ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان
ﺳﺎل ،24ﺷﻤﺎرهي  ،1ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1392ﺻﺺ 144-109

ﻧﻈــﺎم ﺟــﺪول ﻋﻤــﺮ ﻟــﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷــﺪه :اﺻــﻮل ،اﻋﺘﺒﺎرﺳــﻨﺠﯽ
ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد
ﺳﯽ .ﺟﯽ .ال .ﻣﻮری† ،ﺑﯽ .دی .ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ† ،ای .دی .ﻟﻮﭘﺰ‡ ،ام .ﮔﯿﻠﻮت ،ﺟﯽ.

ای .ﺳﺎﻟﻮﻣﻮن† ،و او .اﺣﻤﺪ

¥

† ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
‡ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮﯾﻨﺰﻟﻨﺪ

 داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ -ﻣﺪﯾﺴﻮن
 ¥داﻧﺸﮕﺎه ﻏﻨﺎ
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ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان
ﭼﮑﯿﺪه :ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤـﺮ ﻣـﺪل ﮐـﻮل -دﻣﻨـﯽ ،۱ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﮐـﺎرﺑﺮی ﭘﺮداﻣﻨـﻪی آن ،ﺗﻐﯿﯿـﺮات
ﮔﺴــﺘﺮده در اﻟﮕﻮﻫــﺎی ﻣــﺮگ و ﻣﯿــﺮ ﺳــﻦ -وﯾــﮋه ﻣﺸــﺎﻫﺪهﺷــﺪه در ﺟﺎﻣﻌــﻪﻫﺎی اﻣــﺮوزی را در
ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘـﺎی ﺷـﺮﻗﯽ و ﺟﺎﻣﻌـﻪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺪز /اچ .آی .وی ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣـﺪلﻫﺎی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ راﺑﻄـﻪای ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻈـﺎم
ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑﺮاس ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾـﻦ ﻣـﺪلﻫﺎ در ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ
ﺧــﻮد زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺳــﻄﻮح ﻣــﺮگ و ﻣﯿــﺮ از اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ دور ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ارﯾﺒــﯽ ﻧﻈﺎمﻣﻨــﺪ ﻧﺸــﺎن
ﺗﻌﺪﯾﻞﯾﺎﻓﺘﻪی دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻼﺣﯽ ﺳﻦ -وﯾﮋهی اﺿﺎﻓﯽ ) 𝛾 و 𝜃( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣـﺮگ و
Murray, C.J.L., Ferguson, B.D., Lopez, A.D., Guillot, M., Salomon, J.A.
and Ahmad, O. (2003). Modified Logit Life Table System: Principles,
Empirical Validation, and Application, Population Studies, 57,165-182.
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۲/۲/۹ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۳/۵/۱ :
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ﻣﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .آزﻣﻮنﻫـﺎی اﻋﺘﺒـﺎر
ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف در ﻧﺮخﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻈـﺎم ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد  ۳۰ﺗـﺎ
 ۵۰درﺻﺪ ﮐﻢﺗﺮ از ﻧﺮخﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ و  ۱۵ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﮐﻢﺗﺮ
از ﻧﺮخﻫــﺎی ﭘﯿﺶﮔــﻮﯾﯽﺷــﺪه ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﻈــﺎم اﺻــﻠﯽ ﺑــﺮاس اﺳــﺖ .ﻧﻈــﺎم ﻟــﻮﺟﯿﺘﯽ
اﺻﻼحﺷﺪهی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم دوﭘﺎراﻣﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻘـﺪارﻫﺎی  𝐿۵و  𝐿۶ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﺪه

ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن؛ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺳـﻦ -وﯾـﮋه؛ ﻓﻦﻫـﺎی ﺑـﺮاس؛
ﻓﻦﻫﺎی ﺑﺮاورد ﮐﺮدن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ؛ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﺪل و ﻣﺪلﻫﺎی راﺑﻄﻪای ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻈــﺎمﻫــﺎی ﺟــﺪول ﻋﻤﺮﻣــﺪل ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ ﮔﺴــﺘﺮدهای در ﺟﻤﻌﯿــﺖﺷﻨﺎﺳــﯽ ،ﻫﻤﻪﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳــﯽ و
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ ] [۳]،[۲و ] .[۱۴اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻣﻌﻤـﻮلﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿـﻞ ﺑـﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﮐـﻪ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗـﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از روی ﺳـﻄﻮح ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ

ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ] .[۱ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾـﻦ ،ﻣـﺪارک ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎدی ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ﺑﻪ ﻗـﺪر ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺎﻧﮕﺮ داﻣﻨـﻪی ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻟﮕﻮﻫـﺎی
ﺳﻦ -وﯾﮋه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑـﻮدن

ﻣﺪلﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺑﺮاورد ﮐﺮدن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﺳـﺘﻔﺎدهی روزﻣـﺮه از ﺗﻌـﺪﯾﻞﻫﺎی ﺳـﻄﻮح

ﺧﺮدﺷﺪهی ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣـﺪل ﮐـﻮل و دﻣﻨـﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ ) ۲(UNاﺳـﺖ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﻃﯽ  ۳۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻓـﺰاﯾﺶ ﻋﻤـﺪهای در ﻣﻮﺟـﻮدی دادهﻫـﺎی ﻣﺸـﺎﻫﺪهﺷـﺪهی
ﺗﺠﺮﺑﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺳﻦ -وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﺎرﻫﺎی ﺛﺒﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﺴـﯿﺎر
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ] .[۱۰اﯾـﻦ دادهﻫـﺎ ﻓﺮﺻـﺘﯽ را ﺑـﺮای ﺑﻬﺒـﻮد ﻧﻈـﺎمﻫـﺎی

ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از راه ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺮگ
و ﻣﯿﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑـﺮاس ] [۲را ﮔـﺰارش ﻣـﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﺨـﺶ  ۲ﺑـﻪﻃـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ
ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﺪل و ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﺪل ﺧﻮب را ﻣﺮور
ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﺑﺨــﺶ  ۳ﺑــﻪ ﻣــﺮور ﻧﻈــﺎمﻫــﺎی اﺻــﻠﯽ ﺟــﺪول ﻋﻤﺮﻣــﺪل دو ﭘــﺎراﻣﺘﺮی ﺑــﺎ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ
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ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺮاس ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﺑﺨﺶ  ۴ﻣﺎ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘـﯽ
و رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﺮای اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑﺮاس اراﯾﻪ ﻣـﯽدﻫﯿﻢ ﮐـﻪ در ﺑﺨـﺶ  ۵ﺑـﺎ

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑـﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ اداﻣـﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ ﭘﺎﯾـﻪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑـﯽ
ﺑﺮای ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻈﺎم اﺻﻼحﺷﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮاورد ﮐﺮدن ﺗﺠﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ در ﺑـﺎرهی اﺳـﺘﻮاری ﻣـﺪل در ﺑﺨـﺶ  ۶اراﯾـﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ .ﺑﺨـﺶ  ۷ﯾـﮏ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺗﻮان ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ ،ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑـﺮاس

و ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ

ﮐﺎر اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

 -۲ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل
درک ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل و ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘـﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﺎن روﺷﻦ از ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺮاوان آنﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﻮد .ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣﺪل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﻫﺪفﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﻫﻤﻮارﺳﺎزی دادهﻫﺎ؛ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣـﺮگ

و ﻣﯿﺮ ﺳﻦ -وﯾﮋه در ﻓﻦﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮاورد ﮐﺮدن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻗﺒﯿﻞ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی
ﺑﻘﺎی واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
ﺳــﻦ -وﯾــﮋه ] [۱۴] ،[۳و ] .[۱۵ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫــﺎی ﺟــﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣــﺪل ﺑــﺮای

ﺑﺮاورد ﮐﺮدن ﻋﺎدی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺛﺒـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ روﯾـﺪادﻫﺎی ﺣﯿـﺎﺗﯽ
اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻏﻠﺐ ،ﯾﮏ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن
و ﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻃﻔﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﮐـﻪ از

روی ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﯾﺎ آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاورد ﻣﯽﺷـﻮد .ﮐـﺎرﺑﺮد ﻣﻬـﻢ دﯾﮕـﺮ در

ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دﺧﺎﻟـﺖ ﺳـﻼﻣﺖ در زﻣـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺰاﯾـﺎی ﯾـﮏ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣـﺘﻦ
ﺳﻄﻮح ﮐﻠﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺪلﺳﺎزی ﺷﻮد.
ﺟـﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣــﺪل ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎی واﻗﻌــﯽ ﮐﻠﻤـﻪ ﻣــﺪل ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ .آنﻫــﺎ ﻧﻈﺮﯾــﻪﻫﺎی ﻋﻠــﺖ و

ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ و ﯾﺎ ﻣـﺪلﻫﺎی آﻣـﺎری را ﺷـﮑﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨـﺪ .ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺟـﺪول ﻋﻤﺮﻣـﺪل ﻣﯽﺗـﻮان
ﻣﯿﺮ ﺳﻦ -وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﺎﻧﻮادهای ﮐـﻪ ﻣـﺪل ﺑـﻪ آن ﺗﻌﻠـﻖ دارد و
ﺳﻄﺢ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﯾﻪی ﯾـﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی ﮐﺎﻣـﻞ از ﻣـﺮگ و

ﻣﯿﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ،درک اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ را ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ
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و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﺮاواﻧـﯽ در ﺑﺴـﯿﺎری از زﻣﯿﻨـﻪﻫﺎ دارد .اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪن
ﺑﻪ ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣﺪل ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈـﯿﻢ آزﻣﻮنﻫـﺎی ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از

ﮐﻔﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ،دﺳـﺖ ﮐـﻢ وﺟـﻮد ﺳـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ اﺟﺒـﺎری ﺑﺎﺷـﺪ.
اوﻟﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎده و ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷـﺪ .در ﻋﻤـﻞ ،اﯾـﻦ ﺑـﻪ آن
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﯾﮑﺘـﺎ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑﺎﺷـﺪ.

ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی دوم و ﺳـﻮم ﮐـﻪ در زﯾـﺮ ﺷـﺮح داده ﺷـﺪهاﻧﺪ

ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸـﺪهاﻧﺪ.
ﻣــﺎ در رﺳــﺘﻪی ﻧﻈــﺎمﻫــﺎی دو ﭘــﺎراﻣﺘﺮی ﻣﻮردﻫــﺎی زﯾــﺮ را ﻗــﺮار ﻣــﯽدﻫﯿﻢ :ﺟــﺪولﻫﺎی ﻋﻤــﺮ
ﺧﺎﻧﻮادهی ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ ،ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻧﻈـﺎم ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑـﺮاس ،و ﻧﻈـﺎم ﻟـﺪرﻣﻦ ].[۸

ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻧﻈﺎمﻫﺎی دو ﭘﺎراﻣﺘﺮی دو ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در آنﻫﺎ

ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ و ﺳﻄﺢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دوم اﺳـﺖ .ﻧﻈـﺎم ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑـﺮاس ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ
ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ 𝛼 و 𝛽 دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﻪﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺟـﺪول ﻋﻤﺮﻣـﺪل دوﭘـﺎراﻣﺘﺮی ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ داﻣﻨـﻪی ﺗﻐﯿﯿـﺮات واﻗﻌـﯽ

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺳﻦ -وﯾﮋه را ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮهای را ﮐﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺑـﺮ
ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ﺗﺎ آن ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻢﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل،

اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﮕـﺎه ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ۵q۰اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ﺷـﺪه و روی
ﻧﻤــﻮدار در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣــﺮگ و ﻣﯿــﺮ ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از  ۴۵q۱۵در

ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ دادهﻫـﺎی آﻣﺎرﻫـﺎی ﺛﺒﺘـﯽ ﺧـﻮب از روﯾـﺪادﻫﺎی ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﻧـﺪازهﮔﯿﺮی ﺷـﺪهاﻧﺪ،
داﻣﻨﻪای ﮐﻪ ﺗﻨﻮع اﻟﮕﻮی ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺗـﺎ آن ﺣـﺪ در ﻧﻈـﺎم ﺟـﺪول ﻋﻤﺮﻣـﺪل ﮔﯿﺮاﻧـﺪازی ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ از ﮐﻔﺎﯾﺖ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﺳﻮم اﯾﻦﮐﻪ ،ﻫﺮﮔﺎه از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب ﯾـﮏ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﺑـﺮای
ﺑﯿﻦ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه و ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ واﻗﻌـﯽ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺑﺮازش ﺑﯿﻦ ﻧﺮخﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷـﻮد،
از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺸﻪی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎ ) (RMSEدر ﻧﺮخﻫـﺎی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ )ﯾـﺎ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ
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ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ( ،وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهﺷﺪه و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻄﺎی ﻧﺴﺒﯽ در ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ
و ﻣﯿﺮ ﺳﻦ -وﯾﮋه ارزﯾﺎﺑﯽ رﺳﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶﮔﻮی ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ﺑﺎﯾـﺪ ﺷـﺮط ﻣﻄﻠـﻖ در
ﻗﻀﺎوت ﮐﻔﺎﯾﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل وﺟﻮد دارد و ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷـﻮﻧﺪ .وﻟـﯽ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ،
ﻣﺎ ﺑﺮ روی ﻧﻈﺎمﻫﺎی دوﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و رﺳﻤﺎً داﻣﻨﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺮگ و

ﻣﯿﺮ ﺳﻦ -وﯾﮋهای ﺧﺎص ﮐﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﻗﺪرت ﭘﯿﺶﮔﻮی آنﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 -۳ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل دوﭘﺎراﻣﺘﺮی
ﻫﺪف ﭘﺎﯾﻪ در اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ،ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ را ﺑـﺮ
ﺣﺴﺐ ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻟﮕﻮی ﺳﻨﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺳﻄﺢ را ﻧﯿﺰ ﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻧـﺪازد .اﮔـﺮ ﯾـﮏ ﻣـﺪل ﺧـﺎص ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﮐﻔﺎﯾـﺖ

ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی آن ﻣـﺪل

ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ و ﯾـﺎ درون ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را در
ﻃﻮل زﻣﺎن آﺳﺎن ﮐﻨﺪ .اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟـﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣـﺪل ﻣﻮﺟـﻮد در زﯾـﺮ ﺷـﺮح
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۳-۱ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣﺪل ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل ۱۹۵۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ].[۱۳
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺳﺎدهی ﯾﮏ ﭘـﺎراﻣﺘﺮی ﺑـﻮد ﮐـﻪ درﺑـﺎرهی ﺳـﻄﻮح ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﻧـﻮزادان
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ،۱۹۸۱ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﺻﻼحﺷﺪه از ﺟﺪولﻫﺎی

ﻋﻤﺮ ﻣﺪل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﮐﻮﺷﺸـﯽ ﺑـﺮای ﺳـﺎﺧﺖ ﻣـﺪلﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪای ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
دادهﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐـﻢﺗـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ دارای ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﻻزم ﺑـﺮای ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ در
ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ دارای ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از ﺟـﺪولﻫﺎی اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
داﻣﻨﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮات آن از  ۳۵ﺗﺎ  ۷۵ﺳﺎل ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﺻﻼحﺷﺪه از ﻧﻈـﺮ ﻓﻨـﯽ ﯾـﮏ
ﻧﻈﺎم ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ُﺑﻌـﺪی ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ را
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ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟـﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣـﺪل اﺻـﻼحﺷـﺪهی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑـﺮای ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﮐـﻢﺗـﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﺷﮑﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﯾﮏ ﭘـﺎراﻣﺘﺮی ﺑﻬﺒـﻮد ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ وﻟـﯽ

ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ] .[۱۱ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﮐﻢ ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺗﺠﺮﺑـﯽ
) (۷۲ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزد.
 -۳-۲ﮐﻮل و دﻣﻨﯽ
ﺷــﺎﯾﺪ راﯾﺞﺗــﺮﯾﻦ ﻧﻈــﺎم ﻣــﺪل ﺟــﺪول ﻋﻤﺮﻣــﺪل ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ وﺳــﯿﻌﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ

ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣﺪل ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ] .[۳اﯾﻦ ﺟﺪولﻫﺎ ﮐـﻪ اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎل
 ۱۹۶۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷـﺪﻧﺪ ،از ﯾـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪی ۳۲۶ﺗـﺎﯾﯽ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﺑـﺮای ﻫـﺮ دو ﺟﻨﺴـﯿﺖ از
ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻬﺎر اﻟﮕﻮی ﺳﻨﯽ ﻋﺎدی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗـﺎ
اﻧﺪازهی زﯾـﺎدی ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺷـﮑﻞ ﺟـﺪولﻫﺎی زﻣـﺎﻧﯽ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺧـﻮد )ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﮑـﺎن

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ( ،و ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪی اﻟﮕـﻮی اﻧﺤﺮافﻫـﺎی ﺧـﻮد از ﻣﻌﺎدﻟـﻪﻫﺎی رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ

ﺑﺮاوردﺷﺪهی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷـﺪﻧﺪ :ﺷـﻤﺎل ،ﺟﻨـﻮب،
ﺷﺮق و ﻏﺮب .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ اﺻﻼحﺷﺪهی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻧﻈـﺎم ﮐـﻮل -دﻣﻨـﯽ را ﻧﯿـﺰ
ﺑﺎ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دوم آن ﮔﺰﯾﻨﻪی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎم در ﺳـﺎل

 ۱۹۸۹اﺳﺎﺳ ـﺎً ﺑــﻪﻣﻨﻈــﻮر ﮔﻨﺠﺎﻧــﺪن ﮔﺴــﺘﺮهی ﺟــﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣــﺪل ﺗــﺎ ﺳــﻦ ۱۰۰ﺳــﺎﻟﮕﯽ و
ﺑﯿﺶﺗﺮ روزاﻣﺪ ﺷﺪ ].[۴
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪای ﮐﻪ ﺑـﺮای درﺳـﺘﯽ در ﺳـﺎﺧﺖ ﺟـﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣـﺪل ﮐـﻮل-

دﻣﻨﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ اراﯾﻪﺷﺪه را ﻣﺤـﺪود ﺳـﺎﺧﺖ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ

دﻟﯿﻞ ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در دﻧﯿـﺎی در ﺣـﺎل
ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ اﻣــﺮوزی را ﭘﻮﺷــﺶ ﻧﺪﻫﻨــﺪ .در واﻗــﻊ ،ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزیﺷــﺪهی ﺧــﻮﺑﯽ از
اﻟﮕﻮﻫــﺎی ﻣــﺮگ و ﻣﯿــﺮ وﺟــﻮد دارﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺧــﺎرج از داﻣﻨــﻪی ﺟــﺪولﻫﺎی ﮐــﻮل -دﻣﻨــﯽ ﻗــﺮار

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ] .[۵اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﮐﻮل-دﻣﻨﯽ )ﺧﺎﻧﻮاده( ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﻧﻈﺎم را ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻫـﺮ دو ﭘـﺎراﻣﺘﺮ

 .......................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،24ﺷﻤﺎرهي ،1ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1392ﺻﺺ ....................... 144 -109

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-09-30

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻟﻮﺟﻴﺘﻲ اﺻﻼحﺷﺪه :اﺻﻮل ،اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد

115

 -۳-۳ﻟﺪرﻣﻦ
ﻧﻈﺎم ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﺪل ﻟﺪرﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳـﺎل  ۱۹۵۹ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ در ﻃـﻮل

 ۱۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪی اﺻﻼح ﺷﺪ ] .[۹اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ  ۱۵۷ﺟﺪاول ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﺑﻨـﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ .روش اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ از ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﮐﻢﺗـﺮی ﺑﺮﺧـﻮردار
ﺑﻮد و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽداد.
ﺿﻌﻒ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﻟﺪرﻣﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ آن اﺳﺖ و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺎﺳﺎً ﻣـﺎﻧﻊ ﮐـﺎرﺑﺮی

آن در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺰﺑﻮر ﺑـﺎ ﺗﻨـﻮع ﮔﺴـﺘﺮدهﺗﺮ
ﻣﻘﺪارﻫﺎی دراﯾﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﺑـﺮای
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮاورد ﻧﻤﯽﺷـﻮﻧﺪ .دوﻣـﯿﻦ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ اﺳﺎﺳـﯽ،
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾـﮏ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﺜﻨﺎ ،ﺑـﻪ

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دو ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﮐـﺎرﺑﺮ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﮔﻨﺠﺎﻧﯿـﺪهﺷـﺪه در ﻣـﺪل اﺳـﺖ

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮاورد ﮐﺮدن ﯾـﮏ ﺟـﺪول ﻋﻤﺮﻣـﺪل
ﻟﺪرﻣﻦ ﮐﻪ در آن اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدان ﺑﯿﺶﺗﺮ از زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
 -۳-۴ﺑﺮاس
ﯾﮏ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮ اوﻟﯿﻦ ﺑـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺮاس در ﺳـﺎل
 ۱۹۷۱ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ] .[۲ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑﺮاس ﺑﻪ رﺳﺘﻪای از ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ
ﺗﻌﻠــﻖ دارد ﮐــﻪ ﻣــﺪلﻫﺎی راﺑﻄــﻪای ﺧﻮاﻧــﺪه ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ .وﯾﮋﮔــﯽ اﯾــﻦ ﻧﻈــﺎم ،ﯾــﮏ ﺟــﺪول ﻋﻤــﺮ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد و دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ رﯾﺎﺿـﯽ ،ﻫـﺮ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ را ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﺑﻘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮔﯿﺮاﻧـﺪازی ﻣﯽﺷـﻮد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﮔﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﻈﺎم ﺑﺮاس ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ دو اﻟﮕﻮی ﺳـﻨﯽ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ

ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷـﺪه 𝑙 ،و 𝑙 ﮐـﻪ دوﻣـﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺖ ،ﭘﯿـﺪا
ﮐـــــــﺮدن ﺛﺎﺑﺖﻫـــــــﺎی 𝛼 و 𝛽 اﻣﮑﺎنﭘـــــــﺬﯾﺮ اﺳـــــــﺖ ،ﺑـــــــﻪ اﯾـــــــﻦ ﺻـــــــﻮرت ﮐـــــــﻪ
) 𝑙(Logit(𝑙 ) = 𝛼 + 𝛽Logit
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ﮐﻪ در آن
𝑙 ۱٫۰ −
𝑙

Logit(𝑙 ) = ۰٫۵ln

ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﺳﻨﯿﻦ 𝑥 ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﻔـﺖ از ﺟـﺪولﻫﺎی
ﻋﻤﺮ ﺻﺪق ﮐﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻫﺮ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﺗﮏ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﻔﺖﻫﺎی )𝛽  (𝛼,اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.
در واﻗﻌﯿﺖ ،ﻓﺮﺿﯿﻪی ﺧﻄﯽ ﺑﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﺟﻔﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ واﻗﻌﯽ
ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺑــﻪﻧﻈــﺮ ﻣﯽرﺳــﺪ زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻣــﺮگ و ﻣﯿــﺮ ﻣﺸــﺎﻫﺪهﺷــﺪهی ﯾــﮏ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺑــﺎ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺤﺮاف از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد اﺳـﺖ .ﭘـﺲ
ﭘﯿﭽﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﻄﻮح و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻈـﺎم ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ
ﮐﺎﻣﻞ ﮔﯿﺮاﻧﺪازی ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗـﺎ ﻣـﺪل اﺻـﻠﯽ ﺑـﺮاس را ﺑـﺎ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐـﻪ ﺧﻤﯿـﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را در ﺗـﺎﺑﻊ ﺑﻘـﺎ ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧـﺪ ﺗﻌـﺪﯾﻞ

ﮐﻨﻨﺪ ] [۶و ] .[۱۷وﻟﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮی ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮاورد ﮐﺮدن ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪلﻫﺎ را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺳﺎزد.
از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺟﺪی در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی

ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺷﺮح اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐـﻢﺗـﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘـﻪی اﻣـﺮوزی
وﺟﻮد دارد .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺷﻮاریﻫﺎ ﻣﺎ ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم ﺟﺪﯾـﺪ اﺻـﻼحﺷـﺪهی دو ﭘـﺎراﻣﺘﺮی از
ﺟــﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣــﺪل را ﺑــﺎ ﺗﮑﯿــﻪ ﺑــﺮ ﻧﻈــﺎم ﻟــﻮﺟﯿﺘﯽ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣــﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻈــﺎم اﺧﯿــﺮ ﺑﻌــﺪ از
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ وﮐﻮل -دﻣﻨﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ .اﯾـﻦ ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ در
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۴اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑﺮاس
ﺗﺒﺪﯾﻞﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﺑﻘﺎی ﺗﺒـﺪﯾﻞﺷـﺪه ،ﺗﺎﺑﻊﻫـﺎی ﺧﻄـﯽ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ .ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﯽ
) 𝑙(Γ(𝑙 ) = 𝛼 + 𝛽Γ

)(۱
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اﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺻﻮرت ﻫﻤﻪی ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﺑﻘﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗـﻮان
از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی 𝛼 و 𝛽 ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻠﯽ ﺑﺮاس اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﮔﻮﻧـﻪی
دﯾﮕﺮی از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻃﻮری ﮐﻪ:
)∀ 𝑥 > ۰, (𝑙۰ = ۱٫۰

۱

Γ(𝑙 ) = ۰٫۵ln

)(۲

ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ،راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﺑﻘﺎ را ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻄـﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه ،ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﺮدن ﺗﺒـﺪﯾﻠﯽ ﺑـﻮدﯾﻢ ﮐـﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄـﯽ ﺑـﻮدن راﺑﻄـﻪﻫﺎ ﻣﯿـﺎن ﺑﺴـﯿﺎری از ﺧﻢﻫـﺎی ﺑﻘـﺎ را ﺑـﺪون اﻓـﺰودن ﺑـﺮ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﻂﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻈـﺎم ﺑـﺮاس ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐـﺮدﯾﻢ ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﺪ ] [۶و
].[۱۷
ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎی ﻣﺎ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺮاس ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﺳﺎده وﻟﯽ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨـﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎی ﭘﺎﯾـﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧﺤﺮاﻓـﺎت از ﺣﺎﻟـﺖ ﺧﻄـﯽ ﺑـﻮدن از ﺑﺮﺧـﯽ

ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺑـﯿﻦ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﻣﺪلﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣـﺮگ و
ﻣﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮداری ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ
ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻗﺒﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دور ﺷﺪن ﺧﻢﻫﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄـﯽ

ﺑﻮدن ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ دادهﻫـﺎﯾﯽ را ﺑـﺮای

ﻣﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎ اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﺳـﺎﻻﻧﻪی ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ از ﺳـﺎل
 ۱۹۰۰ﺗﺎ  ۱۹۹۵در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﺳﺎل  ۱۹۰۰ﮐـﻪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﻃﯽ زﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در اﻟﮕﻮی ﺳﻨﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪل راﺑﻄﻪای ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑـﻪﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞﮔﯿﺮ
ﻧﻤﯽاﻓﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ،اﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ
در ﻃﯽ زﻣﺎن ﺧﻄﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪﯾﻞﻫﺎی ﻣﺎ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﺮاس ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪی اﯾـﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑـﯿﻦ ﻣﻘـﺪارﻫﺎی ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽﺷـﺪه و ﻣﺸـﺎﻫﺪهﺷـﺪه از اﻟﮕـﻮﯾﯽ ﭘﯿـﺮوی

ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن در ﻣﺪل
اﺻﻠﯽ ﺑﺮاس ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﻧـﺮخ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ
واﻗﻌﯽ ﺑﺮاوردﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
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ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻔﺎوتﻫـﺎی ﺑـﯿﻦ ﻧـﺮخ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺳـﻦ -وﯾـﮋهی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽﺷـﺪه و
ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﮐﻪ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑﺮاس ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ
ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎی ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ در ﻫﺮ ﺳﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﻣﯿﺎﻧﺴـﺎل ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑـﻮط
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪی اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎ ،ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺗﺒـﺪﯾﻞﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ
) Logit(𝑙۶۰
) Logit(𝑙۶۰

۱−

𝜃+

) Logit(𝑙۵

Γ(𝑙 ) = Logit(𝑙 ) + 𝛾 ۱ −

) Logit(𝑙۵

)(۳
ﭘﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺻـﻼحﺷـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﺗـﺎﺑﻊ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 𝑙 𝜃 ،و 𝛾 اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﻦ -وﯾـﮋه و
ﺟﻨﺴﯿﺖ -وﯾﮋهاﻧﺪ اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎوردا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺮاورد ﮐـﺮدن
اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊﻫﺎ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻟﻮﺟﯿﺖ ] 𝑙[

ﺷﮑﻞ  -۱ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﻣﻘﺪارﻫﺎی 𝑙 ) (۱۹۰۰-۹۵در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ 𝑙 ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۹۰۰ﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻣﺮدان در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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-۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮ
از دﻫــﻪی  ،۱۹۶۰ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ) ۳(WHOﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ ﻧﻈﺎﻣﻨــﺪ دادهﻫــﺎی ﺛﺒﺘــﯽ
ﺣﯿﺎﺗﯽ را درﺑﺎرهی ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن

اﯾﻦ ﺳﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﺳـﺎل  ۱۹۵۰ﻓﺮوﮔـﺬار ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ،

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑـﻪ دورهی  ۱۹۹۸-۲۰۰۰ﺑﺮﻣﯽﮔـﺮدد ] .[۱۰دادهﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺎوی ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻋﻠـﺖ ﻣـﺮگ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ
اﺻﻼﺣﯿﻪی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ردهﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ .دادهﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ

ﻣﺘﺪوال  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤـﻊآوری ﺷـﺪهاﻧﺪ )ﺻـﻔﺮ ۱ ،ﺗـﺎ  ۵ ،۴ﺗـﺎ  ۸۵ ،... ،۹و ﺑﯿﺶﺗـﺮ( ،وﻟـﯽ در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺗـﺎ  ۱۰۰و ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﮔﺴـﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﺳـﺎل
ﺑﺮاوردﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﻤﻪی ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺳـﻦ و ﺟﻨﺴـﯿﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﮔـﺰارش
ﮐﻨﻨـــﺪه اراﺋـــﻪ ﻣﯽﺷـــﻮد .اﯾـــﻦ دادهﻫـــﺎ از ﻟﺤـــﺎظ ﮐﺎﻣـــﻞ ﺑـــﻮدن ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫـــﺎی

ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﺮﺑﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر -ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ
آن ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ دادهﻫــﺎ ﺑــﺎ ﺟــﺪولﻫﺎی ﻋﻤــﺮ زﻧــﺪﮔﯽ دو ﻣﻨﺒــﻊ دﯾﮕــﺮ ﺗﮑﻤﯿــﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳـﺘﻮن ،ﮐﯿﻔﯿﺘـﺰ و ﺷـﻮﺋﻦ ﮔـﺮدآوری ﺷـﺪهاﻧﺪ ] [۱۲ﺑـﺮای

ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دادهﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻧﺸـﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪهاﻧﺪ .دادهﻫﺎی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﮐـﻪ ﻣﺒﻨـﺎی اﯾـﻦ ﺟـﺪولﻫﺎی ﻋﻤـﺮ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ ،از ﻟﺤﺎظ ﮐﻢﮔﺰارشدﻫﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد در ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دادهﻫﺎ ،ﺟﺪولﻫﺎی

ﻋﻤﺮ اﺻﻼحﺷﺪهی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ] [۱۴ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣـﺪلﻫﺎی ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ
آنﻫــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ﻧﯿــﺰ اﺿــﺎﻓﻪ ﺷــﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﮐــﻪ اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ ﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺑﻬﺘــﺮ ﺑــﺮای
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨـﺪ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی ﻣـﺪل ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ را ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺎز
ﺑــﺮاورد ﮐــﺮد .ﯾــﮏ ﻣﻨﺒــﻊ ﺑــﺎﻟﻘﻮهی ﻣﻬــﻢ ﻧﺮخﻫــﺎی ﻣــﺮگ و ﻣﯿــﺮ ﺳــﻦ-وﯾــﮋه ﺑــﺮای ﺟﺎﻣﻌــﻪﻫﺎی
ﺗﻌﺮﯾــﻒﺷــﺪه ،در درﺟــﻪی اول در زﯾــﺮ ﺻــﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘــﺎ ،ﺷــﺒﮑﻪی ) INDEPTHﺷــﺒﮑﻪی
ﮐﻢﺗــﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪﯾﺎﻓﺘــﻪ( اﺳــﺖ .اوﻟــﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠــﻪﻫﺎی اﯾــﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫــﺎ اﺧﯿــﺮاً ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ

) .(IDRC ۲۰۰۲در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺪون ﺷـﮏ
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ﮐﻢ ﮔﺰارشدﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣـﺮگ و
ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
ﺟﺪول  -۱ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﻮن و ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه
ﺳﺎل)ﻫﺎ(

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

ﮐﺸﻮر
آرژاﻧﺘﯿﻦ

۱۹۸۲-۹۷ ،۱۹۷۷-۷۹ ،۱۹۶۶-۷۰

۴۸

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

۱۹۵۰-۹۷ ،۱۹۱۱-۱۹۲۱

۱۰۰

ﺑﻼروس

۱۹۸۱-۹۸

۳۶

ﺑﻠﮋﯾﮏ

۱۹۵۴-۹۸

۹۰

۱۹۶۴-۹۸

۷۰

اﺗﺮﯾﺶ

ﺑﻨﮕﻼدش

ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن

ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا

دارﻓﻠﻔﻞ
ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ

ﮐﺎﺳﺘﺎرﯾﮑﺎ
ﮐﺮواﺳﯽ
ﮐﻮﺑﺎ

ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ

داﻧﻤﺎرک

اﻟﺴﺎﻟﻮادور
اﺳﺘﻮﻧﯽ

ﻓﻨﻼﻧﺪ

ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
آﻟﻤﺎن

ﯾﻮﻧﺎن
ﻫﻨﺪوراس

۱۹۷۵

۲

۱۹۵۰-۹۷ ،۱۹۲۱

۹۸

۱۹۸۴-۹۸ ،۱۹۵۵-۸۲ ،۱۹۵۰ ،۱۹۴۰ ،۱۹۳۰ ،۱۹۲۰ ،۱۹۰۹

۹۶

۱۹۸۵-۹۸ ،۱۹۵۶-۸۳

۸۴

۱۹۸۲-۹۸

۳۴

۱۹۸۲-۹۹ ،۱۹۳۴

۳۸

۱۹۶۴ ،۱۹۶۰

۱۹۷۰-۹۸

۴

۵۸

۱۹۵۲-۹۸ ،۱۹۳۰ ،۱۹۲۱

۹۸

۱۹۷۱ ،۱۹۵۰

۴

۱۹۵۲-۹۸

۹۴

۱۹۸۱-۹۸

۳۶

۱۹۴۶-۹۷ ،۱۹۲۰-۳۹ ،۱۹۰۰-۱۳

۱۷۲

۱۹۸۱-۹۶

۳۰

۱۹۶۹-۹۸

۵۸

۱۹۵۶-۹۸ ،۱۹۲۸

۸۸

۱۹۶۴ ،۱۹۶۱

۴

۱۹۷۴ ،۱۹۶۱

۴
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۱۹۵۵-۹۹

۹۰
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اداﻣﻪی ﺟﺪول  -۱ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﻮن و ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه
ﮐﺸﻮر
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
اﯾﺮان

اﯾﺮﻟﻨﺪ

ﺳﺎل)ﻫﺎ(

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

۱۹۵۵-۹۹

۹۰

۱۹۷۴

۲

۱۹۷۱

۱۹۵۰-۹۸

۲

۹۸

اﺳﺮاﺋﻴﻞ

۱۹۷۵-۹۸

۱۹۵۱-۹۷ ،۱۹۳۱ ،۱۹۲۱،۱۹۱۰ ،۱۹۰۱

۱۰۲

ژاﭘﻦ

۱۹۵۰-۹۸

۹۸

ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ

۱۹۸۰-۹۸

۱۹۸۱-۹۸

۳۸

ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ

۱۹۸۲-۹۷

۳۲

ﻣﮑﺰﯾﮏ

۱۹۸۵-۹۸ ،۱۹۸۱-۸۳ ،۱۹۶۹-۷۳ ،۱۹۵۸-۵۹

۴۸

۱۹۵۰-۹۸

۹۸

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

ﮐﺮه ،ﺟﻤﻬﻮری

ﻟﺘﻮﻧﯽ

ﻣﻮرﯾﺲ

ﻫﻠﻨﺪ

ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ

۱۹۷۳

۱۹۹۰-۹۸

۴۸

۲

۳۶

۱۸

۱۹۵۰-۹۸ ،۱۹۱۱ ،۱۹۰۱

۱۰۲

ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ

۱۹۶۰

۲

ﭘﺮو

۱۹۷۰

ﻧﺮوژ

۱۹۵۱-۹۸ ،۱۹۲۰ ،۱۹۱۰

۱۰۰
۲

ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ

۱۹۷۰ ،۱۹۶۴

۴

ﭘﺮﺗﻐﺎل

۱۹۵۵-۹۸ ،۱۹۴۰ ،۱۹۳۰ ،۱۹۲۰

۹۴

ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻮﻟﺪاوی

۱۹۸۱-۹۸

۳۶

ﻟﻬﺴﺘﺎن

روﻣﺎﻧﯽ

۱۹۵۹-۹۸

۸۰

ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ

۱۹۶۹-۹۸ ،۱۹۶۳
۱۹۸۰-۹۸

۶۰

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر

۱۹۵۵-۹۸

۸۸

اﺳﻠﻮوﻧﯽ

۱۹۸۲-۹۸

۳۴

اﺳﻠﻮاﮐﯽ

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

ﺳﺮی ﻻﻧﮑﺎ

۳۴

۱۹۶۰ ،۱۹۵۱ ،۱۹۴۱

۶

۱۹۷۱-۹۸ ،۱۹۵۱-۶۹ ،۱۹۴۰ ،۱۹۳۰

۹۸

۱۹۵۳ ،۱۹۴۶

۴
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اداﻣﻪی ﺟﺪول  -۱ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﻮن و ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه
ﮐﺸﻮر
ﺳﻮﺋﺪ

ﺳﺎل)ﻫﺎ(

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

۱۹۲۰-۹۸ ،۱۹۰۰-۱۷

۱۹۴

۱۹۷۰

۲

ﺳﻮﯾﺲ

۱۹۵۱-۹۸

ﺗﺮﯾﻨﯿﺪاد و ﺗﻮﺑﺎﮔﻮ

۱۹۹۰-۹۷

۱۴

اوﮐﺮاﯾﻦ اﺳﺖ

۱۹۸۱-۹۸

۳۶

۱۹۵۰-۹۸ ،۱۹۳۱ ،۱۹۲۱ ،۱۹۱۱ ،۱۹۰۱

۱۰۶

۱۹۸۲-۹۷

۳۲

ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ

ﺗﻮﻧﺲ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺘﺤﺪه

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﯾﻮﮔﺴﻼوی

۱۹۶۸

۱۹۴۵-۹۸ ،۱۹۲۰-۴۱ ،۱۹۰۰-۱۶

۹۶

۲

۱۸۶

در ﮐﻨﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﻦ -وﯾﮋه و ﺟﻨﺴﯿﺖ -وﯾـﮋه،
ﻣﻌﯿــﺎر ﻏﺮﺑــﺎﻟﮕﺮی ﻣــﺎ ﻧﯿــﺰ ﺟــﺪولﻫﺎی ﻋﻤــﺮ ﺟﺎﻣﻌــﻪﻫﺎ ﺑــﺮای دوران ﺟﻨــﮓ و ﻫﻤــﻪﺟﺎﮔﯿﺮی
آﻧﻔﻠﻮﻧﺰای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۹۱۸-۱۹را ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .دادهﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از  ۱۹۰۰ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ زﯾﺮا اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﻧـﺎﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮدهاﻧـﺪ.

ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ اﻧﺪازهی ﮐﻠﯽ ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺟﻨﺴﯿﺖ( ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮای
ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از  ۱۸۰۲ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺑﺴـﻂ و آزﻣـﻮن ﻣـﺪل ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺪول  ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اروﭘﺎ،
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن  ۶۳ﮐﺸﻮر ﻣﻄـﺮحﺷـﺪه ،ﺗﻘﺮﯾﺒـ ًﺎ ﯾـﮏ ﺳـﻮم

آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻌﻠـﻖ دارﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
دادهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎ آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دادهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی آﺳـﯿﺎ ﮐـﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪی

ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮای ﺑﺴـﻂ ﻣـﺪل ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪه ﺷـﺪهاﻧﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﮐـﻢ اﺳـﺖ.

ﺟــﺪول  ۲وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﺟــﺪولﻫﺎی ﻋﻤــﺮ ﻣﻮﺟــﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ دادهﻫــﺎ را ﺧﻼﺻــﻪ ﻣﯽﮐﻨــﺪ.

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ ) ۶۷/۵ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدان و  ۷۳/۴ﺳـﺎل ﺑـﺮای زﻧـﺎن(

ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ داﻣﻨﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻣﯿﺪ ﺑﻪ
 .......................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،24ﺷﻤﺎرهي ،1ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1392ﺻﺺ ....................... 144 -109

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-09-30

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

123

ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻟﻮﺟﻴﺘﻲ اﺻﻼحﺷﺪه :اﺻﻮل ،اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد

زﻧﺪﮔﯽ ) ۲۷-۷۷ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدان و  ۲۹-۸۴ﺳﺎل ﺑﺮای زﻧﺎن( ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻫﻤـﻪی ﮐﺸـﻮرﻫﺎ را
در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ] .[۱۰ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن و ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﻪ آنﭼـﻪ ﮐـﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘـﻪی اﻣـﺮوزی ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﭼﻨـﺪان ﺑﯽﺷـﺒﺎﻫﺖ

ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎز ﻫﻢ داﻣﻨـﻪی ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﻘـﺪارﻫﺎ ﺳـﻄﻮح ﺑﺮاوردﺷـﺪه در ﻫﻤـﻪی ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﮐﻢﺗـﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر در آﻓﺮﯾﻘﺎ )ﻧﺎﻣﯿﺒﯿﺎ ،ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ و زاﻣﺒﯿﺎ( ﮐﻪ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ
زﻧﺎن در اﺛﺮ  HIVﺑﻪ ﺷﺪت زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺟﺪول  -۲وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖﺷﺪه در ﺟﺪول ۱
ﺟﻨﺲ
ﻣﺮد

زن

ﭘﺎراﻣﺘﺮ
𝑒۰

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﺣﺪاﻗﻞ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ

۶۷٫۴۶

۶٫۱۶

۲۶٫۶۴

۷۷٫۲۹

۵q۰

۰٫۰۳۹

۰٫۰۴۷

۰٫۰۰۵

۰٫۴۳۹

۴۵q۱۵

۰٫۲۰۸

۰٫۰۷۶

۰٫۰۸۷

۰٫۷۶۲

۲۰q۶۰

۰٫۶۳۶

۰٫۰۷۸

۰٫۴۲۲

۰٫۹۰۶

𝑒۰

۷۳٫۳۹

۶٫۸۱

۲۹٫۲۰

۸۴٫۰۰

۵q۰

۰٫۰۳۳

۰٫۰۴۳

۰٫۰۰۳

۰٫۴۲۷

۴۵q۱۵

۰٫۱۲۱

۰٫۰۶۶

۰٫۰۴۹

۰٫۶۵۶

۲۰q۶۰

۰٫۴۷۸

۰٫۰۹۹

۰٫۲۲۲

۰٫۸۳۳

 -۶ﺑﺮاورد ﮐﺮدن ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ 𝒙𝜽 و 𝒙𝜸
 -۶-۱ﺑﺮاورد ﮐﺮدن 𝒙𝜽 و 𝒙𝜸
ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎی ) (۳و ) (۱ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ -وﯾـﮋهی

𝜃 و 𝛾 و ﻧﯿـﺰ

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر -ﺳـﺎل-وﯾـﮋهی 𝛼 و 𝛽 را ﺑﯿـﺎن ﮐﻨـﯿﻢ )ﮐـﻪ 𝑖 ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﮐﺸـﻮر و 𝑗 ﺳـﺎل
اﺳﺖ( ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮاورد ﮐـﺮدن ﻣﻘـﺪارﻫﺎی ﭘـﺎراﻣﺘﺮ را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﮐﻢﺗـﺮﯾﻦ
ﺗﻮانﻫﺎی دوم ﻋﺎدی ) (OLSاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد.
𝑙 Logit
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⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

⎡
Logit 𝑙۵
⎢
= 𝛼 + 𝛽 logit(𝑙 ) + 𝛾 ⎢۱ −
Logit 𝑙۵
⎢
⎣

ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻬﻲ
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)
)

۶۰
۶۰

(

L

(

L

+𝜃 ۱ −

)(۴

دو داﻧﺶواژهی آﺧﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪی ) (۴ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل از ﻟﺤﺎظ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺟـﺪول
ﻋﻤﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﮏ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ آنﻫـﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗﻔﺎوتﻫـﺎ
را در ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﻣـﯽ ﺗﻔﺎوتﻫـﺎ

را در ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﺎ ﺳﻦ  ۶۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻧـﺪازد .ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻦ -وﯾﮋه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪی ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤـﺮ

ﺳﻦ -وﯾﮋهی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دادهﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ
از اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﯾﮑﺴﺎن و ﻧﻪ دارای ﺑﺰرﮔﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳـﺖ 𝜃 ،و 𝛾
ﺑﺎ ﺳﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖاﻧﺪ.
ﻣﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﮑﺮر از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﮐﺸﻮر-
ﺳﺎلﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﮐﺎﻣﻞ دادهﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ) ۱۲۶۱ﺟﺪول ﻋﻤﺮ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ

اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ ﺑــﺮاورد ﮐــﺮدهاﯾﻢ ۳۰ .درﺻــﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧــﺪه از ﻣﺸــﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑــﯽ ﺑــﺮای
ﻫﺪفﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ،ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ رﮔﺮﺳﯿﻮنﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪای را ﺑـﺮ
ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاورد ﻫﻤﺰﻣﺎن 𝛼 و 𝛽 ﺑﺮای ﻫـﺮ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﮐﺸـﻮر -ﺳـﺎل و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی 𝜃 و 𝛾 را ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﺳﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی  ۵و  ۶۰ﺳﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن

ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮانﻫﺎی دوم ﻋﺎدی ) (OLSاﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯽ ﺑﺮدﯾﻢ ﮐـﻪ اﮔـﺮ  𝜃۵و  𝛾۵و  𝜃۶۰و

 𝛾۶۰را در ﺑﺮاورد ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻫﺪفﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻔﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ واﻗﻊ
ﺷﻮد 𝜃 .و 𝛾 ﮐﻪ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ در ﺟﺪول  ۳در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬـﺎﻧﯽ

𝑙 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﮑﻞ  ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ

دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺛﺎﺑﺖ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﺑﻘﺎ در ﺷﮑﻞ  ۳ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ.
آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺎم اﺻﻠﯽ ﺑﺮاس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑـﺮای ﺳـﻪ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ داﻣﻨﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫﻨـﺪ.
اﻧﺤﺮاﻓـﺎت زﯾـﺎدی در ﺳـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﺳـﻨﯿﻦ  ۰-۴و ﻣﯿـﺎن ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﻣﺴـﻦﺗﺮ ﺑـﻪ
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در ﭘﺎﻧــﻞ ﺑــﺎﻻﯾﯽ ،اﻧﺤﺮاﻓــﺎت )ﻣﺎﻧــﺪه( ﺑــﺮ ﺣﺴــﺐ ﺳــﻦ ﺑــﯿﻦ ﻟﻮﺟﯿﺖﻫــﺎی 𝑙 ﻣﺸــﺎﻫﺪهﺷــﺪه و
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ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻟﻮﺟﻴﺘﻲ اﺻﻼحﺷﺪه :اﺻﻮل ،اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد

روﺷﻨﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﭘﺎﻧﻞ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ،اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﺳﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮازش ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ .از آنﺟـﺎ ﮐـﻪ اﯾـﻦ

ﺗﺒﺪﯾﻞ راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﺑﻘﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻦ ﺧﻄﯽﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﯾـﮏ ﺑـﺮازش دو ﭘـﺎراﻣﺘﺮی
روی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﺳﺎدهی اﺻﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺟﺪول  -۳ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل 𝜃 و 𝛾 و ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ 𝑙 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺳﻦ
۰
۱
۵

۱۰

زن

ﻣﺮد
𝒙𝒍اﺳﺘﺎﻧﺪارد

𝒙𝜸
۰٫۰۰۰۰

𝒙𝜽
۰٫۰۰۰۰

۱۰۰،۰۰۰

۰٫۰۰۰۰

۰٫۰۰۰۰

۹۶،۶۵۱

𝒙𝜸
۰٫۰۰۰۰

𝒙𝜽
۰٫۰۰۰۰

-۰٫۰۰۹۷

۹۶،۸۷۰

۰٫۰۰۰۰

۰٫۰۰۰۰

۹۶،۰۱۰

۰٫۱۶۰۷

-۰٫۰۳۲۵

۰٫۰۰۲۵

۱۰۰،۰۰۰

۹۵،۶۶۶

۰٫۰۸۵۵
-۰٫۰۰۲۶

-۰٫۰۲۲۹

۰٫۱۱۹۹

-۰٫۱۰۹۰

۱۵

-۰٫۰۲۹۷

۰٫۰۰۴۷

۰٫۰۰۱۸

۹۴،۷۸۲

۲۵

۰٫۱۲۶۲

-۰٫۰۲۱۰

۹۳،۹۱۵

۳۵

۰٫۲۴۳۰

-۰٫۰۸۸۳

۹۱،۹۴۹

۰٫۲۶۸۶

۹۰،۵۷۵

۲۰

۳۰

۰٫۰۴۲۷

۰٫۱۸۷۷

-۰٫۰۵۱۸

۰٫۰۷۳۴

۹۵،۳۸۵

۰٫۰۲۹۱
۰٫۱۹۳۱

-۰٫۱۷۰۲
-۰٫۲۴۰۸

۹۳،۰۰۷

۰٫۲۳۵۲

𝒙𝒍اﺳﺘﺎﻧﺪارد
۹۷،۴۵۵

۹۶،۳۷۰

-۰٫۰۴۸۵

۹۶،۱۵۳

۹۵،۳۴۰
۱۹۷،۹۴

-۰٫۲۱۱۷

۹۵،۷۹۵
۹۴،۸۲۴

۰٫۳۰۰۳

-۰٫۲۶۰۱

۹۳،۳۷۰

۵۰

۰٫۲۸۸۸

-۰٫۱۴۰۲

۸۵،۸۳۴

۰٫۲۹۳۵

-۰٫۲۱۸۳

۹۰،۵۶۹

۶۰

۰٫۰۰۰۰

۰٫۰۰۰۰

۷۵،۷۹۲

۰٬۰۰۰۰

۰٫۰۰۰۰

۸۴،۶۷۹

۰٫۴۳۷۷

۷۱،۷۶۳

۱٫۱۳۶۰

۴۴،۹۵۸

۴۰

۴۵

۵۵

۰٫۲۸۹۹

۰٫۳۱۴۸

۰٫۱۹۱۵

-۰٫۱۲۴۸

-۰٫۱۴۸۲

-۰٫۰۹۱۰

۸۸،۶۴۵

۸۱،۷۱۳

-۰٫۲۳۰۴

۰٫۱۱۷۰

۷۵

-۰٫۹۶۶۹

۰٫۴۱۵۰

۴۲،۹۸۹

۸۰

-۱٫۵۰۱۳

۰٫۵۹۳۶

۲۸،۱۱۷

۶۵

۷۰

-۲٫۲۱۲۶

۰٫۸۰۵۱

۵۶،۵۴۶

۱۴،۳۶۴

۰٫۱۹۶۷

-۰٫۱۳۳۸

-۰٫۲۷۹۴

۰٫۱۸۵۹

-۱٫۲۸۳۵

۰٫۷۵۳۴

-۲٫۰۲۹۶

-۰٫۷۰۶۶

-۲٫۹۵۷۶

۱٫۵۷۷۴

۸۸،۱۵۹
۷۹،۴۸۱

۶۰،۳۵۸
۲۷،۱۲۳
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۸۵

-۰٫۵۵۲۳

۰٫۲۵۷۹

۶۷،۴۹۳

۰٫۳۲۰۳

-۰٫۲۵۹۴

۹۲،۲۲۰
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 -۶-۲ﺑﺴﻂ ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣﺪل
ﺑﺎ ﺑﺮاورد 𝜃 و 𝛾 ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺴﻂ ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣﺪل ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﺻـﻼحﺷـﺪه

ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮوری اﺳـﺖ ﮐـﻪ 𝜃 و 𝛾 در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ و ﺳـﺎلﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ،ﻫـﺮ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﯾﮑﺘـﺎ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺗﺒـﺪﯾﻞ
ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻬﺎ دو ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﻮد .اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮ  𝑙۵و  𝑙۶۰ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﯾﮑﺘـﺎ ﺑـﻪ

ﺟﺎی 𝛼 و 𝛽 ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺟﻔﺖ  𝑙۵و  𝑙۶۰ﯾﮏ
ﺟﺪول ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮑﺘﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﮕﺎﺷـﺖ ﯾـﮏ ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ ﺑـﯿﻦ ﯾـﮏ ﺟﻔـﺖ از

ﻣﻘﺎدﯾﺮ 𝛼 و 𝛽 و ﺟﻔﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  𝑙۵و  𝑙۶۰وﺟﻮد دارد .ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ:
۶۰

.L

L

۵

L

۵

۵
۵

۶۰
۶۰

L
L

۶۰
۶۰

.L

۵

L

L

= 𝛽

L

= 𝛼

)(۵

)(۶

L

ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ از داﻣﻨـﻪی ﻣﻘـﺎدﯾﺮ  𝑙۵و  𝑙۶۰و ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ
ﻣﻨﻄﻘــﯽ ﻧــﺎﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴــﺘﻨﺪ  ، 𝑙۵ < 𝑙۶۰ﯾــﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪی ﺑــﺰرگ از ﺟــﺪولﻫﺎی ﻋﻤــﺮ ﺗﻮﻟﯿــﺪ

ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ،ﻣﺠﺴـﻢ ﮐـﺮدن ﺗﺎﺑﻊﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
𝑞

و 𝑒 ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎی دو ﺑﻌﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ﺑـﺎ  𝑙۵و  𝑙۶۰اﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾﺮ

اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۴اﻟﻒ ﻫﻢﺷﯿﺒﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻌﯿﻦ  𝑙۵و 𝑙۶۰

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ روی ﻫﻢﺷﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ از اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه از

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﻫﻤﺎن اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻢﺗـﺮ

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻫﻢﺷﯿﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻣﯿﺪ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رخ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ واﺿـﺢﺗﺮی

در ﺷﮑﻞ  ۵ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخﻫـﺎی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺳـﻦ -وﯾـﮋه را ﺑـﺮای
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ﭼﻬﺎر ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه از ﻫﻢﺷﯿﺐ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۶۵ﺳﺎل ﺑـﺮای ﻣـﺮدان
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳـﯽ در ﻧﺮخﻫـﺎی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﻧـﺎﻫﻤﮕﻨﯽ اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ را

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﮔﯿﺮاﻧﺪازی ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ،
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮاس و ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪهی درﺟﻪی ﺑـﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮی از اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ج( ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ

۲۰q۶۰

ب( ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ

۴۵q۱۵

اﻟﻒ( ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ 𝑒۰
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ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۴ب و ج ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ) (۴۵q۱۵و
ﻣــﺮگ و ﻣﯿــﺮ ﻣﯿــﺎن ﺳــﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ) (۲۰q۶۰ﺑــﺮ اﺳــﺎس دو ﭘــﺎراﻣﺘﺮ  𝑙۵و  𝑙۶۰در ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪی

ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻦﺷﺪه از ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن ،ﺷـﯿﺐ

ﻫﻢﺷﯿﺐﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺷﮑﻞ  ۴ج ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ روی ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﻣﺴـﻦﺗﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ

ﮐﻢﺗﺮ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﺳﻄﻮح  ۲۰q۶۰ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﻮح ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑـﺎ ﻗـﻮت ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﯿﺐﻫﺎ در ﺷﮑﻞ  ۴ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮑﻨـﻮا در ﻓﻀـﺎی
ﭘﺎراﻣﺘﺮی  𝑙۵و  𝑙۶۰اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔﻔـﺘﻦ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺑـﻪ

اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ از  𝑙۵و  𝑙۶۰ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ

ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .اﯾﻦ ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺟﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾـﮏ راﺑﻄـﻪی ﺗﺠﺮﺑـﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ از ﻫﻢﺷﯿﺐﻫﺎی ﯾﮑﻨﻮا ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﺟـﻮر در

ﻧﻈــﺎم ﻟــﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷــﺪه ﺑــﺮای ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫــﺎی دو ﺗــﺎﺑﻊ ﺟــﺪول ﻋﻤــﺮ ﺑﯿــﺎﺑﯿﻢ .اﮔــﺮ دو

ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۵q۰و  𝑒۰ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾـﮏ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﯾﮑﺘـﺎ در اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎم در
ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻗﻄـﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﺑـﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۴اﻟﻒ ،اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ  ۵q۰ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  ۱۰۰در  ۱۰۰۰و اﻣﯿﺪ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ در

ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ  ۶۰ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﯾﮑﺘﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ  𝑙۵ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۰/۹۰۰و ﯾﮏ  𝑙۶۰ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان

 ۰/۶۵۲ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻂﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺳﺎدهی واﻗﻌﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻘـﺎ و ﻧﯿـﺰ ﻣﻌﺎدﻟـﻪی

) (۴ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ
اﺳﺘﻔﺎدهی ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪی ﺳـﺎدهی راﯾﺎﻧـﻪای  Mod Matchﻧﻮﺷـﺘﻪاﯾﻢ ﮐـﻪ

ﯾﮏ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻫﺮ دو ﺗـﺎﺑﻊ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﭘـﺎراﻣﺘﺮ را

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ] .[۷ﺑﺎ اراﯾﻪی ﻣﻘﺎدﯾﺮ دو ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  𝑒۰و  ،۵q۰اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ
ﺷﮑﻞ دو ﺳﻮﯾﻪ در ﻓﻀﺎی  𝑙۵و  𝑙۶۰ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ از  𝑙۵و  𝑙۶۰را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐﻨـﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﻮر ﮐﺮدن ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣﺪل را ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊﻫﺎی اﻧﺘﺨـﺎبﺷـﺪهی ﺟـﺪولﻫﺎی

ﻋﻤﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ آﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
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ﺷﮑﻞ  ln (𝑚 )-۵ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺮدان ﺑﺎ  𝑒۰ = ۶۵ﺳﺎل

 -۷اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺶﮔﻮی ﻧﻈﺎم ﮐﻮل -دﻣﻨـﯽ ،ﻧﻈـﺎم ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑـﺮاس و ﻧﻈـﺎم ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ
اﺻﻼحﺷﺪه

 -۷-۱اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺶﮔﻮی ﻧﻈﺎم ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه
ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻠﯿﺪی از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت
ﻓﺮﺿﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن
و ﯾﺎ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺶﺗﺮ ،ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن اﺳـﺖ .ﯾـﮏ آزﻣـﻮن

ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﯿﺶﮔﻮی ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺪول
ﻋﻤﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺟـﺪول ﺗﺠﺮﺑـﯽ و ﺳـﭙﺲ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺳﻦ -وﯾﮋه از روی ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه.
 𝑒۰و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی  ۵q۰و .۴۵q۱۵

اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ،داﻣﻨﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪهی ﺗﺠﺮﺑـﻪی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ را ﺗـﺎ
ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
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ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮای ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم ﺟـﺪول ﻋﻤﺮﻣـﺪل اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﻔﺎﯾﺖ داﻣﻨﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهی ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ را در ﮐﺸـﻮرﻫﺎ اراﯾـﻪ

دﻫﺪ .ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۶ﺗﺎ  ۸ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪی  ۵q۰و ،𝑒۰
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی  ۵q۰و  ۴۵q۱۵و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی  ۴۵q۱۵و  ۲۰q۶۰در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ،ﻧﻘﻄـﻪﻫﺎی ﻣﺸـﺎﻫﺪهﺷـﺪه از
روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دادهﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ﮐـﻮﻟﯽ -دﻣﻨـﯽ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪی ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺗﺠﺮﺑـﻪی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﮔﯿﺮاﻧـﺪازیﺷـﺪه در
ﻧﻈﺎم ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗﺮ از داﻣﻨﻪی ﺗﻐﯿﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه در ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﺑـﻪ
وﯾﮋه در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﺳﺖ.

داﻣﻨﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺪود اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮔﯿﺮاﻧﺪازیﺷﺪه در ﻧﻈـﺎمﻫـﺎی ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ

ﻣﺪل ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ،ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ اﺧﯿـﺮ اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ زﯾـﺎد در
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻢ در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اروﭘﺎی ﺷـﺮﻗﯽ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼلﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد .ﻧﻈﺎم ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ

ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻟﮕﻮ وﺟـﻮد داﺷـﺖ .وﻟـﯽ ،ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ ﺣـﺬف اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ،داﻣﻨـﻪی

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﯿﺮاﻧﺪازیﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮات واﻗﻌﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷـﺪه در ﺳﺮاﺳـﺮ
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐـﻞ داﻣﻨـﻪی ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻟﮕﻮﻫـﺎی
ﻼ در ﺷـﮑﻞﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﺳـﺎده
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اراﯾﻪﺷﺪه در ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۶ﺗﺎ  ۸را ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﻧﻤﺎﯾﺶ دادهﺷﺪه ﮔﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد.

در اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ،ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه آﺷﮑﺎرا ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ آراﯾـﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اﻟﮕﻮﻫـﺎی
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪهی ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﮔﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.
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ﺷﮑﻞ  -۷ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪهی  ۵q۰و  ۴۵q۱۵ﺑﺎ ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮدان

ﺷﮑﻞ  -۸ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪهی  ۴۵q۱۵و  ۲۰q۶۰ﺑﺎ ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮدان

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۳۰درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی دادهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ) ۵۴۱ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ( ﮐـﻪ
ﺑــﺮای آزﻣــﻮن اﻋﺘﺒﺎرﺳــﻨﺠﯽ ﻧﮕــﻪ داﺷــﺘﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ ،ﻣــﺎ ﻧﻈــﺎم ﮐــﻮل -دﻣﻨــﯽ و ﻧﻈــﺎم ﻟــﻮﺟﯿﺘﯽ

اﺻﻼحﺷﺪه را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی  ۵q۰و  𝑒۰ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮدﯾﻢ .ﻣـﺪل ﮐـﻮل-
دﻣﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﺟﻮر ﮐﺮدن ﻫﺮ  𝑒۰ﺑﺮ روی ﻫﻤﻪی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻮادهی دارای ﺑـﺎ
ﻼ ﺷﺮح داده ﺷـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﭘـﺲ از
اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﻮرﺳﺎزی ﺗﮑﺮاری ﮐﻪ ﻗﺒ ً

ﺗﮑﺮار اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﯾـﮏ از  ۵۴۱ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ،ﺑـﺮازش ﺑـﯿﻦ ﻧﺮخﻫـﺎی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ
ﻣﺸــﺎﻫﺪهﺷــﺪه و ﭘﯿﺶﮔــﻮﯾﯽﺷــﺪه ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از  RMSEدر ﻟﮕــﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخﻫــﺎی ﻣــﺮگ و ﻣﯿــﺮ
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ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻟﻮﺟﻴﺘﻲ اﺻﻼحﺷﺪه :اﺻﻮل ،اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد

ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻣﻌﻨﺎدارﺗﺮ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫـﺎی
ﺳﻨﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺟﺪول  -۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی رﯾﺸﻪی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎی ) 𝑚(  lnدر ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ ،ﺑﺮاس و ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ
اﺻﻼحﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۳۰درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ
ﺟﻨﺲ
ﻣﺮدان  𝑒۰و
زﻧﺎن  𝑒۰و

۵q۰

۵q۰

ﻣﺮدان  ۴۵q۱۵و
زﻧﺎن  ۴۵q۱۵و

۵q۰

۵q۰

روش
ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ

ﻟﻮﺟﯿﺖ ﺑﺮاس

ﻟﻮﺟﯿﺖ اﺻﻼحﺷﺪه

۰٫۳۴۱۲

۰٫۲۵۹۴

۰٫۲۰۱۷

۰٫۳۶۲۹

۰٫۲۵۴۴

۰٫۲۱۴۶

۰٫۴۲۸۵

۰٫۲۷۴۱

۰٫۱۸۹۲

۰٫۲۵۶۴

۰٫۲۸۲۰

۰٫۱۷۲۶

ﺟﺪول  ۴آﻣﺎرهﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑـﺮازش را از روی دو ﻧﻈـﺎم ﺟـﺪول ﻋﻤﺮﻣـﺪل ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﯽﺳـﺎزد.

ردﯾﻒ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧـﻮع اول آزﻣـﻮن را ﮐـﻪ در ﺑـﺎﻻ ﺷـﺮح داده ﺷـﺪ اراﯾـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ در آن،

ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی  ۵q۰و  𝑒۰اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺟـﺪول  ۴ﺑـﻪ روﺷـﻨﯽ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه ﺑـﺮای ﻧﺮخﻫـﺎی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺳـﻦ-

وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از  ۵۴۱ﺟـﺪول
ﻋﻤﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﺳﻂ رﯾﺸـﻪﻫﺎی ﺗـﻮان دوم ﺧﻄـﺎ )RMSEﻫـﺎ( از
ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ  ۶۰ﺗﺎ  ٪۶۵اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ از روی ﻧﻈﺎم ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ اﺳﺖ.

دوﻣﯿﻦ آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶﮔﻮی اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺟـﺪولﻫﺎی
ﻋﻤﺮﻣﺪل ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی  ۵q۰و  ۴۵q۱۵ﺑﻮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤـﺎل روﯾـﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ آن ﺑﯿﺶﺗـﺮ
اﺳﺖ .اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪی ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣـﺮگ و
ﻣﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﻣﻨﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ در
ﺑــﺪو ﺗﻮﻟــﺪ ﭘﻮﺷــﺶ ﻣﯽدﻫــﺪ .ﺑــﺮای ﻫــﺮ ﺟــﺪول ﻋﻤــﺮ ﻣﺸــﺎﻫﺪهﺷــﺪه در آزﻣــﻮن زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋــﻪی

۵۴۱ﺗﺎﯾﯽ ،ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣـﺪل ﮐـﻮل -دﻣﻨـﯽ ﺑـﺎ ﺟﻮرﺳـﺎزی روی  ۴۵q۱۵در ﻫﻤـﻪی ﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎ و
ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮادهی دارای ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮرﺷﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۵q۰اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮرﺷﺪﮔﯽ روی  ۴۵q۱۵ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ رﻫﯿﺎﻓـﺖ ،ﺑﺰرﮔـﯽ RMSE
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﯿﺶﺗﺮ از زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا روی  ۴۵q۱۵ﺟﻮرﺳﺎزی ﻣﯽﺷـﻮد .ﺟـﺪول
ﻋﻤــﺮ از ﻧﻈــﺎم ﻟــﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻــﻼحﺷــﺪه ﺑــﺎ ﺟﻮرﺳــﺎزی روی  ۵q۰و  ۴۵q۱۵اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
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ﻧﺮخﻫــﺎی ﭘﯿﺶﮔــﻮﯾﯽﺷــﺪهی ﻣــﺮگ و ﻣﯿــﺮ ﺳــﻦ -وﯾــﮋه ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از  RMSEدر ﻟﮕــﺎرﯾﺘﻢ
ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ دوﺑـﺎره ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪهاﻧﺪ .ﺑـﺎری دﯾﮕـﺮ ،ﻧﻈـﺎم ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻـﻼحﺷـﺪه ﺑـﻪ

وﺿﻮح ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻈﺎم ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  RMSEدر ﺣـﺪود ۴۵
درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ از ﻧﻈﺎم ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ ﺑـﺮای ﻣـﺮدان و در ﺣـﺪود ﯾـﮏ ﺳـﻮم ﮐﻢﺗـﺮ ﺑـﺮای

زﻧﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺿـﻞ ﺟﻨﺴـﯿﺘﯽ در ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻧﺴـﺒﯽ دو رﻫﯿﺎﻓـﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﺮﺑـﻮط
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وارﯾﺎﻧﺲ در ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﻣـﺮد ﺑﯿﺶﺗـﺮ از اﯾـﻦ وارﯾـﺎﻧﺲ ﺑـﺮای زﻧـﺎن
اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۹و  ۱۰ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻧﺴـﺒﯽ دو ﻧﻈـﺎم ﺟـﺪول ﻋﻤﺮﻣـﺪل را در ﭘﯿﺸـﮕﻮﯾﯽ اﺣﺘﻤـﺎل
ﻣﺮگ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )) (۴۵q۱۵ﺷـﮑﻞ  (۹و اﻣﯿـﺪ زﻧـﺪﮔﯽ
در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ را )ﺷﮑﻞ  (۱۰ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  ۵۴۱ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .اﮔـﺮ
ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻘﯽ ﻣﻘﺪارﻫﺎی واﻗﻌـﯽ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ را ﭘﯿﺶﮔـﻮﯾﯽ ﮐﻨـﺪ ،ﻫﻤـﻪی

ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ روی ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳـﺖ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ .ﻫﻤـﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ ﺷـﮑﻞ  ۹ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻـﻼحﺷـﺪه ،در ﭘﯿﺶﮔـﻮﯾﯽ اﺣﺘﻤـﺎل واﻗﻌـﯽ ﻣـﺮگ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن )ﺑـﺮای
ﻣﺮدان( ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮرﺷﺪﮔﯽ از روی ﻧﻈﺎم ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪی

۵q۰

و  𝑒۰اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗـﺒﻼً ﺷـﺮح داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ وﯾـﮋه ،ﻧﻈـﺎم ﮐـﻮل -دﻣﻨـﯽ ﺑـﺮای
ﺳﻄﻮح واﻗﻌﯽ  ۴۵q۱۵اﻓﺰون ﺑﺮ  ۱۵۰در  ،۱۰۰۰ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ دﻧﯿﺎی در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﺮوزی

را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﯾـﮏ اﻟﮕـﻮی ﻣﺸـﺎﺑﻪ از روی ﺷـﮑﻞ  ۱۰آﺷـﮑﺎر
ﻣﯽﺷﻮد.

و ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه ،واﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی  ۵q۰و (𝑛=۵۴۱) 𝑒۰
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ﺷﮑﻞ  𝑒۰ -۱۰ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ  𝑒۰ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺮدان ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈـﺎمﻫـﺎی ﮐـﻮل -دﻣﻨـﯽ و
ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه ،واﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی  ۵q۰و (𝑛=۵۴۱) ۴۵q۱۵

ﺟﺪول  ۵اﻟﻒ -ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه روی آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ
اﺻﻼحﺷﺪه ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ).(𝑛=۵۴۱

زن

ﻣﺮد
RMSE
-۱٫۶۹۰۵
۴۵q۱۵
۲۰q۶۰

۱٫۰۲۵۸

۰٫۰۹۸۸۲

۰٫۰۰۰۶

۰٫۹۹۷۲

۰٫۹۹۹۵

۰٫۰۰۱۷

-۰٫۰۳۶۰

۱٫۰۵۲۰

۰٫۰۶۰۶۹

۰٫۰۴۷۴

RMSE
۰٫۰۱۵۵

۰٫۶۱۳۷

-۱٫۱۴۳۶
۰٫۰۰۰۸

۰٫۹۹۲۷

-۰٫۰۰۰۲

۱٫۰۰۴۷

۰٫۹۸۴۵

۰٫۷۷۴۲

۰٫۹۹۹۳

۰٫۰۰۱۶

۰٫۷۷۴۷

۰٫۰۴۳۸

ﺟﺪول  ۵ب -ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪهﺷـﺪه روی آنﭼـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎم

ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘـﺪارﻫﺎی ۲۵اﻣـﯿﻦ ﺻـﺪک ﺑـﺮای ﻣـﺮدان  ۶۵ﺳـﺎﻟﻪ و

ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮدان )ﺻﺪک ۲۵ام(.
ﻣﺮد )۲۵اﻣﯿﻦ ﺻﺪک(

۱

RMSE
۴۵q۱۵
۲۰q۶۰

-۰٫۸۲۵۰

۱٫۰۱۲۷

۰٫۹۸۸۵

۰٫۶۰۶۸

۰٫۰۰۰۶

۰٫۹۹۷۲

۰٫۹۹۹۵

۰٫۰۰۱۷

۰٫۰۱۰۵

۰٫۹۷۹۹

۰٫۶۰۸۶

۰٫۰۴۷۳

)= (−۰٫۲۴۶۶, −۰٫۵۷۴۴, −۰٫۹۹۵۲, −۱٫۵۳۷۲, −۲٫۲۵۹۷
)= (۰٫۱۱۴۸, ۰٫۲۵۴۴, ۰٫۴۰۹۹, ۰٫۵۸۶۲, ۰٫۷۹۳۹

۸۵

𝛾۶۵

۸۵

𝜃۶۵
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اﯾﻦ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ،ﺑﺮازش ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی را ﺑﯿﻦ  𝑒۰ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه و ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﺷﺪه ﺑﺮای

ﻣﺮدان اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻈﺎم ﮐـﻮل -دﻣﻨـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﭘﺎﯾﻪی  ۵q۰و  ۴۵q۱۵اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳـﻄﺢ واﻗﻌـﯽ اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮازش ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﺷـﺪهی ﺳـﻦ -وﯾـﮋه و

آنﭼﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،آزﻣﻮنﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﯾﺒﯽ ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ در ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و
ﻣﯿﺮ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .ﺟﺪول  ۵اﻟﻒ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﺷﺪه
و ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه را ﺑﺮای ﺗﺎﺑﻊﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﮔـﺮ ﻧﻈـﺎم ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ

اﺻﻼحﺷﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯽﻧﻘﺺ ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه را ﭘﯿﺶﮔـﻮﯾﯽ ﮐﻨـﺪ )ﺑـﺮای
ﻣﺜﺎل  ۴۵q۱۵ﯾﺎ  ،(۲۰q۶۰ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و ﺛﺎﺑـﺖ ﺻـﻔﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۵ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ در ﻫﻤﻪی آزﻣﻮنﻫﺎی اﺟﺮاﺷﺪه روی
زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی  ۵۴۱ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ،وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاف از ﯾﮑﺪﺳـﺘﯽ در

ﺳﻦﻫﺎی  ۶۰ﺗﺎ  ۸۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان روی ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﯾﻦ ارﯾﺒـﯽ ،ﻣﺘﻮﺟـﻪ

ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻘﺪارﻫﺎی ۲۵اﻣﯿﻦ ﺻﺪک ﺑﺮای  θو 𝛾 در ﻫﻤـﻪی ﺳـﻨﯿﻦ  ۶۵ﺳـﺎﻟﻪ و
ﺑﯿﺶﺗــﺮ )ﺑــﻪ دﺳــﺖ آﻣــﺪه از ﺗﻮزﯾــﻊ ﻋــﺪم ﺣﺘﻤﯿــﺖ آنﻫــﺎ( ﺑــﻪ ﮐــﺎﻫﺶ ارﯾﺒــﯽ ﻣﻘــﺪارﻫﺎی
ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﻧـﺪﮐﯽ ﺑـﺮ
روی  R۲ﮐﻠﯽ ﺑﺮای  𝑒۰دارد .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ از ﭘﻨﺠـﺎﻫﻤﯿﻦ ﺻـﺪک ﺗﻮزﯾـﻊ ﺑـﺮای ﻣـﺮدان در ﻫﻤـﻪی
ﺳﻨﯿﻦ زﯾﺮ  ۶۵ﺳﺎل و ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺻـﺪک ﺑـﺮای  θو 𝛾 در ﻫﻤـﻪی ﺳـﻨﯿﻦ

 ۶۵ﺳﺎل و ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪارﻫﺎی ﺑﺮاوردﺷـﺪه ﺑـﺮای زﻧـﺎن را ﺗﻐﯿﯿـﺮ

ﻧـﺪادهاﯾﻢ .ﺟــﺪول  ۵ب ﺗــﺄﺛﯿﺮ اﯾــﻦ ﺗﻌــﺪﯾﻞﻫﺎ را ﺑــﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪی ﺑــﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊﻫــﺎی ﻣﺸــﺎﻫﺪهﺷــﺪه و
ﺑﺮازاﻧﺪهی ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 -۷-۲اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑﺮاس
ﻧﺸﺎن داد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﻧﻈﺎم اﺻﻼحﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻧﻈﺎم ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ واﺑﺴـﺘﻪ ﻧﯿﺴـﺖ.

واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﺪان اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺻﻠﯽ ﺑـﺮاس ﻧـﺪارد ،وﻟـﯽ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ
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ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ آن ﺑـﻪ ﻧﻈـﺎم ﻣﺰﺑـﻮر رﺑـﻂ دارد .در ﻣـﻮرد ﻧﻤﻮﻧـﻪی  ۳۰درﺻـﺪی ﺟـﺪولﻫﺎی ﻋﻤـﺮ،
ﺟﺪول  ۴ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷـﺪه ،اﻋﺘﺒـﺎر ﭘﯿﺶﮔـﻮ را ﺑـﻪ اﻧـﺪازهی  ۱۵ﺗـﺎ
 ۴۰درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎم اﺻﻠﯽ ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑﺮاس ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺻـﻠﯽ ﻧﻈـﺎم ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑـﺮاس آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻢﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪای از اﻟﮕـﻮی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ دور ﻣﯽﺷﻮد ،اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺳـﻦ -وﯾـﮋه ﺑـﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﻣﯽﭘـﺮدازﯾﻢ ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﺗﻌـﺪﯾﻞﻫﺎی
ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑﺮاس ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﮑـﯽ ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای

ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻧﻤﻮﻧﻪی  ۳۰درﺻﺪی ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤـﺮ را از روی ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪی دادهﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﺳﻪ رﺳﺘﻪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﮔﺴﺘﺮهای ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪهی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﺮ
ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻦ -وﯾﮋه را

ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺤﺮافﻫﺎ از راﺑﻄﻪی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺷﺮح
زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ:
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ﺳﭙﺲ ،ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻧﻤﻮﻧﻪی  ۵۴۱ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ  -zاﻣﺘﯿـﺎزی ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ
ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدان ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،و ﺑـﺎ  -zاﻣﺘﯿﺎزﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
داﻣﻨﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮات آنﻫﺎ از  ۰/۰۰ﺗﺎ  ۰/۱۶اﺳﺖ ،ﺗﺮﺳﺎﯾﻞ  ۱ﺷﺎﻣﻞ ﺟـﺪولﻫﺎی ﻋﻤـﺮی اﺳـﺖ

ﮐــﻪ راﺑﻄــﻪی ﻣــﺮگ و ﻣﯿــﺮ ﮐــﻮدک ﺑــﻪ ﺑﺰرﮔﺴــﺎل ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﺷــﺒﺎﻫﺖ را ﺑــﺎ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد دارد و

اﻧﺤﺮافﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﺗﺮﺳﺎﯾﻞ ) ۲ﺑﺎ  -zاﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی  ۰/۱۶ﺗﺎ  (۰/۳۰و ﺗﺮﺳـﺎﯾﻞ ) ۳ﺑـﺎ -z
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮ از  (۰/۳۰ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ رﯾﺸﻪی ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗـﻮان دوم
ﺧﻄﺎی ) (RMSEﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺳﻦ -وﯾﮋهی ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽﺷﺪه در ﻃﻮل ﻫﻤﻪی
اﺻﻼحﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐـﺎر را ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪی دو ﺷـﯿﻮهی ﺟﻮرﺳـﺎزی ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ اﻧﺠـﺎم
دادﯾﻢ .ﯾﮑﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ در ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪی ﺳـﻄﻮح
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ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ در ﻫﺮ ﺗﺮﺳﺎﯾﻞ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﻈـﺎم ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ ﺑـﺮاس و ﻫـﻢ ﺑـﺮای ﻧﻈـﺎم ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ
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ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻬﻲ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهی  ۵q۰و  ۴۵q۱۵اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ در آن ﻧﺰدﯾـﮏﺗﺮﯾﻦ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﺑـﺎ
ﺟﻮر ﮐﺮدن  ۵q۰و  𝑒۰ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎ در ﺷﮑﻞ  ۱۱ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه در ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺳﻦ -وﯾـﮋه از ﻧﻈـﺎم
ﺑــﺮاس دﻗﯿــﻖﺗﺮ اﺳــﺖ ،ﺑــﻪ وﯾــﮋه زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻣــﺮگ و ﻣﯿــﺮ ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن و ﮐﻮدﮐــﺎن ﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻓـﺮق دارد .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺟﻮرﺳـﺎزی ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪی  ۵q۰و
 ۴۵q۱۵اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد ،ﻧﻈـﺎم ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻـﻼحﺷـﺪه ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ در ﺣـﺪود  ۲۵درﺻـﺪ در
ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ از ﻧﻈـﺎم ﺑـﺮاس زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﻧﺤﺮاﻓـﺎت ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻢﺗـﺮ

ﮐﺮاﻧﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺮﺳﺎﯾﻞ  (۱دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤـﺮ ﺗﺮﺳـﺎﯾﻞ  ۲در ﺣـﺪود ۳۵
درﺻــﺪ دﻗﯿــﻖﺗﺮ اﺳــﺖ و در ﺣــﺪود  ۴۰درﺻــﺪ ﺑــﺮای ﺗﺮﺳــﺎﯾﻞ  ۳دﻗﯿــﻖﺗﺮ اﺳــﺖ ﮐــﻪ دارای
اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﮐﺮاﻧﮕﯿﻦﺗﺮ در ﺳﻄﻮح ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧـﺎورداﯾﯽ ﻧﺴـﺒﯽ RMSE
ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه در ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم

ﺑــﻪ ﻣﺮاﺗــﺐ ﮐــﻢﺗــﺮ از ﻧﻈــﺎم ﺑــﺮاس از اﻧﺘﺨــﺎب اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘــﺬﯾﺮد .ﻣﻘــﺪارﻫﺎی ﻧﺴــﺒﯽ

 RMSEﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهی ﺟﻮرﺳﺎزی  ۵q۰و  ۴۵q۱۵ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺮاﻧﮕﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻧﺎورداﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ  RMSEدر
ﺳﺮاﺳــﺮ ﺗﺮﺳــﺎﯾﻞﻫﺎ زﻣــﺎن اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧﻈــﺎم ﻟــﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻــﻼحﺷــﺪه ﺑــﺮای ﭘﯿﺶﮔــﻮﯾﯽ ﻟﮕــﺎرﯾﺘﻢ
ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ  RMSEﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺳﺎﯾﻞ  ۳ﮐﻤﯽ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪی  ۵q۰و  𝑒۰اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧﯿـﺰ ﻧﻈـﺎم

ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮی ﺑﻬﺘـﺮ از ﻧﻈـﺎم اﺻـﻠﯽ ﺑـﺮاس ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﮔﺮﭼـﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﯽ در ﻣﺘﻮﺳﻂ  RMSEﮐﻢﺗﺮ ﺑـﺎرز اﺳـﺖ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﭘﯿﺶﮔـﻮﯾﯽ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ
ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺮای ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﺳـﺎﯾﻞ  ،۳ﻧﻈـﺎم ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻـﻼحﺷـﺪه در
ﺣﺪود  ۲۵درﺻﺪ دﻗﯿﻖﺗﺮ از ﻧﻈﺎم اﺻﻠﯽ ﺑﺮاس اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ۴۰درﺻﺪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪی  ۵q۰و  ۴۵q۱۵اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ،ﻧﻈـﺎم ﺟﺪﯾـﺪ در ﭘﯿﺶﮔـﻮﯾﯽ

ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺮای ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤـﺮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮی از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد
ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ورودیﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﺪل ،ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﺑـﺮاورد ﺷـﺪهی

۵q۰

و  ۴۵q ۱۵ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ  ۵q۰و  ،𝑒۰دﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷـﺪه ﺑـﺮ اﯾـﻦ
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ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺗﺮﺳﺎﯾﻞ  ۲۵ (۳ﺗﺎ  ۴۵درﺻﺪ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
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ﭘﺎﯾﻪ در ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻔـﺎوت
دارد ﺑﻪﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﻪﺟﺎﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻧﺴـﺒﯽ در ﻧﺮخﻫـﺎی
واﻗﻌﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ،از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺷﮑﻞ  -۱۱ﻣﺘﻮﺳﻂ رﯾﺸﻪی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺳﺎﯾﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮاس و
ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ

 -۸ﺑﺤﺚ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻟـﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ داﻣﻨـﻪی ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﮐﺎﻣـﻞ اﻟﮕﻮﻫـﺎی
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳـﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﻧﻈــﺎمﻫــﺎی ﺑــﺮاس اﺻــﻠﯽ و ﮐــﻮل -دﻣﻨــﯽ ﺑﻬﺘــﺮ اﺳــﺖ و ﺑــﺮ ﭘﺎﯾــﻪی دو ﺗــﺎﺑﻊ ﺟــﺪول ﻋﻤــﺮ

اﻧﺪﯾﺲﮔــﺬاری ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ درک آنﻫــﺎ ﻧﺴــﺒﺘ ًﺎ آﺳــﺎن اﺳــﺖ .در ﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﻧﻈــﺎم ﻟــﻮﺟﯿﺘﯽ
اﺻﻼحﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ روی  𝑙۵و  𝑙۶۰اﻧﺪﯾﺲﮔـﺬاری ﺷـﺪهاﻧﺪ،
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ﻃﻪ ﻧﻮراﻟﻬﻲ

ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﯾﮏ ﺟﺪول ﻋﻤـﺮ ﯾﮑﺘـﺎ را ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از دو ﺗـﺎﺑﻊ
ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.

ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﺪل و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آزﻣﻮنﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺶﮔـﻮ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺑﺎ اﻣﯿـﺪ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ
ﺑﯿﻦ  ۶۰ﺗﺎ  ۷۳ﺳﺎل )ﺑﺮای ﻣﺮدان( و ﺳﻨﯿﻦ  ۶۶ﺗﺎ  ۸۰ﺳﺎل )ﺑﺮای زﻧﺎن( ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻣـﻮزون
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰودن ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ
زﯾﺎد ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ دﯾﮕـﺮی از  θو 𝛾 را ﻣﻄـﺮح ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺧﻄـﺎی ﭘﯿﺶﮔـﻮﯾﯽ را ﺑـﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫـﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮﻧﺪ اﮔـﺮ ﺟـﺪولﻫﺎی ﻋﻤـﺮ
ﺗــﺎزهای ﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺑــﺎﻻ در دﺳــﺘﺮس ﻗــﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧــﺪ .وﻟــﯽ ،ﺑــﺮ ﭘﺎﯾــﻪی ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪی ﻣﻮﺟــﻮد از
ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫـﺎی ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﻣـﺎ ،ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺘﯽ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣـﺎ  θو 𝛾 را
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ از  ۱۰۰ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫـﺎی ﺟـﺎﻣﻊ اﻧﺘﺨـﺎب
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز -ﺑﺮاورد ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاوردﻫـﺎی ﭘـﺎراﻣﺘﺮی ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی آنﻫﺎ ﺑـﺮاورد ﺷـﺪهاﻧﺪ ﻓﺎﻗـﺪ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰودن ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤـﺮ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ اﺳﺎﺳـﯽ
ﺑﺮاوردﻫﺎی  θو 𝛾 را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﻋﺪم ﺣﺘﻤﯿﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎم ﻣﺪل ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻی

 HIVﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً اﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ  HIVﺑـﺎﻻ ،اﻟﮕـﻮی ﺳـﻨﯽ
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه از روی ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل دﻗﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑـﻪ
ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ آزﻣﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ،ﺑﺮاوردﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺳـﻦ -وﯾـﮋه ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪی

اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﻣـﺪل در ﻏﯿـﺎب  HIVرا ﺑـﺎ ﻧﺮخﻫـﺎی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ  HIVﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﭘﺴﯿﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ] [۱۰ﺑﺮای زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺗﺎﻧﺰﯾﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺟﺪول

ﻋﻤﺮ ﻣﺪل ﮐﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻘـﺎدﯾﺮ  𝑙۵و  𝑙۶۰اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ  HIVرا ﺑﺎزﺗـﺎب
ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاوردﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

آن ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮد.
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ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﮐـﻮل -دﻣﻨـﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ در ﺑﺮاوردﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳـﯽ ﭼﻨـﺎن
ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠـﺐ ﺑﺤﺚﻫـﺎی ﭼﺮﺧﺸـﯽ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح و اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ

ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن در ﻣﯽﮔﯿــﺮد .ﯾــﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ از ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮﻫــﺎ اﻏﻠــﺐ ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ

ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﺮ روی اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎمﻫـﺎی ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﻣـﺪل ﭘﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﮐﺮدهاﻧـﺪ ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻟﮕـﻮی ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ
ﺳﻦ -وﯾﮋه را ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐـﻢ ﺑـﺮاورد ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻨﺎن ﻋﻤﯿـﻖ ﺟـﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ

اﺟﺮای آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪی ﻣﺪلﻫﺎ را دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣـﺎ ﺳـﻌﯽ ﮐـﺮدﯾﻢ ﺗـﺎ ﻣﻄﻤـﺌﻦ
ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺟـﺪول ﻋﻤـﺮ ﻣـﺪل ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻧﻈـﺎم اﺻـﻼحﺷـﺪه ﻣﻨﺤﺼـﺮاً ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪی

دادهﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﺑـﺮای زﯾـﺮ ﺻـﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘـﺎ ،ﻋـﺪم ﺣﺘﻤﯿـﺖ
درﺑﺎرهی ﺳﻄﻮح ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺮوزی ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن

ﻣﻠﻞ ] .[۱۶اﻏﻠﺐ ﺳﻄﻮح ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺟﺪول ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻣﺮگ
و ﻣﯿﺮ ﺑﺮاوردﺷﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن و ﮔﺰﯾﻨﺶ اﺧﺘﯿﺎری ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل )اﻏﻠﺐ ﻏـﺮب
ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺎﺑﯽ( ﺑﺮاورد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺳـﻮی ﻧﮕﺎﺷـﺖ ﯾـﮏ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ

ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن ﻗﺒـﻞ از ﺷـﯿﻮع  HIVﻣﺠـﺮ ﺷـﺪه در واﻗـﻊ ،ﺣﺘـﯽ
ﺳﻮاﺑﻖ ﺛﺒﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج از آﻓﺮﯾﻘـﺎ ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات در ﺳـﻄﻮح
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
در ﺟﺪولﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﺪل ﮐﻮل -دﻣﻨﯽ و ﻣﺪل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮔﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﯿـﺪوارﯾﻢ ﮐـﻪ
آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺪول ﻋﻤﺮﻣﺪل ﺳـﺎدهای ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺸـﺨﯿﺺ
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﯾـﮏ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﮑـﯽ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ
اﺳﺘﻔﺎدهی ﮔﺴﺘﺮده از ﻧﻈﺎم ﻟﻮﺟﯿﺘﯽ اﺻﻼحﺷﺪه را آﺳﺎن ﮐﻨﺪ.
اﻋﺘﻤﺎد از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐـﺮدن ﯾـﮏ ﺟـﺪول
ﻋﻤﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .دهﻫﺎ ﺳﺎل ﻋﻼﻗﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣـﺮگ و
ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﺮای ﺗﻘﺮﯾﺒـ ًﺎ ﻫﻤـﻪی ﮐﺸـﻮرﻫﺎ
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ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ] ،[۱۰در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾـﺎدی ﻏﻔﻠـﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاوردﻫـﺎی ﺑﻘـﺎ از ﺳـﻨﯿﻦ  ۱۵ﺗـﺎ  ۵۰ﯾـﺎ  ۶۵ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از روی دادهﻫـﺎی
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری درﺑﺎرهی ﺑﻘﺎی ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ،ﯾﺘﯿﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ﮐـﻪ در

ﺧﺎﻧﻮار روی داده اﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺎﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻢ ﺷﻤﺎری ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
دارد .اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دادهﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓـﻮری اﺳـﺖ،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ دادهﻫـﺎ را ﺑـﺮای ﮐـﻢ

ﮔﺰارشدﻫــﯽ ﻧﻈﺎﻣﻨــﺪ ﺗﺼــﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨــﺪ ﺿــﺮوری اﺳــﺖ .ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﺟﻬــﺎﻧﯽ ،از ﻃﺮﯾــﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻗﺮار دارد.
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