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 چکيده  

در نتيجه آگااهی از شااخص فاوق در منااط  روساتايی باه  ی از يک سطم بهتر و مناسب تر زندگی است بيانگر برخوردار اميد زندگی

بنادی امياد زنادگی در منااط  كند  لذا پژوهش حاضر با هادف بارآورد و پهنهريزان روستايی در تصميم گيری كمک میدولتمردان، برنامه

های رانويه رسمی به انجام رسيد  در روش پژوهش براساس داده 1395ختی سال های رسمی رانويه جمعيت شناروستايی ايران براساس داده

 Arcهای كشور محاسبه گرديد سپس ايژ مناط  باا اساتفاده از كشور جدول طول عمر تشکيل و اميد زندگی برای مناط  روستايی استان

GIS ها از بهتريژ وضعيت شاخص اميد زندگی در بيژ استان 1395بندی شدند  بر اساس نتايج تحقي  روستاييان استان تهران در سال پهنه

سال  50/74و برای مردان روستايی  71/74، برای زنان روستايی 60/74برخوردار بودند، مقدار ايژ شاخص برای مردم روستايی استان تهران 

ن بود  به طوری كه مقدار اميد زنادگی روساتاييان بلوچستا و نبود  بدتريژ وضعيت اميد زندگی روستاييان كشور نيز مربوط به استان سيستا

سال بدست آمد  براسااس  76/66سال و برای مردان روستايی  76/67سال، اميد زندگی زنان روستايی  26/67بدون در نرر گرفتژ جنسيت 

ساال  71/74وستايی استان تهران با های مورد مطالعه مربوط به زنان رها و استانهای پژوهش باالتريژ اميد زندگی در بيژ همه گروهيافته

ها زنان روستايی اميد زندگی بيشتری سال بود  در همه استان 76/66و كمتريژ آن مربوط به مردان روستايی استان سيستان و بلوچستان با 

ه پهنه خوب، متوسط و های مختلف كشور از نرر شاخص اميد زندگی در سنسبت به مردان روستايی داشتند  در نهايت مردم روستايی استان

ها كردن كمبودها و نقصاانگذاران با تخصيص بهينه منابع  نسبت به برطرفشود برنامه ريزان و سياستضعيف قرار گرفتند  لذا پيشنهاد می

 در مناط  كمتر برخوردار و بهبود اميد زندگی در ساير مناط  اقدامات متناسب را به عمل آورند 
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 مقدمه

مطمئژ در زمينه مرو و ميار های و شاخصوجود اطالعات 

اتخااک بارای از جملاه روساتاييان های جمعيتی مختلف در گروه

ها و راهبردهای مناساب بارای تااميژ، حفاا و ارتقاای سياست

جامعاه و هاای نراام ساالمت ارزيابی برنامهسالمت و همچنيژ 

از ايژ اطالعات مایو  های گوناگون ضروری استتعييژ آسيب

توان برای قضاوت در مورد تغييارات ساالمتی و نشاانگر خاوبی 

فقيهای و برای تشخيص ميزان پيشرفت سالمت اساتفاده كارد )

(  امروزه سالمت و حفا آن به موضاوعی مهام 1394همکاران، 

ها ناجامعه تبديل شده است  زيرا كيفيت زندگی انسادر فرهنگ 

به موضوع سالمت گره خورده و ايژ شاخص به طور مستقيم بار 

داشتژ  برای  (1393)متقی، گذارد رشد و توليد كل جامعه ارر می

 نياز دارناد وای اطالعات گسترده افراد به ،عمر طوالنی در آينده

برای بهبود وضعيت سالمت خاويش و حفاا  آنبايد از  در عمل

گروسامژ به اعتقاد   ( 2019و همکاران،  1)لی دنآن استفاده نماي

ای از هر شخص در هر سال خاا  از عمار خاود، دارای کخياره

گاذاری در مخاارج با سارمايهكه موجودی كاالی سالمت است 

 ،با گذر عمر و افزايش ساژ يافته وافزايش درمانی ايژ موجودی 

لطفعلاای پااور و )يابااد ماایموجااودی سااالمت شااخص كاااهش 

  ( 1390، همکاران

و به برخورداری از سطم مناسب زندگی  نيازمندعمر طوالنی 

به طور مستقيم با رفااه اجتمااعی، ساالمت  2اميد زندگی تبع آن

اسات  بناابرايژ توجاه باه  اقتصاادی مارتبطها و توساعه ناانس

و سالمت، گسترش خادمات پزشاکی، كنتارل  بهداشت عمومی

ها، واكسيناسيون به موقع، مجهز كردن افراد باه مهاارتبيماری

تواند اميد زندگی را در های زندگی و توجه به بهداشت روانی می

                                                                                           
1- Lee 
2- Life Expectancy 

)سارلک و ساواری، افازايش دهاد  -شهری و روستايی -جامعه

ريازی باارای عمال های بنيادی در برناماه  يکی از سازه(1395

)احمدی در نرام سالمت، جمعيت و اميد زنادگی بارای آن است 

ميژ سالمت فرد بايد از أخاطر برای تهميژبه  (1390و شجاعی، 

)مکياان و همکااران، شود های درمانی و بهداشتی استفاده نهاده

هاای همزمان با افزايش طاول عمار، نسابت ساالزيرا  ( 1395

های مازمژ، نااتوانی، ناماليماات اجتمااعی و درگيری با بيماری

از   (1390)فرس بخش و همکااران،  يابدمیاقتصادی نيز افزايش 

ميار و الگاوی سانی آن يکای از  و هاای ماروانآنجا كه مياز

هاای های توسعه است لذا جوامع مختلف با اجرای برنامهشاخص

كننااد تااا بااا كاااهش ای تااالش میمتنااوع بهداشااتی و توسااعه

)عينای زينااب و ومير به سطوس باالی رشد و توسعه برسند مرو

  (1394همکاران، 

كاه اسات مفيدتريژ شااخص منفاردی گی شاخص اميد زند

هاا و پيامادهای كشانده بيمااری وميار جمعيات وچکيده مارو

صدمات را در قالب يک عدد در بدو تولد و در قالب جادول عمار 

كناد های سنی و جنسای جمعيات خالصاه مایبرای همه گروه

ااااطم ضاامژ نشااان دادن سو  (1386)پورملااک و همکاااران، 

های عمر ياک ناوزاد تازه متوسط سالو مياار جامعااه وماارو

بياانگر وضاعيت  (1393چراتای و همکااران، )يزدانیمتولد شده 

ناژاد و )فرشتهفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه 

سااالمتی، كيفياات زناادگی، امکانااات تااابع و  (1389همکاااران، 

هاای زنادگی، فقادان اضااطراب، بهداشتی، دسترسی به حداقل

آراماش و برخااورداری از امنياات اقتصاادی و اجتمااعی اسات 

   ( 1389)نيسی، 

ای متنوعی در كشور باا های بهداشتی و توسعهتاكنون برنامه

دگی به اجرا درآماده اسات اماا باا هدف افزايش شاخص اميد زن

توجه به گستردگی پهنه جغرافيايی و نيز ميازان برخاورداری ياا 
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هااای مختلااف كشااور، محرومياات مناااط  روسااتايی در اسااتان

اطالعات دقيقی از وضعيت تطبيقی اميد زندگی در اياژ منااط  

ای كه باه طاور همزماان و باا ياک معياار وجود ندارد، به گونه

-ت اميد زندگی در مناط  روستايی اساتانمشخص بتوان وضعي

های مختلف كشور را با هام مقايساه كارد  از اياژ رو شاناخت 

وضعيت موجود اميد زندگی در منااط  روساتايی كشاور را باياد 

ريزی منطب  بار واقعياات تلقای پيش نيازی اساسی برای برنامه

كرد كه براساس آن، نيازهای مرتبط با سالمت مردم روستايی به 

شاود  بينانه برآورده میهای واقعای عادالنه با اجرای برنامههگون

بديهی است عدم اطالع دقي  از وضعيت ايژ شاخص در مناط  

روستايی كشور، مسئوليژ و متوليان امور را در تخصيص بودجه و 

گذاری الزم برای توسعه متوازن، دچار مشکل كرده انجام سرمايه

ای و بار اسااس نرار سليقه امالًكشود، ايژ كار مهم و باع  می

های فشار به انجام برسد  در واقع شناسايی وضعيت موجاود گروه

ريزان روستايی و سااير شاخص اميد زندگی به دولتمردان، برنامه

كناد تاا بارای منااط  محققان و متخصصان كشاور كماک می

ها متناسب باا وضاعيت اياژ شااخص روستايی هر يک از استان

هاا ها، طرستری انجام داده و در تنريم سياستي ريزی دقبرنامه

های موجاود های توسعه نرام سالمت با توجه به واقعيتو برنامه

اقدام كنند  لذا پژوهش حاضر با هادف شناساايی وضاعيت امياد 

بناادی و پهنه 1395زناادگی روسااتاييان در مقطااع زمااانی سااال 

آمار ايران و  های جمعيتی مركزمناط  روستايی با استفاده از داده

مير سازمان ربت و احاوال كشاور باه انجاام وهای مرونيز داده

 رسيد  

در ارتباط با ايژ موضوع در ايران و جهان تحقيقات مختلفای 

انجام شده است كه به اختصار به مهمتريژ نتاايج برخای از اياژ 

 (1400ن و همکاران )شاياتحقيقات اشاره می شود  نتايج مطالعه 

هاای كشاور نشاان داد در بررسی شاخص امياد زنادگی اساتان

 عماده بخش و تهران و البرز های استان در زندگی اميد شاخص

 فقاط و باال سطم در غربی شمال و شمال مركزی، مناط  از ای

 سااير  دارد قرار سطم تريژ پاييژ در بلوچستان و سيستان استان

 غارب و جناوب شارق، شامال مرزی ط منا در های واقعاستان

آل عماران و نتاايج پاژوهش   هساتند متوساط گاروه در كشور

-اساتان در اميد زندگی شاخص روند داد نشان (1398همکاران )

 آکربايجاان هاایاساتان و است صعودی شمال غرب كشور های

امياد  خصشاا كمتاريژ و بيشتريژ ترتيب به كردستان و شرقی

 امياد زنادگی شاخص لحاظ به نيز اردبيل استان  دارند را زندگی

دارد   بهتااری وضااعيت غربای آکربايجااان اساتان بااا مقايساه در

 های استان يافتگی توسعه جغرافيای در بررسی (1398محمدی )

انساانی نتيجاه گرفات در  توساعه شااخص از اساتفاده باا ايران

هاای البارز، تهاران و مازنادران در خص اميد زنادگی اساتانشا

های سيستان و بلوچستان، خراسان تريژ وضعيت و استانمطلوب

تريژ وضاعيت قارار دارناد  شمالی و ايالم به ترتيب در نامطلوب

 5ضمژ تقسيم استان بوشهر باه  (1394سرافرازيان و همکاران )

-را در ساالدر جامعه روساتايی يد زندگی در بدو تولد اممنطقه، 

های ايژ پژوهش نشاان برآورد كردند  يافته 1390و  1385های 

داد كه بيشتريژ و كمتريژ امياد زنادگی در بادو تولاد جمعيات 

 10/75ديلام،  -به ترتيب در ناحيه گناوه 1385ی در سال يروستا

به ترتيب  1390در سال  وسال  21/71تنگستان  -سال و دشتی

ساال، و در ناحياه بوشاهر  58/75جام،  -ديار -در ناحيه كنگان

ه است اما با ايژ وصاف امياد زنادگی ماردان و سال بود 20/75

بار اسااس   زنان روستايی به تفکيک در نتاايج کكار نشاده باود

امياد زنادگی  های پژوهش، محققايژ نتيجاه گرفتناد كاهيافته

توزياع يکساان  محاسبه شده شاخص مناسبی بارای بياان عادم

اقتصادی در نواحی مختلف استان  -امکانات بهداشتی و اجتماعی

اميد زندگی را در بيژ مردان و  (1393كاوميه و وريفيان )  است

زنان روستايی استان آکربايجان شرقی برآورد كردناد  بار اسااس 

ی در ساال های ايژ پژوهش امياد زنادگی ماردان روساتاييافته

و اميد زندگی زنان روستايی استان برابر باا  82/69برابر با  1391

 (1384غفارياان شايرازی و همکااران )سال برآورد شد   61/72
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 1382اميد زندگی و طول عمر زنان و مردان روستايی را در سال 

های ساس يافتهدر استان كهگيلويه و بوير احمد برآورد كردند  برا

اميد زندگی كل جامعه روستايی اياژ  1382ايژ پژوهش در سال 

سال و اميد  8/70اميد زندگی مردان روستايی  ،سال 3/72استان 

سال بدست آمد  ايژ محققيژ تأكياد  8/73زندگی زنان روستايی 

كردند كه اميد زندگی در بيژ ساكنيژ منااط  روساتايی اساتان 

ر مقايسه با ساير مناط  روستايی كشاور كهگيلويه و بوير احمد د

هاای اقتصاادی، اجتمااعی و كمتر است و دليل آن را محروميت

صفری و همکااران فرهنگی فراگير در ايژ مناط  اعالم نمودند  

بارآورد  1387اميد زندگی روستانشينان ايران را در سال  (1389)

و  72/71پژوهش اميد زنادگی ماردان های كردند  براساس يافته

احمادی و شاجاعی ساال بدسات آماد   6/74اميد زندگی زنان 

زندگی در استان چهارمحال و بختيااری را  تغييرات اميد (1390)

مورد مطالعه قرار دادند  نتايج حاصله  1384 – 88های طی سال

باارای كاال  1384در سااال نشان داد اميد زندگی در بدو تولد 

سااال، باااارای  03/70جمعياات اسااتان چهارمحااال و بختياااری 

ساال باود كاه اياژ ارقام  49/71سال و برای زنان  7/68مردان 

سااال  08/74و  24/72، 55/70باااه ترتياااب  1385در ساااال 

در كاال  1386همچناايژ اميد زندگی در سااال  .برآورد گرديد

باود  اياژ شااخص بارای مااردان  ساال 38/72جمعيت استان 

ساااال بااارآورد  95/73ساااال و بااارای زناااان  97/70معاااادل 

بارای ماردان  38/75ايژ ارقام برای زنان  1388گرديد  در سال 

ساال بارآورد گرديااد  نتاايج  7/73و در كال جمعياات  14/72

اد كه در اساتان ياازد نشان د (1385زاده و هاديان )فالسمطالعه 

 71و زناان  5/70اميد زندگی مردان در بدو تولد  1375در ساال 

به ترتياب بارای ماردان و  1382سال باوده و ايژ عدد در سال 

  بر ايژ اساس اميد بودسال افزايش يافته  5/74و  9/71زنان به 

سال ولی  4/1تنها  1382تا  1375زندگی مردان در فاصله زمانی 

هاای اياژ سال افزايش داشت  در مجموع داده 5/3ان در بيژ زن

در استان يازد امياد زنادگی  1382تحقي  نشان داد كه در سال 

ساال بيشاتر از  5/2سال و اميد زندگی زنان  5مردان نزديک به 

فارس نتايج حاصل از پاژوهش  اميد زندگی كل كشور بوده است 

نشان داد كه اميد زندگی بدو تولاد در  (1390بخش و همکاران )

برابار باا  1386شارقی در ساال  كل جمعيت اساتان آکربايجاان

 43/70سال بوده و مقدار اياژ شااخص در بايژ ماردان  57/72

زينااب و همکااران عينی باشاد مای 13/74سال و در بيژ زناان 

ربتی سازمان ربت و احاوال  با استفاده از داده های فوت (1394)

های عمومی نفاوس و مساکژ، تغييارات كشور و نيز سرشماری

مدل  1390تا  1375مرو و مير در ايران را در فاصله سال های 

های ايژ تحقي  نشان داد كه اميد زنادگی در سازی كردند  يافته

بارای  1/71باه  3/66از  1390تا  1375بدو تولد طی سال های 

فرشاتهبرای زنان افزايش يافته است   7/75به  4/68مردان و از 

زندگی جمعيت شهری ساكژ در  به اميد (1389نژاد و همکاران )

برآورد كردند باا اياژ سال  98/77 راگانه شهر تهران  22مناط  

 53/74و در بايژ ماردان  96/79اميد زندگی در بيژ زنان وجود 

داری بايش از اميد زندگی زنان به طاور معنایسال بدست آمد و 

باالتريژ  براساس نتايج ايژ مطالعه اگرچهاميد زندگی مردان بود  

و در منااط   64/81مقدار اميد زندگی در مناط  شارقی تهاران 

 38/74سال بدست آمد ولی مردم جنوب شهر باا  43/79شمالی 

مخياری و سال از كمتاريژ امياد باه زنادگی برخاوردار بودناد  

اميد زندگی را با استفاده از جاداول عمار چناد  (1394همکاران )

های برآورد كردند  يافتاه 1389كاهشی در شهر تهران طی سال 

حاصل از ايژ پژوهش نشان داد كه اميد زندگی در بدو تولد برای 

باوده  ساال 4/78و  6/74مردان و زنان تهرانی به ترتيب برابر با 

های قلبی و عروقی، اميد زنادگی باه ترتياب كه با حذف بيماری

سال و با حذف سارطان 51/85و  39/82برای مردان و زنان به 

هاای سال و باا حاذف بيماری 49/80و  27/76ها به ترتيب به  

يابد  نتايج سال افزايش می 97/79و  98/75تنفسی به ترتيب به 
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اميد زندگی در منااط  مختلاف تحقي  نشان داد كه مقادير ايژ 

يک كالن شهر نيز باا هام تفااوت زياادی دارناد، زيارا شارايط 

اقتصادی، اجتماعی و آلودگی هوا در مناط  مختلف باا يکاديگر 

تفاوت داشته و ارر متفاوتی بر اميد زندگی ساكنيژ ايژ مناط  بر 

 (2018 -تحااد )ببرنامااه توسااعه ملاال م جااای گذاشااته اساات 

را دارای  2017تاا  1990تغييرات اميد زندگی در اياران از ساال 

روندی مثبت و رو به پيشرفت کكر كرده است، به طوری كه اميد 

هجاری شمسای  1369برابار باا  1990زندگی ايرانيان در سال 

هجاری شمسای باه  1396يا  2017سال بوده و در سال  8/63

 سال افزايش يافته است   2/76

اميد زندگی را در انگلستان و ولاز  (2019) 1لئون و همکاران

نرخ بهبود  روندبا توجه به كاهشی بودن مورد بررسی قرار دادند  

تغييرات را از سال ، آنها ايژ در بريتانيا 2010ز سال ااميد زندگی 

كشااور بااا درآمااد باااال همچااون  22بااا  2016تااا سااال  1970

كشورهای اروپای غربی، استراليا، كانادا، نيوزيلند، ژاپژ و آمريکاا 

اميد زندگی مردان در انگلساتان و بر ايژ اساس   ودندمقايسه نم

باا مياناه امياد زنادگی در  2016تاا  2011ولز طی ساال هاای 

امااا در باايژ زنااان كمتاار از  ردكااكشااورهای مرفااه برابااری می

 بريتانيااد اميد زندگی در   همچنيژ نرخ بهبوبودكشورهای مرفه 

برای زنان و مردان به سرعت كاهش يافته بود در حاالی كاه در 

داد  بخشای از اياژ را نشاان مای كشورهای مرفه كاهش آرامی

وضاعيت بااه اسااتعمال همگااانی دخانيااات بااويژه در باايژ زنااان 

رابطه بيژ اميد  (2019) 1لی و همکاران شد مربوط میبريتانيايی 

و سالمت اجتماعی در بيژ مردم كاره جناوبی را  2آلزندگی ايده

بررسی كردند  در اياژ تحقيا  مياانگيژ امياد زنادگی اياده آل 

سال بدست آمد كاه در مقايساه باا مياانگيژ كال امياد  46/87

آرزوی داشتژ عمر  ،سال 42/84زندگی در ميان مردم كره يعنی 

د  با ايژ وجود مجرد بودن، درآمد باال ادتری را نشان میطوالنی

                                                                                           
1- Lee  
2- Ideal Life Expectancy 

داری با اميد زندگی بااالتر و سالمت اجتماعی بهتر به طور معنی

هاای تارويج ساالمت توصيه شاد برناماه بنابرايژارتباط داشت  

اجتماعی جهت بهبود نگرش فردی نسبت به اميد زنادگی باويژه 

ساليگمژ و در بيژ اقشار آسيب پاذير ماورد توجاه قارار گيارد  

همگرايی اميد زندگی را در كشاورهای عضاو  (2016) 3همکاران

جی هفت يعنی كانادا، فرانساه، آلماان، ايتالياا، ژاپاژ، بريتانياا و 

اياالت متحده آمريکا با استفاده از روش پيش بينی لی كاارتر در 

و بيژ مردان و زنان با تأكيد بر سه موضوع جهت، الگاوی ساژ، 

هاا نشاان داد كاه علل مورد مطالعه قرار دادند  نتايج تحقي  آن

بينای امياد زنادگی فاارغ از اگرچه روش لی كاارتر بارای پايش

دقي  است ولای اياژ روش بارای پايش  موضوع جنسيت نسبتاً

باشد  بينی اميد زندگی خا  جنسيتی از دقت الزم برخوردار نمی

دود واقعای آن و امياد زيرا اميد زندگی را برای زنان بايش از حا

كناد  نتاايج زندگی مردان را كمتر از حدود واقعی آن بارآورد می

در بررسی اميد زندگی در كشور  (2016) 4نوآه و همکارانتحقي  

اميد  2010تا  1995طی سال های  كرد كهكره جنوبی مشخص 

  با ايژ وجاود اياژ سال افزايش يافته است 5/6زندگی به اندازه 

كشور دارای باالتريژ نرخ و بيشتريژ ميزان افزايش خودكشی در 

ناارخ  ،طاای ايااژ ماادتو  باايژ كشااورهای توسااعه يافتااه اساات

خودكشی، اميد زندگی در كشور كره جناوبی را باه عناوان ياک 

شاخص كليدی سالمت كاهش داده به طوری كه بدون افازايش 

با افزايش نرخ خودكشی سال و  21/0نرخ خودكشی اميد زندگی 

خالصه برآوردهای انجاام شاده در سال كاهش يافته است   7/0

خصو  اميد زندگی در مطالعات مختلاف در جادول ياک ارائاه 

شده است كه كمتريژ برآورد مربوط به امياد زنادگی ماردان باا 

سال و بيشتريژ برآورد مرباوط باه امياد زنادگی زناان باا  3/66

 سال می باشد   96/79

 

                                                                                           
3- Seligman  
4- Noah  
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 های قبلیهای مختلف مورد مطالعه در پژوهش  برآورد اميد زندگی در بدو تولد برای گروه1جدول 

 زمان منطقه مورد مطالعه مشخصات منبع

اميد زندگی جمعيت مورد مطالعه 

 )سال(

 مردان زنان کل

 ايران (1394عينی زيناب و همکاران )
1375 --- 4/68 3/66 
1390 --- 7/75 1/71 

 6/74 4/78 --- 1389 شهر تهران (1394يری و همکاران )مخ

 82/69 61/72 --- 1391 مناط  روستايی استان آکربايجان شرقی (1393كاوميه و وريفيان )

 استان چهارمحال و بختياریكل جمعيت  (1390احمدی و شجاعی )

1384 03/70 49/71 7/68 
1385 24/72 08/74 55/70 
1368 38/72 95/73 97/70 
1388 7/73 38/75 14/72 

 43/70 13/74 57/72 1386 شرقی كل جمعيت استان آکربايجان (1390فرس بخش و همکاران )

 72/71 6/74 --- 1387 روستانشينان ايران (1389صفری و همکاران )

 53/74 96/79 98/77 1389 گانه شهر تهران 22جمعيت شهری ساكژ در مناط   (1389فرشته نژاد و همکاران )

 كل جمعيت استان يازد (1385فالس زاده و هاديان )
1375 --- 71 5/70 
1382 --- 5/74 9/71 

 8/70 8/73 3/72 1382 استان كهگيلويه و بوير احمدمناط  روستايی  (1384غفاريان شيرازی و همکاران )

 46/87اميد زندگی ايده آل  42/84 2019 كشور كره جنوبی (2019لی و همکاران )

 

بنادی كلای با توجه به مطالعات انجام شاده و در ياک جمع

توان گفت كه اميد زنادگی در نقااط شاهری بايش از نقااط می

روستايی و اميد زندگی زنان نسبت به مردان بيشتر است  با اياژ 

های انجام شده در ارتباط باا بارآورد امياد زنادگی وجود پژوهش

حقيقات اند  نيز صارفاً در روستاييان بسيار محدود است و ايژ ت

هاای كشاور انجاام شاده اسات و كال كشاور را برخی از استان

دهد  از ايژ رو از محدوديت مطالعات انجام شاده در پوشش نمی

های مرتبط با اميد زندگی در جامعه روستايی باياد حوزه پژوهش

ها ياد كرد  لذا انجام تريژ خال  ايژ قبيل پژوهشبه عنوان بزرو

بنادی امياد زنادگی دو هش در سطم كشاور و نياز پهنهايژ پژو

-دهند  در واقع پهنهويژگی نوآورانه پژوهش حاضر را تشکيل می

گذاران فاراهم ريزان و سياساتبندی ابزار مناسبی بارای برناماه

های محروم و كمتر های موجود، استانكند تا براساس واقعيتمی

بااا انجااام  برخااوردار را بااه روشاای علماای شناسااايی كاارده و

ای، توساعه نراام ساالمت در كشاور را های منطقاهريزیبرنامه

متوازن نمايند  خال  ديگری كه در مطالعات مرتبط با اميد زندگی 

وجود دارد بررسی روند اميد زندگی روستاييان در طول چند دهاه 

شاود در گذشته و عوامل اررگاذار بار آن اسات كاه توصايه می

موضوع در روستاهای كشور پرداخته  مطالعات آتی به بررسی ايژ

 1برنامه توساعه ملال متحادشود  با ايژ وصف و بر اساس اعالم 

باه مفهاوم شااخص  550/0شاخص كمتر از  مقدار (2018-)الف

تاا  550/0يا وضعيت ضعيف ساالمت، مقادار  پاييژ اميد زندگی

زنادگی، مقادار  اميادشااخص  به مفهوم وضعيت متوسط 699/0

اميااد زناادگی و ی بااه مفهااوم شاااخص باااال 0 /799تااا  700/0

به مفهوم شاخص  و باالتر 800/0وضعيت خوب سالمت و مقدار 

اميد زندگی و وضعيت خيلی خوب سالمت است كه  یخيلی باال

كشور در ايژ تحقي  نيز دقيقاا بار  های مختلفاستانبندی پهنه

                                                                                           
1- UNDP (2018-A) 
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 هميژ اساس انجام شد 

 

 هامواد و روش

پژوهش حاضر از لحاظ شيوه انجام تحقي  از نوع اسانادی و 

هاای تحليل رانويه اطالعات و از نرر هدف كاربردی اسات  داده

مير آن بر حساب وموردنياز ايژ مطالعه، جمعيت روستايی و مرو

هاای مختلاف كشاور اسات  در اساتان سااله 5های سنی گروه

فاوس و مساکژ های سنی از سرشماری عماومی نجمعيت گروه

مير از سازمان ربات احاوال كشاور وهای مروو داده 1395سال 

در پژوهش حاضار باه دليال برآورد امياد زنادگی اخذ شد  برای 

های های جمعيتی از طري  سرشماری و نيز دادهدسترسی به داده

مير از طري  سازمان ربت و احوال كشور از روش مساتقيم ومرو

هاای تژ جادول عمار و محاسابه مرلفاهاستفاده شد  لذا با سااخ

مختلف ايژ جدول به شرس کيل، امياد زنادگی جامعاه روساتايی 

 EXCELهای مختلاف و در محايط نارم افازار كشور در استان

انطبااق تعرياف برآورد شاد  الزم باه توضايم اسات كاه عادم 

های روستايی در وزارت بهداشات و مركاز آماار اياران، محدوده

كاه  در برآوردهاا شاوداشکاالتی جزئی باع  ايجاد ممکژ است 

ايژ موضوع به عنوان يک محدوديت در ايژ تحقي  مورد توجاه 

هاای جمعيتای قرار گرفت ولی به دليل عادم دسترسای باه داده

 خا  ايژ مناط ، امکان برطرف كردن آن وجود نداشت   

: ضاريب تصاحيم بارای a(i)اا 2ام؛ i: گروه سانی i ا1  

: جمعيات p(i)اا  3ام؛  iگاروه سانیهای عمر در محاسبه سال

ام؛ i: تعداد مرو در فاصاله سانی d(i)ا  4ام؛     iگروه سنی 

ااا 6ام؛ iهااای مربااوط بااه  گااروه ساانی : سااالn(i)ااا  5

m(i)=n(i)[d(i)/p(i)] احتمال مرو در فاصله سانی مربوطاه :

: جمعيات فرضای در I(i)اا 7به شرط زنده بودن تا قبال از آن؛ 

: تعداد مارو D(i)=m(i).I(i)ا 8ام؛  iسنیابتدای فاصله گروه 

-: ساالL(i)=n(i).[I(i+1)+a(i).D(i)]ا 9در جمعيت فرضی؛ 

های تجمعی : سالT(i)ا 10ام؛ iهای عمر در فاصله گروه سنی 

: اميد زندگی بارای e(i)= T(i)/L(i)ا 11ام؛  iعمر گروه سنی 

 ام iافراد گروه سنی 

 عامال به توجه دونب و تيجمع كل یبرا محاسبات ژيا ابتدا

 گارفتژ نرر در با محاسبات ژيهم سپس و ديگرد انجام تيجنس

 در و يیروساتا ماردان و زناان یبارا کياتفک به تيجنس عامل

 جاداول ژياا جينتا كه ديرس انجام به جدول 93 قالب در مجموع

 بخاش در یكلا جادول کيا قالب در حجم، تيمحدود علت به

صارفا مقطاع   ياتحق ژيدر ا نکهيا رب تأكيدارائه شد  با  هاافتهي

ماد نرار  يیجامعه روساتا یزندگ ديجهت برآورد ام 1395 یزمان

 باه اساتناد با ريمومرو یهاداده ميو تصح یابيارز یبود لذا برا

 تركاشااوند و یكوششاا ،(1391) پااور یساسااان یهاااپااژوهش

 یاباد و یرينصو  (1392) همکاران و یقدرت (،1396) یمرادآباد

 یبراس استفاده شد كاه بارا اميلياز روش موازنه رشد و (1387)

 مشابه رشد زانيم و رابت یبارور و ريومرابت )مرو تيجمع کي

-ومرو یربت كم مقدار و است استوار( یسن یهاگروه همه یبرا

فرماول  L(i)در بخاش  a(i) ميتصاح بيضار به تيعنابا  ريم

 انياشاد  در پا ميدر قالب جدول عمر تصح یزندگ ديمحاسبه ام

 ساتميس یهااکيتکن یريكارگبا به زيفوق و ن جيبا استفاده از نتا

 باه نسابت  UNDPاريامع زيان و ArcGIS يیاياطالعات جغراف

 یهاااساتان در يیروستا تيجمع یندگز ديام تيوضع یبندپهنه

  شد اقدام كشور مختلف

 

 نتايج و بحث 

 نتایج مربوط به تجزیه و تحليل جدول اميد زندگی

 31ايران در شرايط فعلی از نرار تقسايمات كشاوری دارای 

استان است، لذا محاسبات مربوط به اميد زندگی ابتدا بارای كال 

يت در هر استان به جمعيت روستايی و بدون توجه به عامل جنس

صورت منفرد انجام گرديد، سپس همايژ محاسابات باا در نرار 

گرفتژ عامل جنسيت به تفکيک برای زناان و ماردان روساتايی 

جادول بدسات آماد كاه نتاايج اياژ  93انجام شد و در مجموع 
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ارائه شد  تجزيه و تحليال كلای  2جداول، نهايتاً در قالب جدول 

شاان داد كاه در تركياب كلای ن 2نتايج حاصله درقالاب جادول 

به  1395های تهران، قم و البرز در سال جمعيت روستايی، استان

سال بيشتريژ اميد زنادگی را  71/73و  26/74، 76/74ترتيب با 

های سيساتان و بلوچساتان، گلساتان، خراساان داشتند و اساتان

 82/68و  80/68، 59/68، 26/67شمالی و كرمانشاه به ترتيب با 

ريژ اميد زندگی را به خود اختصاا  دادناد و در بايژ تسال كم

های تهاران، قام و البارز باه ترتياب باا مردان روستايی، اساتان

سال بيشتريژ اميد زندگی را نسبت باه  47/73و  08/74، 50/74

های ديگر داشتند و استان سيستان و بلوچساتان باا مردان استان

در آخار و در بايژ تريژ اميد زندگی را دارا باود  سال كم 76/66

های تهران، قم، البرز و اصفهان باه ترتياب زنان روستايی، استان

سال بيشتريژ اميد زنادگی  11/73و  98/73،  44/74، 71/74با 

های ديگار داشاتند و اساتان سيساتان و را نسبت به زنان استان

تريژ اميد زندگی برخوردار بود  بار سال ازكم 76/67بلوچستان با 

ها امياد زنادگی زناان در هماه اساتان 2جدول  ایهاساس داده

 روستايی بيشتر از مردان روستايی است  

 

 1395های كشور در سال   اميد زندگی روستاييان استان2جدول 

ف
دي

ر
 

 استان

اميد 

زندگی 

 روستاييان

اميد زندگی 

مردان 

 روستايی

اميد زندگی 

زنان 

 روستايی

 استان رديف

اميد 

زندگی 

 روستاييان

ندگی اميد ز

مردان 

 روستايی

اميد زندگی 

زنان 

 روستايی

 41/71 11/69 25/70 رسفا 17 98/70 96/68 98/69 شرقىنيجاآکربا 1

 46/71 6/68 98/69 قزويژ 18 21/71 71/69 46/70 غربىنيجاآکربا 2

 44/74 08/74 26/74 قم 19 29/71 18/70 8/70 ردبيلا 3

 1/71 2/69 16/70 نكردستا 20 11/73 63/71 35/72 نصفهاا 4

 67/72 82/71 25/72 نكرما 21 98/73 47/73 71/73 لبرزا 5

 81/69 81/67 82/68 هنشاكرما 22 19/71 03/69 08/70 يالما 6

 23 49/71 97/69 64/70 بوشهر 7
 و كهگيلويه

 حمدبويرا
26/70 42/69 12/71 

 61/69 57/67 59/68 نتاگلس 24 71/74 5/74 6/74 نتهرا 8

 54/71 63/68 06/70 گيالن 25 18/71 33/68 73/69 رىبختيا و لرمحاچها 9

 55/71 74/69 65/70 نلرستا 26 84/71 28/70 09/71 جنوبىنساخرا 10

 74/71 59/70 16/71 نزندراما 27 71 27/69 14/70 رضوىنساخرا 11

 29/71 4/68 83/69 مركزى 28 94/69 62/67 79/68 لىشمانساخرا 12

 91/70 8/68 86/69 نهرمزگا 29 76/72 44/71 1/72 نخوزستا 13

 91/70 75/67 31/69 نهمدا 30 76/71 74/68 24/70 نزنجا 14

 81/72 6/71 19/72 يزد 31 25/72 46/70 33/71 نسمنا 15

      76/67 76/66 26/67 نبلوچستا و نسيستا 16
 

 بندی اميد زندگی روستایيان کشورنتایج حاصل از پهنه

 وضعيت اميد زندگی روستایيان کشور

شود نتاايج حاصال از مشاهده می 1همان طور كه در شکل 

های مختلاف بار ی روستاييان كشور نشان داد كه استانبندپهنه

در سه پهنه خوب، متوسط و ضاعيف قارار  UNDPاساس معيار 

، نصافهالبارز، ا، ا، قامناستان شامل تهرا 7در ايژ بيژ  گرفتند 

ن با كسب وضعيت خوب جايگاه بهتاری را و خوزستان، يزد كرما

اساتان  19ها باه خاود اختصاا  دادناد و نسبت به ساير استان

ن، بوشاهر، ردبيل، لرستاجنوبى، انسان، خرازندران، ماشامل سمنا

ن، رس، زنجاااحمااد، فااابااوير ا و لويااهغربااى، كهگينيجاااآکربااا

، ياااالم، گااايالن، قااازويژارضاااوى، نساااان، خاااراكردساااتا
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رى در بختياا و لرمحان، مركزى و چهاشرقى، هرمزگانيجاآکربا

استان  5بندی از وضعيت متوسط برخوردار بودند درحالی كه پهنه

و  نلاى، گلساتاشامانسا، خراهنشا، كرمانباقی مانده يعنی همدا

در جايگاه ضعيفی از نرر اميد زنادگی قارار  نبلوچستا و نسيستا

 داشتند  

 

 
   وضعيت اميد زندگی روستاييان كشور1شکل 

 

 وضعيت اميد زندگی مردان روستایی کشور

بندی اميد زندگی را برای مردان روستايی كشور پهنه 2شکل 

استان  7ان روستايی در به تصوير كشيده است  بر ايژ اساس مرد

و يزد  ن،صفهان، البرز، كرماا ، قم،نهای تهراكشور شامل استان

ن در وضاعيت خاوبی از نرار امياد زنادگی قارار دارناد  خوزستا

اساتان  13كه وضعيت اميد زنادگی ماردان روساتايی در درحالی

بيل، ردجنوبى، انسان، خران، سمنازندراهای ماكشور شامل استان

حمااد، بااوير ا و غربااى، كهگيلويااهنيجااان، آکربااابوشااهر، لرسااتا

شارقى در نيجااياالم و آکربااارس، ن، فارضوى، كردستانساخرا

اساتان يعنای  11باشاد و ماردان روساتايی وضعيت متوسط می

 و لرمحااا، مركاازى و چهااان، گاايالن، قاازويژن، زنجاااهرمزگااا

 و نو سيستا نلى، گلستاشمانسا، خرانهمدا، هنشارى، كرمابختيا

های كشور از نرر اميد زندگی در مقايسه با ساير استان نبلوچستا

 در وضعيت ضعيف قرار دارند  
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   وضعيت اميد زندگی مردان روستايی كشور2شکل 

 

 

 وضعيت اميد زندگی زنان روستایی کشور

ندگی زنان روستايی كشور در ی مرتبط با اميد زبندپهنهنتايج 

اساتان شاامل  7حاكی از آن است كاه زناان روساتايی  3شکل 

ن از وضاعيت ن و كرماا، يزد، خوزساتانصفهالبرز، ا، ا، قمنتهرا

ها برخاوردار خوبی از لحاظ اميد زندگی نسابت باه سااير اساتان

 20باشند  در حالی كه وضعيت اميد زندگی زنان روساتايی در می

ن، جناوبى، زنجاانساان، خراهای سمناان كشور يعنی استاناست

ردبيال، رس، ا، فااگايالن، بوشاهر، قازويژن، لرساتان، زنادراما

 رى، كهگيلويهبختيا و لرمحايالم، چهاغربى، انيجامركزى، آکربا

شارقى، نيجاارضاوى، آکرباانساان، خاراحمد، كردساتابوير ا و

ن در شرايط متوساط قارار دارد و نهايتااً اينکاه دان و همهرمزگا

 لاى،شامانساايعنای خارا اساتان بااقی ماناده 4زنان روساتايی 

از نرر اميد زنادگی در  نبلوچستا و نو سيستا ن، گلستاهنشاكرما

 وضعيت ضعيف قرار دارند 

 

 
   وضعيت اميد زندگی زنان روستايی كشور3شکل 

 

 گيری بحث و نتيجه

اگرچه روستاييان در قالب طرس نرام سالمت و باا دريافات 

دفترچه خدمات درمانی به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسای 

دارند ولی ميزان دسترسی و نحوه دريافات اياژ خادمات بارای 

همه روستاييان در تمام مناط  كشور، وضعيت يکسانی نادارد و 

صااادی، اياژ اماار در كنااار ساااير عوامال از جملااه وضااعيت اقت

هاا در منااط  اجتماعی، آموزشی و فرهنگی بر اميد زنادگی آن

هاای برای تعييژ آسايبمختلف كشور تأريرگذار بوده است  لذا 

روسااتايی، دسترساای بااه سااالمت در جامعااه حااوزه گوناااگون 

و آگااهی از ميازان امياد  ميرومرو اطالعات مطمئژ در زمينه

وه بر آن از اياژ گروه جمعيتی ضروری است  عالزندگی در ايژ 

توان برای قضااوت در ماورد تغييارات ساالمتی و اطالعات می

همچنيژ به عنوان نشانگر خوبی برای تشخيص ميزان پيشرفت 

سالمت و شاخصی برای ارزيابی پيشرفت اقتصادی و اجتمااعی 

مير خاام و ياا ومقادير مروجا كه از آنجامعه نيز استفاده كرد  

ميار وواند معرف خوبی از سطم مروتاختصاصی به تنهايی نمی

اميد زنادگی بايد يک جامعه باشد  از ايژ رو در كنار ايژ مقادير، 

  براساس معرف متوسط عمر محاسبه شودبه عنوان در بدو تولد 

منااط  امياد زنادگی در  1395اعالم مركز آمار ايران در ساال 

بوده سال  7/74زنان برابر با برای و  7/71روستايی برای مردان 



 323      بندی امید ،ندگی در مناطق روستایی ایرانبرنورد و پهنه توحیدهو و مجردی،

شاود اياژ دو عادد صارفا ت، اما همان طور كه مالحره میسا

بيانگر ميانگيژ اميد زندگی بار حساب جنسايت باوده و توزياع 

واقعی اميد زندگی در بيژ روستاييان را در مناط  مختلف كشور 

تار دهد  بديهی است كه دستيابی به اطالعاات جزئینشان نمی

وجاود و اساتخراج هاای منيازمند تجزياه و تحليال دقيا  داده

 31ها به صورت مکانی و در عرصاه حقاي  بيشتری از ايژ داده

استان مختلف كشور است كه تحقي  حاضر نيز در هميژ راساتا 

 به انجام رسيد  

 31در ايژ پژوهش وضعيت اميد زندگی در مناط  روستايی 

نه تنها برای كال جامعاه روساتايی  1395استان كشور در سال 

جنسيت برای مردان و زنان روستايی باه طاور بلکه به تفکيک 

باه وضاوس  2هاای جادول جداگانه محاسبه و ارائه گرديد  داده

نشان داد كه مردان روستايی در مقايسه با زنان روستايی از اميد 

باشند  ايژ الگو نه تنهاا بارای كال زندگی كمتری برخوردار می

درون هر  ها نيز صادق بود و دركشور بلکه برای تک تک استان

ها نيز زنان روستايی از اميد زندگی بيشتری نسبت يک از استان

به مردان روستايی همان استان برخوردار بودند  باال بودن امياد 

زندگی زنان در مقايسه با ماردان را نتاايج حاصال از مطالعاات 

 ،(1394مخيری و همکااران ) (،1394عينی زيناب و همکاران )

فارس ، (1390احمادی و شاجاعی ) (،1393كاوميه و وريفيان )

فرشاته ، (1389صفری و همکاران )، (1390بخش و همکاران )

غفاريان و  (1385فالس زاده و هاديان )، (1389نژاد و همکاران )

هاای تأيياد كارد  همچنايژ يافتاه (1384شيرازی و همکاران )

تحقي  حاضر با نتايج مطالعاات اناد  موجاود در زميناه امياد 

كاومياه و ی در مناط  روستايی كشاور، از جملاه مطالعاه زندگ

 (1384غفاريااان شاايرازی و همکاااران )و  (1393وريفيااان )

مقايسه شد  در مطالعه حاضر اميد زندگی در بيژ زنان روساتايی 

 96/68دان ساال و در بايژ مار 98/70استان آکربايجان شرقی 

كاومياه و سال بدست آمد، در حالی كه نتايج حاصل از مطالعه 

در بيژ جمعيات روساتايی اساتان آکربايجاان  (1393وريفيان )

 82/69ساال بارای زناان و  61/72شرقی، بيانگر اميد زنادگی 

غفاريان شايرازی و همکااران سال برای مردان بود  در مطالعه 

نيز مقدار اميد زندگی در استان كهگيلويه و بوير احماد  (1384)

سال محاسبه  8/70و در بيژ مردان  8/73در بيژ زنان روستايی 

ساال  12/71شده بود كه با نتايج ايژ تحقي  يعنی اميد زندگی 

سال بارای ماردان روساتايی تاا حادودی  42/69برای زنان و 

ميار بلکاه  رسد ناه تنهاا پدياده مارود  به نرر میمتفاوت بو

شهر در روند ايژ تغيير  -همچنيژ پديده افزايش مهاجرت روستا

مااررر بااوده باشااد كااه باارای بررساای و تأييااد آن الزم اساات، 

های مجزايی در آيناده باه عمال آياد  بررسای نحاوه پژوهش

های مختلااف كشااور براساااس پااراكنش روسااتاييان در اسااتان

ی سيساتم هااکيتکنی ريكارگباهميد زنادگی و نياز وضعيت ا

بر اساس معيارهای برنامه توسعه  ArcGISاطالعات جغرافيايی 

هاا را در ساه وضاعيت خاوب، بندی آنملل متحد امکان طبقه

 متوسط و ضعيف فراهم كرد    

های پژوهش در جدول شماره دو و نيز شاکل براساس يافته

های كشاور يعنای اساتاناساتان  7يک، روساتاييان سااكژ در 

ن از امياد ن، يازد و خوزساتا، كرماانصافهالبارز، ا، ا، قمنتهرا

زندگی خوبی نسبت به بقياه نقااط روساتايی كشاور برخاوردار 

اساتان ديگار  19بودند، در حالی كه اميد زندگی روساتاييان در 

ماناده يعنای اساتان باقی 5كشور در حد متوسط بارآورد شاد و 

و  نلاى، گلساتاشامان ساا، خاراهنشاا، كرماانداهای هماستان

از نرر اميد زندگی در وضعيت ضعيف قرار  نبلوچستا و نسيستا

گرفتند  در مورد مردان روستايی نيز مطاب  با شکل دو و جدول 

اساتان برخاوردار قبلای باا  7شماره دو اگر چه اميد زنادگی در 

ا، كماكاان در وضاعيت هجايی جايگاه برخی از اساتانجابهكمی

های دارای وضاعيت امياد خوبی قرار داشات اماا تعاداد اساتان

اسااتان تقلياال يافاات و تعااداد  13بااه  19زناادگی متوسااط از 

های كمتر برخوردار يا دارای وضعيت اميد زندگی ضاعيف استان

استان افزايش يافت كاه نشاان دهناده بادتر  11استان به  5از 
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در منااط  كمتار برخاوردار شدن وضعيت اميد زنادگی ماردان 

كشور بود  بررسی وضعيت اميد زندگی در بيژ زنان روستايی نيز 

 7مطاب  با شکل سه و جدول دو ايژ حقيقت را آشکار كرد كاه 

استان برخوردار همچنان دارای بهتاريژ وضاعيت امياد زنادگی 

برای زنان بودند و سه استان تهران، قام و البارز، هام در امياد 

در شاخص اميد زندگی باه تفکياک جنسايتی  زندگی كل و هم

های اول تا سوم را به خود اختصاا  دادناد در حاالی كاه رتبه

استان ديگر از لحاظ رتبه قدری تغيير كرد باه طاوری  4جايگاه 

هاای های اصفهان، يزد، خوزستان و كرمان حائز رتبهكه استان

ياد های دارای وضعيت امچهارم تا هفتم شدند، ولی تعداد استان

 4استان افزايش يافات و تنهاا  20زندگی متوسط برای زنان به 

 و نو سيساتا ن، گلساتاهنشاالاى، كرمااشاما نساااستان خارا

 ن از لحاظ اميد زندگی در وضعيت ضعيف قرار گرفتند  بلوچستا

نتايج فوق نشان دهنده ايژ واقعيت است كه نه تنها توزياع 

نوان يکی از عوامل بسيار مررر امکانات بهداشتی و درمانی به ع

های مختلف كشور يکسان نبوده اسات، بر اميد زندگی در استان

ها از خدمات آموزشی و رفاهی يکساان بلکه عالوه بر آن استان

و نيااز وضااعيت درآماادی، اقتصااادی و فرهنگاای مشااابهی نيااز 

اند  لذا مجماوع اياژ عوامال باه ناابرابری امياد برخوردار نبوده

های كمتار های برخوردار نسبت به اساتانژ استانزندگی در بي

هاا در درون برخودار يا محروم منتهی شده و حتی ايژ نابرابری

ها ها و نيز در بيژ جوامع روستايی و شهری آنهر يک از استان

و همچنيژ در بيژ زنان و مردان هم قابال مشااهده اسات  باه 

ستان تهاران های ايژ پژوهش نشان داد كه اعنوان نمونه يافته

استان كشور از نرر  31به دليل مركزيت قدرت و رروت در بيژ 

شاخص اميد زندگی در بيژ روستاييان بهتاريژ وضاعيت را دارا 

ناژاد و همکااران فرشتهباشد ولی با ايژ وصف نتايج مطالعه می

و نيز در نشان داد كه اميد زندگی در بيژ زنان و مردان  (1389)

های چشامگيری دارد، گانه كالن شهر تهران تفاوت 22مناط  

نياز  (1394مخياری و همکااران )های حاصل از پژوهش يافته

مقادير اميد زنادگی در منااط  عيناً ايژ نتيجه را تأييد كرد زيرا 

يال و دالند، شتبا هم تفاوت زيادی داتهران مختلف كالن شهر 

شرايط اقتصاادی، اجتمااعی و آلاودگی هاوا در در تفاوت آن را 

ايژ شاهر کكار كردناد  اياژ وضاعيت را نتاايج مناط  مختلف 

در اسااتان  (1394ساارافرازيان و همکاااران )حاصاال از مطالعااه 

اساتان بيژ ساكنيژ مناط  روساتايی كرد يا در  تأييدبوشهر نيز 

غفاريان شيرازی به استناد نتايج پژوهش  بوير احمدكهگيلويه و 

مقايسه با ساير ايژ استان در اميد زندگی در  (1384و همکاران )

دليال آن را محققايژ  باود كاهمناط  روساتايی كشاور كمتار 

اساتان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراگير در محروميت

زاده و فاالس، در حاالی كاه اعالم نمودند مدكهگيلويه و بوير اح

در استان يزد اميد زندگی مردان  1382در سال  (1385هاديان )

ساال بيشاتر از  5/2 را سال و اميد زندگی زناان 5نزديک به را 

لاذا بارای افازايش امياد   اعالم كردناداميد زندگی كل كشور 

ی كشاور از ياک ساو و نياز كااهش زندگی در مناط  روساتاي

های خوب، متوسط و ضاعيف باياد های موجود در پهنهنابرابری

 اقدامات بسيار متنوعی به عمل آيد 

نااابرابری ، كاااهش ساارانه توليااد ناخاالص داخلاایافازايش 

، و خدمات پزشکی تعداد پزشکان، كاهش تورم، افزايش درآمدی

آگاااهی از افاازايش گذاری مناسااب در حااوزه سااالمت، ساارمايه

از نارخ باساوادی بهبود سطم سواد و افازايش  ،ایخدمات بيمه

جمله اقداماتی است كه در مطالعات مختلف به آنها اشاره شده و 

  از شاودمنتهای امياد زنادگی  افزايشه بتواند می در بلند مدت

ديگر اقدامات الزم برای افزايش اميد زندگی در بيژ روساتاييان 

متعدد و متنوعی اشاره كرد كاه در اياژ  توان به مواردكشور می

در ماواد غاذايی و توزيع عادالنه توليد  ،ميژ امنيت غذايیأتبيژ 

نياز نرخ تورم و  كاهش ؛(1395، سرلک و سواری)سراسر كشور 

 ؛(1396 ،)منصف و شاه محمدی مهرجردینرخ بيکاری كاهش 
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ارائااه ؛ (1391 ،)فطاارس و همکااارانرشااد اقتصااادی افاازايش 

عادالنه در سراسر كشور با تأكيد بار  خدمات بهداشتی و درمانی

ويااژه ههااا باا، كنتاارل و پيشااگيری از بيماریمناااط  روسااتايی

و  (1394 ،ان)مخيااری و همکااارهااای قلباای و عروقاای بيماری

هاای و جلاوگيری از محروميتربت نام در مدارس افزايش نرخ 

بويژه در منااط  روساتايی  (1395 ،مکيان و همکاران)آموزشی 

گذاران و كشااور از اهمياات بااااليی برخوردارنااد  لااذا سياساات

ياد ريزان برای دستيابی به عدالت اجتمااعی و افازايش امبرنامه

زندگی مردم روستايی بويژه در مناط  كمتر برخوردار كشور بايد 

های خود قرار دهند ها و برنامهايژ مناط  را در اولويت سياست

الذكر شکاف ايجااد شاده بايژ منااط  و با انجام اقدامات فوق

 روستايی در نقاط مختلف كشور را كاهش دهند  

د زنادگی در موضوع انجام اقدامات متنوع برای بهباود اميا

سطم جهانی نيز همواره مورد توجاه محققايژ باوده اسات باه 

بار  (2019ساركودی و همکاران )طوری كه محققينی همچون 

لئاون و اقداماتی مانند افزايش درآمد و نيز كاهش آلودگی هاوا؛ 

وياژه در هال همگانی دخانيات بااستعمبر منع  (2019) همکاران

تارويج بار  (2019لای و همکااران ) ؛افاراد جاوانو  بيژ زناان

ر بهبود وضعيت ب (2019هان و چاتوپادهيای ) ؛سالمت اجتماعی

باار كاااهش افکااار منفاای  (2016نااوآه و همکاااران ) ی؛تحصايل

 (2016سليگمژ و همکاران )و  همچون انديشيدن به خودكشی؛

گياری امياد های مناسب و كارآمد در انادازهبر بکارگيری روش

 زندگی تأكيد كردند  

بندی وضعيت سالمت جامعاه روساتايی باه با توجه به پهنه

در قالاب ساه وضاعيت  صورت كلی و نيز به تفکيک جنسايتی

های مرتبط باا حاوزه خوب، متوسط و ضعيف و با توجه به يافته

سالمت و بويژه اميد زندگی در جامعه روستايی كشاور در ساال 

ريزان روساتايی كشاور گذاران و برنامهالزم است سياست 1395

ضمژ توجه جدی باه حقااي  موجاود، منااط  دارای وضاعيت 

های خاود قارار در اولويت برنامهضعيف از لحاظ اميد زندگی را 

استان محاروم  5ها بايد در دهند  بر ايژ اساس بيشتريژ برنامه

كشور يعنی سيستان و بلوچساتان، گلساتان، خراساان شامالی، 

 كرمانشاه و همدان به اجرا درآيد 

هااای تحقيقااات تجرباای در قالااب بااا توجااه بااه يافتااه

ر پيشانهاد مای پاژوهش حاضا هایو نيز يافته هانگاشتهپيشينه

شود، عوامل مررر بر افزايش ياا كااهش امياد زنادگی در بايژ 

ساكنيژ مناط  روستايی كشور به صورت يک مطالعه مجزا باه 

انجام برسد  بديهی است با توجه باه گساتردگی كشاور امکاان 

ها به صاورت منفارد هام انجام ايژ مطالعه در هر يک از استان

هاای مختلاف تحقي  استان های ايژوجود دارد  بر اساس يافته

وضاعيت خاوب، كشور از لحاظ شااخص امياد زنادگی در ساه 

شاود مطالعاات قرار گرفتناد لاذا توصايه مای متوسط و ضعيف

ها باه انجاام برساد تاا علال و يی در هر يک از ايژ پهنهمجزا

 های مرتبط با ساالمتضعف يا قوت برنامههای مشتر  ريشه

بيشاتری ماورد بررسای قارار ها با عم  در هر يک از ايژ پهنه

گيرد  از آنجا كه اميد زندگی در جامعه روستايی ايران نسبت باه 

جامعه شهری كمتر مورد كنکاش و بررسی قرار گرفته است باه 

شاود در مطالعاات مارتبط، بارای جامعاه محققيژ پيشنهاد می

روستايی اولويت باالتری قائل شوند يا باه طاور همزماان امياد 

 شهری و روستايی را مورد بررسی قرار دهند  زندگی در جامعه 

 

 تشکر و قدردانی

دانشگاه زنجاان  یبا استفاده از اعتبارات پژوهش  يتحق ژيا

  / پ انجام شاده اسات22733شماره  یو در قالب طرس پژوهش

دانشاگاه  لذا محققيژ بر خود الزم می دانند از مسئوليژ محترم

نجام اياژ پاژوهش زنجان جهت فراهم كردن بستر الزم برای ا

 تقدير و تشکر نمايند    
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 منابع

برآورد تغييرات اميد زنادگی  .1390  م ،احمدی، ع و شجاعی

 ،1384 – 88-هاای در استان چهارمحاال و بختيااری در ساال

   74-80(: 4)13 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر كرد

  1398فاارد، س   شااکوهی ،ف و زاده رحاايم عماران، ر ، آل

 انساانی توساعه شااخص كااربرد باا پايدار توسعه سطم سنجش

كشور(، فصالنامه توساعه  غرب شمال استانهای: موردی )مطالعه

  18-32(: 4)1پايدار محيط جغرافيايی، 

، مجدزاده ؛  ،محمد ؛م ،نقوی ؛ف ،پورملک، ف ، ابوالحسنی

  باارآورد اميااد 1386  ا ،و فتااوحی  نااايينی،  هالكااويی ؛رس 

مجلاه  ،1382م اياران باه روش مساتقيم در ساال زندگی مارد

  1-14 (:1)10 ،پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارا  -علمی

  پوشش ربت مرو و مير بزرگسااالن 1391ساسانی پور، م  

: استان هاای 1385با استفاده از روش موازنه رشد براس در سال 

(: 2)23 های آماار رسامی اياران،مجله بررسیمركزی و بوشهر، 

254-243   

  م ،ر و اميااری ،طهماساابی  ،ن ،ساارافرازيان، ش ، معتمااد

های اساتان نا  برآورد اميد زندگی در بدو تولد در شهرسات1394

 ،دوماهناماه طاب جناوب ،1390و  1385بوشهر در ساال هاای 

18(4:) 760-751  

 -  تااارير عواماال اقتصااادی1395  ا ،ساارلک، ا و سااواری

ماديريت بهداشات و فصلنامه  ،اجتماعی بر اميد زندگی در ايران

  7-15 :(3)7 ،درمان

   تحليال1400قيداری، س   سجاسی عرفانی، ز و شايان، س ، 

 هایاساتان در انساانی توساعه ساطم باا زودرس اشتغال رابطه

  103-120(: 4)11فضايی،  ريزی برنامه علمی ايران، فصلنامه

صاافری، ر ، خسااروی، ا ، كرماای، م ، عاااطفی، ع و آزاد، ا  

 هاایداده بار اسااس اياران روستانشينان زندگی به   اميد1389

ششميژ كنگره اپيدمولوژی ، 1387 حياتی سال زيج شده تصحيم

 تيرماه  22ا24، شاهرود، ايران

عيناای زيناااب، س ، شاامس قهفرخاای، ف ، ساااجدی، ع ، 

خسااروی، ا ، زاهااديان، ع ، رضااايی قهاارودی، ز و نااورالهی، ط  

 -1420ميار در اياران ونای ماروبيساازی و پايش  مدل1394

    336-346(: 4)18 تحقيقات نرام سالمت حکيم،، 1375

زاده   ،ا ،پورحاتمی  ،ع ،قربانی  ،ر ،چمژ  ،غفاريان شيرازی، س

  برآورد اميد زندگی و طاول عمار 1384  ع ،ق و جبارنژاد ،باقری

ارمغاان  ،در زنان و مردان روستايی استان كهگيلويه و بوير احمد

  79-88(: 38)10 ،انشد

  1390  خ ،م و ولای زاده ،كارآموز  ،ا ،کاكری  ،فرس بخش، م

محاسبه اميد زندگی و اميد زندگی تعديل شده با ناتوانی جمعيات 

مجله پزشاکی دانشاگاه  ،1386استان آکربايجان شرقی در سال 

    66-70 (:5)33 علوم پزشکی تبريز،

واعاا   ،م ،ادی الكهمر  ،م ،اسدی الری  م ،فرشته نژاد، س

  بارآورد امياد 1389  ا م ،و افکاری ، س عمتوليان  ر ،م ،مهدوی

بار ساالمت در  مارررزندگی و ارتبااط آن باا عوامال اجتمااعی 

)طارس  1387جمعيت شهری مناط  مختلف شهر تهران در سال

    25-40 (:77)19 ،طب و تزكيه ،سنجش عدالت در شهر(

  1391  م ،ف و ميرزايای ،اكباری شهرساتانی  س ،فطرس، م

بررسی ارر آزادی اقتصادی بر امياد زنادگی )مطالعاه كشاورهای 

فصالنامه  ،منتخب شامل ايران، باا رويکارد داده هاای تلفيقای(

   169-193(: 3)1 راهبرد اقتصادی،

فقيهای، ف ، جعفاری، ن ، اكبااری سااری، ع ، نجااات، س ، 

عوامال   مهمتاريژ 1394مالکی، ف و حسايژ زاده ميالنای، م  
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در  (YLL)های از دست رفته عمر به علات مارو زودرس سال

مجلااه تخصصاای ، 1383-87هااای اسااتان قاازويژ در سااال

  20-30(: 1)11، اپيدميولوژی ايران

  مقايساه امياد زنادگی در 1385  ا ،فالس زاده، س و هادياان

مجلاه  ،1382و  1375هاای مردان و زنان اساتان يازد در ساال

درماانی شاهيد  -و خادمات بهداشاتیدانشاگاه علاوم پزشاکی 

  55-58(: 4)14 ،صدوقی يزد

  بررسی 1392قدرتی، ش ، ميرزايی، م و قاسمی اردهائی، ع  

مير زنان در منااط  وهای مروو تبييژ جمعيت شناختی نابرابری

 نامه انجماژ جمعيات شناسای اياران،شهری و روستايی ايران، 

8(16 :)116-97      

  برآورد اميد به زندگی در 1393، ش  كاوميه، ف و وريفيان

اولايژ هماايش مردان و زنان روستايی استان آکربايجان شرقی، 

، اصافهان: شاركت 1404ملی توساعه پايادار روساتايی در افا  

  شهريور  20توسعه سازان گردشگری اصفهان، 

  بررسی انطبااق 1396كوششی، م و تركاشوند مرادآبادی، م  

دوفصالنامه ايران با جداول عمر مدل   مير دروالگوی سنی مرو

    39-63(: 1)3، مطالعات جمعيتی

  بررسای 1390لطفعلی پور، م ر ، فالحای، م ع و برجای، م  

ماديريت های سالمت بار رشاد اقتصاادی اياران، تارير شاخص

     57-70(: 46)14 سالمت،

رر بر اميد زندگی در كشاورهای ر  عوامل م1393  متقی، س

فصالنامه های همگژ درآمادی(، )براساس گروه منتخب اسالمی

   185-205 (:55)14 ،پژوهشنامه اقتصادی

 يااافتگی توسااعه جغرافيااای   بررساای1398محماادی، ق  

 انساانی، مجلاه توساعه شااخص از اساتفاده با ايران هایاستان

 برناماه دوردر از و سانجش جغرافياايی اطالعاات سيستم كاربرد

  47-62(: 4)10ريزی، 

 ،اسادی الری  ،م ،محماودی  ا ،ع ،دوستح    ،ی مخيری،

  ،ن ،رجااايی  ،س ،طااراوت ماانش  س ،س ،نرریهاشاامی  ،م

  برآورد امياد زنادگی باا 1394    ،ز و هالكويی نايينی ،خرمی

استفاده از جداول عمر چند كاهشی در شاهر تهاران طای ساال 

     61-68 (:2)11، مجله تخصصی اپيدميولوژی ايران ،1389

  تهاران: 1395  سالنامه آماری كشور 1397آمار ايران  مركز

هاای دفتر رياست، رواباط عماومی و همکااریمركز آمار ايران  

  1397  تاريخ نشر ارديبهشت المللبيژ

  هزينه 1395  پ ،ع و زنگی آبادی ،طاهرپور  ن ،مکيان، س

فصالنامه های سالمت و امياد زنادگی در كشاورهای اساالمی، 

   25-40(: 13)4 بردی و كالن،سياست های راه

  بررسی تاارير 1396  ا ،منصف، ع و شاه محمدی مهرجردی

هاای عوامل اقتصادی بر اميد زندگی كشورهای جهان طی ساال

   567-574 (:5)16 ،پايش ،2002 -2010

  بارآورد امياد باه زنادگی و 1387نصيری، م و ابادی، ع ر  

اس بارای زناان پارامتری بر محاسبه جدول عمر مدل لوجيت دو

    47-50(: 2)6 ندا )نشريه دانشجويی آمار(،در ايران، 
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Abstract 

Life expectancy shows having a better and more appropriate standard of living. As a 

result, Awareness of the above index in rural areas helps government officials and rural 

planners in decision making. The aim of this secondary data analysis research was to 

estimate and zoning of life expectancy in rural areas of Iran in 2016. In the research 

method, based on the official secondary data of the country, the life expectancy table was 

created and life expectancy were calculated for the rural areas of the provinces of the 

country, then these areas were zoned using Arc GIS. Based on the results, Tehran province 

in terms of villagers’ life expectancy has the best location among all of provinces. The 

amount of this index in Tehran province was different from 74.60 for all of rural people to 

74.71 for rural women and 74.50 years for rural men. The worst situation of villagers’ life 

expectancy in Iran was related to Sistan and Blochestan province, because, the amount of 

this index was for all villagers’ people 67.26 and for women 67.76 and finally for men 

66.76 years. The highest life expectancy between all groups and provinces, related to 

Tehran province rural women’s with 74.71 years and the lowest was related to the rural 

men of Sistan and Baluchestan with 66.76 years. Women had more life expectancy than 

men in all provinces. Finally, the rural people of different provinces placed in three areas 

of good, moderate and weak in terms of life expectancy index. Planners and policymakers 

can take over the elimination of deficiencies and deficits in weak areas and improve life 

expectancy in other areas of the appropriate actions. 
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