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 .۴/۹/۱۳۹۲ :، پذیرش۲۷/۱۱/۱۳۹۱ :دریافت  

ی  تفاده از روش موازنهمیر بزرگساالن با اس و پوشش ثبت مرگ
 و بوشهر یمركز های استان: ۱۳۸۵رشد براس در سال 

 پور محمد ساسانی
 دانشگاه تهران 

بهداشتی جمعیـت، نقـش مهمـی  های شاخصهمراه با سایر مرگ و میر  های میزان: چکیده
در رابطــه بــا وضــعیت بهداشــتی جامعــه کــه کــاربرد وســیعی نیــز دارد، ایفــا  گیری تصــمیمدر 
یافته و در حال توسعه به همراه افزایش سـهم  سالمندی جمعیت در کشورهای توسعه. کند می

ن را در ایـن سـنیمـرگ و میـر بهتـر  هـای ارزیابینیـاز بـه مرگ و میر  در سنین بزرگسـالی، 
را بدسـت دهـد و بـا  مـرگ و میـر آمـار  توانـد میروشی کـه  ترین مناسب. سازد میضروری 

ضـعف عمـده  ی اما این روش دو نقطه. ماهیت پویایی آن هماهنگی دارد، روش ثبتی است
ن مطالعـه یـبر این اساس، هدف ا. فقدان پوشش کامل و نامعین بودن میزان پوشش: دارد
مرکزی و بوشهر بـا  های استان) ساله به باال ۵(یر بزرگساالن پوشش ثبت مرگ و م یابیارز

مـرگ و کـه پوشـش ثبـت  دهـد مینتایج نشـان . رشد براس است ی استفاده از روش موازنه
و بـرای  ۸/۹۹درصد است که این مقـدار بـرای مـردان  ۷/۸۷بزرگساالن استان مرکزی میر 

درصـد  ۹/۸۰برای استان بوشـهر بزرگساالن  مرگ و میراما پوشش ثبت . است ۵/۷۶زنان 
ن یـبـا در نظـر گـرفتن ا. درصد محاسـبه شـده اسـت ۷۰و زنان  ۳/۹۱است که برای مردان 

 ت ثبت مرگ در سطح قابـلیفیدرصد باشد، ك ۷۰ار كه اگر پوشش ثبت مرگ بیش از یمع
بـرای مـردان از پوشـش مناسـبی  ها مخصوصـاً در این استان مرگ و میراست، ثبت  یقبول 

 هـای دادهثبـت  دهـد میکه نتایج ایـن تحقیـق نشـان  طور همانحال،  با این. ار استبرخورد
و پوشـش نسـبت درصـد ثبـت مـرگ  باشـد میزنان با مشکالت زیـادی مواجـه مرگ و میر 

  . تر از مردان است رقم پایین ۲۰زنان 
  

ضـریب  ؛رشـد بـراس ی روش موازنه ؛مرگ و میر بزرگساالن ؛پوشش ثبت :واژگان کلیدی
  .اصالح
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  مقدمه  -۱
گیــری  ج بــرای انــدازهیــرا های شــاخصیکــی از مــرگ و میــر  یجنســ یســن یســطح و الگــو

 هایی شاخص. کیفیت خدمات مراقبت بهداشتی است یابیوضعیت بهداشتی جمعیت و ارز
 -اجتماعی ی های توسعه ز در برنامهیسیاستمداران ن یشوند، برا یق ساخته مین طریكه از ا

ِن یآفر است كه ضمن طرح پرسش شناسان جمعیتن سنت یا .دارند یاتیاقتصادی ارزش ح
از منــابع مختلــف  گیــری بهره یو تــالش بــرامــرگ و میــر  ی در حــوزه یموضــوعات پژوهشــ

سالمندی جمعیت در . نشان دهند یادیحساسیت ز ها داده، نسبت به دقت و کیفیت ها داده
یافتــه و در حــال توســعه بــه همــراه افــزایش ســهم مــرگ و میــر در ســنین  کشــورهای توســعه
رغـم  علی. سازد میدر این سنین را ضروری  مرگ و میربهتر  های ارزیابیبزرگسالی، نیاز به 

ا، كـه یـدن یاز کشـورها یبزرگسـاالن، تعـداد معـدودمـرگ و میـر اهمیت حیاتی اطالعـات 
د یـبا دقت قابـل قبـول تول ی، قادرند اطالعاتدشو میافته را شامل ی توسعه یعمدتاً كشورها

د از یـگونـه كـه با بزرگسـاالن، همـان مـرگ و میـر ی، آمارهـایافته توسعهدر کشورهای . كنند
سرشـماری  ی ثبت وقایع حیاتی و جمعیت در معـرض مـرگ از سـامانه ی اطالعات سامانه

ا یـافتـه نقصـان و ین حـال توسـعه و توسـعه در یكه در كشـورها یدر حال. شود میاستخراج 
ر متـداول و یـزان بـه منـابع غیـر ن اطالعات، توسط محققـان و برنامـهین اییار پایدقت بس

ر یناپـذ هـا را اجتنـاب یریو آمـارگ یاطالعات مرگ، مثل سرشـمار یگردآور ینامناسب برا
  . كرده است

حال، در کشورهای در حال توسعه ارزیابی مرگ و میر بزرگساالن به خـاطر نبـود  هر  هب
در ایـن . اسـتسیستم ثبت وقایع حیاتی کامـل، مـداوم و قابـل اعتمـاد بـه شـدت محـدود 

اغلــب نــاقص اســت و هنگــامی کــه پوشــش مناســب باشــد،  مــرگ و میــرکشــورها، ثبــت 
و  گیران تصــمیممــدیران،  ایه دغدغــهیکــی از . ]۹[اطالعــات در مــورد ســن دقیــق نیســت 

به . باشد میواحد  های پدیدهمتناقض از  یامسئولین اجرایی کشور، وجود آمارهای متعدد و 
مختلف در ارتباط با یک پدیده  های سازمانعبارت دیگر، آمار و ارقامی متفاوت از جانب 

عـات مهـم ین ایـن اطالتـأمور ما با هـدف جبـران ایـن کمبـود و در کش. شود میواحد تولید 
نظـام ثبـت مـرگ و میـر بـر حسـب . های اخیر انجام شـده اسـت های زیادی در سال تالش

آغـاز شـده اسـت، تالشـی اسـت در  ۱۳۷۶علت، سن و جنس در شهر و روستا که از سال 
آمار قابـل اسـتفاده در جهـت اهـداف  ترین دقیقو  ترین مناسب ی هیجهت رفع نواقص و ارا

 . ]۳[نظام سالمت 
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مـرگ كـه بـا ماهیـت پویـای آن همـاهنگی دارد،  های داده یآور روش جمع ترین مناسب
کشور مرگ و میر د اطالعات یتول یبرا یدر حال حاضر دو منبع ثبت. ]۴[روش ثبتی است 

آن بـوده اسـت و  یدار اجـرا كه سازمان ثبـت احـوال عهـده یثبت مدن ی سامانه. وجود دارد
. شـود میشت، درمان و آموزش پزشکی اجـرا كه توسط وزارت بهدا یثبت بهداشت ی سامانه

مرگ و علت فوت اسـت و  ی طور قانونی، سازمان ثبت احوال کشور مسئول ثبت واقعه به
، مرگ و میـر، خصوصاً علل  مرگ های داده، کند مین سازمان ثبت یای که ا واقعه ۴از بین 

وزارت بهداشـت، کـه در کشـور فقـط  بـا توجـه بـه ایـن. ]۸[ترین پوشش و دقـت را دارد  کم
درمان و آموزش پزشـکی بـه طـرح و اجـرای یـک نظـام مـوازی ثبـت مـرگ اقـدام کـرده و 

 های داده، در این پژوهش از دهد میه یمناسبی در مورد علل مرگ و میر ارا اطالعات نسبتًا
. را با روش مناسب برطرف کنیم ها دادهآن استفاده شده است و سعی کردیم که مشکل این 

فقدان پوشش کامل و نـامعین : ضعف عمده است ی دارای دو نقطه گ و میرمرروش ثبت 
گـاهی از میـزان ایـن خطـا، از  به. بودن میزان پوشش عبارتی وجود خطای پوشش و عـدم آ

و همچنـین  ها ریزی برنامـهتوجـه بـه ایـن نقـاط ضـعف در  .های مهـم ایـن روش اسـت آفت
در  توانـد میوقـوع مـرگ را نشـان دهنـد،  توانـد میاز منابع متنوع و متعددی که  گیری بهره

مـرگ و میـر  هـای میزاندر واقـع، . ]۱[ شـودکاهش و کنترل این خطاها بسیار موثر واقـع 
ی نظـام ثبـت وقـایع حیـاتی بـا علل و همچنین علـت خـاص در جمعیـت بـه وسـیله ی همه

درصـد موجـود  ۷۰که پوشش ثبـت مـرگ و میـر حـداقل  آید میکیفیت در صورتی به وجود 
نظـام ثبـت مـرگ در  هـای دادهم تـا یار، مصـمم شـدیـن معیـبا در نظر گـرفتن ا. ]۱۴[باشد 
معاونــت ســالمت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش  ی لهیشــده بــه وســ یطراحــ ی ســامانه
  . ردیصورت گ یبا دقت و توجه خاص ها دادهن یح ایو تصح یابیرا ارز یپزشك

 ها و روش داده -۲
. اطالعـات اسـت ی ایـن پـژوهش روش اسـنادی یـا تحلیـل ثانویـهشده در  کارگرفته روش به

 ی سـاله ۵سـنی  هـای گروهبر حسب مرگ و میر مورد نیاز این مطالعه، جمعیت و  های داده
سـنی از سرشـماری عمـومی نفـوس و  هـای گروهجمعیت . مرکزی و بوشهر است های استان

رت بهداشـت، درمـان و از معاونت سالمت وزا مرگ و میر های دادهو  ۱۳۸۵مسکن سال 
  .  آموزش پزشکی اخذ شده است
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 هـای دادهسرشـماری و  هـای دادههای مختلفی بـرای ارزیـابی  تکنیک ۱۹۸۰ ی طی دهه
ها بر اساس تئوری جمعیت ثابت استوار بـود  برخی از تکنیک. ثبت مرگ و میر بوجود آمد

یتـی را تعـدیل یافتـه، کـه فـرض ثبـات جمع و برخی بر اساس تئوری جمعیـت ثابـت تعمـیم
ها رواج دارد، ضـروری اسـت  های ثبت و سرشماری بخاطر خطاهایی که در سیستم. کند می

 چندین روش غیر. ها مورد ارزیابی قرار بگیرد ، پوشش ثبت آنها دادهکه قبل از کاربرد این 
ی معـروف، هـا روشیکـی از . مستقیم برای ارزیابی پوشـش ثبـت مـرگ و میـر وجـود دارد

نتـایج ایـن روش، . ]۷[ه شـده اسـت یاست که توسط ویلیام براس ارا ۱رشد ی روش موازنه
در ایـن روش . ]۱۳و  ۱۲[نسبت بـه تغییـر سـطح مـرگ و میـر و بـاروری حسـاس اسـت 

خطی  ی شده دارای یک رابطه ثبت ۳مرگ جزئی مرگ های میزانو  ۲موالید جزئی های میزان
 و و روش بـورژ ۴بـه روش پرسـتون و کـول تـوان میی دیگـر ها روشاز جمله . با هم هستند

کننـد کـه جمعیـت نسـبت بـه مهـاجرت  فرض مـی ها روشهر کدام از این . اشاره کرد ۵پیچا
  .ثابت است سنی های گروه ی همه ثابت و میزان رشد برای میر باروری و مرگ و است، بسته

 ها روشدر این . ی دیگری بوجود آمدند که فرض ثبات جمعیت را تعدیل کردندها روش
های ریاضی توزیع سنی جمعیت استفاده شده تا الگوی سنی مرگ و میر بـا الگـوی  از مدل

مـورد ارزیـابی مـرگ و میـر صورتی که پوشـش ثبـت  سنی جمعیت در ارتباط قرار گیرند، به
روش سازمان ملل اسـت کـه کـاربرد زیـادی نـدارد و ، ها روشیکی از این . ]۱۰[قرار گیرد 
ــوالً ــی اســت  معم ــایج غیرمنطق ــه ۱۹۸۷در ســال . ]۹[دارای نت ــل روش موازن رشــد  ی هی
که ثابت نیسـتند امـا نسـبت بـه مهـاجرت  هایی جمعیتای را پیشنهاد کرد که در  یافته تعمیم

رگ و میر و پوشش زمان پوشش ثبت م طور هم هاین روش ب. ]۱۱[بسته است، کاربرد دارد 
کـه  شـود میدر ایـن روش فـرض . دهـد میشمارش در دو سرشماری را مـورد ارزیـابی قـرار 

. پوشش شمارش در دو سرشماری ماننـد پوشـش ثبـت مـرگ و میـر مسـتقل از سـن اسـت
هـای در معـرض مهـاجرت نیـز کـاربرد  هیل روشی را بوجود آوردند که برای جمعیت-براس
ای ناشی از گزارش بد سنین بازبینی شده است و یک فراینـد در این روش نیز خطاه. دارد

نیـز  روش بنـت و هیـورویچی. ثیر بوجـود آمـده اسـتأجدید برای به حداقل رساندن این تـ
ها نیز کاربرد  های نامنظم بین سرشماری و همچنین برای دوره کند میفرض ثبات را تعدیل 

  .]۷[دارد 
توزیـع جمعیـت بـر حسـب سـن و  هـای دادههـا نیازمنـد حـداقل  هر یک از این تکنیک

رشـد  ی یافتـه ی تعمـیمها روش. شده بر حسب سن و جنس است و مرگ و میر ثبت ،جنس
در عمـل  دلیـلهمـین  هدو سرشـماری اسـت، بـ هـای دادهبراس و بنت و هوریوچی نیازمنـد 
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رشـد اسـت امـا فـرض  ی هـا شـبیه روش موازنـه ای آن اصـول پایـه. انجام آن مشکل اسـت
سـنین پایـدار نیسـت و از سـنی بـه سـن  ی همـه) r(کنند که میزان رشد بین سرشـماری  می

تـر اسـت، چـون  رشـد بـراس معمـول ی بنابراین اسـتفاده از روش موازنـه. کند دیگر فرق می
هـای سـنی و جنسـی  ن یعنی تعداد مرگ و جمعیت به تفکیک زیرگروهآمورد نیاز  های داده

 . استبرای سال مورد مطالعه در دسترس 
ویلیـام بـراس روشـی را بـرای ارزیـابی پوشـش ثبـت مـرگ بزرگسـاالن  ۱۹۷۵در سال 
مرگ و میر و باروری ثابت (رشد براس بر یک جمعیت ثابت  ی روش موازنه. پیشنهاد کرد

  ].۱۵[ت استوار اس) های سنی ی گروه ی همهو میزان رشد مشابه برا
 :توازن زیر استوار است ی روش براس بر اساس معادله

  𝑁(𝑥)𝑁(𝑥 +) = 𝑟(𝑥 +) + 𝐷(𝑥 +)𝑁(𝑥 +) 
 

و ســنین بــاالتر،  𝑥جمعیــت در ســن   𝑥 ،𝑁(𝑥+)جمعیــت در ســن   𝑁(𝑥)کــه در آن  𝑟(𝑥+)  ،میزان رشد جمعیت𝐷(𝑥)  تعداد موارد مرگ در سن𝑥  و𝐷(𝑥+)  تعداد مـوارد
 . ]۱۵[و سنین باالتر است  𝑥مرگ در سن 

طـور مجـزا و بـرای کـل  سـال در هـر یـک از دو جـنس و بـه ۵در هر گروه سنی بـاالی 
و میـزان  )𝑁(𝑥)/𝑁(𝑥+)صورت  ورود به هر گروه سنی به(جمعیت میزان جزئی والدت 

برای . شود محاسبه می)  𝐷(𝑥+)/𝑁(𝑥+)صورت خروج از هر گروه سنی به(جزئی مرگ 
تر این اسـت كـه نمـودار پـراكنش  سال و باالتر، مناسب ۵ارزیابی پوشش ثبت مرگ سنین 

𝑋)هـای  نقـاط داده. رسـم شـود 𝑋برحسـب  𝑌نقـاط  ی مجموعه , 𝑌 بـه دو زیرمجموعـه  (
ــدی می گروه ــه بن ــه زیرمجموع ــود ک ــاط گروه۱ ی ش ــنی از  ، نق ــای س ــا  ۵ه ــالگی و  ۳۵ت س

,𝑋۱ســپس . کنــد بنــدی می ســالگی را گروه ۷۰تــا  ۴۰ط ســنین نقــا ۲ ی زیرمجموعــه 𝑌۱  و 𝑋۲, 𝑌۲ بـدین . شـود محاسـبه می ۲و  ۱ ی عنوان میانگین نقـاط در زیرمجموعـه ترتیب به به
نقطـه بـا اسـتفاده از روش  ۱۲ترتیب شیب خـط رگرسـیون قابـل بـرازش بـه مجمـوع ایـن 

با اسـتفاده از میـانگین  Kضریب تصحیح یا . اختالف میانگین دو گروه محاسبه شده است
𝐾  :شود صورت زیر محاسبه می  های جزئی والدت و مرگ به میزان = 𝑌۲ − 𝑌۱𝑋۲ − 𝑋۱

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

os
s.

sr
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 12

http://ijoss.srtc.ac.ir/article-1-47-en.html


  پور محمد ساساني  248

   .....................  254 - 243، صص 1391پاييز و زمستان ، 2  ي ، شماره23سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله   .....................  

K  باید عددی باالتر از یک باشد، ارزیابی نهایی میزان پوشش ثبت مرگ یاC ی  از رابطه
𝐶  :شود زیر محاسبه می = ۱𝐾 

C اگر مقدار . تر از یک شود باید عددی کمC  ضرب شود، درصد پوشش ثبت  ۱۰۰در عدد
ی  ساله ۵آخر این است که شمار مرگ در هر گروه سنی  ی مرحله. مرگ مشخص خواهد شد (𝐷𝑥)  درK ی مــرگ بــر حســب ســن و جــنس بــرای  شــده ضــرب شــود تــا شــمار تصــحیح

هـا  کنـد تـا پوشـش داده رشد کمک می ی روش موازنه. ها محاسبه شود بار بیماری ی مطالعه
  .ای که شرح داده شد مورد تصحیح قرار گیرد مورد ارزیابی و به شیوه

 نتایج -۳
مرکـزی و بوشـهر طبـق سرشـماری عمـومی نفـوس و مسـکن در سـال  های اسـتانجمعیت 
، هـا دادهبـدون تصـحیح . نفـر بـوده اسـت ۸۸۶۲۶۷و  ۱۳۵۱۲۵۷  ترتیب معادل به ۱۳۸۵

در هـزار، کـه ایـن مقـدار  ۱/۵میزان خام مرگ و میر برای کل جمعیت استان مرکزی برابر 
همچنین میزان خام مـرگ و میـر بـرای کـل . برای زنان بوده است ۱/۵و  ۱/۶برای مردان 

در  ۵/۳و برای زنان  ۸/۴در هزار، که این رقم برای مردان  ۲/۴جمعیت استان بوشهر برابر 
مرکـزی و بوشـهر  های اسـتانی مـوارد مـرگ بـرای  نشـده همچنین تعداد اصالح .هزار است

   .بوده است ۱۳۸۵در سال  ۳۷۵۸و   ۶۹۵۴ترتیب  به
سـال  (𝑋۱) ،۳۴تـا  ۵برای استان مرکزی میـانگین جزئـی مـرگ شـش گـروه سـنی از 

، میـانگین ۰۳۱۴۳/۰ (𝑌۱)گـروه  ۶میـانگین میـزان جزئـی والدت ایـن  ۰۰۷۰۶/۰برابر، 
و میـانگین  ۰۲۷۹۹/۰معادل  (𝑋۲)سال  ۶۹تا  ۴۰میزان جزئی مرگ شش گروه سنی از 

بنـابراین ضـریب . بدست آمـد ۰۵۵۲۹/۰معادل (𝑌۲) میزان جزئی والدت این شش گروه 
 ۷/۸۷و نسبت کامـل بـودن ثبـت مـرگ  ۱۴/۱اصالح موارد مرگ پایه برای استان مرکزی 

و  ۱شده ضریب اصالح مرگ در مـردان اسـتان  توجه به محاسبات انجام با. باشد درصد می
و  ۸/۹۹تیب تر بر این اساس پوشش ثبت مرگ و میر مردان و زنان به. بود ۳/۱برای زنان 

شــده و تعــداد  تعــداد مــرگ و میــر ثبــت). را ببینیــد ۳جــدول (بدســت آمــده اســت  ۵/۷۶
  . آمده است ۱سنی استان مرکزی در جدول  های گروهآن در  ی شده اصالح
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  ۱۳۸۵رشد براس،  ی شماری موارد مرگ جمعیت استان مرکزی به روش موازنه اصالح کم -۱ جدول

سن دقیق
 

(𝑥) تعداد مرگ ثبت
 

شده
  (n 𝐷) جمعیت

 
(n 𝑁

x جمعیت در سن دقیق (
  𝑁(x)  جمعیت در سن

x  و
باالتر
 

𝑁(x+) تعداد مرگ ثبت
 

شده در 
سن 

x 
و باالتر

 
𝐷(x+)میزان جرئی مرگ
  𝐷(x+)/𝑁(x+)
میزان جزئی والدت 
  𝑁(x)/𝑁(x+)
 

تعداد تصحیح
 شده

 ی
مرگ

۰ -۴ ۵۶۶ ۹۴۰۴۵       
۵ -۹ ۳۵ ۹۶۵۴۶ ۱۹۰۵۹ ۱۲۵۷۲۱۲ ۶۳۸۸ ۰۰۵۱/۰ ۰۱۵۲/۰ ۴۰ 
۱۰-۱۴ ۴۷ ۱۲۲۶۶۱ ۲۱۹۲۱ ۱۱۶۰۶۶۶ ۶۳۵۳ ۰۰۵۵/۰ ۰۱۸۹/۰ ۵۴ 
۱۵-۱۹ ۱۲۸ ۱۶۴۷۶۰ ۲۸۷۴۲ ۱۰۳۸۰۰۵ ۶۳۰۶ ۰۰۶۱/۰ ۰۲۷۷/۰ ۱۴۶ 
۲۰-۲۴ ۲۲۸ ۱۷۳۰۹۲ ۳۳۷۸۵ ۸۷۳۲۴۵ ۶۱۷۸ ۰۰۷۱/۰ ۰۳۸۷/۰ ۲۶۰ 
۲۵-۲۹ ۲۱۵ ۱۳۷۱۲۵ ۳۱۰۲۲ ۷۰۰۱۵۳ ۵۹۵۰ ۰۰۸۵/۰ ۰۴۴۳/۰ ۲۴۵ 
۳۰-۳۴ ۱۴۹ ۱۰۹۸۶۴ ۲۴۶۹۹ ۵۶۳۰۲۸ ۵۷۳۵ ۰۱۰۲/۰ ۰۴۳۹/۰ ۱۷۰ 
۳۵-۳۹ ۱۵۴ ۹۴۷۶۴ ۲۰۴۶۳ ۴۵۳۱۶۴ ۵۵۸۶ ۰۱۲۳/۰ ۰۴۵۲/۰ ۱۷۵ 
۴۰-۴۵ ۱۸۹ ۸۰۶۶۷ ۱۷۵۴۳ ۳۵۸۴۰۰ ۵۴۳۲ ۰۱۵۲/۰ ۰۴۸۹/۰ ۲۱۵ 
۴۵-۴۹ ۲۶۱ ۶۶۴۵۴ ۱۴۷۱۲ ۲۷۷۷۳۳ ۵۲۴۳ ۰۱۸۹/۰ ۰۵۳۰/۰ ۲۹۷ 
۵۰-۵۴ ۲۸۲ ۵۱۶۱۶ ۱۱۸۰۷ ۲۱۱۲۷۹ ۴۹۸۲ ۰۲۳۶/۰ ۰۵۹۹/۰ ۳۲۱ 
۵۵-۵۹ ۲۱۴ ۳۵۴۰۹ ۸۷۰۳ ۱۵۹۶۶۳ ۴۷۰۰ ۰۲۹۴/۰ ۰۵۴۵/۰ ۲۴۴ 
۶۰-۶۴ ۳۳۲ ۳۱۶۱۷ ۶۷۰۳ ۱۲۴۲۵۴ ۴۴۸۶ ۰۳۶۱/۰ ۰۵۳۹/۰ ۳۷۸ 
۶۵-۶۹ ۴۶۳ ۲۹۰۵۲ ۶۰۶۷ ۹۲۶۳۷ ۴۱۵۴ ۰۴۴۸/۰ ۰۹۵۵/۰ ۵۲۸ 
۷۰-۷۴ ۸۲۵ ۲۸۴۷۵ ۵۷۵۳ ۶۳۵۸۵ ۳۶۹۱ ۰۵۸۰/۰ ۰۹۰۵/۰ ۹۴۰ 
۷۵-۷۹ ۹۰۳ ۱۶۹۶۸      ۱۰۲۹ 
۸۰-۸۴ ۹۷۵ ۱۱۷۷۸      ۱۱۱۱ 
۸۵+ ۹۸۸ ۶۳۶۴      ۱۱۲۶ 
  ۱۳۸۵ثبت وزارت بهداشت  های دادهشده توسط محقق بر اساس  محاسبه: منبع
نشان داده شده، برای استان بوشـهر میـانگین جزئـی مـرگ شـش  ۳که در جدول  طور همان

 ۶میانگین میـزان جزئـی والدت ایـن  ،۰۰۵۵۹/۰ سال برابر (𝑋۱)، ۳۴تا  ۵گروه سنی از 
سـال  ۶۹تـا  ۴۰، میـانگین میـزان جزئـی مـرگ شـش گـروه سـنی از ۰۳۶۷/۰(𝑌۱) گروه  (𝑋۲)  ــانگ ۰۳۰۱/۰معــادل ــزان جزئــی والدت ایــن شــش گــروو می معــادل  (𝑌۲)ه ین می
و  ۲۳/۱بنابراین ضریب اصالح موارد مرگ پایه برای استان بوشـهر . بدست آمد ۰۶۷۰/۰
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جـه بـه محاسـبات بـا تو. درصـد محاسـبه شـده اسـت ۹/۸۰نسبت کامل بودن ثبـت مـرگ 
بـر . بـود ۴۱/۱و بـرای زنـان  ۰۹/۱شده ضریب اصالح مرگ در مردان استان بوشهر  انجام

  . بدست آمده است ۷۰و  ۳/۹۱ترتیب  این اساس پوشش ثبت مرگ و میر مردان و زنان به
  

  ۱۳۸۵رشد براس،  ی شماری موارد مرگ جمعیت استان بوشهر به روش موازنه اصالح کم - ۲جدول

سن دقیق
 

(𝑥) تعداد مرگ ثبت
 

شده
  (n 𝐷) جمعیت

 
(n 𝑁

x جمعیت در سن دقیق (
  𝑁(x)  جمعیت در سن

x 
و باالتر

 
𝑁(x+) تعداد مرگ ثبت

 
شده در سن

x 
و باالتر

 
𝐷(x+) میزان جرئی مرگ

  𝐷(x+)/𝑁(x+)
میزان جزئی والدت 
  𝑁(x)/𝑁(x+)
 

تعداد تصحیح
 شده

 ی
مرگ

۰-۴  ۵۹۷ ۷۶۷۸۸       
۵-۹  ۲۴ ۶۸۲۸۹ ۵ ۱۴۵۰۷ ۸۰۹۴۷۹ ۰۱۷۹۲/۰  ۰۰۳۹/۰  ۳۷ 
۱۰-۱۴  ۳۳ ۸۲۶۶۰ ۱۰ ۱۵۰۹۴ ۷۴۱۱۹۰ ۰۲۰۳۶/۰ ۰۰۴۲/۰  ۵۰ 
۱۵-۱۹  ۱۲۱ ۱۱۳۹۹۰ ۱۵ ۱۹۶۶۵ ۶۵۸۵۳۰ ۰۲۹۸۶/۰  ۰۰۴۷/۰  ۱۸۵ 
۲۰-۲۴  ۱۵۷ ۱۲۳۸۵۸ ۲۰ ۲۳۷۸۴ ۵۴۴۵۴۰ ۰۴۳۶۷/۰  ۰۰۵۵/۰  ۲۴۰ 
۲۵-۲۹  ۱۱۴ ۱۰۱۶۳۹ ۲۵ ۲۲۵۴۹ ۴۲۰۶۸۲ ۰۵۳۶۰/۰  ۰۰۶۷/۰  ۱۷۴ 
۳۰-۳۴  ۷۶ ۷۳۳۲۱ ۳۰ ۱۷۴۹۶ ۳۱۹۰۴۳ ۰۵۴۸۳/۰  ۰۰۸۵/۰  ۱۱۶ 
۳۵-۳۹  ۸۲ ۵۹۳۸۳ ۳۵ ۱۳۲۷۰ ۲۴۵۷۲۲ ۰۵۴۰۰/۰  ۰۱۰۷/۰  ۱۲۵ 
۴۰-۴۴  ۸۵ ۴۴۱۰۱ ۴۰ ۱۰۳۴۸ ۱۸۶۳۳۹ ۰۵۵۵۵/۰  ۰۱۳۷/۰  ۱۳۰ 
۴۵-۴۹  ۱۳۱ ۳۹۲۰۷ ۴۵ ۸۳۳۰ ۱۴۲۲۳۸ ۰۵۸۵۶/۰  ۰۱۷۴/۰  ۲۰۰ 
۵۰-۵۴  ۱۲۷ ۳۲۹۵۹ ۵۰ ۷۲۱۶ ۱۰۳۰۳۱ ۰۷۰۰۴/۰  ۰۲۲۷/۰  ۱۹۴ 
۵۵-۵۹  ۱۵۳ ۲۱۲۵۰ ۵۵ ۵۴۲۰ ۷۰۰۷۲ ۰۷۷۳۶/۰  ۰۳۱۶/۰  ۲۳۴ 
۶۰-۶۴  ۱۴۶ ۱۲۸۶۸ ۶۰ ۳۴۱۱ ۴۸۸۲۲ ۰۶۹۸۸/۰  ۰۴۲۲/۰  ۲۲۳ 
۶۵-۶۹  ۲۵۳ ۱۲۵۳۲ ۶۵ ۲۵۴۰ ۳۵۹۵۴ ۰۷۰۶۴/۰  ۰۵۳۲/۰  ۳۸۶ 
۷۰-۷۴  ۳۵۱ ۱۰۲۳۷ ۷۰ ۲۲۷۶ ۲۳۴۲۲ ۰۹۷۲۱/۰  ۰۷۰۸/۰  ۵۳۶ 
۷۵-۷۹  ۵۱۴ ۷۶۳۶      ۷۸۵ 
۸۰-۸۴  ۴۳۱ ۳۷۲۰      ۶۵۸ 

۸۵+  ۳۶۳ ۱۸۲۹      ۵۵۴ 
  ۱۳۸۵ثبت وزارت بهداشت  های دادهشده توسط محقق بر اساس  محاسبه: منبع
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. شود میها به رقم واقعی خود نزدیک  استان مرگ و میر های میزان، ها دادهپس از تصحیح 
را مـرگ و میـر خام است کـه شـدت  مرگ و میر مهم جمعیتی، میزان  های شاخصیکی از 
، میزان خام مرگ و میر برای کـل جمعیـت ها دادهشماری  پس از تصحیح کم. دهد مینشان 

در مقابـل  ۱۳۸۵، بدین معنـی کـه در سـال آید میدر هزار بدست  ۹/۵استان مرکزی برابر 
اند که ایـن مقـدار بـرای  مختلف فوت شده های تنفر به عل ۶نفر جمعیت حدود  ۱۰۰۰هر 

یر برای کل جمعیت همچنین میزان خام مرگ و م. برای زنان بوده است ۱/۶و  ۲/۵مردان 
  . بوده است ۱/۵و برای زنان  ۳/۵در هزار، که این رقم برای مردان  ۲/۵استان بوشهر برابر 

  
حسب جنس،  بر های مرکزی و بوشهرمیانگین جزئی مرگ و والدت و پوشش ثبت مرگ و میر استان -۳ جدول
۱۳۸۵  

  بوشهر    مرکزی  
  زن  مرد  کل    زن  مرد  کل  

میانگین جزئی مرگ
 ۰۰۴۸۱/۰ ۰۰۶۲۷/۰ ۰۰۵۵۹/۰   ۰۰۵۷۶/۰ ۰۰۸۳۴/۰ ۰۰۷۰۶/۰  ساله ۳۴- ۵

میانگین جزئی مرگ
 ۰۲۷۰/۰ ۰۳۲۹/۰ ۰۳۰۱/۰   ۰۲۴۸۳/۰ ۰۳۱۱۶/۰ ۰۲۷۹۹/۰  ساله ۶۹ -۴۰

میانگین جزئی والدت
 ۰۳۶۴/۰ ۰۳۶۹/۰ ۰۳۶۷/۰   ۰۳۱۴۵/۰ ۰۳۱۴۱/۰ ۰۳۱۴۳/۰  ساله ۳۴- ۵

والدت میانگین جزئی
 ۰۶۷۹/۰ ۰۶۶۱/۰ ۰۶۷۰/۰   ۰۵۶۳۵/۰ ۰۵۴۲۷/۰ ۰۵۵۲۹/۰  ساله۴۰-۶۹

 ۴۱/۱ ۰۹/۱ ۲۳/۱   ۳۰/۱ ۰۰/۱ ۱۴/۱  ضریب اصالح
نسبت کامل بودن

 ۰/۷۰ ۳/۹۱ ۹/۸۰   ۵/۷۶ ۸/۹۹ ۷/۸۷  )درصد( پوشش ثبت

  گیری بحث و نتیجه -۴
هـای  گیـری طـور مشـخص در تصـمیم علل مرگ بـه ی در كل و مطالعهمرگ و میر مطالعات 

هـا نقـش  بار بیماری  ی سالمت در مطالعه یها تین اولوییمربوط به بهداشت عمومی و تع
درصد باشد،  ۷۰ار كه اگر پوشش ثبت مرگ  بیش از ین معیبا در نظر گرفتن ا. مهمی دارد
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نظام ثبـت مـرگ در  های دادهم تا یاست، مصمم شد یقبول  ت ثبت مرگ در سطح قابلیفیك
 یمعاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك ی لهیوس شده به یطراح ی سامانه

  . تصحیح کنیم یو با دقت و توجه خاص یابیرا با روش مناسب ارز
مرگ و میر و باروری ثابـت و میـزان (رشد براس بر یک جمعیت ثابت  ی روش موازنه

اعتبار ارزیابی پوشش ثبـت مـرگ و . استوار است) سنی های گروهی رشد مشابه برای همه
 -ی بنـتهـا روش. رود یر با این روش اگر این شرایط وجود نداشته باشد، زیر سـوال مـیم

هـایی را نـدارد، امـا نیـاز بـه  ی رشـد بـراس چنـین محـدودیت یافته هیوروچی و روش تعمیم
کـه در ایـران دو سرشـماری اخیـر در  ایـن دلیل هبـ. دو سرشماری دارند مرگ و میر  های داده
دهنـد،  نمـی ی هیـتصـویری از وضـعیت مـرگ و میـر کشـور را ارا ۱۳۸۵و  ۱۳۷۵های  سال

رشـد بـراس  ی که گفته شد در روش موازنه طور همان. ممکن نیست ها روشاستفاده از این 
بر (ثابت و نسبت به مهاجرت بسته است و میزان موالید جزئی  ،که جمعیت شود میفرض 

 یناچـار روشـ ن پـژوهش بـهیـدر ا. خطـی بـا میـزان جزئـی مـرگ دارد ی رابطه) حسب سن
ح یب تصـحیك ضـریـن كار انتخاب شده است كه تنها یا یبرا) رشد براس ی روش موازنه(
ده یپوشـ یا شـناس حرفـه تیـچ جمعیكـه بـر هـ یكنـد؛ در حـال یشنهاد مین پیسن ی همه یبرا
. ران هم تابع جنس و هم تـابع سـن اسـتیپوشش ثبت مرگ در ا یست كه دقت و خطاین
 یثبتـ هـای دادهح یب تصـحیت ضـریـب خطـا و در نهایبر برابر گرفتن ضـر یهیل و توجیدل

، بـه طـرح شـود میه یجـوان توصـ شناسان جمعیتن به محققان و یبنابرا. مرگ وجود ندارد
  .ز همت كنندیها ن ن پرسشیبه ا یعلم یها افتن پاسخی ین مهم و تالش برایچن یلیمسا

ی کـه سـطح های اسـتاندر  دهـد میها نشـان  مرگ و میر در سطح استان های دادهکاربرد 
درصـد یـا بـه عبـارت دیگـر  ۶۰تـر از  درصد یا کم ۱۱۰از  تر بیشپوشش ثبت مرگ و میر 

 ی رشد بـراس از روش موازنه توان میباشد ن ۵/۱از  تر بیشیا  ۹/۰تر از  ضریب تصحیح کم
بر اسـاس . بدون شک علت این امر تخطی از فرض جمعیت ثابت است. ]۸[استفاده کرد 

ثبتـی در سـطح  هـای دادهرشـد بـراس بـرای ارزیـابی  ی این معیـار اسـتفاده از روش موازنـه
ار كه اگـر پوشـش ثبـت ین معیبا در نظر گرفتن ا. های مرکزی و بوشهر بالمانع است استان

است، ثبت مـرگ و  یقبول  ت ثبت مرگ در سطح قابلیفیدرصد باشد، ك ۷۰مرگ بیش از 
هـای  یافتـه. برای مردان از پوشش مناسـبی برخـوردار اسـت مخصوصاً ها میر در این استان

پوشش ثبت در مردان به مراتب بهتر از  ۱۳۸۵بیانگر این است که در سال  ها دادهتصحیح 
مرگ و میر زنـان  های دادهثبت  دهد میکه نتایج این تحقیق نشان  طور همان. باشد میزنان 

تر  رقم پایین ۲۰نسبت درصد ثبت مرگ زنان  باشد و پوشش با مشکالت زیادی مواجه می
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بخشـی، در  بخشی و بـین بنابراین شکل دادن به مسیر جدید همکاری درون. از مردان است
سـالمت،  ی ها با تشکیالت خارج از حوزه استان ی درون تشکیالت بخش سالمت، در حوزه

  .شود میمنظور تداوم ثبت فعال و ارتقای پوشش مرگ و میر پیشنهاد  به

 توضیحات
1- Brass Growth Balance Method 
2- Partial Birth Rate 
3- Partial Death Rate 
4- Preston and Coale 
5- Bourgeois-Pichat 

 ها رجعم
سـوم گـذار اپیـدمیولوژیك  ی سـهم سـوانح در مرحلـه ی مطالعه). ۱۳۸۹(پور، محمد  ساسانی ]۱[

ــران در مقطــع  نامــه کارشناســی ارشــد جمعیــت  و پیامــدهای جمعیتــی آن، پایــان ۱۳۸۵ای
  . شناسی دانشگاه تهران

 .نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تهران). ۱۳۸۵(مرکز آمار ایران  ]۲[
 بهداشت وزارت سالمت، معاونت. كشور استان ده در مرگ سیمای .)۱۳۷۹(محسن  نقوی، ]۳[

  . ، تهرانپزشكی آموزش و درمان
اسـتان کشـور، وزارت  ۲۹سـیمای مـرگ و میـر در  .)۱۳۸۳(نقوی، محسن؛ جعفری، ناهید  ]٤[

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـای سـنی  آمار علل مرگ و میر گـروه .)۱۳۸۷(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ]٥[

 .۱۳۸۵بر حسب جنس کل کشور در سال 
[6] Bennett, N.G. and Horiuchi, S. (1981). Estimating the completeness 

of death registration in closed population. Population Index, 47, 2. 
[7] Brass, W. (1975). Methods for estimating fertility and mortality from 

limited and defective data. University of North Carolina: POPLAB 
Occasional Publication.  

[8] Khosravi, A. (2007). Differential mortality in Iran. Population Health 
Metrics, 5, 1-15. 
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