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 دهيچک
 ي، هنوز اختالف اساسوجود نيافته است، باايش يافزا يطور قابل توجه ران بهيبدو تولد در ا در يدزندگير، اميم قرن اخيحداقل ن يط :نه و هدفيزم

ش يافالزا  يهالا  لين مطالعه در تالالش اسالت تالا پتانسال    ين منظور، ايبه هم. است يافته از جمله ژاپن باقيتوسعه  يران با کشورهايدر ا اميدزندگين يب

 .کند يين را شناسارايا در اميدزندگي

از نظام ثبت مالرگ وزارت بهداشالت، درمالان و     0330سال  يجنس و علت مرگ برا -ران بر حسب سنير ثبت شده در ايوم تعداد موارد مرگ :روش

و  يابيال ارز پالس از . آن کشور اخذ شالد  ز از وزارت بهداشت، کار و رفاهين 2101سال  يران و اطالعات فوت مربوط به کشور ژاپن برايا يآموزش پزشك

 . شدتولد دو کشور محاسبه  در بدو اميدزندگيو علل مرگ در تفاوت  يسن يها اگا، سهم گروهيه آري، با کاربرد روش تجزها ح دادهيتصح

کشالور در   تفالاوت دو . سالال بالوده اسالت    01سالال و   2/7ب يال ران باله ترت يال سه با ايمردان و زنان ژاپن در مقا يدر بدو تولد برا اميدزندگي يفزون :ها افتهي

دو کشالور   اميدزنالدگي در تفالاوت   يا زنان، سهم عمده يژه برايو به ين سالمنديسن يها مرگن يسال در هر دو جنس و همچن کيکمتر از  يرهايم و مرگ

 . بوده است ها يرانياژاپن نسبت به ( سال 1/1)و زنان  (سال  7/3)مردان  اميدزندگيباالتر بودن  ي، علت اصليعروقيقلب يها يماريبه عالوه، ب. دارند

ر نوزادان و کودکان، کالاهش  يوم و سطح سالمت جامعه به کاهش مرگ اميدزندگيبهبود  يزان براير گذاران و برنامه استيالزم است س :يريگ جهينت

 .کنندتوجه  ين سالمنديدر سن يقعرو يقلب يها يماريت بيو کنترل و بهبود وضع ين جوانيژه در سنيو به يرعمديحوادث غ
 

 ومير نوزادان ، مرگمتوسط طول عمر، يسن هاي گروههاي قلبي و عروق،  بيماري :ها واژهكليد 

 
 مقدمه

ت جوامال  را بهبالود   يوضالع  اميدزنالدگي ش يدر دو قرن گذشته، افزا

سال در همه  01ن شاخص از رقم کمتر از يکه ا يطور ده است؛ بهيبخش

شالرفته  يپ يااز کشالوره  ياريسالال در بسال   61ش از يمناطق جهان به ب

ت يال از اواسالط قالرن نالوزدهم، اقل    پاليش در جوام  (. 2، 0)ده است يرس

زنالده   ين سالالمند ياز نوزادان تالازه متولالد شالده تالا سالن      يشانس خوش

شرفته، ماننالد ژاپالن،   يپ ياز نظر بهداشت يامروزه در کشورها. ماندند يم

 يسالالگ  71ا و سوئد سه چهارم نوزادان تازه متولد شده باله سالن   ياسپان

کاله   ييهالا  ، تعالداد سالال  2103در سال  يدر سطح جهان(. 3)رسند  يم

(. 0)سال عبور کرد  73رود نوزاد تازه متولد شده عمر کند، از  يانتظار م

ش يخچه افزايتار. ش استيدر بدو تولد همچنان در حال افزا اميدزندگي

ژه يال شالتر کشالورها باله و   يدر ب. سالت ين يدر بدو تولد طالوالن  اميدزندگي

دوم آغاز شد  ين بهبود پس از جنگ جهانيال توسعه، ادر ح يکشورها

ز اتفالاق افتالاد کاله    يال ن يولوژيدمين تحول، انتقال اپيزمان با ا هم(. 7، 1)

به غلبه  يعفون يها يمارياز ب يناش يها مرگآن علل مرگ از غلبه  يط

، يعروقال  يقلبال  يهالا  يمالار يمزمن مانند ب يها يمارياز ب يناش يها مرگ

 يولوژيدميانتقال اپ. افتير ييابت تغيو د يتنفس يها يماري، بها سرطان

کاله   يتير، از وضالع يال م و مالرگ  يسالن  ير در الگالو يين مستلزم تغيهمچن

و  يمالار يکاله ب  يتيدر آن معمول است به وضع ير دوران کودکيوم مرگ

 (. 01-6)باشد  ين باالتر متمرکز است، مير در سنيوم مرگ

 يهالا  تولالد، تفالاوت   بدودر  اميدزندگير در يشرفت چشمگيپ با وجود

تر، کاله   شرفتهيدر مناطق پ. در مناطق مختلف همچنان وجود دارد ياساس

لنالد و ژاپالن اسالت، متوسالط     يوزيا و ني، استراليشمال يكايشامل اروپا، آمر

ن يا(. 0)ده است يسال رس 3/76به  2101هنگام تولد در سال  اميدزندگي
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 و همكاران اردشير خسروي

 ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم هنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فر /312

افته باله  ي ق کمتر توسعهتولد در مناط در بدو اميدزندگياست که  يحال در

منالالاطق  اميدزنالالدگيسالالال کمتالالر از سالالطح  3حالالدود  يعنالاليسالالال،  6/13

در سطح  يتوجه قابل يها ن اساس، تفاوتيده است، بر هميتر، رس شرفتهيپ

 يهالا  ين نالابرابر يال ا(. 7)مختلف جهان وجالود دارد   يکشورها اميدزندگي

ت و سطح ثرو يدهنده نابرابر نشان يو طول عمر تا حدود يد سالمتيشد

ثروتمنالد از   ي، کشالورها يطالورکل  باله (. 01-6)ن کشالورها اسالت   يتوسعه ب

ن يتوان ادعا کرد ا يدارند، که م يباالتر اميدزندگير متوسط يفق يکشورها

 يبهداشالت  يهالا  سالتم ي، سيزنالدگ  ياستانداردها يق سطح بااليامر از طر

مت کننالده سالال   نيالي شده در عوامالل تع  يگذار هير مناب  سرمايکاراتر و سا

 (. 01)د يآ يبه دست م( ت، مسكن و آموزشين امنيتأم)

 يژه بعد از جنگ جهانيران به ويآن در ا ير و روند کاهشيم و مرگتحوالت 

توسالعه همچالون    يزا شتر به خاطر عوامل بالرون ين دوران، بيدر ا. دوم آغاز شد

 يهالا  يمالار يون گسالترده ب يناسال ي، کنتالرل و واکس يپزشك يها يورود تكنولوژ

باله آ    يط، دسترسال يو محال  يمثل آبله و وبا، گسترش بهداشت عمالوم  يعفون

ره، يال كسالال و غ ير يال ر اطفالال ز يال م و مرگو کاهش  يسالم و بهداشت يدنيآشام

و  ياجتمالاع  -ينسبت به رونالد توسالعه اقتصالاد    يشتريبا سرعت ب اميدزندگي

م قالرن  ين ين تحوالت باعث شد که طي؛ ا(02، 00)افتيش يمستقل از آن افزا

سال  01ابد و از رقم کمتر از يسال بهبود  يران حدود سيدر ا اميدزندگير، ياخ

ن يال گالر، همزمالان بالا ا   يد ياز سالو . (00-02)دا کنالد يسال ارتقا پ 71به حدود 

ز گالذار  يال ر نيال م و مالرگ ، علل اميدزندگيش ير و افزايم و مرگکاهش قابل توجه 

 يهالا  يمالار ير و بردايال و واگ يعفالون  يها يماريرا از ب يا جانبه همه ياپبدمبولوژ

 يوه زنالدگ يمزمن و توانكاه مربوط به ش يها يماريبه ب يين ابتدايمربوط به سن

 (. 03)تجربه کرد  ين سالخوردگيسن و

 ير در کشالورها يال م و مالرگ ر روند کالاهش  ياخ يها حال، در سال نيباا

اسالت کاله    ين در حالال يال ران کنالد شالده اسالت؛ ا   يتوسعه از جمله ا درحال

افتاله  ي توسعه ين جوام  با کشورهايا اميدزندگي نيب ياساس يها اختالف

ر يم و مرگگذار  ييکه در مراحل نها ييها تيدر جمع. همچنان پا بر جاست

زان يال ، مهالا  ن پرسشيتر از مهم يكياند،  ان رساندهيا آن را به پايهستند و 

 ين نالابرابر يا. است اميدزندگيموجود در شاخص  ييايجغراف يها ينابرابر

دا يال افتاله جهالان نمالود پ   ي توسعه و توسعه درحال ين کشورهايژه در بيو به

ت و يفيبه ک اميدزندگيش يت و مقدار افزايله از کمئن، مسيبنابرا. کند يم

و منالاطق   يجنسال  - يسالن  يهالا  ن گالروه يش در بال ين افالزا يال   اينحوه توز

کالاهش   يبرا يعمل يه هرگونه راهكارهايافته است و اراير ييتغ ييايجغراف

 اميدزنالدگي ش يجهالان و افالزا   ين کشالورها يبال  اميدزنالدگي  يها ينابرابر

و  يقال يازمند مطالعالات تطب يز نيران، قبل از هر چيهمچون ا ييدرکشورها

نكاله  يبالا توجاله باله ا   . سالت ها ين نالابرابر يا يالگوها ييو شناسا يا سهيمقا

 يسه با کشورهايران در مقايا اميدزندگيش يافزا يبرا ياديز يها ليپتانس

ق ياز طر ها لين پتانسين مطالعه، شناخت ايد، هدف از اشرفته وجود داريپ

ران و ژاپن ين دو کشور ايب اميدزندگي يها ل تفاوتيوتحل هيسه و تجزيمقا

در سطح جهان  اميدزندگي يها ن رقمياز باالتر يكيکه  يبه عنوان کشور)

 يو جنس يسن يبر حسب الگوها( ک الگو مطرح استيرا دارد و به عنوان 

ن يال ق باله ا يال ن تحقيا يگر دو سوال اصليان ديبه ب. ر استيم و مرگو علل 

در اخالتالف   يچاله سالهم   يو جنسال  يسن يها ک از گروهيهر : شرح است

در  ير چه سهميم و مرگک از علل يران و ژاپن دارند و هر يادر  اميدزندگي

 ران دارد؟ يژاپن نسبت به ادر  اميدزندگي يفزون

 

 ها روش
از، اطالعالات  يمورد ن يها داده. است ها ه دادهيانول ثين مطالعه از نوع تحليا

ران بالر  يال ر ثبالت شالده در ا  يال م و مالرگ ران و ژاپن است تعداد موارد ير ايم و مرگ

از نظام ثبالت مالرگ وزارت    0330سال  يجنس و علت مرگ برا -حسب سن

اطالعات فالوت مربالوط باله    . اخذ شده است يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

ز از وزارت بهداشت، کار و رفاه آن کشالور مالورد   ين 2101سال  يکشور ژاپن برا

است که انتخالا  علالل مالرگ     اين توضيح الزم(. 01)استفاده قرار گرفته است 

انجالام شالده    (ICD-10)ش دهالم  يراي، وها يماريب يالملل نيب يبند براساس طبقه

مرگ مستلزم وجود تعداد افالراد در معالر     يها از آنجا که محاسبه نرخ. است

مرکز آمار کشور به دست آمالده و پالس از    يها ن اطالعات از دادهيست، امرگ ا

 .اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است يليتفص يابيارز

 يابيارز ازمندير نيم و مرگحوزه  در يا مطالعه هر نكه، انجاميبا توجه به ا

 اصالح يبرا. است آن حيتصحو  ها يثبت کم و يبدثبت زانيم نييتع و ها داده

 يتميالگالور  از هالوده يب و پالو   يکدها يعني مرگ يبدثبت مشكل نيتر همم

 کاله  اسالتوار اسالت   فالر   نيال ا بالر  آن يمفهالوم  چارچو  که شده استفاده

 علالل   يتوز از يجنس و يسن گروه هر در پو  يکدها به منتسب يها مرگ

(. 01)کنالد  يمال  يرويال پ خالود  يا منطقاله  و يجنس و يسن همان گروه مرگ

 الران باعث شد تا بالا اسالتفاده از روش بنالت     ير در ايم و مرگپوشش ناقص 

ح قالرار  يو تصح يابير بزرگساالن مورد ارزيوم پوشش ثبت مرگ يوشيهور

ژه سالن  يال مرگ و  زانيفوت، م يها ن، پس از اصالح دادهيبنابرا(. 07)رد يگ

 MORTPAKهر دو جنس محاسالبه شالد و بالا اسالتفاده از نالرم افالزار        يبرا

 .مورد مطالعه بر حسب جنس محاسبه شد در هر دو کشور اميدزندگي

ه يال بر حسب جالنس، بالا اسالتفاده از روش تجز    اميدزندگيپس از محاسبه 

ژاپالن و   يکشورها اميدزندگي يدر نابرابر ير هر گروه سنيوم سهم مرگ اگايآر

 يمالورد بررسال   ين نالابرابر يال ر در ايم و مرگران و سپس سهم هر کدام از علل يا

مانند زنان و مالردان،  )ت ين دو جمعيب اميدزندگي يهاتفاوت(. 06)قرار گرفت 

بالر  . ر برحسالب سالن اسالت   يال وم زان مالرگ يم يها از تفاوت يتابع( رانيژاپن و ا

ر بالر  يال وم رات مرگييتغ تأثير يابيارز يه براياز فنون تجز ين اساس شماريهم

اگالالا يه آريالالروش تجز(. 03)انالالد  در بالالدو تولالالد بالاله وجالالود آمالالده  اميدزنالالدگي

 . است اميدزندگيرات ييه تغينه تجزيزم ن دريپرکاربردتر

شالود کاله چاله     يال استفاده مؤن سيپاسخ به ا ياگا برايه آريک تجزياز تكن

هالا   از تفاوت يران ناشيدر بدو تولد دو کشور ژاپن و ا اميدزندگيمقدار از تفاوت 
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 ... :در بدو تولد در ايران در مقايسه با ژاپن اميدزندگيتر بودن ميزان  واکاوي پايين

 313/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011دوره پنجم، پاييز 

 يسالن  يها ن منظور سهم گروهيا يبرا. ژه سن استير ويوم مرگ يها زانيدر م

  :ديآ يدست مر بهيق رابطه زياز طر يدزندگيامش يدر افزا
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  .کشور ژاپن است 2ران و يعالمت کشور ا 0بعد، 

ر يال م و مرگتواند بر حسب علل يم يهر گروه سن يبه عالوه، سهم کل

 اميدزنالدگي  ين فر  که سهم هر علت در فزونيشود، تحت ا يبند بخش

زان ير در کل مييمتناسب با سهم هر علت در تغ يک گروه سني يژاپن برا

در  اميدزنالدگي ش يک افالزا يال سن  –سهم علت . ژه سن استير ويوم مرگ

 :شود ير محاسبه ميبا فرمول ز i نيدر سن i علت
 

   
12

1122

x
u
nx

u
n

x
u
n

i
x

u
nx

u
n

i
x

u
n

x
u
n

i
x

u
n

rr

rPr P




  

i
xnPن ين سنير بيومنسبت مرگx  وx+n   بر اثر علالتi  وnrx زان يال م

 .است x+nو  xن ين سنير همه علل بيوم مرگ

 

 ها افتهي
، يفوت وزارت بهداشالت، درمالان و آمالوزش پزشالك     يها براساس داده

در هزار نفر  1در هزار و  3/1ب يران به ترتير مردان و زنان ايم و مرگزان يم

اسالت کاله در    ين بدان معنال يبدست آمده است؛ ا 0330ت در سال يجمع

نفالر فالوت    1و نفالر و   1ب يال نفر مرد و زن باله ترت  0111هر  يران به ازايا

 2101کشالور ژاپالن در سالال    در مرگ   زانين ارقام با ميسه ايمقا. اند شده

. باالتر است يتوجه ابلطور ق زان در کشور ژاپن بهين ميدهد که ا ينشان م

بالا  . ران اسالت يال سه بالا ا يسالخورده ژاپن در مقا ين امر، ساختار سنيعلت ا

ران بالوده اسالت،   يال ر در کشور ژاپالن بالاالتر از ا  يم و مرگ  زانينكه ميا وجود

سالال و در   2/7تولد در کشور ژاپالن در سالطح مالردان     در بدو اميدزندگي

. ران بالوده اسالت  يتولد در ا ودر بد اميدزندگيسال باالتر از  01سطح زنان 

سال محاسالبه شالده    3/73معادل  0330ران در سال يمردان ا اميدزندگي

. بالوده اسالت   1/61مردان ژاپالن   ين رقم براياست که ا ين درحالياست، ا

سالال   0/61و  0/71ب يال باله ترت  يو ژاپنال  يرانيزنان ا اميدزندگين يهمچن

 . دست آمده است هب

ران، يال در ژاپالن و ا  اميدزنالدگي ر و يال م و مرگعالوه بر تفاوت در سطح 

. با هم دارنالد  يآشكار هايزيز تماير دو کشور نيم و مرگ يعلل اصل يالگو

ران يال در ا يو عروق يقلب يها يماريب. آمده است 2همانطور که در جدول 

زنالان   يدر ده هزار نفر برا 23مردان و  يدر ده هزار برا 21مرگ   زانيبا م

و تومورهالا   ها سرطان. بوده است 0330سال فوت در کشور در  يعلت اصل

( نفرهزار  01در  6/1)و زنان ( هزار نفر 01در  3) علت دوم فوت در مردان

 هاي بيماري ،يتنفسدستگاه  يها يماري، بيرعمديحوادث غ. بوده است

 ران و ژاپن بر حسب جنسيتولد ا در بدو اميدزندگير و يم و زان مرگيم -1جدول 

 (سال)تولد  در بدو اميدزندگي (در هزار نفر) ريم و زان مرگيم 

 زن مرد زن مرد 

 0/71 3/73 1/1 3/1 رانيا

 0/61 1/61 7/6 1/01 ژاپن

 1/01 2/7 7/3 7/0 تفاوت

 

اما در کشور ژاپن . گر فوت در کشور بودنديد يدوران حول تولد از علل اصل

و علالت  ( ارهالز  01در  23)علت اول فوت زنان  يو عروق يقلب يها يماريب

کشالور  در در سطح مردان . بوده است( هزار 01در  7/21)دوم فوت مردان 

مهم  يها گر تفاوتياز د. و تومورها علت اول فوت بوده است ها ژاپن سرطان

اشاره کرد  يدستگاه تنفس يها يماريتوان به ب ين دو کشور ميعلل مرگ ب

از آن در کشور  يفوت ناش  زانير آمده است ميکه همانطور که در جدول ز

زان يال بالرعكس، م . باشالد  يران ميبرابر باالتر از سطح کشور ا 1ژاپن حدود 

ران بالوده  يال تر از ا نييپا يمردان ژاپن يبرا يرعمدياز حوادث غ يفوت ناش

 . است

در تفالالاوت  يسالالن يهالالا سالالهم هالالر کالالدام از هالالر گالالروه 2و  0نمالالودار 

. دهالالد يمالالردان و زنالالان را نشالالان مالال  يران و ژاپالالن بالالرايالالا اميدزنالالدگي

دهد  يه نشان ميفوت دو کشور و کاربرد روش تجز يها ل دادهيتحل و هيتجز

گالر،  يا باله عبالارت د  يدو کشور و  اميدزندگيسال از تفاوت  0/0که حدود 

ر کودکالان  يال م و مرگخاطر تفاوت دو کشور در ه ژاپن، ب اميدزندگي يفزون

ک يال بعالد از  . ت در هر دو جنس مشابه اسالت ين وضعيا. كسال استير يز

در  يسهم به مراتب کمتر يانساليتا دوره م باالترن يسن يها ، فوتيسالگ

ن وجالود، در  يال بالا ا . کنند يفا ميدر بدو تولد دو کشور ا اميدزندگياختالف 

در تفالاوت   يسالهم بالاالتر   ين جالوان يسالن  يهالا  ، فالوت (0نمالودار  )مردان 

ان، دهد، در زنال  ينشان م 2همانطور که نمودار . دو کشور دارند اميدزندگي

ن اخالتالف  يال در ا يسال به بعد، نقالش پررنگال   03تا  01 يسن يها گروهاز 

سالال   70تالا  71 يگالروه سالن   يهالا  مالرگ که  يدارند؛ به طور اميدزندگي

به نفال   )تولد در دو کشور  در بدو اميدزندگيسال از تفاوت  1/0 ييتنها به

 يگروه سن يها مرگدر سطح مردان، . کند ين مييدر سطح زنان تب( ژاپن

در  يسه با مردان، سهم کمتريدر مقا ين سالمنديژه سنيو به و يانساليم

 . تفاوت طول عمر در دو کشور دارند

تولالد در   در بالدو  اميدزنالدگي ر در اختالف يم و مرگسهم علل  يبررس

 يهالا  يمالار ياز ب يناشال  يهالا  ن است که تفاوت فوتيانگر ايران و ژاپن بيا

در ژاپن نسبت باله   اميدزندگي يدر دو کشور علل مسلط فزون يعروق يقلب

ن يال سالال از ا  7/3سالال و   1/1ب يبه ترت. ران در هر دو جنس بوده استيا

 يزنالان و مالردان ناشال    يب بالرا يال دو کشالور باله ترت   اميدزنالدگي تفاوت در 

 درسال  2/7سال و  01ن با توجه به تفاوت يبنابرا. ن علت فوت استياز ا
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 و همكاران اردشير خسروي

 ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم هنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فر /310

 ران بر حسب جنسيت در ژاپن و ايهزار نفر جمع 11 فوت در يعلت اصلو ژه يزان مرگ ويم -2جدول 

 رانيا ژاپن

 زن مرد علت فوت زن مرد علت فوت

 0/23 1/21 عروقي هاي قلبي بيماري 0/23 1/27 عروقي هاي قلبي بيماري

 6/1 3/3 ها و تومورها سرطان 3/23 3/37 ها و تومورها سرطان

 1/2 3/7 ديرعميحوادث غ 3/00 6/03 هاي دستگاه تنفسي بيماري

 3/3 0/0 هاي دستگاه تنفسي بيماري 7/3 3/0 هاي دستگاه گوارش بيماري

 1/2 3/2 هاي دوران حول تولد بيماري 1/3 0/0 حوادث غيرعمدي

 1/1 2/0 حوادث عمدي 3/3 6/2 هاي دستگاه ادراري  بيماري

 2/0 1/0 هاي دستگاه ادراري  بيماري 0/0 3/2 حوادث عمدي

 1/6 7/6 ر علليسا 1/3 3/7 ر علليسا

 

 

 (1931)ران و ژاپن يتولد مردان در ا در بدو اميدزندگيدر تفاوت  يسن يسهم گروها -1نمودار 

 

 

 (1931)ران و ژاپن يبدو تولد زنان در ا در اميدزندگيدر تفاوت  يسن يسهم گروها -2نمودار 

 

تالوان گفالت    يزنالان و مالردان، مال    يب بالرا يال دو کشور باله ترت  اميدزندگي

درصالد از   11ش از يمسئول بال  يعروق يقلب يها يمارياز ب يناش يها مرگ

نشان  0و  3همانطور که نمودار . تولد بوده است در بدو اميدزندگيتفاوت 

دو کشالور در سالطح    اميدزنالدگي ر علل مرگ در تفاوت يسا تأثيردهد،  يم

براساس  در سطح مردان،. کنند يكسان عمل نمي يمردان و زنان در موارد

 دو کشالور باله نفال      اميدزندگير باعث تفاوت يم و مرگ، اکثر علل 3نمودار 
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 ... :در بدو تولد در ايران در مقايسه با ژاپن اميدزندگيتر بودن ميزان  واکاوي پايين

 311/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011دوره پنجم، پاييز 

 

 
 (1931)ران و ژاپن يادر مردان  اميدزندگير در تفاوت يم و سهم علل مرگ -9نمودار 

 

 

 (1931)ران و ژاپن يادر زنان  اميدزندگير در تفاوت يسهم علل مرگ و م -1نمودار 
 

 يرعمدي، حوادث غيعروق يقلب يها يماريبپس از . ژاپن شده است

سالال از مجمالوع    6/0ژاپن بوده است و  اميدزندگي يعلت دوم فزون

از تفالاوت   يناشال ( سالال  2/7)در سالطح مالردان    اميدزنالدگي تفاوت 

. در دو کشالور بالوده اسالت    يرعمالد ياز حالوادث غ  ير ناشال يال م و مرگ

، سالقوط، غالرق   يكياز جمله حوادث تراف يرعمدين حوادث غيبنابرا

 يهالا  يمالار يب. کنالد  ين ميين تفاوت را تبيدرصد از ا 21، ...شدن و 

ک يال ه و متابوليال غدد، تغذ يها يماري، ب(سال 6/1)تولد  لدوران حو

گر همانطور يد ياز سو. اند گر بودهيگذار دتأثيرز علل ين( سال 0/1)

ن يدر ا يو تومورها نقش منف ها دهد، سرطان ينشان م 2که نمودار 

گالر  ياست که بالرعكس علالل د   ين بدان معنيا. ستاختالف داشته ا

هالا و تومورهالا در دو    از سالرطان  يناشال  يهالا  ر، تفاوت فوتيم و مرگ

تولد به نف  مردان  در بدو اميدزندگيسال  1/1کشور باعث اختالف 

 . شده است يرانيا

ه و يال غالدد، تغذ  يهالا  يماريدهد که در سطح زنان، ب ينشان م 0نمودار 

 يرعمالد ي، حوادث غ(سال 6/1)حول تولد  يها يماري، ب(سال3/1)ک يمتابول

 يهالا  يمالار ي، پالس از ب (سالال  1/1) يدستگاه تنفس يها يماري، ب(سال 7/1)

ساله بالا زنالان    يدر مقا يزنان ژاپن اميدزندگي يفزون ياز علل اصل يعروق يقلب

 اميدزنالدگي در اخالتالف   يزيز سالهم نالاچ  يال ر علالل مالرگ ن  يسا. است يرانيا

ر علل مالرگ، نقالش   يبرعكس سا ي، حوادث عمد(-1/1)سطح زنان . داشتند

 . ن تفاوت شده استين تفاوت داشتند و باعث کاهش ايدر ا يمنف

 

 يريگ جهيبحث و نت
ر در اخالتالف  يال م و مرگو علل  يسن يها ن مطالعه، سهم گروهيدر ا

ل يال وتحل هيال ران و ژاپن مورد تجزيا يکشورهادر تولد  در بدو اميدزندگي

ران يال ر خام ايم و مرگزان يق نشان داد مين تحقيا يها افتهي. قرار گرفت

ن امالر واضالح   يال ل ايال تر از ژاپن بود؛ دل نييچه در زنان و چه در مردان پا
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 و همكاران اردشير خسروي

 ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم هنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فر /311

ت اسالت و از  يال جمع ير متأثر از سالاختار سالن  يم و مرگزان خام يم. است

ن يدر سالن  يشتريران است، افراد بيرتر از ايژاپن پ يآنجا که ساختار سن

. شالوند  ير مواجاله مال  يال م و مالرگ بالا   يشالتر ياحتمال ب باال قرار دارند و به

سالالمت   يها سنجش تفاوت يبرا يخام شاخص مناسب  زانين، ميبنابرا

ن و ياز بهتالر  يكال ي اميدزندگي. شود يجهان محسو  نم ين کشورهايب

ن کشورهاسالت و از  يسه بال يمقا يبرا يبهداشت يها ن شاخصيتر خالصه

ج يرود؛ نتا يبه کار م يانسانتوسعه  يها از شاخص يكين رو به عنوان يا

 يطالور محسوسال   ران بهيادر  اميدزندگين است که يانگر ايق بين تحقيا

سالال   01مالردان و   يسالال بالرا   7ش از يب يتر از ژاپن بود و تفاوت نييپا

 . ن دو کشور وجود داشتيزنان ب يبرا

طالور   به ها يرانيا يتولد برا در بدو اميدزندگي ين تفاوت جنسيهمچن

شرفته، زنان به طور متوسط يدر جوام  پ. بود ها يکمتر از ژاپن يهقابل توج

ر شالاهد  يال اخ يهالا  دههرحال در ه به. کنند يمشتر از مردان عمر يسال ب 1

دهد که  يمها نشان  ينيب شيم؛ پيبود يدر تفاوت جنس ييک روند همگراي

 ينده در سطح جهان ثابالت بالاق  يچند دهه آ ير طيوم مرگ يتفاوت جنس

 اميدزنالدگي ش يرود افالزا  يمال افته انتظار يکمتر توسعه  يدر نواح .ماند يم

 يتالر شالدن تفالاوت جنسال      يوسن منجر به يشتر از مردان باشد و ايزنان ب

 يرود کاله تفالاوت جنسال    يمال بالرعكس، انتظالار   (. 21)شالود   يمر يوم مرگ

کالاهش   2111-2101سالال در   6/1افته به يتوسعه  يدر نواح اميدزندگي

 يتولد در کشالورها  در بدو اميدزندگيشتر يش بيبا افزا ن،يبنابرا(. 20)ابدي

 يجنس يها در تفاوت ييک روند همگرايران، شاهد يدرحال توسعه مانند ا

 . م بوديتر مانند ژاپن خواه شرفتهيپ ين کشورها با کشورهايدر ا اميدزندگي

سال از تفالاوت   0/0ه نشان داد که حدود يج حاصل از روش تجزينتا

ه ژاپن، بدر  اميدزندگي يگر، فزونيا به عبارت ديشور و دو ک اميدزندگي

ن يال ا. كسالال اسالت  ير يال ر نالوزادان ز يال م و مرگخاطر تفاوت دو کشور در 

ه علل مالرگ  يج تجزين، نتايهمچن. ت در هر دو جنس مشابه استيوضع

 يدر فزونالال يحالالول تولالالد نقالالش مهمالال يهالالا يمالالارينشالالان داد کنتالالرل ب

 ين در حالال ين داشت، اين سنيدر اران يسه با ايژاپن در مقا اميدزندگي

قابالل   يا ناله يدات سالاده و کالم هز  يال ر کودکان بالا تمه يم و مرگاست که 

 يکه طال  يا کننده رهين تصور که با کاهش خيا با وجود. است يريشگيپ

سال در کشور تجربه شده کير يزان مرگ کودکان زير در ميم قرن اخين

ش يباله افالزا   يتيمنحالو بالااه  تواند باله ين نمين سنياست، کاهش مرگ ا

درخالور در   ين کالاهش هنالوز نقشال   يال اما ا ؛کشور منجر شود اميدزندگي

کاهش مرگ کودکان . کنديم يدر هر دو جنس باز اميدزندگيش يافزا

اما اثر کاهش مرگ  ؛صورت گرفته ير به کنديدهه اخ يسال طکير يز

ش ياثالر مثبالت بالر افالزا     يبالرا  ياديل زيپتانس ين گروه همچنان دارايا

 .در زنان و مردان است ندگياميدز

 ين جوانينشان داد که سن يسن يها ه گروهيمربوط به تجز يها افتهي

ران را يال ژاپن نسبت به ا اميدزندگي ياز فزون يژه در مردان سهم مهميبه و

سال در مجموع  23تا  01 يسن يها که در گروه يدهد به طور يح ميتوض

از . ح داده استير را توضن دو کشويب اميدزندگيک سال از شكاف يحدود 

ان يال قربان که عمالدتا   يرعمديحوادث غ ها افتهيگر يگر، در بخش ديد يسو

مردان  اميدزندگي يسال از فزون 71/0ش از يآن جوانان و مردان هستند ب

و کاهش  ين جوانين، توجه به سنيبنابرا. ن کردييران را تبيژاپن نسبت به ا

در  اميدزنالدگي کاهش شكاف  در يتواند سهم مهم يم يرعمديحوادث غ

 .ران و ژاپن داشته باشديا

در  اميدزنالدگي ن اخالتالف  يشالتر يه، بيج حاصل از روش تجزيطبق نتا

مربالوط   يعروقال  يقلبال  يهالا  يمالار يو ب ين سالالمند يران و ژاپن باله سالن  يا

زنالان   اميدزندگيسال از ده سال اختالف  1ش از يکه ب يطور شود؛ به يم

مالردان دو کشالور    اميدزنالدگي ل اخالتالف  سا 2/7سال از  1/2دو کشور و 

 يهالا  يمالار يگالر، ب يد ياز سالو . سالال اسالت   11 ين بالاال يمربوط باله سالن  

 افالزايش سالال از   1/3سالال و در مالردان    1/1در زنان، حالدود   يعروق يقلب

ن امر آنچنان يل ايدل. ن کردييران را تبيسه با ايژاپن در مقادر  اميدزندگي

 ير ناشال يم و مرگه است، کنترل گذار سالمت مطرح شد يها هيکه در نظر

شرفته همچالون ژاپالن از دهاله    يپ يدر کشورها يعروق يقلب يها يمارياز ب

در « يعروقال  يانقالال  قلبال  »که از آن به عنوان  يزيچ به بعد است؛ 0361

کنتالرل  (. 23، 22)اد شالده اسالت  يال  يولوژيدميال شرفته انتقال اپيمراحل پ

ن يال ا اميدزنالدگي جهش  در ينقش مهم ها يمارين بياز ا ير ناشيم و مرگ

ن کشالالورها بالالا يالالا اميدزنالالدگيسالالال و شالالكاف  61کشالالورها بالاله بالالاالتر از 

از  يريشالگ ين، پيبنالابرا . ران دارديال در حالال توسالعه همچالون ا    يکشورها

 اميدزنالدگي در جهالش   يتواند نقش مهم يران ميدر ا يعروق يقلب يماريب

وسالعه  ت يآن با کشورها اميدزندگيسالمت و کاهش شكاف  يران، ارتقايا

 .افته داشته باشدي

ران و ژاپن با استفاده يسه دو کشور ايج و مقاين نتايبا توجه به ا

سالطح   يارتقالا  يبالرا  يو نقالاط بحرانال   هالا  ليه، پتانسال ياز روش تجز

ن، الزم اسالالت يبنالالابرا. تالالر شالالد ران نسالالبتا روشالالنيالالدر ا اميدزنالالدگي

 و سطح سالمت اميدزندگيبهبود  يزان براير گذاران و برنامه استيس

ر يم و مرگکاهش  -0: نشان دهند يشترير توجه بيجامعه به موارد ز

ق کنتالالرل يالالكسالالال از طريريژه کودکالالان زيالالو بالاله يين ابتالالدايسالالن

کالالاهش حالالوادث  -2 ين کالالودکيحالالول تولالالد در سالالن يهالالا يمالالاريب

ت يکنتالرل و بهبالود وضالع    -3 ين جالوان يژه در سالن يبه و يرعمديغ

شالتر در  يعالات ب مطال. ين سالالمند يدر سالن  يعروق يقلب يها يماريب

ران و کشالورها و  يال ن ايساله بال  يژه مقايال و به ير اختالفيم و مرگحوزه 

از لحالا    هالا  ن استانيسه بين مقايگر و همچنيد ييايفمناطق جغرا

کشالور از   يهالا  و شالكاف آن در سالطح اسالتان    اميدزنالدگي شالاخص  

تواند  ين مطالعات ميا. ق استين تحقيا يمهم پژوهش هاييشنهاديپ

توسعه کمک کند و به بهبود  يها يو نابرابر ها به روشن شدن شكاف

 .کل کشور منجر شود اميدزندگيت سطح يوضع
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Abstract 
Background: Since at least half a century ago, life expectancy at birth in Iran has increased significantly, however, 

there is still a fundamental difference between life expectancy in Iran and developed countries, such as Japan. This 

study seeks to identify the potential for increasing life expectancy in Iran. 

Methods: The number of registered deaths in Iran by age, sex and cause of death for 2015 was obtained from the 

death registration system of the Ministry of Health and Medical Education of the I. R. Iran and also Japans death 

information for 2015 was obtained from the Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan. After evaluating and 

analyzing the data, using the Arriga analysis method, the share of age groups and causes of death in the difference in 

life expectancy at birth of the two countries was calculated. 

Results: The increase in life expectancy at birth for Japanese men and women compared to Iran was 7.2 years and 10 

years, respectively. The difference between the two countries in infant mortality in both sexes, as well as deaths of 

old age, especially for women, play a major role in the difference in life expectancy between the two countries. In 

addition, cardiovascular disease has been the main driver for the lower life expectancy of men (3.7 years) and women 

(5.5 years) in Japan/ 

Conclusion: It is essential that policymakers and planners increase life expectancy and community health, by 

reducing infant and child mortality, reducing unintentional accidents, especially at a young age, and control and 

improve the condition of cardiovascular disease in old age. 
 
Keywords: Age groups, Cardiovascular diseases, Life expectancy, Infant Mortality 
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