
 سال افزایش یافت 1.5و  1به ترتیب طی پنج سال امید زندگی مردان و زنان ایرانی شاخص 

از و به طور عمده هنگام تولد زندگی کند از شخص رود انتظار میهایی است که متوسط سالتولد،  بدوامید زندگی در 

هد که هر یک از افراد متعلق به یک دپذیرد. این شاخص نشان میهای ژنتیکی فرد تأثیر میو ویژگی شرایط اجتماعی

  .نسل معین تا پایان زندگی به طور متوسط چند سال عمر خواهند کرد

گیری از و با بهره 1395مومی نفوس و مسکن بر اساس آخرین نتایج سرشماری ع شاخص امید زندگی در بدو تولد

این شاخص  محاسبه شد. سال 5.75زنان سال و برای  5.72برای مردان  در کل کشور 1395در سال های ثبتی داده

به ترتیب  روستاییمردان و زنان مناطق برای و  سال 7.75 و 7.72مناطق شهری به ترتیب برابر مردان و زنان برای 

  .سال است 7.74و  7.71 با برابر

 هایاستان در آن از و پس سال( 4.74البرز )استان  در 1395در سال  مردان امید زندگی مقدار از نظر استانی باالترین

متعلّق به  در مردان مقدار این شاخص ترینپایینو  شودمشاهده می سال( 5.73مازندران)و  سال( 3.74تهران)

  .بوده است سال( 9.69هرمزگان) سال( و 8.69خراسان شمالی)، سال( 7.65سیستان و بلوچستان )های استان

و  اصفهان سال( و 8.77تهران)، سال( 78البرز)های استانلق به متعاین شاخص برای زنان مقدار  باالترینهمچنین 

سال(،  2.69)سیستان و بلوچستانهای استانمقدار این شاخص در زنان مربوط به  ترینپایین سال( بوده و 77مازندران )

 باشد.سال( می 6.72شمالی )خراسان  سال( و 72ایالم )

که این  بودسال  74و  5.71به ترتیب برابر  برای مردان و زنانکشور  در کل 1390شاخص امید زندگی در بدو در سال  

روستایی به مردان و زنان مناطق و برای سال  2.74 و 7.71 با مناطق شهری به ترتیب برابرمردان و زنان ارقام برای 

در طی پنج سال  دهدنشان می 1395سال ارقام مقایسه این ارقام با  .سال محاسبه شده بود 2.73 و 7.70با  ترتیب برابر

 .سال به امید زندگی زنان افزوده شده است 5.1سال به امید زندگی مردان و  1 به ترتیب 

 

 1390-95: امید زندگی کل کشور به تفکیک جنس و محل سکونت-1

 روستایی شهری کل سال

 زن مرد زن مرد زن مرد 

1395 72.5 75.5 72.7 75.7 71.71 74.71 
1390 71.5 74 71.7 74.2 70.7 73.2 

 

 



 

      1390-95: و جنس  استانامید زندگی به تفکیک -2جدول 

 استان

1390 1395 

 زن مرد زن مرد

 75.9 72.5 73.9 71.1 آذربایجان شرقی
 76.3 71.6 73.1 71 آذربایجان غربی

 75.6 71.3 73.2 70.5 اردبیل
 77.0 73.0 73.7 70.9 اصفهان

 78.0 74.4 74.2 71.4 البرز
 72.0 70.5 72 70.4 ایالم

 73.5 71.0 74.4 71.4 بوشهر
 77.8 74.3 74.3 71.3 تهران

 75.0 70.2 72.1 69.8 چهارمحال و بختیاری
 73.9 70.8 70.9 68.6 خراسان جنوبی
 76.2 72.1 73 70.2 خراسان رضوی
 72.6 69.8 72.1 69.6 خراسان شمالی

 73.9 71.3 73.7 71.2 خوزستان
 75.8 73.2 74.5 71.5 زنجان
 76.1 73.2 72.7 70 سمنان

 69.2 65.7 69.5 67.2 سیستان و بلوچستان
 76.3 72.1 73.6 70.4 فارس
 75.3 71.8 73.8 70.9 قزوین

 75.6 71.5 74.7 71.8 قم
 74.1 70.6 70.8 68.1 کردستان

 75.5 71.4 73.7 70.9 کرمان
 75.3 70.4 72.4 70.8 کرمانشاه

 73.1 71.2 73.4 71.1 کهگیلویه وبویراحمد
 74.2 70.8 74.4 72 گلستان
 76.5 72.1 74.7 72.3 گیالن
 74.5 71.1 72.9 70.9 لرستان

 77.0 73.5 74.6 71.8 مازندران
 76.7 72.9 73.9 71.1 مرکزی

 73.7 69.9 71.9 69.7 هرمزگان
 75.6 71.2 73.5 70.8 همدان

 76.7 73.2 73.7 70.9 یزد

 

 

 

 

 

 



 


