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شاخص های 

بیماری ، باروری و مرگ 

:منبع

جلد دوم -کتاب جامع بهداشت عمومی 

شاخصهای آماری معاونت بهداشتی



اختصاصي اهداف 

 یابد در پایان جلسه دانشجو:

-مادران–اختصاصي –خام ) شاخص های مرگ و میر -1

د و را بشناس....( جنیني و-نسبت میرایي-كودكان-نوزادان
در یك مثال عملي آنها را بدست آورد

.کاربرد میزان های خام و اختصاصی را بیان کند -2

های تولد وباروری را بشناسد و در یك مثال شاخص -3
عملي آنها را بدست آورد
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میزان هاي مهم در اپیدمیولوژي

 گروه3میزان هاي مهم در اپیدمیولوژي عمدتاً شامل

 تولّد هاي میزان(birth rates) 

....موالید و خام، یا میزان تولّد ، مانند میزان 

 ابتالء میزان هاي(Morbidity rates)

بیماريمانند میزان بروز، میزان شیوع یا میزان حمله 

 مرگ میزان هاي(Mortality rates)

. علّیتيمانند میزان مرگ خام، میزان مرگ اختصاصي 

میزان كشندگي، سال هاي از دست ،میزان مرگ مادران
....مرگ ومیزان سهمي عمر، رفته 
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  Crude Ratesخاممیزانهای

شدهایهستندکهخالصهمیزانهای:

مانندتولدها،مرگها،)تعدادواقعیرویدادهابرپایه-1
و(بیماریها

کلجمعیتدررابطهبا-2
دورهمعینیاززمانوبرای-3

.بیانمیشوند
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میزان تولّد خام
Crude Birth Rate (CBR)

 برابر است با

 ي و یك دوره زمانمعین تولد هاي زنده در یك جمعیت تعداد

جمعیت كلبر متوسط تعداد تقسیم ( مثالً یك سال )مشخص 

است1000ضربدر 
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میزان خام موالید

ن جمعیت نسبت موالید یکسال تقویمی یک منطقه را به میانگی
آن منطقه در همان سال ، به ازای هزار نفر

و میزان خام موالید مقیاس زیاد دقیقی برای وضعیت زاد
:زیراولد یک جمعیت نیست 

شی موالید را نسبت به جمعیتی که همه آنها در زالد و ولد نق
ندارند ، محاسبه می کند
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جمعیتوسطسال



(Fertility rate)  میزان باروري

 میزان باروري به صورت

باروري عمومي میزان -

كل باروري میزان -

مي شودارائه 
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میزان باروري عمومي 
GFRGeneral fertility rate

ه میزان باروري عمومي برابر تعداد ساالنه تولد هاي زند

در یك جمعیت معین به ازاي هر یك هزار زن در سن 

باروري در آن جامعه است

 در ساله 49تا 15زنان را معموالً سن باروري زنان

نظرمي گیرند
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میزان باروری عمومی 
General Fertility Rate (GFR)

سال تعداد موالید در یکسال نسبت به جمعیت میانه: عبارت است از

سال در هزار نفر جمعیت 15-49زنان 

 این شاخص ، شاخص دقیقتری از زالد و ولد می باشد
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سنی–میزان باروری اختصاصی 

Age specific fertility rate

میزان باروری عمومی در گروه سنی خاص



میزان كل باروري 

Total Fertility Rate - TFR

 تعداد نوزادان زنده به دنیا آمده از زنان متوسط :عبارت از

. دردوره باروري است یك جامعه 

 زنانمیزان شامل مجموع میزان هاي موالید اختصاصي این

ratefertilityAge-specific  سنین مختلف دوره در

استباروري آنها 
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میزان باروری کل 
Total Fertility Rate (TFR)

 سنی در حد –مجموع میزانهای باروری اختصاصی

سال 49تا 15فاصل سنین 

زن تعداد فرزندان زنده متولد شده هرمتوسطشاخص نشاندهنده این 
است( سالگی15-49) در طول دوره فرزندآوری 



سایر شاخص های جمعیتی
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میزان خام مرگ و میر 
Crude Death Rate (CDR)

ر همان تعداد مرگ یک جمعیت در یکسال تقویمی به نسبت میانگین جمعیت د

سال 

تعداد مرگها در یکسال                  

1000X =میزان خام مرگ ومیر

جمعیت میانه همان سال

، میزان از آنجایی که میزان مرگ ومیر در سنین مختلف تفاوت زیادی می کنند

خام وضعیت مرگ و میر یک جمعیت را دقیقا نشان نمی دهد
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میزان مرگ و میرنوزادان  
Neonatal mortality  Rate (NMR)

عمر،درروز28کمترازدرآمارحیاتی،عبارتاستازتعدادمرگهایشیرخواران
یكدورهزمانیخاص،معموالًیكسال،برایهرهزارتولدزندهدرهماندوره

نده در تعداد مرگ  نوزادان یک جمعیت در یکسال تقویمی به نسبت تولدهای ز
همان سال 

نوزادان در یکسال                  تعداد مرگ

1000X =میزان مرگ نوزادان

همان سالتولد زنده تعداد 



(Perinatal mortality)میراييحولتولد

مرگهاینزدیكبهزمانتولد:
ولدبیستوهشتمحاملگیتایكهفتهبعدازتهفته
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میزانمیراييحولتولد
(Perinatal mortality rate)
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میزانمرگيامیزانمیراييشیرخواران
(Infant mortality rate - IMR)

رارمورداستتفادهقتشاخص خوبي از سطح سالمتي و بهداشتي جامعه بهعنوان
.میگیرد
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سال   5میزان مرگ و میرکودکان زیر 
Under 5 mortality  Rate (U5MR)

  جمعیت در یکسال تقویمی به نسبت سال یک 5کودکان زیر تعداد مرگ
همان سال تولدهای زنده در 
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مادرانو میر میزان مرگ 
Maternal mortality  Rate (MMR)

 روز 42از هنگام تشخیص بارداری تا ) مادران بعلت بارداری تعداد مرگ

همان ر تولدهای زنده دجمعیت در یکسال تقویمی به نسبت یک ( پس از زایمان 

سال 
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(  Case fatality rate)میزان كشندگي 

 مامي ، در بین تدر اثر یک بیماری تعداد افراد تلف شدهبه صورت درصد از

. در یك مدت مشخص، بیان مي شودافراد مبتال به آن بیماري

 این واژه در بیشتر موارد براي همه گیري هاي خاص بیماري هاي حادي كه

رگ تمام بیماران در دوره زماني مشخصي تحت نظر قرار مي گیرند تا بتوان م

.هاي ناشي از آن بیماري را محاسبه كرد، به كار مي رود

میزان كشندگي را نباید با میزان مرگ اشتباه كرد .
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