
 

1 
 

بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  ي خانه ریاضیات زنجان گزارش نشستهاي علمی ماهانه
  و برخی از رویدادهاي مهم در آن

  
  مهدی حسنی

 عضو شورای علمی خانه رياضيات و مسئول جلسات ماهانه
 

  6/6/1393تاريخ آخرين ويرايش 
  

البته . گردد نشستهاي ماهانه خانه ریاضیات زنجان عصر اولین چهارشنبه هر ماه در خانه ریاضیات برگزار می
در این نوشتار  .گردد در فصل سرما این جلسات موقتاً به دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه منتقل می

ي خواننده محترم  عهده رنقد و بررسی گزارش را بتحلیل، . کنیم را ارائه میگزارشی از فعالیت این نشستها 
  .نهیم می
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  )گزارش جلسات اول تا چهارم( ي نشستهاي ماهانه تاریخچه

 بازیهاي فکري در خانه ي اسباب جشنوارهبرگزاري  هاي ماهانه به ي تشکیل نشست تاریخچه: گزارشی از جلسات اول و دوم
این جشنواره نشست معلمان ریاضی استان با حضور اساتید و دبیران  برگزاري به موازات. گردد برمی 1390ریاضیات در تیرماه 

من با وجود اینکه از بازدید کنندگان جشواره بودم، . برگزار گردید، و مقرر شد که این نشستها به صورت ماهانه تداوم داشته باشد
 ي دوم اي دکتر آرین نژاد به جلسها خوشبختانه توسط آقام .سه محروم شدماز حضور در آن جل از تشکیل آن، به دلیل بی اطالعی

شد و تاجایی که یادم است محور بحث حول تعیین اعضاي شورا  جلسه به نام شوراي دبیران ریاضی استان برگزار می. دعوت شدم
لذا با کسب . به این نشست داده شوددر اثناي همان جلسه احساس کردم که الزم است رنگ و لعابی علمی . و وظایف آنها بود

مثالً (که هر کدام دو عدد طبیعی دلخواه  ماز حضار خواست. اجازه از حضار پشت تریبون رفته و آزمایشی ریاضی را مطرح کردم
دادي هاي حاصله را بر تعداد کل اع1 تعداد. دو را به دست آورند علیه مشترك آن انتخاب کرده و بزرگترین مقسوم) 100و  1بین 

در واقع این آزمایش ایجاد ! بود 60%چیزي در حدود : علیه مشترکها به دست آمده بودند را حساب کردیم که از بزرگترین مقسوم
 ي، یعنی نشست سوم،ي بعد جلسه ي آنرا در ي ارائه بود که وعده اعداد تحلیلی یک قضیه جالب از نظریه ي اي براي ارائه انگیزه
  .ي هر ماه باشد زارع نهندي مقرر شد که زمان جلسه اولین چهارشنبهرشید همچنین به پیشنهاد آقاي دکتر  .دادم

ضمن پیگیري بحث شوراي معلمان و برگزار گردید،  2/6/1390 روز صبحکه  در این جلسه: و چهارم سوم هاي  گزارش جلسه
احتمال اینکه دو عدد طبیعی ي  که داده بودم به سخنرانی درباره اي هاي مختلف از جمله گروه نشریه، من طبق وعده تشکیل گروه

ي  مسئولیت نشریه، و به توصیه دار عهده در همان جلسه آقاي اکبر ترابی .، پرداختمدلخواه عامل مشترکی نداشته باشند چقدر است
مقرر شد که متن سخنرانی را در قالب یک مقاله در اختیار . مدار شد را عهدهنیز مسئولیت جلسات ماهانه  آقاي دکتر آرین نژاد، بنده

جلسه  در همین .چاپ گردیدي نشریه خانه ریاضیات زنجان  و در اولین شماره دهم که بعدها این کار انجامآقاي ترابی قرار 
  .سخنران بعدي نیز تعیین شد

موضوع سخنرانی . ران ریاضی استان برگزار گردیدفر، از دبی با سخنرانی خانم مریم مجیدي 6/7/1390در تاریخ  جلسه چهارم
اگر اشتباه نکنم، در انتهاي همین جلسه بود که اولین گردهمآیی . بود ، چگونه مساله حل کنیم،ایشان درباره کتاب جورج پولیا

  .ي نشریه نیز تشکیل شد هیات تحریریه

رفته از جمعیت شرکت کنندگان به نسبت جلسات اول  رفته .گرفت کم شکل می به این ترتیب قالب جلسات و روند اجراي آن کم
  .کردند کرد و افراد ثابت حضور همیشگی خود را حفظ می مع شکل واقعی خود را پیدا میو دوم کاسته شده بود، اما ج

  

  2/9/1390و ششم  4/8/1390 پنجم لساتج

و عضو شوراي علمی خانه  ریاضی دانشگاه زنجانسخنران نشست چهارم آبان آقاي دکتر مسعود آرین نژاد از اساتید گروه 
 .نمودند ایرادکدهاي تصحیح کننده خطا  استیو جابز، سخنرانیشان را با موضوع درباره ي توضیحاتی پس ارائه بودند که ریاضیات

به عنوان  لیدسکتاب اصول اقمچنین آقاي دکتر رشید زارع نهندي از اساتید گروه ریاضی دانشگاه علوم پایه زنجان به معرفی ه



 

3 
 

آقاي اکبر ترابی از دبیران ریاضی زنجان که مسئولیت نشریه خانه ریاضیات زنجان را . پرفروشترین کتاب علمی در دنیا پرداختند
  .عهده دار هستند نیز توضیحاتی درباره پیشرفت کار نشریه ارائه نمودند

  

  

  خطادکتر آرین نژاد در حال سخنرانی درباره کدهاي تصحیح کننده 

موضوع . هاي شهر زنجان بودند ي ششم آقاي مهدي مفیدي از دبیران ریاضی استان و از مدرسان موفق دانشگاه سخنران جلسه
  . ي شرح حل یک مساله و بررسی امکانهاي تعمیم آن بود سخنرانی ایشان درباره

  

  

  خانه ریاضیي  لسه نامگذاري نشریهج

 14که  باقیمانده حضارپس از سخنرانی، . انتخاب نام براي مجله خانه ریاضیات زنجان نیز صورت گرفت ششم جلسه انتهاي در
رسیدند و مقرر شد انتخاب  کران بیو  پرگاري نامهاي مختلف، در نهایت به دو نام  نفر بودند پس از بحث و تبادل نظر درباره

پس از . پرداختند با ارائه توضیحاتی به ترغیب آراي حضار میم نیز پیشنهاد دهندگان هر نا. نهایی با راي گیري صورت گیرد
  .گیري آغاز شد دفاعیات و تبادل نظرات در یک فضاي هیجان انگیز علمی، راي

  !کران راي بی 7راي پرگار و  7

، کماکان مساله نام نشریه را براي حضار در آن جمع حل نشده افزود میآراء بین دو نام ضمن اینکه بر هیجان جلسه  این تساوي
موافقت کردند  حضار. حضور داشتندخبر از روند جلسه  شان و کامالً بیکارصانلو، مدیر خانه، در دفتر آقاي هوشنگ ا. باقی گذارد

ه دعوت کردیم و بدون اینکه موضوع را آقاي اصانلو را به جلس. ي ایشان قرار گیرد ي انتخاب نام به عهده که تصمیم نهایی درباره
چهره ایشان آمیخته با  .یکی را به دلخواه انتخاب نماید کران بیو  پرگاربه ایشان اطالع دهیم از وي خواستیم که از بین دو نام 

ورده و به باالخره ایشان پاسخ خود را بر زبان آ. شد تعجب و شعف خاصی بود که از هیجان حضار در جلسه به ایشان منتقل می
  . را به خود گرفت کران بیاین ترتیب نشریه خانه ریاضیات قبل از تولدش نام 
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  مدیر محترم خانه ریاضیات زنجان ، معلم پیشکوست ریاضی وآقاي هوشنگ اوصانلو

  اند که طی سالیان با دستان خود ساخته هاي آموزشی سازه ي دست در کنار قفسه

  

  3/12/1390و نهم  5/11/1390، هشتم 7/10/1390جلسات هفتم 

. از اعضاي هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه بودند زاده آقاي دکتر آرش قربانعلیي هفتم  جلسه سخنران
نسخه  چهل ی نسخه اولیه مجله را که در حدوددر این جلسه آقاي تراب. بود "بازي با بینهایت"بررسی بخشی از کتاب  موضوع بحث ایشان

  .تومان برآورد شده بود چهار هزارقیمت هر جلد . چاپ شده بود را در بین مدعوین توزیع نمودند
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  آقاي ترابی در حال توضیح وضعیت مجله                    زاده در حال شرح یک پارادوکس دکتر قربانعلی  

  

در این . ایشان کسرهاي واحد و کسرهاي متناوب ساده بودسخنران جلسه هشتم آقاي جلیلی دبیر ریاضی و موضوع سخنرانی 
  .اي را که جلسه قبل عنوان کرده بود را حل نمود جلسه مهدي حسنی مساله

  

     

  آقاي جلیلی در حال ایراد سخنرانی و برخی از حاضرین در جلسه هشتم

  .دیدگاههاي مختلف به مفاهیم حد و پیوستگی بودي نهم آقاي ترابی دبیر ریاضی، و موضوع بحث ایشان بررسی  سخنران جلسه

  

    
  برخی از حاضرین در جلسه نهم                                آقاي ترابی در حال ایراد سخنرانی
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پس از . کران نشستی براي بررسی مطالب شماره آینده مجله ترتیب دادند ي مجله بی قبل از شروع جلسه نهم، شوراي تحریریه
اي را که جلسه قبل طرح نموده بودند را حل کردند، و آقاي مفیدي  و صرف چاي و بیسکویت، آقاي جلیلی مساله سخنرانی

  .ي جدیدي مطرح نمودند مساله

  

  3/3/1391و یازدهم  30/1/1391 دهم اتجلس

بود، لذا ) علیها سالم(به دلیل آنکه اولین چهارشنبه اردیبهشت ماه تعطیل رسمی مصادف با شهادت حضرت صدیقه کبري : توضیح
  .تصمیم برآن شد که جلسه اردیبهشت به آخرین چهارشنبه ماه فروردین منتقل گردد

سخنران جلسه آقاي یحیی علیزاده دبیر ریاضی و دانشجوي دکتري ریاضی، و موضوع سخنرانی ایشان بررسی معضالت تدریس 
نیازهاي مورد نیاز از مبحث منطق براي تدریس مبانی  در این جلسه عمدتاً بحث پیش. مباحث آنالیز ترکیبی در دوره متوسطه بود

  . شمارش و ترکیبیات مطرح گردید

     
  آقاي علیزاده در حال ایراد سخنرانی                  عاطفه و عارف ترابی          

آموز مستعد، آقاي عارف ترابی به همراه خواهرش خانم عاطفه ترابی به بیان مباحثی که عارف  پس از سخنرانی آقاي علیزاده، دانش
باشد، توانسته بود روشی براي ضرب اعداد  آموز چهارم ابتدایی می عارف که دانش. به صورت شخصی به آنها رسیده بود پرداختند

اساتید و دبیران حاضر در جلسه ضمن . تقریبی خطی براي جذر جمع مربع دو عدد طبیعی بیان نماید ابداع کند و ضمناً 9و  8در 
در این جلسه عارف . آزمودن دقت باالي محاسبات عارف، سعی نمودند که مبناي ریاضی مباحث وي را بررسی و روشن نمایند

بخش پایانی جلسه . رسم یادبود به وي اهدا گردید بهاي  مورد تشویق حاضرین قرار گرفت و از طرف خانه ریاضیات هدیه
اي را که آقاي مفیدي در جلسه قبل از عید مطرح کرده  آقاي جلیلی از دبیران ریاضی مساله. اختصاص به طرح و حل مساله دارد

  .هاي جدیدي مطرح نمودند بودند را حل نمود، سپس آقاي مفیدي مساله

 در دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال و) e(مهدي حسنی، و موضوع بحث بررسی جاي خالی عدد نپر  یازدهم جلسه سخنران
تعریف مذکور منجر به یک نامساوي مهم . در این جلسه نخست عدد نپر از دید کتب دبیرستانی تعریف شد .بودریاضیات گسسته 

هدف اصلی این سخنرانی . شود باحث دبیرستانی استخراج میشود که از آن مطالب مهم قابل طرح در م می) مندرج در تصویر زیر(
آقاي مفیدي از دبیران . اختصاص به طرح و حل مساله داشت طبق روال همیشگی بخش پایانی جلسه .بیان برخی از این نتایج بود
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هاي جدیدي مطرح  سالهاي را که خودشان در جلسه قبل مطرح کرده بودند حل نمود، و در پایان م مساله و مدرس دانشگاه ریاضی
  .نمودند

  7/4/1391 جلسه دوازدهم

در این . دیواریهاي برتر برگزار گردید در ابتدا مراسم اهداي جوایز روزنامه. جلسه با حضور اساتید و دبیران محترم آغاز گردید
دیواریهاي  ها و روزنامه سازه ي دست گفتنی است که جشنواره .هاي آنها نیز حضور داشتند آموزان و خانواده مراسم تعدادي از دانش

در خانه ریاضیات  1391ریاضی با همت خانمها دارایی و فلسفی، دو تن از دبیران محترم ریاضی، اواسط اردیبهشت ماه سال 
  . زنجان برگزار گردید

    

    آموزان و دبیران استان زنجان از دانش گروهی دیواریهاي ریاضی، حاصل تالش ها و روزنامه سازه هایی از دست نمونه  
  

    
  دیواریهاي برتر مراسم اهداي جوایز روزنامه

اي را که خودشان در جلسه قبل مطرح کرده بودند حل نمود، و آقاي جلیلی  در ادامه جلسه آقاي مفیدي از دبیران ریاضی مساله
  .هاي این ماه را مطرح کردند مساله
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  آقاي مفیدي در حال طرح و حل مساله آقاي جلیلی و

کش  پذیر توسط خط اعداد ترسیمموضوع بحث ایشان . پس از استراحت و پذیرایی، آقاي بهرامی سخنرانی خویش را ارئه نمودند
  .نامدرج و پرگار، و در نهایت حل معادالت درجه دوم توسط ترسیمات هندسی بود

  

    
  آقاي بهرامی در حال سخنرانی

 

  1/6/1391و چهاردهم  4/5/1391سیزدهم  اتجلس

سخنران جلسه آقاي زنجانی دبیر . در ماه مبارك رمضان و با حضور تعداد نسبتاً بیشتري از حضّار برگزار شد سیزدهم نشست
پس از سخنرانی ایشان و . هاي فازي بود ریاضی و دانشجوي دکتري ریاضی بودند، و موضوع بحث ایشان معرفی مجموعه

  .هاي مطرح شده در جلسه پیشین را حل نمودند ، آقاي جلیلی مسالهکوتاه استراحتی

آقاي دکتر زارع نهندي شرحی از  یکصد سالگی،دکتر منوچهر وصال در آقاي به مناسبت درگذشت  نشست چهاردهمدر آغاز 
ایشان که به قلم خود مرحوم دکتر وصال نگاشته شده بود را قرائت نموده و یاد آن دانشمند بزرگ و ارزشمند را گرامی  زندگانی
  .سپس آقاي دویران از دبیران ریاضی سخنرانی خود را با موضوع منطق فازي ارائه نمودند. داشتند
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  و آقاي دویران در حال سخنرانی ،لي مرحوم دکتر وصا آقاي دکتر زارع در حال قرائت زندگی نامه

  

ي  حلشان از یک مساله ، دانش آموز مستعد آقاي عارف ترابی به توضیح راهو صرف چاي و بیسکویت پس از استراحتی کوتاه
انتگرالگیري را که جلسه قبل مطرح نموده بودند را حل کرده  حدگیري و هایی از در پایان، آقاي مفیدي مساله. ترکیبیاتی پرداخت

  . و مسائل جدیدي مطرح نمودند

  

  3/8/1391و شانزدهم  5/7/1391پانزدهم  اتجلس

ایشان  .بودندآقاي دکتر کالهچی از اساتید فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان پانزدهم سخنران جلسه 
توي شهر شنویم که  ، با طرح سوالی عامیانه آغاز نمودند؛ اینکه چرا گاهاً میاتّحاد نیروهاي طبیعت انسخنرانی خود را با عنو

جلسه  در این سخنرانی ایشان توام با سوال و جوابهاي بسیاري از طرف حضّار بود و به همین دلیل کمربند ایمنی الزم نیست؟
  .بخش طرح و حل مساله اجرا نگردید

  
  در حال سخنرانی کالهچیکتر آقاي د

آقاي دکتر اسمخانی از اساتید گروه ریاضی دانشگاه  ،)دهه نخست آبان ماه(ي ریاضیات  شانزدهم، مقارن با دهه سخنران جلسه
ي حل معادالت درجه سوم  ي مختصري از جبر جابجایی آغاز و سپس درباره ایشان سخنان خود را با ذکر تاریخچه .زنجان بودند
ي ریاضیات در  ي جدول سودوکو که به مناسبت دهه ي جشنواره در ادامه، آقاي دکتر رشید زارع نهندي درباره برنامه. توضیح دادند

پس از استراحت و صرف چاي و بیسکویت، آقاي مفیدي به حل مسائل . ی دادندشود، توضیحات خانه ریاضی زنجان برگزار می
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در بین مسائل جالبی که ایشان حل و بررسی نمودند، راه حل ایشان براي دترمینان . مطرح شده و طرح مسائل جدید پرداختند
  .وندرموند تحسین حضار را برانگیخت

    

  
 سخنرانی و آقاي دکتر اسمخانی در حال ،ي جدول سودوکو وند، آقاي دکتر زارع در حال شرح جشنوارهمحاسبه دترمینان وندم در حالمفیدي آقاي 

  

  6/10/1391و هجدهم  1/9/1391جلسات هفدهم 

ي اعداد اول با  سخنرانی ایشان درباره. التحصیالن دانشگاه علوم پایۀ زنجان بودند سخنران جلسه هفدهم آقاي جمال مالکی از فارغ
پس از استراحت و صرف چاي و بیسکویت، آقاي . ي معروفش در این زمینه بود تحلیلی و با تاکید بر اثر ریمان و فرضیهرویکرد 

الزم به ذکر است که تعداد شرکت کنندگان در . ي قبل و طرح مسائل جدید پرداختند مفیدي به حل مسائل مطرح شده در جلسه
ي ریاضی بسیار سرد بود، اما با این حال سعی شد مراحل کار جلسه  فضاي خانه این جلسه به نسبت جلسات قبل کمتر ، و اینکه

  .به روال همیشگی در زمانی در حدود یکصدوپنجاه دقیقه طی شود

    
  و آقاي مفیدي در حال حل مسائل ،آقاي جمال مالکی در حال بیان قضیه اعداد اول
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جلسه  این سخنران. ي ریاضیات در دانشکده ریاضی دانشگاه علوم برگزار گردید سردي ساختمان خانه جلسه هجدهم به دلیل
ي آبل در ریاضیات  ي جایزه ایشان درباره. قاي دکتر رشید زارع نهندي از استادان دانشکده ریاضی دانشگاه علوم پایۀ زنجان بودندآ

الزم به ذکر است . ختلف ریاضی که امروزه مورد توجه هستند ارئه نمودندهاي م سخنرانی کرده، و اطالعات جالبی درباره شاخه
ت و با که ایشان عضو هیات موسسان، و عضو و دبیر شوراي علمی خانه ریاضیات زنجان هستند و اغلب فعالیتهاي خانه به هم

ي جدید اکتفا نموده و حل تمامی  الهدر پایان جلسه، آقاي مفیدي تنها به بیان چند مس .گیرد دریغ ایشان صورت می کمکهاي بی
  .ي بعدي موکول نمودند ي اخیر را به جلسه مسائل دو جلسه

  

    
  و یکی از مسائل طرح شده توسط آقاي مفیدي ،آقاي دکتر رشید زارع نهندي در حال سخنرانی

  

قصور در این . کنندگان در جلسه استشود، تعداد بسیار اندك شرکت  ي اخیر مشاهده می ي قابل توجهی که در چند جلسه نکته
در خصوص رسیدگی به این مشکل و . اعضاي شوراي علمی، و دبیران ریاضی: گردد امر از دو گروه بیش از دیگران مشاهده می

اي بین اعضاي شوراي علمی این خانه در دانشکده  ي ریاضیات، جلسه بررسی راهکارهایی جهت پویا نگه داشتن فعالیتهاي خانه
اعضاي شوراي علمی امیدوارند با مساعدت و همکاري . برگزار گردید 18/10/91ی دانشگاه علوم پایۀ زنجان در تاریخ ریاض

  .ي ریاضیات فعالیتهاي آن از حالت رکود خارج شود هیات امناي خانه

  

  2/12/1391و بیستم  4/11/1391جلسات نوزدهم 

حلهاي سه  ایشان دربارة راه. دبیران ریاضی و مدرسان دانشگاه زنجان بودندسخنران جلسه نوزدهم آقاي دکتر علی مرصعی از 
پس از استراحت و صرف چاي و بیسکویت، پیشنهاد آقاي دویران مبنی بر . بعدي براي مسائلی دو بعدي سخنرانی نمودند

ین زمینه در یکی از مدارس شهر اي در ا اسفند مطرح و قرار شد برنامه 24مصادف با ) چهاردهم مارس(بزرگداشت روز عدد پی 
، اسفند برگزار 23خوشبختانه این همایش یک روزه در آخرین روز کاري مدرسه نمونه دولتی روزبه در مورخه . ترتیب داده شود

آقاي مفیدي به حل مسائل  ي جلسه مطابق معمولدر انتها. و خبر برگزاري آن در خبرنامه انجمن ریاضی ایران نیز منعکس گردید
  .رح شده و طرح مسائل جدید پرداختندمط
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  آقاي دکتر علی مرصعی در حال سخنرانی، و حل یکی از مسائل مطرح شده توسط آقاي مفیدي در جلسه پیش

هایی براي بزرگداشت  در حین استراحت هماهنگی .بیستم مهدي حسنی و موضوع سخنرانی دربارة عدد پی بود سخنران جلسۀ
تعداد  .به طرح و حل مساله توسط آقاي مفیدي اختصاص داشتاختتامیه جلسه  ،معمولمطابق  عدد پی نیز صورت گرفت و

عادي  اي نخواهیم داشت، بیشتر از ماههاي مسائل مطرح شده به دلیل مواجه با تعطیالت عید نوروز و اینکه در ماه فروردین جلسه
   . بود

  

  
  گزارش بزرگداشت روز عدد پی در مدرسه نمونه دولتی روزبه

  منعکس گردیده است )25، صفحه 1391، زمستان 134شماره ( آنگونه که در خبرنامه انجمن ریاضی ایران
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هایی براي دیدار با  در چند روز اخیر هماهنگی. بود 1391ماهانۀ خانه ریاضیات در سال  جلسۀ بیستم آخرین جلسۀدر واقع 
، امید ي شوراي علمیها که در صورت محقق شدن خواستهاست مسئوالن شهر و تشکیل جلسۀ هیات امناي خانه صورت گرفته 

  .ل مشهودي در فعالیتهاي خانه مشاهده گرددرود که تحو آن می

  :اند ن شرح مشخص شدهآتی تا کنون به ای ماهانۀ ضمناً، سخنرانان جلسات

  ، ریاضیات مالی چیست؟4/2/1392آقاي دکتر باستانی، : 21جلسۀ 

  .، دربارة ماتریسها 1/3/1392آقاي دکتر میرزاپور، : 22جلسۀ 

  .مجموعۀ کانتورها دربارة  ناگفته، 5/4/1392آقاي زنجانی، : 23جلسۀ 

  

  1/3/1392 و بیست و دوم 4/2/1392 بیست و یکمجلسات 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پایۀ زنجان و موضوع سخنرانی ایشان  فروش باستانیعلی آقاي دکتر  جلسۀ بیست و یکمسخنران 
در این جلسه دانشجویان  .در اختتامیه جلسه آقاي مفیدي تنها به طرح دو مساله جدید اکتفا نمودند. دربارة ریاضیات مالی بود

  .حضور داشتندفرهنگیان نیز تازه تاسیس ریاضی دانشگاه 

  

    
  اله میرزاپور در حال سخنرانی در جلسۀ بیست و دوم خانه آقاي دکتر فرض

  

عنوان . اله میرزاپور، از اعضاي هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه زنجان، آغاز شد با سخنرانی آقاي دکتر فرض دومجلسۀ بیست و 
اي که هیات امناي خانه در  شرحی از جلسه نهندي پس از استراحتی کوتاه، آقاي دکتر زارع. سخنرانی ایشان ماتریسها بود

  . هاي کالن خانه در آینده پرداختند استانداري داشتند را بیان کرده و به تشریح برنامه

ایشان قبل از این کار دربارة سازوکار تنظیم . یش را حل و مسائل جدیدي مطرح نمودنددر پایان، آقاي مفیدي مسائل جلسۀ پ
 .سایت براي خانه صحبت کردند وب
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  6/6/1392و بیست و چهارم  5/4/1392جلسات بیست و سوم 

در بخش مساله نیز . ها دربارة مجموعۀ کانتور بود تهزنجانی، و موضوع سخنرانی ایشان ناگفسخنران جلسۀ بیست و سوم آقاي 
  .آقاي مفیدي تنها به طرح دو مساله اکتفا کردند و مهدي حسنی نیز دو مساله دیگر به آنها اضافه کرد

  

    
  جلسهآقاي زنجانی در حال سخنرانی در جلسۀ بیست و سوم خانه، و تعدادي از حضّار در 

  

  .اي نداشته باشیم در ضمن مقرر شد مرداد ماه که منطبق بر ماه مبارك رمضان است جلسه

دترمینان "سخنرانی ایشان تحت عنوان  .ندبود ز دانشگاه آزاد واحد زنجانسخنران جلسۀ بیست و چهارم آقاي دکتر مرتضی بیات ا
پس از استراحتی نیم ساعته که . مینان و بررسی آن روشها بودشامل ارائۀ روشهاي سریع براي محاسبۀ دتر "در سرزمین ریاضیات

شود، آقاي مفیدي مسالۀ هندسی جلسۀ قبل را حل کرده و یک مسالۀ  در خالل آن صحبتهاي بین دوستان و همکاران ردو بدل می
  .جدید آنالیزي دربارة توابع محدب مطرح نمودند

  

     
  بیست و چهارم خانه، و یکی از اسالیدهاي سخنرانی ایشانآقاي دکتر بیات در حال سخنرانی در جلسۀ 
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  1/8/1392و بیست و ششم  3/7/1392جلسات بیست و پنجم 

آقاي یعقوب زنجانی از کارمندان دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه  پنجم خانه ریاضیات زنجانسخنران جلسۀ بیست و 
نموده و در این راستا ) سال 6تا  4سنین (ایشان اخیراً اقدام به تاسیس محلی براي آموزش ریاضی به کودکان پیش دبستانی . بودند

جلساتی مقرر شد خانه ریاضیات با موسسه پس از برگزاري . از خانه ریاضیات زنجان نیز درخواست همکاري و نظارت داشتند
همچنین مقرر شد در جلسۀ بیست و سوم نیز دربارة عملکرد و . نام دارد همکاري نماید "1+خانه ریاضیات لولوپی "ایشان که 

 به دلیل طوالنی شدن جلسۀ سخنرانی آقاي یعقوب زنجانی و سواالت بسیار حضار، جلسۀ طرح و. دروش کارشان سخنرانی نماین
  . حل مساله برگزار نگردید

   
  آقاي یعقوب زنجانی در حال سخنرانی در جلسۀ بیست و پنجم خانه، و حاضران در سخنرانی ایشان

پس از استراحتی کوتاه و . سخنران جلسۀ بیست و ششم مهدي حسنی از دانشگاه زنجان و موضوع سخنرانی دربارة اعداد اول بود
این جلسه مقارن با . مسائل جلسات قبل را حل و سه مسالۀ جدید مرتبط با هم طرح نمودندصرف چاي و شیرینی، آقاي مفیدي 

اي توسط آقاي پروفسور ثبوتی دربارة گرمایش زمین در  آغاز دهۀ ریاضیات بود، و در همین راستا مقرر شد که سخنرانی ویژه
  .در دانشگاه علوم پایه ارائه شود 6/8/92تاریخ 

  

  6/8/1392) یژة دهۀ ریاضیاتو(جلسۀ بیست و هفتم 

هاي خانه  این جلسه که اوج برنامه. آبان، موعد جلسۀ ویژة خانۀ ریاضیات زنجان به مناسبت دهۀ ریاضیات بود 6عصر دوشنبه 
ریاضیات در این دهه بود با همکاري تعداد بسیار از دبیران و اعضاي شوراي علمی خانه و با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش 

در آغاز برنامه، آقاي پویا صائب کیا، . زنجان در سالن اجتماعات اصلی دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان برگزار گردید استان
دانش آموز مستعد سال سوم تجربی مدرسۀ نمونۀ دولتی روزبه زنجان، شعري را که خودشان به مناسبت دهۀ ریاضیات و به زبان 

ي پروفسور یوسف ثبوتی، بنیانگذار دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان، به ارائۀ سپس آقا. آذري سروده بودند قرائت کردند
طبق معمول، سواالت بسیاري از استاد در . سخنرانی دربارة گرمایش زمین پرداختند که با استقبال پرشور حاضران جلسه مواجه شد

حاضران در جلسه متشکل از دانش . رداختندزمینۀ موضوع صحبتشان شد، و ایشان و صبر و حوصلۀ مثال زدنی به پاسخ آنها پ
ها، دانش جویان و تعدادي از اعضاي هیات علمی دانشگاه زنجان،  آموزان، معلمان و دبیران ریاضی و برخی از دبیران سایر شاخه

  .دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان، دانشگاه فرهنگیان زنجان، و دانشگاه آزاد اسالمی زنجان بودند



 

16 
 

  :ي اجرا شده توسط خانه در این دهه به شرح زیر استها سایر برنامه

در این برنامه که با هماهنگی آقاي  .زنجان 2آبان، مرکز آموزشی استعدادهاي درخشان شهید بهشتی ناحیۀ  5صبح یکشنبه 
ت مرکز دکتر علی مرصعی، از اعضاي شوراي علمی خانۀ ریاضیات، و آقاي جعفر عزیزي مدیر محترم مرکز در سالن اجتماعا

علوم و نجوم زنجان برگزار شد مهدي حسنی از دانشگاه زنجان دربارة اعداد اول و اینکه چگونه از ریاضیات لذّت ببریم سخنرانی 
  .ارائه کرد

در این برنامه که با هماهنگی خانم فرشچی  .زنجان 2آبان، مرکز پرورش استعدادهاي درخشان فرزانگان ناحیۀ  6صبح دوشنبه 
و خانم رشتچی، و همچنین مساعدتهاي خانم نیرومند پسند مدیر محترم مرکز، و براي دو گروه مختلف دانش آموزان، برگزار شد 

اشیۀ برنامه در ح. مهدي حسنی از دانشگاه زنجان دربارة اعداد اول و اینکه چگونه از ریاضیات لذّت ببریم سخنرانی ارائه کرد
  .هاي دست ساز دانش آموزان دایر بود دیواري نمایشگاهی از کارهاي دستی و روزنامه

این برنامه با هماهنگی آقاي مجید  .زنجان 1آبان، مرکز آموزشی استعدادهاي درخشان شهید بهشتی ناحیۀ  6ظهر دوشنبه 
ین احمدي مدیر محترم مرکز برگزار، و آقاي دکتر مسعود دویرانی و آقاي قربانعلی خالقی از دبیران ریاضی زنجان و آقاي حس

اي  در این برنامه مسابقه. آرین نژاد از دانشگاه زنجان دربارة کاربرد ریاضیات و تعدادي باطلنما در ریاضیات سخنرانی ارائه کردند
  .ریاضی هم برگزار و مقرّر شد که به برندگان آن جوایزي اهدا گردد

  
   137یاضی ایران، شماره جلد خبرنامه انجمن ر

  چاپ شده است شمارة مذکورگزارش فعالیتهاي دهه ریاضیات در زنجان، در صدر اخبار این دهه در 
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  4/10/1392و بیست و نهم  6/9/1392جلسات بیست و هشتم 

ریاضی دانشگاه سخنران جلسۀ بیست و هشتم خانه ریاضیات زنجان آقاي دکتر اسماعیل اسدي از اعضاي هیات علمی دانشکده 
جلسه به دلیل سردي هوا و نبود وسایل گرمایش کافی در ساختمان خانۀ ریاضیات، در . تحصیالت تکمیلی در علوم پایه بودند

در این سخنرانی که با شرکت تعداد . یکی از کالسهاي دانشکده ریاضی دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه تشکیل شد
پس از سخنرانی ایشان، . آقاي دکتر اسدي در بارة تخصیص و تعمیم در ریاضیات صحبت کردند زیادي از حضّار صورت گرفت،

ضمناً قرار شد که به جلسات حل مساله توجه بیشتري شود و به . آقاي مفیدي و آقاي دکتر بیات مسائلی را طرح و بررسی کردند
ها، توضیحاتی مختصر دربارة موضوع  ، قبل از ورود به مسالهالبته. طور آزمایشی، جلسۀ آتی کالً اختصاص به مسائل داشته باشد

  .مسائل به اطالع حضّار خواهد رسید

   
  راحضّ تعدادي از آقاي دکتر اسدي در حال سخنرانی در جلسۀ بیست و هشتم خانه، و

اي دربارة ماهیت اعداد گویا و گنگ اشاره  آقاي دکتر آرین نژاد به نکته در جلسۀ بیست و نهم خانه ریاضیات زنجان، نخست
به ارائه اطالعاتی دربارة اعداد گویا و گنگ پرداخته، و سپس  اي بیست دقیقهمهدي حسنی در یک سخنرانی  بعد از ایشان. کردند

  .حل و تشریح نمودندآقاي مفیدي چندین مسالۀ هدفدار دربارة این اعداد را 

انتهاي جلسه دانش آموز سال ششم، آقاي عارف ترابی با بیان و بررسی مساله شمارش تعداد زوایا از دیدگاه خودشان پرداخته، در 
در این . اند به تشریح طرح خویش پرداختند را کسب کردهسوم جشنوارة خوارزمی  رتبۀو خواهر ایشان، خانم عاطفه ترابی که 
  .تعدادي از مسائل جلسات قبل بدون بررسی باقی مانده بودندجلسه مسالۀ جدیدي مطرح نشد، زیرا 

  

   
 گنگ در جلسۀ بیست و نهم خانه، و تعدادي از حضّار اي از اعداد آقاي مفیدي در حال بررسی و شرح مساله
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  7/12/1392و سی و یکم  2/11/1392ام  جلسات سی

  

ام خانه ریاضیات زنجان آقاي دکتر محمد تقی دستجردي از اعضاي هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه زنجان،  سخنران جلسۀ سی
در بخش دوم برنامه، آقاي مفیدي و آقاي دکتر بیات به . و موضوع سخنرانی ایشان سیستمهاي دینامیکی و نظریه کنترل بهینه بود

  .طرح و حل مسائل جالبی پرداختند

  

  
  آقایان مفیدي و دکتر بیات در حال حل مسالهام خانه، و  آقاي دکتر دستجردي در حال سخنرانی در جلسۀ سی

به مناسبت روز عدد پی که در اواخر ماه اسفند قرار دارد، ایشان . سخنران جلسۀ سی و یکم، آقاي وحید صدري از تبریز بودند
  .تاکید بیشتري بر روي عدد پی داشتنددربارة اعداد گنگ و متعالی سخنرانی کرده، و 

  

 

  در حال بحث و گفتگو، و بخشی از توضیحات ایشان بر روي تابلو) سمت راست(آقاي صدري 
  )شود از آقاي مفیدي به خاطر تهیۀ این عکسها تشکر می(
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  )موضوع سخنرانی ایشان( تصویر جلد کتاب تالیف شده توسط آقاي صدري دربارة اعداد گنگ و متعالی

  

 3/2/1393و دوم   سی ۀجلس

همچنین کتابی دربارة اعداد فرما . کردسخنرانی  دربارة آثار ریاضی فرماو دوم خانه ریاضیات زنجان مهدي حسنی   جلسۀ سیدر 
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قرار آموزان مطرح، و تعداد کثیري مساله در اختیار  اي دربارة اعداد فرما براي دانش معرفی، و مساله

  .داده شد

و به دلیل  رنقی جلسات خانه صورت گرفت، و از شوراي علمی خانه در این باره در این جلسه بحث مفصلی دربارة علل بی
 سازي مند به فعال اي با شوراي علمی و دبیران عالقه جلسهقرار شد . انتقاد گردید حضور کمرنگشان در جلسات و فعالیتها

  .تا این مسائل مطرح و بررسی شود فعالیتهاي خانه ترتیب داده شود

  

  تشکیل شوراي اجرایی خانه 
 13/2/1393مورخ  ویژة جلسۀعضو اولیۀ آن در  6و انتصاب 

اي با حضور اکثریت اعضاي  جلسه 13/2/93فعالیتهاي خانه، در تاریخ  احیا و رونق بخشیدن بهدر راستاي بحث پیش آمده دربارة 
از جملۀ این تصمیمات، تشکیل شوراي . مندان، مخصوصاً دبیران فعال، تشکیل و تصمیماتی اتّخاذ گردید شوراي علمی و عالقه

دبیر این شورا آقاي . آقایان دویرانی، مفیدي و جلیلی، و خانمها افشاري، دارایی و فلسفی بود و اولیه،عض نفر 6 اجرایی خانه با
فعالیت خواهند  ، و رابط بین مدارس و خانه،خانه در مدارس و عملیاتی این شورا به عنوان بازوي اجرایی. انتخاب گردید یدویران

شوراي اجرایی  .در ارتباط مستقیم خواهند بود و جاري پیشنهاديي ها داشت، و با اعضاي شوراي علمی جهت هماهنگی برنامه
ال در عرصۀ آموزش و مند و فع دبیران عالقه افراد، و خصوصاً سقف تعداد اعضا نداشته، و در نظر دارد به مرور زمان از تمام

  .سازي ریاضیات دعوت به همکاري و عضویت نماید عمومی
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  اضیات زنجانخانۀ ری) سایت(رونمایی از منزلگاه 
 12/3/1393در جلسۀ ویژة مورخ 

ها بحث و بررسی بر سر نحوة اجرایی کردن طرح سایت اینترنتی خانۀ ریاضیات زنجان، آقاي مهدي مفیدي  ماهسرانجام پس از 
در یک حرکت ستودنی شخصا اقدام به طراحی  )مسئول بخش مسائل نشستهاي ماهیانهعضو شوراي اجرایی خانه و (احمدي 

اي بین برخی از اعضاي  خرداد به دعوت ایشان جلسه 12در مورخ . سایت کرده و آنرا در سایت شخصی خودشان پیاده کردند
لی آدرس فع. هاي علمی و اجرایی برگزار گردید، و در این جلسه آقاي مفیدي از سایت خانه و جزئیات آن رونمایی کردند شوراي

  سایت عبارتست از

http://zmh.epmath.ir/ 

بدین وسیله از آقاي مفیدي به خاطر زحمات فراوانشان تقدیر و . قرار است در آینده این سایت در یک جایگاه مستقل قرار گیرد
  .شود تشکر می

  
  زنجان اتآقاي مفیدي در حال معرفی امکانات سایت خانه ریاضی

در همین مدت زمان . اجرایی خانه ریاضیات زنجان آغاز تحوالت چشمگیر در خانه بوده استرسد که تشکیل شوراي  به نظر می
گذرد، کارهاي مهمی در رونق بخشیدن به فعالیتهاي خانه صورت گرفته است، که از آن  اندك یک ماهه که از تشکیل این شورا می
دفتر (آمادگی المپیاد ریاضی با حمایت بنیاد ملی نخبگان ریزي براي تشکیل کالسهاي  جمله افتتاح سایت خانه، و همچنین برنامه

  .تر شود امید است با جذب اعضاي بیشتر، فعالیتها روز به روز گسترده. بوده است) زنجان

  
  24/3/93در تاریخ شنبه  زنجان اتسایت خانه ریاضیتصویري از 

http://zmh.epmath.ir
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  4/4/1393و سی و چهارم  7/3/1393و سوم   جلسات سی

در این جلسه . خانه ریاضیات زنجان در یکی از کالسهاي دانشکده ریاضی دانشگاه علوم پایه زنجان تشکیل شدجلسۀ سی و سوم 
خانم مریم وحید دستگردي از دانشجویان دکتري ریاضی مرکز دربارة نرم افزار آموزش ریاضی تحت وب سخنرانی کرده، و به 

در ادامه مهدي حسنی ضمن . ات اصفهان انجام شده است پرداختندتشریح کارهایی که بر روي این نرم افزار در خانۀ ریاضی
  .، یک مساله از همان کتاب بیان کردمعرفی کتاب مسائل ریاضی که توسط پولیا و سزگو تالیف شده است

  
 خانم دستگردي در حال سخنرانی

هیات علمی و مدیر گروه ریاضی  جلسۀ سی و چهارم خانه ریاضیات زنجان آقاي دکتر محمدعلی اسمخانی، از اعضايسخنران 
ایشان با بیان قضیۀ اساسی حساب و قضیۀ اساسی . عنوان سخنرانی ایشان صفحاتی از تاریخ جبر نام داشت. دانشگاه زنجان بودند
هاي  وي سپس به بیان مفهوم حلقه. سازي این دو قضیه اشاره کردند که منجر به تولّد مفهوم حلقه شده بود جبر، به ایدة یکپارچه

شان در این حوزه را به زبان ساده بیان  ددکیند، و مفهوم بعد پرداخته و در نهایت با بیان مثالهایی، یکی از نتایج کارهاي تحقیقاتی
  .کردند

  

  
 هاي ایشان بر روي تابلو در حال سخنرانی، حضّار در جلسه و قسمتی از نوشته آقاي دکتر اسمخانی
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  1/6/1393م پنج و  سی ۀجلس

جلسۀ سی و پنجم سخنران  .دلیل تقارن مرداد ماه با ماه مبارك رمضان، در این ماه خانه ریاضیات زنجان جلسۀ ماهانه نداشتبه 
بوده و در حال ) بندیگوي استرالیا(خانه ریاضیات زنجان آقاي پروفسور ترنس میلز، استاد پیشکسوت و بازنشتۀ دانشگاه لَتروب 

ی بندیگو هستند هاي حاضر محقق ارشد تحلیل داده ن مال آماري مرکز جامع سرطان الد .  

  
  پروفسور میلز در خانۀ ریاضیات زنجان

 شانس محاسبهدر این جلسه وي دربارة . عصر تنظیم شده بود 5در محل خانۀ ریاضیات زنجان، ساعت  سخنرانی ويبرنامۀ 
  .آید مشروح سخنرانی ایشان در قالب یک مقاله در زیر می. صحبت کردند حیات آمار جدولهاي اساس بر ندگیز

  

   یزندگ شانس محاسبه
 اتیح آمار يجدولها اساس بر

Terence Mills, Loddon Mallee Integrated Cancer Service, Bendigo, Australia 
T.Mills@latrobe.edu.au 

 

یک  افراد در مرگ تولد و شامل اطالعاتی دربارة میزان معروفند زندگیجدولهاي که به  اتیح آمار يجدولها :چکیده     

توانند سیماي سالمت ملّتی را به خوبی نشان داده، و مبنایی براي  لذا، این جداول می. جامعه در سنین مختلف است

ی کرده، و در خالل در این نوشتار این جدولها را از دیدگاه ریاضی بررس. دنمحاسبۀ امید به زندگی در آن جامعه باش

 .این بررسی برخی از مفاهیم اساسی مبحث احتمال را به زبان ساده بیان خواهیم کرد

 

mailto:T.Mills@latrobe.edu.au
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 جدول زندگی چیست؟. 1

 l(x)نشانگر گروه سنّی، نماد  xمتغیر . در یک جامعه آماري نمونه است افراد حاوي اطالعاتی از میزان تولد و مرگ 1جدول 

 .دهد تعداد افراد فوت شده در آن گروه را نشان می d(x)تعداد افراد زنده در سن آغازین هر گروه، و نماد 

 l(x) d(x) سن

0 100,000 678 
10 99,322 314 
20 99,008 814 
30 98,194 1,098 
40 97,096 1,955 
50 95,141 4,216 
60 90,925 10,187 
70 80,738 22,968 
80 57,770 37,241 
90 20,529 18,880 

100 1,649 1,649 
 )[1]برگرفته از (یک جدول زندگی مختصر بر اساس اطالعات مربوط به مردان استرالیایی : 1جدول 

میرند،  سالگی می  10نفر قبل از رسیدن به سن  678از این تعداد . کنیم تولد شروع می نفر تازه 100,000در این جامعۀ نمونه با 

اند،  سالگی رسیده 10نفري که به سن  99,322از میان . مانند نفر تا سن ده سالگی زنده می 99,322 = 678-100,000و لذا 

به همین ترتیب، . مانند سالگی زنده می 20نفر تا  99,008 = 314-99,322میرند، و لذا  سالگی می 20نفر قبل از رسیدن به  314

سالگی  110ر تا سن یکصد سالگی زنده مانده و همگی تا قبل از رسیدن به سن نف 1,649کنیم که  در سطر آخر مالحظه می

 .باشد شود، و کامالً دلخواه می نفر است پایۀ جدول نامیده می 100,000عدد آغازین جدول که در اینجا . میرند می

به عنوان مثال این . ترند ردهدر عمل، جداول زندگی معموالً بسیار گست. دهد شمایی از یک جدول زندگی را نشان می 1جدول 

عالوه بر این، ستونهاي متعددي که نشانگر . شوند سال، تنظیم می 10سال، به جاي  1هاي سنی با تغییرات  جداول اغلب در گروه

با این حال جدول سادة ما قابلیت آنرا دارد که برخی از مفاهیم اساسی . شود موارد ریزتري هستند در این جداول تنظیم می

 .ماالت را بر مبناي آن بیان کنیماحت
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  مسائل احتمال حیات و مرگ. 2
  

از آنجائیکه حل مساله راه مناسبی براي آموزش ریاضیات و درك مفاهیم آن است، در این بخش تعدادي مساله محاسبۀ احتمال 

  .دهیمکنیم این مسائل را بر اساس اطالعات جدولهاي زندگی پاسخ  مرگ و میر را مطرح کرده و سعی می

  مسائل

  )0.97096: جواب(سالگی زنده بماند چقدر است؟  40احتمال آنکه شخصی تا سن . 1

  )0.4223: جواب(سالگی بمیرد چقدر است؟  80احتمال آنکه شخصی قبل از سن . 2

  )0.5835: جواب(سالکی زنده بماند چقدر است؟  80سالگی رسیده است تا  20احتمال آنکه شخصی که به سن . 3

  )0.00678: جواب(سالگی بمیرد چقدر است؟  10مال آنکه شخصی قبل از سن احت. 4

  )0.0032: جواب(سالکی بمیرد چقدر است؟  20سالگی رسیده است تا قبل از  10احتمال آنکه شخصی که به سن . 5

 10ه ماندش در سال اول زندگی از شانس زند 10چرا شانس زنده ماندن شخصی در . پاسخ دو سوال اخیر را مقایسه کنید. 6

  سال دوم کمتر است؟

  )0.0643: جواب(سالگی زنده بمانند چقدر است؟  80احتمال آنکه همۀ آنها تا سن . ایم نفر را در نظر گرفته 5فرض کنید . 7

 80تا سن  نفر از آنها 3احتمال آنکه حداقل . ایم اند را در نظر گرفته سالگی زنده مانده 30نفر را که همگی تا سن  5فرض کنید . 8

  )0.64336: جواب(سالگی زنده بمانند چقدر است؟ 
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احتمال آنکه هر سه نفر . شود عرفان صاحب پسري می. سال سن دارد 30سال و عرفان  20احسان . احسان و عرفان برادرند. 9

  )0.974039: جواب(شود زنده بمانند چقدر است؟  ساله می 10تا زمانی که پسر عرفان 

  )1العات جدول بر اساس اط(پاسخها 

  0.97096 = 97096/100000سالگی زنده بماند برابر است با  40احتمال آنکه شخصی تا سن . 1

  0.4223 = (57770/100000) -1سالگی بمیرد برابر است با  80احتمال آنکه شخصی قبل از سن . 2

. است 0.5835 = 57770/99008سالکی زنده بماند برابر  80سالگی رسیده است تا  20احتمال آنکه شخصی که به سن . 3

کاهش یافته است، زیرا در این مثال افرادي که به سن  99008نفر به  100,000توجه کنید که تعداد اعضاي جامعۀ نمونۀ ما از 

  .گیریم اند را در نظر می سالگی رسیده 20

  0.00678 = 678/100000سالگی بمیرد برابر است با  10احتمال آنکه شخصی قبل از سن . 4

  .است 0.0032 = 314/99322 -1سالکی بمیرد برابر  20سالگی رسیده است تا قبل از  10احتمال آنکه شخصی که به سن . 5

برابر احتمال مرگ و میر  2افراد حدوداً  سال نخست زندگی 10گویند که احتمال مرگ و میر در  می 5و  4پاسخهاي مسائل . 6

  .لذا خطر مرگ کودکان کم سن بیشتر از کودکان رشد یافته است. سال دوم است 10در 

در این راه حل فرض بر این است . 0.0643 = 5^(0.57770)سالگی زنده بمانند برابر است با  80نفر تا سن  5احتمال آنکه  . 7

  .بستگی نداردکه مرگ این افراد به همدیگر وا

  پاسخ مساله عبارتست از. اي است این مساله کاربردي از توزیع دوجمله. 8
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C(5,3)*(0.5777)^3*(0.4223)^2+ C(5,4)*(0.5777)^4*(0.4223)^1+ C(5,5)*(0.5777)^5*(0.4223)^0=0.64336 

  با زنده بمانند برابر استشود  ساله می 10احتمال آنکه احسان، عرفان و پسرش هر سه تا زمانی که پسر عرفان . 9

(99322/100000)*(98194/99008)*(97096/98194) = 0.974039  

 

  امید به زندگی. 3

مربوط به امید به زندگی جمعیت  بخشدر این . متوسط سالهاي عمر افراد از بدو تولّد است برابر جمعیتیک  امید به زندگی

 . دهیم است، انجام می 0اند و لذا سنشان  نفر که تازه متولد شده 100,000این کار را با همان تعداد . کنیم را حساب می 1جدول 

سالگی  5اگر فرض کنیم که این افراد به طور متوسط در سن . میرند می 9الی  0نفر در سنین مابین  678نفر  100,000از 

  . اند سال زندگی کرده 3,390=678*5اند، آنگاه این افراد جمعاً  مرده

اگر فرض کنیم که این افراد به طور متوسط . میرند می 19الی  10نفر در سنین مابین  314، از افراد باقیمانده 1بر اساس جدول 

  . اند سال زندگی کرده 4,710=314*15اند، آنگاه این افراد جمعاً  سالگی مرده 15در سن 

مشاهده . سال برسیم 109الی  100دهیم تا به ردة سنی  هاي سنی جدول انجام می رده براي تمام 2این روند را در جدول 

سال بگیریم، آنگاه این افراد جمعاً  105اگر متوسط سن مرگ در این گروه را . میرند نفر در این ردة سنی می 1649کنیم که  می

  . اند سال زندگی کرده 173,145 =1649*105
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age (x) l(x) d(x) v(x) 
 سن متوسط=

d(x)*v(x) 

0 100,000 678 5 3,390 
10 99,322 314 15 4,710 
20 99,008 814 25 20,350 
30 98,194 1,098 35 38,430 
40 97,096 1,955 45 87,975 
50 95,141 4,216 55 231,880 
60 90,925 10,187 65 662,155 
70 80,738 22,968 75 1,722,600 
80 57,770 37,241 85 3,165,485 
90 20,529 18,880 95 1,793,600 

100 1,649 1,649 105 173,145 
 7,903,720  100,000  جمع کل

 79.04    امید به زندگی

1جدول  اساس اطالعاتمحاسبۀ امید به زندگی  :2جدول   

با تقسیم این عدد بر تعداد کل، . سال است 7,903,720اند برابر  نفر زندگی کرده 100,000حال مجموع سالهایی که تمام جمعیت 

رسیم، و این عدد امید به زندگی در جامعۀ آماري فوق را نشان  سال براي هر نفر می 79به متوسط تقریبیِ  100,000یعنی 

  .یافتیم دادیم، به تقریب بهتري دست می تري انجام می اگر کارمان را با جدولهاي گسترده. دهد می

  

گیري نتیجه. 4  

. ن مقاله براي معرفی مقدماتی جداول زندگی و کاربردهاي آنها در بررسی ساختار جمعیت یک جامعۀ آماري نوشته شده استای

در این مقاله . است  هرچند ما در اینجا جدولی مختصر را در نظر گرفتیم، اما جدولهاي بسیار مبسوطتري در این زمینه تهیه شده

توان با این قبیل جدولها و مشابه  س اطالعات این جدولها متذکر شدیم، و دیدیم که چگونه میی احتمال را بر اسامفاهیم مقدمات

دهند که کارهاي آماري بسیاري با این قبیل جدولها  لیست منابع نشان میدر  [7]-[2] کتابهاي. ها کار کرد آنها در دیگر زمینه

  .توان انجام داد می
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