال  در بـسرعت  آن ابعاد كه روديم
 يبرا يعموم يها يآگاه شيافزا به ژهيو توجه. ]6[

 جـاد يا و آنهـا  اصالح يچگونگ و خطر عوامل يشناسائ

 افـراد  يزنـدگ  وهيش و ها عادت در مناسب راتييتغ

 كـاهش  جامعـه  كـل  در را خطـر  عوامل وعيش جامعه،
 عوامل وجود ليدل به كه يافراد نيهمچن. داد خواهد
ـ  يهـا  يماريب به ابتال معرض در خطر ـ عر ،يقلب  يوق
ـ طر از دارنـد  قـرار   يغربـالگر  مختلـف  يروشـها  قي

.  شـود  حـذف شناسايي شوند و عوامل خطر در آنهـا         
 ي مورد بررسـ   ين سالها يخرآ ي ط يتصادفات جاده ا  

 عيشـا  عامـل  نيدوم يعروق يقلب يها يماريب از بعد
ـ كـه در ا يبـه طور . است بوده ريم و مرگ  يران طـ ي
 كشور را   يكل مرگها  % 5/12ها  يمارين ب ي ا 1385سال  

ـ به خود اختصاص داده است كه در دن    ـ ا اي ن آمـار بـا   ي
  .]7[ ر قرار داشتيعلل مرگ وم10در رده  % 4/2

دهد ير كشور با جهان نشان م     يم رگ و مار م آسه  يمقا
ـ كه ا  ـ م  از لحـاظ تعـداد مـرگ و        98ران بـا رتبـه      ي ر ي

ا را دارد كــه يــر كــل دنيــمــرگ وم% 66/0درحــدود 
نـسبت بـه    ايـران    منجر به فـوت در       يهايماري ب يالگو

كسان بوده است كه بـه لحـاظ        ي % 70جهان در حدود    
 مـشابه بـا سـاختار    ي كـشور ي ساختار الگـو  يسه ا يمقا
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ـ . ]11[  باشد ي م يي جز يراتييا با تغ  ي دن يالگو ن يهمچن
ـ مـرگ وم  شـاخص    اسـتاندارد    زانيسه م يمقا ر خـام   ي

 نسبت بـه    8/5 نفر برابر با     1000 هر   ي به ازا  يكشور
 نفـر   1000 هـر    ي نفر به ازا   6/7 حدودا با    يمارجهانآ

ـ نشان داد كه از لحاظ مرگ وم       ـ ر خـام ن   ي ت يز وضـع  ي
ـ و ا ران نسبت به جهان بهتر اسـت        يكشور ا  ن نـشانگر   ي

ـ  ن ي در كشور در راستا    ي بهداشت يتوسعه شاخصها  ل ي
 ي بهداشــت و ســازمانهايبــه اهــداف ســازمان جهــان

ر خـام   يكه روند مرگ وم   يبه طور . مرتبط بوده است  
 هر  ي نفر به ازا   8/5 نفر به    13 با   1350-55 ياز سالها 

ـ  و ا  .ده است ي رس 1380-85 ي نفر در سالها   1000 ن ي
 و در كـل جهـان از        7 به رقـم     11ا از رقم    يسآالگو در   

ده ي رسـ  ي مـورد بررسـ    ي در سالها  9 به رقم    11رقم  
ا ير خام آسـ   ياست كه نشانگر باال بودن آمار مرگ وم       

ـ سه با كشور ا   يو جهان در مقا    . ]11[ ران بـوده اسـت    ي
ـ  م 1985همچنين آمارها نشان دادند كه تا سال         زان ي

 ا و جهـان   يايران بـاالتر از آسـ      ر خام كشور  يم مرگ و 
 به بعد اين روند كامال عـوض        1985 از سال    يبوده ول 

ـ م شده و سطح مرگ و     ـ ير خـام كـشور ايـران خ       ي  يل
ـ ا .ا و جهـان قـرار گرفتـه اسـت       يپايين تر از آس    ن در ي

 در كـشور    يد بـه زنـدگ    ي است كه شاخص ام    يصورت
 ي مـورد بررسـ    ي در سـالها   71 به رقم    2/55ران از   يا

ـ كه ب . ]5[ افته است يش  يافزا  يه شاخـصها  انگر توسـع  ي
ــفي و كيبهداشــت ــدگي ــ بهتــر مــردم و رعايت زن ت ي

ـ    . بوده اسـت   يل بهداشت عموم  يمسا ش ي همچنـين پ
 نـشان دادنـد كـه رونـد ميـزان      2050 ها تا سال     ينيب

مير خام بر اساس جمعيت مـورد مطالعـه در      مرگ و 

 سير  2025 ي ايران، آسيايي و جهان تا سالها      يكشورها
اهـد داشـت كـه       خو ي و بعد از آن سير صعود      ينزول

ـ ش م ي توان علـت را در افـزا       يم زان جمعيـت مـسن     ي
ــ بي رشــد منفــ،كــشورها ــودن كــم،شتر كــشورهاي   ب

ها مـرتبط   يماريو ب جمعيت كشورها   ر شدن   ي پ ،تيجمع
  .دانستو غيره  يريبا دوران پ

  
 يريگ جهينت

طي  كشور در مرگ يعلتها روند يبررس جينتا
 علت به مرگ كه دهد يم نشان رياخ سالهاي

 يهايماريب علت به و ينزول ريس رداريواگ يهايماريب
 سوانح، ،يعروق يقلب يها يماريب ژهيبو ريرواگيغ

 از كه است داشته يصعود ريس يو سكته مغز حوادث

 شيافزا عمر، طول شيافزا توان يم آن عمده ليدال
 و خطر عوامل با مواجهه زمان شدن تر يطوالن و
 علل يالگو روند رييتغ . دانست را يزندگ يالگو رييتغ

 در مستمر و منسجم يزير برنامه ضرورت مرگ

 بر ديتأك با يدرمان ،يبهداشت خدمات ارائه بخش

 توجه مورد ريرواگيغ يها يماريب كنترل و يريشگيپ

 ار بيم  مرگ وير واقعيي تغي دانستن الگو.رديگ قرار
 تواند در برآورد ي مياضيد ري جديروش ها
 يلير خيم  و مرگ ويت شناسيد جمعيمف يشاخصها

محدوديت  الزم به ذكر است كه هيچ .د باشديمف
 اين مطالعه به لحاظ كار روي خاصي در انجام

كشوري و ساير مطالعات  مير و هاي مرگ داده
  .ت اسوجود نداشته
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