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 پیشگفتار
. بیشترین است کرده تجربه گذشته قرن نیم طی خود را جمعیتی تحوالت بزرگترین ایران    

سرعت  نظر از که باروریا سطح در کاهش ترینسریع و ترینبزرگ میرا و مرگ سطح در کاهش
 بعدبه  ۱۳۴0 دهه  درکه کشور مهاجرتی هایجریان ترینبزرگ و بوده مانندبی دنیا در کاهش
پیش از دهه  تا در کشور زندگی امید . بر اساس برآوردهای صورت گرفته شاخصاست داده رخ

در  شاخص این دهندمی نشان اخیر برآوردهای کها درحالیرسیدهمی سال ۴0 به سختی به مذکور
 است. سال 7۵ حدودبطور متوسط در  حاضر حال
شود. می تلقی توسعه عنوان شاخص به سواد و سرانه درآمد هایشاخص کنار در زندگی به امید
 بررا  کشورها و است کرده محاسبه گرانم سه این را براساس انسانی توسعه شاخص جهانی بانک
 های مربوط به مرگ و میر توسطامید به زندگی و سایر سنجهشاخص  نماید.بندی میآن رتبه پایه

 تحلیل ابزارهای ترینرایج و ترینقدیمیگیری است. جدول عمر یکی از جدول عمر قابل اندازه
 - اقتصادی هایریزیبرنامه و مطالعات از وسیعی گستره در امروزهکه  است شناختیعیتمج

 .گیردمی قرار استفاده مورد ... و بیمه و بازاریابی وبهداشتی  -جمعیتی اجتماعیا
 . بر اساسها بوده استها در راستای محاسبه امید به زندگی استانها و طرحتاکنون همه تالش

شاخص امید به زندگی در استان اصفهان  ۱۳۹۵نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
استان  هایشهرستان بین که آنجایی ازسال بوده است.  2/77سال و برای زنان  ۹/7۳برای مردان 
 گیریاندازه با رسدمی به نظر ادارد وجودهایی اقتصادی تفاوت -اجتماعی نظر وضعیت از اصفهان

 بهداشتی هایوضعیت شاخص از برآوردی به بتوان اتولد بدو در به زندگی امید شاخص مقایسه و
مطالعه حاضر که برای اولین بار میزان امید  .رسید هاشهرستاندر ساکنان  اقتصادی -اجتماعی  و

موده های سنی مختلف برآورد نهای استان اصفهان را در ردهبه زندگی مردان و زنان شهرستان
 سالمت و نظام مسئوالن اجدول عمر موجود وضعیتبهتر  شناسایی استا تالش دارد ضمن

 اقتصادی -اجتماعی هایعرصه در تصمیمات بهتر اخذ جهت را استان مسئوالن سایر همچنین
 .نماید یاری

انواع جدول  ضمن بیان تعاریف و مفاهیما اول فصل در استا هشد تهیه فصل پنج درکه  این کتا 
ها در فصل دوم پرداخته و در فصل سوم ا به بررسی منابع دادهو مشکالت و تنگناهای مطالعه عمر

فصل چهارم و  کند. درهای مختلف برای تدوین جدول عمر را معرفی میمبانی نظری و روش
 .  ارائه گردیده است نتایج ها و تحلیل الگوی محاسباتی دادهپنجم نیز به ترتیب 

 اتنظر یهارا با و گرفته ارقر انهشگروپژ و نمحققا دهستفاا ردمو حاضر مجموعه ستا میدا نپایا در
 .یندابیفز آن علمی تربیش یغنا به دخو هندزسا داتپیشنها و
 

 نعمت اله اکبری                                    

 ریزی استان اصفهانرییس سازمان مدیریت و برنامه                                      
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 مقدمه

 و جمعیتی، فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، هايشاخصسایر  کنار شاخص امید به زندگی در     

 و انسانی کشورها توسعه وضعیت بررسی در هاشاخص ترینمهم از عنوان یكی به بهداشتی

 درجه نظر از کشور یك اجتماعی -اقتصادي کلی شرایطرود و می شمار دنیا به مختلف مناطق

همچنین  .کرد مشاهده تولد بدو در 1امید زندگی یا عمر متوسط میزان در توانمی را پیشرفت

 تصویري که 2عمر جدول میان، این در .کننده استهاي جمعیتی شاخصی تعیینبینیبراي پیش

 جمعیت کمّی و تحوالت دهدمی دستبه خاص مقطع یك در میر و مرگ مختلف هايلفهؤم از

ابزار رسیدن به شاخص امید به ، کندمی ترسیمو میر  مرگ الگوي براساس را آینده در جامعه یك

 باشد.می زندگی

عمر، نشان دادن امروزه تنها کاربرد جدول عمر براي تعیین طول عمر نیست. نقش اصلی جدول 

جامعه مورد مطالعه است. جدول عمر  3چگونگی تغییرات جمعیت با توجه به تأثیر نرخ مرگ و میر

شود که اگر تعداد مشخصی از افراد در یك لحظه معین با هم بر مبناي این فرض ساخته می

قا یا متولد شوند، چگونه تحت الگوي مرگ و میر حاکم برآن جامعه خواهند زیست و احتمال ب

هاي مرگ و میر آنها در طول زندگی به چه میزان خواهد بود. جداول مرگ و میر براي سازمان

هاي در بیمهشوند. گر نیز به عنوان ابزار اصلی براي توصیف الگوي مرگ و میر تلقی میبیمه

و بقاي افراد در سنین مختلف دهنده احتمال مرگ ومیر با ساختن جدول عمر، که نشانزندگی 

ها شناسایی گردد. استفاده از جدول عمر در الگوي احتمالی پرداختشود است، تالش می

 کاربردهاي مرتبط با حوادث آینده با این فرض است که تجربه گذشته در آینده تكرار خواهد شد.

                                                           
1 Life Expectancy at Birth 
2 Life Table 
3 Mortality Rate 
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 شرایط در– پیشینافراد  مرگ محاسبه احتمال اساس بر تنها فرد یك مرگ احتمال بینیپیش

 .است پذیر امكانشده آوريجمع اطالعات جمعیتی از استفاده با و  -فرد با شرایط همگن نسبتاً

جمعیتی  تغییرات و ازدواج وفات، تولد، آمار ،1احوال ثبت سیستم یك قالب در کشورها بیشتر

ساختار  درباره اطالعات ترینکامل عموماً اطالعات این د.کننمی آوريجمع را از مهاجرت ناشی

  .باشندمی جمعیتی

ها بوده است ولی ها در راستاي محاسبه امید به زندگی استانها و طرحتاکنون همه تالش

باعث هاي استان بین شهرستانقابل توجه هاي اقتصادي اجتماعی تقسیمات جغرافیایی و تفاوت

 :زیر گردید اهدافانجام تحقیق پیش رو با 

 .هاشهرستانزنان استان و  و مردان عمر جداول تدوین -1

 .هاي استانرائه شاخص امید به زندگی شهرستانا -2

 

 پیشینه -7-7

در  2گرانت توسط بود، شده بنديدسته و میر مرگ علل براساس که زندگی جدول اولین     

 کمك به 3هالی ادموند آن از پس گردید. ارائه لندن میر و مرگ آمار به کمك و 1662 سال

بر  که را زندگی جدول 1661-1663دوره  در لهستان کشور برسلوي شهر میر و مرگ هايداده

 .(1336 )زنجانی و نوراللهی، ددا ارائه بود، شده بنديدسته افراد مرگ سن اساس

 خزانه و نهاپتیان که گرددمی بر 1332 سال به کشور در عمر جدول ارائه جهت در تالش اولین

 "ایران در باروري و میر و مرگ سنی اختصاصی هايمیزان برآورد و بررسی" عنوان طرحی با در

د. نمودن تنظیم جنس و روستا و شهر تفكیك به و ساله 1 هايبازه در را کشور عمر جدول

 پیشنهاد را دیگري عمر جدول مستقیم روش به و 36-1332 هايسال آمار کمك به کهلیال

 به را جدولی 1361 شمس گردید. ایران منتشر آمار مرکز وسیله به 1361 سال در که نمود

                                                           
1 Registration Data 
2 John Grant 
3 E.Hally 



 73                                                                                    کلیات                  فصل اول: 

 

 
 

 مرگ وقایع ثبت درصد بودن دلیل کم به که نمود تدوین 1333 سال سرشماري اطالعات کمك

 به را طرحی ملك افضلی ، 1361سال در گردید. انتخاب او توسط غیرمستقیم روش میر، و

زنجانی  آن از پس و نمود اجراء مستقیم روش به کشور روستایی مناطق عمر جدول ارائه منظور

تامین  پژوهش عالی موسسه براي را 1333 سال براي ایران میر و مرگ جداول نوراللهی و

براي ه آمار طرح ساخت جدول عمر ساالنه پژوهشكد 1362در سال  .نمودند تدوین اجتماعی

  ایران را با همكاري طه نورالهی و همكاران اجرا نمود.

 

 یاختصاص واژگان و میمفاه ،فیراتع -7-2

 نرخ مرگ و میر ویژه سنی -7-2-7

 جمعیت از نفر 1111  هر ازاي به دوره یك در میر و مرگ تعداد سنی، ویژه میر و مرگ نرخ

 .باشدمی دوره همان در خاص سنی محدوده متوسط در یك

 نرخ مرگ و میر خام -7-2-2

 نفر از جمعیت متوسط در 1111دوره به ازاي هر  كینرخ مرگ و میر خام، تعداد مرگ و میر در 

 .است دوره همان

 جدول عمر -7-2-9

آینده براي  معینی میر و مرگ قانون تحت را جامعه یك جمعیت کمّی تحول واقع در عمر جدول

و اجتماعی  تامین و بیمه در که مقبولیتی بر عالوه که است الگوهایی جمله از و کندمی ترسیم

در سایر  درآمده، جمعیتی هايتحلیل در مهم ابزاري صورت به و آورده دست شناسی بهجمعیت

در  جامعهمیر  و مرگ نرخ يگیراندازه براي اساساً عمر جدول .یافته است فراوان کاربرد نیز علوم

توان می آماري مدل یك عنوان به عمر جدول از .گیردقرار می برداريبهرهمورد  مختلف سنین

و  عمومیبهداشت  ،اجتماعی تامین و بیمه محققین .کرد استخراج را میر و مرگ هايسنجه کلیه
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 زندگی،به  امید به مربوط در مطالعاتنندگان کاستفاده تریناصلی عنوان به شناسیجمعیت

هاي فراوانی عمر استفاده جدول از بیمه حق محاسبات و جمعیت رشد ،2مهاجرت ،1باروري

  .کنندمی

است  شده تشكیل سنی ویژه میر و رگ( مهايمیزان) هاينرخ از ساده فرمت یك با عمر جدول

به  امیدو  3بازماندگی نسبت نظیر میر و مرگ هايسنجه سایر گیرياندازه براي هااین نرخ از که

سطح  تعیین عمر جدول ساختن از اصلی هدف گفت توانمی واقع درشود. استفاده می زندگی

براي تعیین   عمر جدول از استفاده عمده مزایاي از یكی. باشدمی مورد مطالعه جامعه میر و مرگ

ساختار سنی  تاثیرات حذف دیگر، هايروش به نسبت آن مربوط به توابع و میر و مرگ سطح

هاي تكنیك از استفاده بدون آمده دست میر به و مرگ سطوح مقایسه قابلیت و جمعیت

 .است استاندارد جمعیت انتخاب و استانداردسازي

نفر،  آخرین فوت تا هاآن فوت زمان گرفتن نظر در و هاانسان از گروهی تعیین کلی، طور به

 و برزمان بسیار عمل در روش این اما است. میر و مرگ جدول تدوین براي روش ترینطبیعی

 در و جامعه یك مختلف سنین واقعی میر و مرگ هاينرخ کمك به عمل در لذا است. پرهزینه

 جدول هايمولفه ،افراد این بر واقعی هاينرخ ایناعمال  و افراد از هزار از مضربی گرفتن نظر

 .کنندمی استخراج سنین همه براي را عمر

 میر و مرگ نرخ تاثیر به توجه با جمعیت تغییرات چگونگی دادن نشان عمر، جدول اصلی نقش

 تغییرات اینكه جاي به است الزم شد، اشاره که همانگونه بنابراین .است مطالعه مورد جامعه

، 1111 مثالً مشخصی عده براي میر و مرگ شود الگوي اعمال جامعه افراد کلیه براي جمعیت

. نامندمی عمر جدول 1ریشه یا پایه را فرضی افراد تعداد این .گرددارائه نفر  111111یا   11111

جدول  بنابراین،. کرد تهیه جامعه افراد تعداد تغییر از مستقل را عمر جدول توانمی شیوه اینبا 

                                                           
1 Fertility 
2 Migration 
3 Survivorship 
4 Radix 
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با  معین لحظه یك در افراد از مشخصی تعداد اگر که شودمی ساخته فرض این مبناي بر عمر

بقا  احتمال و زیست خواهند جامعه آن بر حاکم میر و مرگ الگوي تحت چگونه شوند، متولد هم

   .بود خواهد چقدر زندگی طول در آنها میر و مرگ یا

 از نفري 111111یك گروه  هايفوت که باشد داشته وجود امكان این چنانچه مثال، عنوان به

 آماري اطالعات کنیم، ثبت رویداد ترتیب به را اندشده ادهز 1261 سال در که ایرانی زنان

 :داشت خواهد را زیر شكل شده، گردآوري

 13231 :سالگی 1 تا 1 میان هايفوت

 3233 :سالگی 2 تا 1 میان هايفوت
 2611 :سالگی 3 تا 2 میان هايفوت

. 

. 

. 
 11: سالگی  111 تا 66 میان هايفوت
   21: سالگی 111 از باالتر هايفوت

دنباله  اگر .شودمی ساخته مناسب شكل یك به هاداده این کردن مرتب با میر و مرگ جدول

 بهتوصیف  کردن محدود با) باشد 111تا  2، 1، 1مقادیر  𝑥  که دهیم نشان  𝑥 را با سالگردها

 از قبل ساله 𝑥  افراد فوت تعداد بیانگر که شوندمی داده نشان d𝑥صورت  به هافوت، (سال 111

𝑥  به رسیدن +  :نوشت توانمی ترتیب است. بدین الگیس1

13231  = d. 

d1 = 3233 

d2 = 2611 

. 

. 

. 

11=  d99 
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  :کرد محاسبه را ساله𝑥  ( نزندگا( 1بازماندگان شماره توانمی هافوت دنباله از استفاده با

𝑙. = 111111 

01331=13231-111111= 𝑙1 

36133=3233-01331= 𝑙2 

. 

. 
 گردد.شود، از رابطه زیر محاسبه مینشان داده می 𝑞𝑋که با  2بر این اساس احتمال مرگ 

 

𝑞𝑋 =
𝑑𝑋

𝑙𝑋
 

 
 نوشت:  توانمی باال مثال شود. برايمی بیان هزار در رقم صورت به نرخ این

 

𝑞. =
𝑑.

𝑙.
× 1111 =

13231

111111
× 1111 = 132.3 

𝑞1 =
𝑑1

𝑙1
× 1111 =

3233

01331
× 1111 = 62.1  

𝑞2 =
𝑑2

𝑙2
× 1111 =

2611

36133
× 1111 = 33.1  

 
 را دیگر دوتاي مقادیر توانمی 𝑞𝑋 و𝑑𝑋 ، 𝑙𝑋 هايداده ازكی ی داشتن اختیار در با که است وشنر

 با. سازدمی میسر را میر و مرگ جدول تدوین 𝑞𝑋 تابع شناخت موارد بسیاري در .دست آورد به

 .کرد محاسبه را مقادیر سایر توانمی 𝑙1 مشخصی براي مقدار گزینش

𝑥سن تا ساله 𝑥 فرد بقاي احتمال که) 𝑝𝑋=1-𝑞𝑋 و 𝑑𝑋 ، 𝑙𝑋 ، 𝑞𝑋 مقادیر عددي نمایش + 1  

 .دهدمی تشكیل را نسلی میر و مرگ جدول جدول، هايستون در( دهدنشان می را سالگی

                                                           
1 Survivors 
2 Death Probability 
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 سندر  شدهفوت افراد تعداد تقسیم از که دهدمی نشان را 1سنی ویژه میر و مرگ نرخ 𝑚𝑋 نماد

 𝑥 که است  ذکر به الزم. آیدمی دست به سن همان در فوت  مخاطره معرض در افراد تعداد به

از آنجا دارد.  تفاوت جامعه یك در زنده افراد تعداد با فوت 2مخاطره معرض در افراد تعداد مفهوم

و  شودمی گزارش سال یك میانه یا انتها ابتدا، در خاص سال و سن یك در جمعیت تعداد که

سال  یك طول در و خاص سن یك در زنده افراد تعداد به میر و مرگ نرخ محاسبه در چون

ایجاد  با خاص سال و سن هر در فوت مخاطره معرض در افراد تعداد نیازمندیم، مشخص

باید  این، بر عالوه .شودمی محاسبه مشخص سال و سن آن در جمعیت تعداد روي بر تصحیحی

یك  براي اگرچه باشد.می  𝑞𝑥 مرگ احتمال از متفاوت  𝑚𝑥  میر و مرگ نرخ که داشت توجه

خواهد  ترکوچك 𝑚𝑥  معموالً اما کنند،می اتخاذ هم به نزدیك دار رامق دو این ساله یك بازه

𝑥تا 𝑥   سنی بازه در 1میر و مرگ ايلحظه نرخ ثبات فرض با (1600) 3کوئن بود. + ، رابطه  1

𝑞𝑥=1-exp[-𝑚𝑥] با فرض  این، بر کند. عالوهو احتمال مرگ را بیان می میان نرخ مرگ و میر

𝑥تا   𝑥سنی  فاصله بازه نیمه در متوسط طور به مرگ اینكه + دهد، تعداد افراد در رخ می 1

𝑙𝑥) فوت مخاطره معرض
′ 𝑙𝑥از رابطه  (

′  = 𝑙𝑥+1.3𝑑𝑥 توان نوشت:گردد. بنابراین میمحاسبه می 

  

𝑚𝑋 =
𝑑𝑥

𝑙𝑥
′

 

از تقسیم  (𝑛𝑚𝑥) سن تفكیك به میر و مرگ نرخالزم به ذکر است که در مسائل کاربردي، 
𝑥و سن   xبین سن یانوفمتتعداد  + 𝑛 (𝑛𝑑𝑥)  بر جمعیت میانه آن سن(𝑛𝑝𝑥)  به دست

  آید.می

 

−𝑛𝑚𝑥 =
−𝑛𝑑𝑥

−𝑛𝑝𝑥
 

                                                           
1 Age Specific Rate 
2 Exposure to Risk 
3 Schoen 
4 Force of Mortality 
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سایر  توانمی سنی ویژه میر و مرگ نرخ به مربوط هايداده داشتن با که شودمی الحظهم

به احتمال  (𝑛𝑚𝑥)کرد. تبدیل نرخ مرگ و میر به تفكیك سن  محاسبه را جدول عمر عناصر

بودن  خطی صورت در. بقاست جدول ساختن مستقیم هايروشیكی از  (𝑛𝑞𝑥)و میر مرگ 

زیر  رابطه از میر و مرگ احتمال به میر و مرگ نرخ تبدیل سنی، گروه فاصله در میر و مرگ

  :(1301میرزایی،) گیردمی صورت

−𝑛𝑞𝑥 =
𝑛𝑛𝑚𝑥

1 +
𝑛
2  (𝑛𝑚𝑥)

 

 و مرگ نرخ و 1ر خاممی و مرگ نرخ میان تفاوتو آن  است ضروري نكته یك به توجه اینجا در

 1111هر ازاي به دوره یك در میر و مرگ تعداد خام، میر و مرگ نرخ .باشدمی سنی ویژهمیر 

در  میر و مرگ تعداد سنی، ویژه میر و مرگ نرخ و است همان دوره در متوسط جمعیتاز نفر 

دوره  همان در خاص سنی محدوده یك جمعیت متوسط از نفر 1111 هر ازاي به دورهیك 

ویژگی  درباره اطالعاتی اما دهد،نشان می را جامعه طبیعی رشد نرخ خام، نرخ اگرچه باشد.می

و  مرگ هاينرخ از مقایسه خام، نرخ خالف گذاشت. بر نخواهد ما اختیار در جامعه افرادفردي 

با  یافت. جمعیت دست سنی توزیع از مستقل اطالعاتی به توانمی جمعیتی هايگروهویژه  میر

مختلف  هايتوزیع با جوامع توانمی جمعیت توزیع اساس بر سنی ویژه هاينرخ استانداردسازي

 (.1331کرد )اسدي مقایسه هم با را
 

 نمونه جدول عمر 7-7جدول 

𝒒𝒙 )در هزار( 𝒅𝒙 𝒍𝒙 سن (𝒙) 
3/132 13231 111111 1 
1/62 3233 01331 1 
1/33 2611 36133 2 

... ... ... ... 
1/112 11 31 66 

- - 21 111 

                                                           
1 Crude Death Rate 
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در  ریسك این .دهدمی دست به را سن حسب بر ساالنه میر و مرگ ریسك تغییرات 𝑞𝑥 تابع

سال  61 شحو و حول سنین در و رسیده خود حداقل به سالگی 11تا  12 حوشو  حول سنین

متفاوت  مختلف ايهنسل براي 𝑞𝑥 منحنی اگرچه رسد.می بوده، سال تولد در که مقداري به

داد  نشان را سنی تواننمی هرگز. است مانده باقی آن یكسان هايکنندهمشخص برخی اما است،

 ممكن انسان زندگی طول براي دقیق یك حد تعیین دیگر، عبارت به باشد. 𝑞𝑥=1 آن در که

 نیست.

محاسبه  با که دهدمی نشان را سن حسب بر میر و مرگ رویداد فراوانی توزیع 𝑑𝑥 تابع

مقدار  نمود. خالصه را آن توانمی نما و میانه میانگین، مقدار یعنی گرایش مرکزي،هاي شاخص

 نشان .𝑒 صورت به که دهدمی نشان را تولد بدو در زندگی ها امید 𝑑𝑥 مجموعه توزیع میانگین

 دست به آن آغازین شماره به نسل هر افراد هاي زیستهسال مجموع تقسیم از و شودمی داده

 زنده سالگی صفر از پس تمام یك سال که هستند بازماندگانی 𝑙1 که داشت توجه باید. آیدمی

 همین به و اند؛زنده مانده سالگی یك از پس تمام سال یك که هستند بازماندگانی 𝑙2 اند؛مانده

 :شودمی محاسبه زیر رابطه از تولد بدو در زندگی امید بنابراین، .ترتیب
 

𝑒. =
 𝑙1 + 𝑙2 + ⋯

𝑙.
 

میانگین  مقدار صورت به که 𝑒𝑥 یعنی سالگی، 𝑥 سن در زندگی امید ترتیب همین به و

 گردد:محاسبه می زیر رابطه از اند،رسیده سالگی 𝑥 سن به که کسانی زندگی ماندهباقی
 

𝑒𝑥 =
 𝑙𝑥+1 + 𝑙𝑥+2 + ⋯

𝑙𝑥
 

 

𝑥  سن تا ساله 𝑥 فرد بقاي احتمال آن نامند و براساسمی 1بقا جدول را 𝑙𝑥 مقادیر دنباله + 𝑎را 

 :کنندمی محاسبه چنین و داده نشان𝑎𝑝𝑥− با

−𝑎𝑝𝑥 =
𝑙𝑥+𝑎

𝑙𝑥
= 1−𝑎𝑞𝑥  

                                                           
1 Table of Survival 
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  انواع جدول عمر -7-9

 جاري یا و (نسلی) گروهی دسته دو به ،تشكیل نحوه جهت از توانمی را عمر جداول     

 یندآفرتعقیب  از که است جدولی 2نسلی یا و 1گروهی جدول .کرد تقسیم مقطع زمانی و (ايدوره)

 .گرددمی ایجاد مرگ زمان تا تولد بدو از افراد از مشخصی یا گروه نسل یك میر و مرگ یندآفر

امكان  عمل در ولی هستند، اعتماد قابل و تشكیل، دقیق صورت در جداول گونهاین  چه اگر

دشوار  بسیار سال صد حدود طوالنیزمانی  بازه یك براي گروه یك میر و مرگفرآیند  تعقیب

 .است ممكن غیر تقریباً جداولی چنین تشكیل نتیجه،در  و بوده

و  مرگ روند مطالعه اساسبر که هستند جداولی 3زمانی مقطع و ايدوره یا و جاري عمر جداول

و  مرگ روند مطالعه با .آیندمی دست سال( به 6تا  1)معموال  کوتاه مشخص دوره در یك میر

مرد یا  و زن جنس به توجه با سنینکلیه  براي میر و مرگ جاري هايمشخص، نرخ دوره در یرم

  .آیدمی دست به

 سنی، میر و مرگ هاينرخ به دسترسی امكان صورت در جداول، نوع این بودن عملی دلیل به

 و مستقیم هايروش به توانمی را عمر جدول. شوندمی تدوین روش این عمر به جداول

مربوط  ستون کند،می ایفا کلیدي نقش جدول یك تشكیل در آنچه که. داد تشكیلغیرمستقیم 

چه  سنین کلیه براي میر و مرگ نرخ آوردن دست از به پس حقیقت در .است میر و مرگ نرخ به

 دست به محاسبات انجام با جدول هاي دیگرستون غیرمستقیم، روش به چه مستقیم روش به

 .آیدمی

 هاسرشماري آمار طریق از مختلف سنین براي میر و مرگ واقعی نرخ مستقیم، روش در

 الزم تصحیح تا برد کار به را متنوعی هايتكنیك بایستی که است طبیعی .شودمی استخراج

 پیشنهادي ضرایب .شود جلوگیري آمار و واقعیت بین انحراف جدي وقوع از و گرفته ورتص

                                                           
1 Cohort Life Table 
2 Generation Life Table 
3 Period Life Table 
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 .باشندمی تصحیح جهت متداول هاياز تكنیك 2دمنی و کول تنظیمی جداول و 1براس ویلیام

 63و  61هاي سال مسكن و نفوس هايريسرشما نتایج کمك به کوشدمی نیز حاضر تحقیق

 انجام با و یافته دست مختلف سنین در میر و مرگ نرخ به الزم، تصحیحات و انجام استان

     دهد. ارائه ها رااستان و شهرستان زنان و مردان عمر جداول برآوردهاي الزم، و سباتحام

  9امید به زندگی شاخص -7-2

 هنگام از شخص رودیانتظار م که است ییهاسال تعداد متوسط تولد، بدو در یزندگبه  دیام

 رد.یپذیم ریتأث فرد یكیژنت هايیژگیو و یاجتماع طیاز شرا عمده طور به و کند یزندگ تولد

 طور به یزندگ انیپا تا نینسل مع كی به متعلق افراد از كی هر که دهدیم نشان ن شاخصیا

 جامعه یك افراد عمر طول متوسط تشخیص براي معیاريخواهند کرد و  عمر سال چند متوسط

 کشوري در زندگی سال چند حداقل توقع باید فرد هر که دهدمی نشان مابه  معیار است. این

تاثیر  زندگی به میدشاخص ا بر متنوعی و متعدد عواملباشد.  آمده، داشتهدنیا  به آن در که

 را زندگی به میداتوان می هاآن از یك هر گرفتن جدي و سازيبهینه که با عواملی گذارند،می

  .افزایش داد کشوريهر  در

 یزندگ به دیام شاخص بر موثر عوامل -7-2-7

 سبك ر،یفراگ يهارسانه در سالمت آموزش سطح ،یو درمان یبهداشت ارائه خدماتشیوه 

 ،یعموم و مجاز يهايزان شادیم ،یاجتماع و يفرد يهااسترس تیفیک و تیج، کمیرا یزندگ

 شاخص بر موثر عوامل نیترمهم از توانمی را کشور ياقتصاد طیشرا و ستیز طیسالمت مح

 .دینام یزندگد به یام

                                                           
1 William Brass 
2 Coale and Demny 
3 Life Expectancy 
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ك، یژنت نمونه عنوان به بگذارند؛ ریتاث ما عمر طول بر توانندیم زین يگرید عوامل حال، نیا با

که در  دیبدان ستین بد مثال شوند؛یم یتلق حوزه نیا در رگذاریتاث از عوامل تیجنس یحت و نژاد

 3 در قاعده نیا یول است مردان از ترشیزنان ب " یزندگ به دیام" جهان، يکشورها تمام

 .افغانستان و یمال اردن، کند؛ینم صدقکشور 

پردرآمد و  درآمدکم يکشورها در یزندگ به دیام نرخ درباره جامع یقیتحق زین 2111 سال در

 و در سال  61 حدود درآمد،کم يکشورها در یزندگ د بهیام نرخ نیانگیم که داد نشان جهان

 يط اقتصادیپررنگ شرا نقش دهندهنشان جه،ینت نیا. است سال 01 حدود پردرآمد، يکشورها

 .است کشور كی ساکنان یزندگ به دیام در

آن به  در یزندگ به دیام شاخص دوم، یجهان جنگ از بعد که است ییکشورها از یكی ژاپن

ها ژاپنی یزندگ به دیام جنگ از بعد دهه كی که يبه طور افت؛ی شیافزا يریچشمگ طرز

ش سطح خدمات یافزا با توانست زین يبعد يهادر سال ژاپن دولت شد. شتریب سال 3/13

شاخص  ،ياهیتغذ يالگوها اصالح ژهیو به و سالم یزندگ سبك آموزش ،یدرمان و یبهداشت

 يهاطرح نیترمهماز  یكی ها،سال نیا طول در .دهد شیکشور افزا نیا در را یزندگ به دیام

 يالگو آموزش"ویژه و به "سالم یزندگ سبك"آموزش  هدف، نین ایتام يبرا ژاپن دولت

 گنجاندن به را مردمکه  هاستکشور، سال نیسالمت ا گذاراناستیاست. س بوده " سالم هیتغذ

 ،یگوشت يغذاهاانواع  يجاتازه )به يهاوهیم و هايسبز و چربکم اتیلبن از ییباال حجم

 را کودکانش که هاستسالژاپن  .کنندیم بیشان ترغییغذا میرژ شده( دريفرآور کرده وسرخ

 در ریفراگهاي ق آموزشیطر از کند ویم مندعالقه روزانه ورزش به دبستان دوران از

 يسالمنددوران  به دنیرس يبرا که کندیم يادآوری مردم به منظم طور به یعموم يهارسانه

 حاضر، حالدر  شوند. غافل یکاف تحرک و سالم هیتغذ از دینبا هرگز دوران، نیا سالم و گذران

 شانییغذا برنامه در را ییایدر يغذاها ریسا و یماه انواع از ییباال حجم هایژاپن ترشیب

 مصرف گوشت گو( و کاهشیم و یماه ژهیو )به دیسف گوشت مصرف شیافزا گنجانند.یم

 يهاسكتهبه  ابتال خون و کلسترول شیافزا احتمال که است شده باعث کشور نیا در قرمز



 23                                                                                    کلیات                  فصل اول: 

 

 
 

 يریچشمگطرز  است، به ادیز اریبس زین تعدادشان که ن کشوریا سالمندان در يمغز و یقلب

 زین یماه زان مصرفیم شیافزا قیطر از 3 امگا چرب دیاس افتیدر شیافزا کند. دایپ کاهش

 نیاسالمندان  عقل در زوال و مریآلزا مانند ییهايماریب به ابتال خطر که است شده باعث

 و هستندالکتاز  میآنزکمبود  دچار هایژاپن ترشیب که آنجا از گر،ید يسو از ابد.ی کاهش کشور

 و الکتوزبدون  يرهاید شیتول خط انداختن راه با ژاپن دولت برند،یم رنج ریش تحمل عدم از

 کشور نیا سالمندان را در استخوان یپوک به ابتال خطر چرب،کم اتیلبن منظم مصرف جیترو

 به آن، مصرفکه  هاستیژاپن محبوب ییغذا مواد از گرید یكی زین ایسو .است داده کاهش

 نیپروتئ نیااست.  شده گوشت قرمز مصرف نیگزیجا يادیز حد تا ،يارسانه غاتیتبل کمك

 باعث ،یقلبهاي بیماري به ابتال خطر کردن کم و خون فشار کاهش با تواندیز مین یاهیگ

  .شود طول عمر شیافزا

 اش "یبه زندگ دیام" شاخص توانسته ریاخ دههدر  که است ییکشورها از گرید یكی زین هند

 بود، سال 6/63 شان " یزندگ به دیام"  2111 سال در که هادهد. هندي ارتقا یخوب به را

 با و رفتند هایراه ژاپن به زیآنها ن برسانند.سال  6/66 به 2111 سال در را رقم نیا شدند موفق

 به جامعه در آموزش سالمت سطح يارتقاو  یدرمان و یبهداشت خدمات يهانهیهز کاهش

 .افتندیدست  هدفشان

 یزندگ سبك آموزش" از توانیم که دهدیم نشان یروشن به ژاپن يالگو شنهاد:یپ کی

ش شاخص یافزا يبرا موفق یروش عنوان به " ه سالمیتغذ يالگو آموزش" ژهیوبه و " سالم

درباره آموزش  دیبا هارسانه و سالمت گذاراناستیس دولت، کرد. استفاده " یزندگ به دیام"

 .باشند داشته یروشن يهااستیس و باشند مصمم سالمت،

  یزندگ به دیام و هیتغذ

 جیتروشد،  منجر یزندگ به دیام شاخص شیافزا به ژاپن کشور در که یعوامل نیترمهم از یكی

 از کشور توانستند نیا یگروه يهارسانه کمك به یگذاران ژاپناستیس بود. سالم هیتغذ يالگو
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 باعث هم ن کار،یکنند. ا اصالح ژاپن در را ياهیتغذ يالگوها موثر، و جامع ییهاآموزش قیطر

 که دیانجام ییهايماریبآمار  کاهش به هم شد، کشور نیا در یزندگ به دیام نرخ شیافزا

 اگر داد که نشان ژاپن يالگو کنند.یم لیتحم جامعه و فرد به يادیز يهانهیهز معموال

 آموزش دهند، یبه خوب را سالم هیتغذ يالگوها ،یجمع يهارسانه کمك با بتوانند هادولت

 یزندگد به یام شاخص شیافزا و جامعه سالمت سطح يارتقا يراستا در بلند یگام توانندیم

 جنوب يکشورها ای ونانی و ایتالیا مانند ترانهیمد سواحل يکشورها حال حاضر، بردارند. در

مثل  سالمگیاهی  يهاروغن ،ییایدر يغذاها از سرشار یمیرژ سنگاپور، و ژاپن مانند ایشرق آس

ت یجمعآمار  هم لیدل نیهم به و کنندیم جیترو را تازه يهاسبزي و هاوهیم و تونیز روغن

 .است توجه قابل کشورها نیا در سالم و افراد سالمند

هاي مت خوراکییق و ترنییپا کشور كی در سالم ییغذا مواد متیق هرچه شنهاد:یپ کی

جهت،  نیهم شد. به شتر خواهدیب سالم ییغذا مواد مصرف به یعموم اقبال باشد، باالتر مضر

ها( يسبز و هاوهیم ،یاهیگ يهاروغن چرب،کم اتیلبن سالم )مانند ییغذا مواد شودیم شنهادیپ

ها قیمت شیافزا موج دستخوش و رندیقرار بگ یدولت يهاتیحما پوشش تحت ممكن حد تا

لیست  از بارانیز ییغذا مواد ریو سا نمك شكر، جامد، يهاروغن درعوض، و نشوند

 شوند. خارج دولت یمال يهاتیحما

 یزندگ به دیام و یشاد

 هر چه است.  یاجتماع و يفرد يهايشاد زانیم ،یزندگ به دیام نرخ بر موثر عوامل از یكی

و سالمت  یعموم رفاه از مردم و باشد ترمطلوب و کشور بهتر كی یاجتماع و ياقتصاد طیشرا

تر طوالنیاز عمر  شانيبرخوردار شانس و بود خواهند شادتر عتایطب باشند، برخوردار يشتریب

 و افراد دهد کهمی نشان معتبر و یعلم قیتحق 161 از شیب جهینت کرد. خواهد دایپ شیافزا

سوي  از .دارند گرانید نسبت به يترمطلوب و ترسالم یزندگ تر وشیعمر ب طول شاد، جوامع

نقش  تواندیم امر نیا و همراه خواهد بود زین یعصب يهاتنش کاهش با يشاد شیافزا گر،ید

ایسلند، دانمارک،  س،ییسو که است لیدل نیباشد. به هم داشته عمر طول شیافزا در یمثبت
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 جزو معموال شوند،یمحسوب م جهان يکشورها نیاز شادتر که فنالند و ش، سوئدیاتر

 هستند. یزندگ به دیام جدول يهانیصدرنش

و  سالمت نظام ساختار ق اصالحیطر از یعموم رفاه و سطح سالمت شیافزا :شنهادیپ کی

توانند ها میدولت اما دارد اجیاحت مدتی طوالن يهابه برنامه ،یدرمان و یبهداشت بهبود خدمات

به  ،یعموم يهادر مكان یو اجتماع یفرهنگ شاد مراسم يو برگزار یمل يهاجشن شیافزا با

و  دیام جیترو .کنند کمك یزندگ به دیام شیافزا يبرا یعامل به عنوان يشاد سطح يارتقا

هدف  نیا نیتام به يحدود تا تواندیم زین ،یمل مخصوصا رسانه ،یگروه يهادر رسانه يشاد

 .کند کمك

 یزندگ به دیام و استرس

نان یشهرنش ترشیب روزمره یزندگ از ریناپذییجدا یبخش به استرس امروز، ینیماش يایدندر 

منجر  خون فشار یجیتدر شیافزا به تواندیم که استرس است یحال در نیا است؛ شده لیتبد

ن یا به. ش دهدیافزا را زودرس ریم و مرگ و یعروق یقلب يهايماریب به ابتال احتمال و شود

 و کرد ادی یزندگ به دیام کاهش در موثر عوامل از یكی عنوان به استرس از توانیم ب،یترت

و  عمر طول شیافزا به تواندیم استرس با مقابله يهاراه ریآموزش فراگ که است یعیطب

 .شود منجر یزندگ تیفیک يارتقا

اگر غیرممكن  روزانه، يهااسترس یبرخ از اجتناب امروز، ینیماش يایدن درشنهاد: یپ کی

هایی توصیه عمل به و آموزش با توانیم حال،نیبا ا .رسدیم نظر به دشوار کمدست نباشد،

براي  یتوانند شروعیم ریز يهاهیتوص مثال کاست؛ آنها شدت ای هااسترس نیا تعداد از ساده،

 :باشند ترکم استرس و ترآرام روز كی

 تحصیلتان،  ای کار محل در موقع به شدن حاضر و یصبحگاه كیتراف از ییرها يبرا

 .دیشو داریب خواب از زودتر یکم صبح، هر روز و دیبخواب زودتر هاشب دیکن یسع
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 د. استفاده یکن استفاده یشخص نیماش از ترکم خود، لیتحص ای کار محل به رفتن براي

وقت  اتالف احتمال هم شود؛یم هوا یآلودگ شیباعث افزا هم ،یشخص يهانیماش از

پارک  يداکردن جایپ بابت ینگران هم و دارد دنبال به را خودرو یفن نقص اثر در

 .کرد خواهد ریدرگ فكرتان را مناسب،

 مترو  يقطارها ای یآرتیب خط يهااتوبوس مانند تندرو یعموم نقل و حمل لیوسا از

بین  از خودتان در را وقت کمبود استرس د تایریبگ کمك شهر سطح در تردد يبرا

 .دیببر

 هاآن تمام د،یباش نداشته را تانروزانه ازین مورد لوازم کردن دایپ استرس دیخواهیم اگر 

 .دیکن آماده قبل شب از را

 میمال یقیموس كی به خود، ذهن کردن آرام يبرا ل،یتحص ای کار محل ریمس طول در 

 .دیبده گوش

  یزندگ به دیام و درمان بهداشت،

خدمات سطح  مختلف، يکشورها در یزندگ به دیام شاخص بر موثر عوامل نیترمهم از یكی

قرار  یزندگبه  دیام ستیل صدر در که" موناکو" کشور کوچك در است. یدرمان و یبهداشت

خدمات بیمه  نهیدر زم که ییهادولت. است گانیرا یدرمان و یبهداشت خدمات تمام دارد،

 تحت رادرمانی  و یبهداشت خدمات از يباالتر درصد و هستند يتريقو سازوکار يدارا ،یدرمان

 یو زندگ ترشیب عمر طول از يبرخوردار شانس ،یعیطب طور دهند، بهیم قرار مهیب پوشش

نه یزم در یعموم يهاآموزش گر،ید طرف از دهند.یم شیافزا خود کشور در را ترسالم

در  یاساس ینقش تواندیم هم ریرواگیغ و ریواگ مختلف يهايماریب به ابتال از يریشگیپ

 .کند فایا یزندگ به دیام نرخ و جامعه یسالمت عموم زانیم شیافزا

 يهايماریدرمان ب يبرا مهیب خدمات از موثر و عیوس طوربه نتوانند مردم اگر :شنهادیپ کی

 در یزندگ به دیام شیو افزا سالمت سطح يارتقا به یچندان دیتوان امینم کنند، استفاده خود
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 غافل هارسانه در آموزش سالمت تیاهم از دینبا هرگز مساله، نیا کنار در اما داشت کشور

  شد.

  یزندگ به دیام و یجهان بهداشت سازمان

جهان  کشور 222 در را یزندگ به دیام آمار ، 2113 سال انیپا در یجهان بهداشت سازمان

لطف  از یخال آمد، خواهد ادامه در که سازمان نیا يآمار قیحقا از یبرخ مرور کرد. منتشر

 ست:ین

 سال،  3/06 یسن نیانگیم با جهان، کوچك کشور نیدوم ،"موناکو" کوچك کشور 

 .است قرار گرفته " یزندگ به دیام" جدول صدر در

 ،و  01 ،  2/01 ، 6/01 یسن يهانیانگیم با کنگهنگ و سنگاپور آندورا، ژاپن 

 اختصاص خود به را " یزندگ به دیام"جدول  پنجم تا دوم يهارتبه سال،  10/03

 .اندداده

 کشور نیا در " یزندگ به دیام" شاخص بر ادیز خود، غاتیتبل در که هاییکانادا 

 .هستند جدول دوازدهم در رتبه 3/02 یسن نیانگیم با کنند،یم دیتاک

 یسن نیانگیم با شود،یم محسوب جهان يکشورها نیثروتمندتر از یكی اگرچه قطر 

 با هاینیچ و است گرفته قرار " یزندگ به دیام" جدول 60 رتبه در سال،  3/33

 .نود و هفتم رتبه در سال،  2/31 ین سنیانگیم

 در نیا است. گرفته قرار جدول 116 رتبه در ،" یزندگ به دیام" سال  3/33 با رانیا 

 زنان " یزندگ به دیام" و سال 32 ،یرانیا مردان " یزندگ به دیام" که است یحال

 .سال است 33 ،یرانیا

 در " یزندگ به دیام" زانیم نیکمتر سال، 3/13 یسن نیانگیم با رالئونیس کشور 

 به گذشته يهاسال در جدول نیا آخر رتبه که است یحال در نیا دارد. را جهان

 .است تعلق داشته چاد کشور
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 تحقیق تنگناهای و مشکالت  - 7-1

 صرف با که بوده کشور ثبتی حیاتی هايداده دقت عدم بررسی، این رويآفر مشكل ترینمهم

 تا گردید تالش حوزه، در این موجود افزارهاينرم و هاروش جدیدترین از استفاده باو  زیاد وقت

 .یابد کاهش امكان حد تا یا وشده  برطرف نقص این
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 مقدمه

 اعتمادی قابل آماری سندهيچ دور  هایدر گذشته جمعيت مير و مرگ ضعيتو مورد در     

 و شناسیمردم اسناد برتر ه بيشک هااپيدميولوژیست و شناسانجمعيت هایگمانه ندارد. وجود

 پردازد.می مير و مرگ نظر وضعيت از هاجمعيت توصيفو  شرح به است، استوار ناسیشباستان

 که صنعتی، از انقالب پيش تا الاقل مرگ باالی سطح دانستن مسلم با و نظریه این براساس

 است، وفور داشته پی در را جمعيت زودهنگام مرگ نتيجه در و پایين زندگی اميد مشخصاً

 شرایط طبيعی، بالیای و ویرانگر هایجنگ وجود عفونی، هایبيماری بزرگ سهم ها،قحطی

 کمتر سنی در را نسل یك از فرد هر زندگی اميد متوسط که زده رقم ایگونه به را زیست انسان

 امروزه که هاآن چه دنيا، مناطق همه در کمابيش وضعيت این اند.داشتهمی پایين نگه سال 03 از

 اروپای در اما. است بوده مشابه فقير، و توسعه حال در جوامع و چه وندشمی ناميده یافتهتوسعه

 اسنادی تدریجاً شده، فوت فرد ایهویژگی و مرگاطالعات  گردآوری مدد به و 51 و 51 قرون

 را مرگ باالی سطح بر مؤثر از عوامل برخی مفصل شرح که گرفت قرار محققان اختيار در

 تا و ميالدی 51 تا 51 قرون در طاعون بيماری از ناشی مرگ آمار که اسنادی کرد. ممكن

 ها وقحطی ها،جنگ به مربوط اطالعات. است کرده ارائه هجدهم قرن در آن شدن ناپدید

 از غيردقيقی هایتخمين که است تاریخی مدارك و هاسفرنامه بر متكی تربيش طبيعی بالیای

 این همه ،و مير مرگ رویداد ثبت نظام گيریشكل تا حال هر در .اندکرده ارائه رویدادها این

   .بود متكی نویسانتاریخ هایوگمان ظن بر برآوردها

 شروع با باال مير و مرگ دوره ،(5795، )عمران اپيدميولوژی گذارینظریه مبدع نظر اساس بر

 و نقل و حمل آوریفن توسعه اثر در قحطی آثار کردن فروکش اپيدميك، ایهبيماریافول 

 بدو در انسان زندگی به اميد و رسدمی پایان به طبيعی بالیای اثرات تدریجی و نسبیکاهش 

 از مرحله این بروز برای آماری شاهدرسد. می سال 51 حدود به مرحله جدید پایان تا تولد

 و صنعتی انقالب جریان در عموماً که بودند کنونی یافتهتوسعه کشورهای مير، ومرگ  تغييرات
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توسعه  واکسيناسيون، ویژه به و و درمان عمومی بهداشت در بزرگ هایپيشرفت سپس

های بيماری امواج ویرانگر کردن فروکش نهایت در و غذایی امنيت با مرتبط هایوریآفن

در بدو  اميد زندگی آن در که سوم دوره به را خود بيستم، قرن چرخش تا طاعون، چون اپيدميكی

رند، گيمی را عفونی هایبيماری جای مزمن هایبيماری تدریجاً و رفته فراتر سال 13 از تولد

 .شدند وارد

 برای ثروتمند کشورهای در شده استفاده ترپيش هایآوریفن اشاعه دوره بيستم قرن سراسر اما

 طبيعی بالیای وقوع از ناشی هایآسيب از بخشی از پيشگيری و هاقحطی ها،بيماری کنترل

 از هاجمعيت تربيش گذار بنابراین و نيافتهتوسعه جوامع همه در سپس مستعمره و جوامع در ابتدا

 شد آغاز شرایطی در یكم و بيست قرن ترتيب این به. بود گذار اپيدميولوژیك دوم به اول مرحله

 گذار اول مرحله از دنيا جمعيت بقيه فریقایی،آ بيشتر و بسيار فقير کشورهای از تعدادی از غير که

 از پيش تا و آغاز سوم مرحله ایران، جمله از هااز آن زیادی تعداد در و کرده عبور اپيدميولوژیك

 چه در دقيقاً ایران جمعيت که این مورد در .بود شده سپری یكم و بيست قرن دوم دهه به ورود

 است، شده دوم مرحله وارد و کرده سپری را خود مير و مرگ گذار اول مرحله چگونه و زمانی

 و کيف و کم حتی (.5093، زنجانی) ندارد وجود کلی برآوردهای برخی جز متقنی سند هيچ

 در مستند کند، را هاآن ایرانی آمارهای که نحوی به سوم و دوم مراحل مورد در بيشتریجزئيات 

 و مرگ وضعيت مورد در اعتمادی قابل ایمنطقه و ملی آمار هيچ 5033 دهه تا و نيستدست 

 تعداد که است برآوردهایی بر مبتنی است، موجود آنچه همه و است نشده منتشر ایرانمير در 

 .اندگرفته قرار استفاده مورد ایران جمعيتی خاص شرایط به بدون توجه هاآناز  زیادی

 به دهه است، چگونه ایران وضعيت گفت بتوان آنها اتكای به که آمارهایی برای تقاضا سو آن از

 وقت دولت که 5013 دهه همان از مثال برای. است بوده افزایش به رو سال به سال و دهه

 هاآن رأس در و جمعيتی آمارهای به نياز گرفت، توسعه و عمران هایبرنامه اجرای به تصميم

 5011 تا 5011 هایسال بين که این تا. شدمی احساس و مير مرگ اعتماد قابل اطالعات

 برای که شد اجرا کشور آمار مرکز در و ایران در فرانسوی شناسانجمعيت مدیریت با طرحی
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 مير و مرگ وضعيت از قبول قابل زیادی حدود تا البته تخمينی ،داخلی آمارهای پایه بار بر اولين

 سن ویژه مرگ و مير هاینرخ امروز به تا ها،دهه گذشت با و حال این با .داد دست به ایران در

این  به نياز اکنون که است حالی در ن. ایشودمی ساخته ن بر اساس برآوردهاایرا عمر جداول و

 به کشور ریزیبرنامه نظام نياز بر عالوه. دارد وجود پيش از بيش، بيشتر جزئيات با اطالعات

 در استفاده مورد جمعيتی هایبينیپيش در سزاییبه اهميت که و مير مرگ برآوردهای

 ایهشاخص از مبهم ایسایه طریق از نياز این دارد، اجتماعی-اقتصادی توسعه هایبرنامه

 بر مستقيماً آن هایبرنامه که ریزیبرنامه نظام ترینمهم. است شده مرتفع مير و جمعيتی مرگ

 الگوی و سنی الگوی سطح،. است درمان و بهداشت نظام است، جمعيتی متكی هایشاخص

 برآوردهای در چشمگير اییهتفاوت و کندمی نظام بازی این در اساسی نقشی مرگ علل

 در. دارد وجود جمعيتی هایهای شاخصسامانه دیگر و نظام این در مرگ هایشاخص

کرد؛  یاد آن بيمه از ترمهم و بازنشستگی هاینظام از بتوان شاید وضعيت ترینپذیرریسك

 و حساس هستند مرگ نرختغييرات  از اندك حتی مقدار هر به نسبت ایبيمه محاسبات هکجایی

 شرایط  این در. است دیگرجوامع  از متفاوت کامالً ایران در مير و مرگ جوان الگوی ویژه به

 گانه  7 هایمدل به جمعيتی هایبينیپيش و انجام مير و مرگ مطالعات هدف با شناسانمعيتج

 سنی الگوی ساختن برای مير و مرگ جدول زیادی تعداد که آنجا از .اندشده متكی دمنی و ولک

الگوی  بزرگ، اعداد قانون حكم به گرفته، قرار استفاده دمنی مورد و کول غرب خانواده جدول

خيلی  هم ایران وضعيت از و است نزدیك جوامع دنيا بيشتر الگوی به مدل این در مرگ سنی

تاریكی  این در ماندن باقی برای دليل موجهی هرگز جمعيتی رفتارهای شكلیهم امانيست.  دور

جمعيتی  رفتارهای ترینفرهنگی و تریناجتماعی در حتی هاشكلیهم این که این گو نيست.

 بندیزمان یا و اگر سن که دهدمی نشان موجود مطالعات مثال برای اند.شده دیده هم جوامع

 الگوی د استاندارد شود،هستن اجتماعی حساس رفتار دو که فرزندزایی و زناشویی زندگی به ورود

و  5090 ،، کوششی5799 و 5795 ،5)کول بود خواهد شكلهم هاجمعيت یربارو و ازدواج سنی

                                                           
Cool & Demni 1 
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اگر  سانهمين  به. است نهفته ویژگی دو همين در اتفاق، از جوامع، اصلی هایتفاوت اما (.5031

 غيرقابلها تفاوت باشد، مختلف جوامع در هاییشكلیهممبين  واندتمی مرگ سنی الگوی چه

 .ندنيست پوشی چشم

فوت  شدهثبت هایداده از مرگ هاینرخ محاسبه پژوهش ایناز  هدف شد، گفته که طور همان

مستقيم ندگی است. سطح برآورد شده به طور محاسبه اميد به ز در نهایت وها استان و شهرستان

مثال اگر دهد. را بيش از حد پایين نشان میهای مرگ جمعيت آمار ثبتی، شاخصبا استفاده از 

در  زنان زندگی اميد عمر، جدول از استفاده با و تقسيم جمعيت به استان ثبتی هایفوت تعداد

برآوردهای  از یك هيچ با که بود خواهد سال 33 حدود شاخص این شود، محاسبه سال این

استفاده  شك بدون نيست. بنابراین قبول قابل یافتهتوسعه جوامع با مقایسه نيز در و پيشين

 .بود خواهد اغماض غيرقابل اریب و تورش دارای ثبت فوت هایداده از مستقيم

  

 ارزیابی آمارهای مرگ و میر -2-5

 در ثبتی هایداده از استفاده با عمر جدول ساختن و سن ویژه مير و مرگ نرخ برآورد     

 هاییروش کارگيری به مستلزم نيست، برخوردار کافی دقت از آن ثبت سامانه کهکشورهایی 

 در بزرگساالن، و سال 5 زیر کودکان گروه دو مرگ ثبت جدی در تفاوت وجودبه دليل  کهاست 

 این پژوهشی سوابقمروری بر در ادامه به  بنابراین .شوندمی بندیطبقه هانامهمين  با گروهدو 

  .پرداخته شده است وزهدو ح

 

  کودکان ریم و مرگ -2-5-5

 5791 در سال گردد.می باز 5793 دهه به کودکان مير و مرگ برآورد هایروش سابقه     

 کودکان فوت هایداده جای به که کرد معرفی کودکان مرگ برآورد برایویليام براس روشی را 

 روش، این از استفاده شرط ابتدا ر. دکندمی استفاده کودکان مانیزنده و زاییزنده هایدادهاز 

توسط  آن بعدی تصحيحات با ولی سال گذشته بود 13 تا 51 طی کودکان مرگ و باروریثبات 
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 این. شد حذف آن کاربرد شروط از کودکان مرگ ثبات شرط( 5791) ( و تراسل5791) سوليوان

دهه  دو که توسعه حال در کشورهای جمعيتی هایشاخص گيریاندازه برای عموماً هاروش

تا  شد موجب بودند، کرده طی باروری کاهش شروع یا کاهش با را یكم و بيست قرن به منتهی

پذیرد.  صورت کشورها این شرایط جدید با هاروش این کردن سازگار برای متعددی مطالعات

 بر سرشماری دو بين فرضی هاینسل روش از استفاده با تا کرد تالش 5775 در سال هيل

که  (5775) هيل و( 5735) هيل و زلوتنيك پژوهش حقيقت در آید، فائق باروری تغييرات مسأله

دارای  کشورهای از بسياری در امروزه که روش این توسعه به شد، انجام بالی و جاوا منطقه در

است،  گروه این در مرگ نرخ برآورد برای ممكن روش تنها کودکان مرگ ثبت ضعيف سامانه

  کرد. شایان توجهی کمك

 مرگ برآورد در روش این اریب ميزان دادن نشان برای مشخصی مطالعه چند هر ایران، در

 چهار حدود است. شده برده کار به گسترده طور به براس اصلی روش اما نشده، انجام کودکان

 ایران جمعيت رشد گيریاندازه طرح نتایج از کودکان مير و برآوردهای مرگ اولين ترپيش دهه

 اولين (.5011 ایران آمار مرکز) آمد دست شد، به اجرا  5011-5011هایسال در که (ارج)

در  کوششی و توسط  زنجانی استانی و ملی سطح در سال 1 زیر کودکان مرگ برای برآوردها

 .شد منتشر 5095سال 

سال  1زیر  مرگ کودکانی مبتنی بر برآوردهای زنجانی و نوراللهی جداول عمر 5097در سال 

 ارائه کردند.  5091های کشور  به تفكيك جنس برای سال برای استان

 

 مرگ و میر بزرگساالن -2-5-2

 ثبات  ساامانه  از فاوت  ثبات  هاای داده اساس بر و ترپيش که برآوردهایی و هاهمه ارزیابی     

 ثابات  فرض بر که روش این. اندکرده استفاده براس رشد توازن از روش اند،شده انجام بهداشتی

 جزئای  ميازان  و والدت جزئای  ميزان رابطه از که از تابعی استفاده با است، متكی جمعيت بودن

 را ميار و  مارگ  هاای نرخ تصحيح نهایت ضریب در و مرگ ثبت پوشش آید،می دست به فوت
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 ثبت پوششبرآورد  سابقه واقع، در و اندکرده استفاده روش این از زیادی حقيقاتت .کندمی برآورد

 و کوششای  ،5075 ،پاور  ساسانی) گرددمی بر محققان کارهای در روش این از استفاده به فوت،

 .(5071 ،یقدرت و  5070،دیگران و محمدپور ، 5071 ،دیگران

را این موضوع  مشكالت و مسائل دیرثبتی و ثبتیکم عوامل و مقاله علل در (5099) صابری

 آگاهیعدم  انگيزه، ایجاد در موفقيت عدم حياتی، رویدادهای هنگامبه ثبت در قانونی الزام عدم

 نقاطوجود  کشور، جغرافيایی موقعيت عشایر، و ایالت وجود دیرثبتی، و ثبتیکم سوء اثرات از

 روند مقایسهو  بررسی" مقاله در (5097) رشيدی ترتيب همين به. داندمی العبورصعب و دورافتاده

 نظام و احوالثبت  سازمان در مرگ ثبت مقایسه به "کشور در آن نرخ محاسبه و مرگ ثبت

 در موجود موانعو  مشكالت ترینمهم رشيدی. است پرداخته بهداشت وزارت در مرگ علل ثبت

 راهكارهای .نمودتقسيم  اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی عوامل دسته سه به را فوت نگامهبه ثبت

 به رسانیاطالعاحوال،  ثبت در سازمان فوت ثبتیکم یا دیرثبتی از جلوگيری برای پژوهش این

 ،بخشیبينو همكاری  هماهنگی ادارات، و هاارگان کليه مستمر ارتباط و تعامل مردم،

  بود.  هاگورستانکردن  محصور و ثبت پوشش کامل اجرای متخصص، نيروهای کارگيریبه

 افقتا  مير و مرگ هایميزان بينیپيش "عنوان با طرحی در زیناب عينی توسطپژوهش دیگری 

 پوششنسبت  برآورد آمد، دست به طرح این از که نتایجی از یكی شد و انجام"  5113 زمانی

 مردان برایکشور  احوال ثبت هایداده در فوت ثبت که شد برآورد تحقيق این در .بود فوت ثبت

 .استبرخوردار   درصد 91 حدود دقتی از زنان برای فوت ثبت و درصد  31 حدود دقتی از

 

 نظام ثبت وقایع حیاتی - 2-2

ایجاد  تغيير فرد حياتی وضعيت در که شودمی گفته رویدادهایی به حياتی واقعه کلی طور به     

از  آمدن معنا یك به شدن متولد مثالً دیگر. وضعيت به وضعيت یك از تغيير یعنی کنند،می

این  با که پيداست .است مادی نيستِ به هست وضعيت از رفتن و مرگ مادی هستِ به نيست

مدنی،  ثبت سامانه تعریف چارچوب در اما .مرگ تولد و :داریم حياتی واقعه دو تنها تعریف
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ویژگی  یك هيچ اگرچه اند،شده حياتی گفته واقعه متداول طور به هم طالق و ازدواج رویدادهای

 .ندارند را حياتی واقعه یك

 دائمیو  اجباری مستمر، ثبت به شودمی گفته هم حياتی آمار نظام آن به که مدنی ثبت نظام 

 آوریجمع در رفته کار به روششود و می گفته حياتی وقایع با مرتبط هایویژگی و وقوع

 صدورثبت،  هایسامانه اصلی هدف .اندناميده ثبت را روش حياتی آمارهای اساسی مشاهدات

 و تولدمحل  و زمان مانند افراد زندگی حقایق کنندهتأیيد گواهی این است.رویدادها  این گواهی

 گروهیتعلق  و شخصی هویت کلی طور به که است آن به حقوقی مربوط الزامات و هاآن مرگ

 اجتماعیو  فردی منافع از است ممكن فردی احوال اجباری بتث .کندمی تعيين را افراد ملی یا

 یعنی)آموزش  مانند مختلف امور برخی از شدنمندبهره جدید، جوامع در مثالً. شود ناشی ثبت

 دادن،مانند رای شهروندی حقوق از مندیبهره و کردن ازدواج شغل، دریافت(، مدرسه به ورود

 موجود خطای که دهدمی نشان ما به توضيح این است. مدنی ثبت حقوقی الزامات از هاییمثال

 .نيست محقق کنترل در که بگيرد ریشه منابعی از است ممكن ثبتی اطالعات در

وقوع  فراوانی به مربوط اطالعات آوریجمع کلیِ فرایند را ثبت سامانه متحد ملل سازمان

را  وقایع این که افرادی و وقایع خود هایویژگی نيز و طالق و ازدواج مرگ، تولد، رویدادهای

 در شده ذکر هایداده نشر و ارائه ارزیابی، تحليل، تدوین، و تنظيمهمچنين  و کنندمی تجربه

 .است کرده تعریف جمعيتی آمارهایشكل 

 دارد، زیادی اهميت اینجا در و خوردمی پيوند مدنی ثبت روش به که جمعيتی واقعه مهم ویژگی

 مكان و زمان در دیگر وقایع همه مانند جمعيتی واقعه یك است. واقعه یا رویداد عمومی معنای

کسب  برای مناسب روش. است ترافيكی حادثه یك به شبيه بسيار نظر این از و دهدمی رخ

آن  اطالعات ثبت و وقوع زمان در وقوع محل به مراجعه نقل، و حمل حوادثِ مورد در اطالع

مانند  جمعيتی واقعه یك مورد در اطالعات گردآوری روش ترینمناسب واقع دراست.  حوادث

در  که مشاهداتی هرچه. است اطالعات این ثبت( ترافيكی حادثه یك مثالِ در) مشابه وقایع همه

اطالعات  این دقت باشد، ترنزدیك آن وقوع مكان و زمان به آیدمی دست به اطالعات این ثبت
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 اطالعات ثبت شيوه با مقایسه قابل جمعيتی واقعه اطالعات ثبت شيوه مچنينه .است بيشتر

رویداد  گزارش منتظر اطالعات گردآورنده یا گرمشاهده مشابه طور به روش این در. است حوادث

ذیربط  افراد اگر بنابراین باشد. شده گزارش حادثه که شودمی ثبت مشاهدات هنگامی و ماندمی

دقت  ميزان و بود خواهد ناقص و ضعيف حادثه اطالعات پوشش زنند، سرباز واقعه گزارش از

 بود. خواهد ذیربط افراد تمایالت و ترجيحات ها،هانگيز تابع رویداد اطالعات

قرن پيش  حدود یك دهد، پوشش را هاگروه همه که دارهدف و منظم تشكيالتی ثبت ایران در

 سجل نونقا و 5179 سال در احوال ثبت نظام گيریشكل بر مبتنی نامه اوليناست.  شده آغاز

 احصائيهکل  اداره نامهنظام تصویب با 5051 سال در همچنين شد. تصویب 5031 سال در احوال

 همزمانو  تعيين هاشهرستان در احوال ثبت دفاتر تشكيالت وزیران، هيات توسط ثبت احوال و

 5053سال  تا سازمان این شد. ترکامل احوال ثبت تشكيالت جدید، قوانين تصویب و تغيير با

به  احوال ثبت قانون 5013 دهه ميانه در .بود هاشهرستان و تهران در اداره 71 دارای تنها

دفاتر  سری یك دوره این در .شد اصالح و بازنگری 5010 سال در قانون این و رسيد تصویب

به  شهرستان تا سطح آمار که شد تهيه کشور کل چهارگانه حياتی آمار اطالعات آوریجمع برای

سال  تا 5013 سال از است. دهشمی گردآوری دفاتر این در روستایی و شهری جنس، تفكيك

توليد  توانایی که گردید طراحی حياتی وقایع آمار اطالعات آوریجمع مكانيزهنيمه سيستم 5093

  داد.می دست به را ماهانه حتی و سالهیك هایدوره در حياتی وقایع آمار به موسوم نشریاتی

شناسنامه  و سجلی اسناد به مربوط هایمجازات و جرائم تخلفات، قانون 5093 دهه ابتدای در

فناوری  کارگيریبه با دهه این ابتدای در و شد تصویب نظام مصلحت تشخيص توسط مجمع

یا  ایدوره نشریات صورت به و آوریجمع جدیدتری شكل با اطالعات آماری اطالعات،

دوره  این در ثبت، روند در سازمانی و قانونی کنار تغييرات در. شد منتشر موردی گزارشات

در  5099  تا  5093های ع حياتی در سالوقای ثبت ضربتی طرح. شد اجرا و شروع نيز هاییطرح

روستاها و مناطق دور دست  در حياتی وقایع ثبت پوشش بردن باال هدف با هااستان از برخی

 اجرا شد.
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محلی  هایسيستم از استفاده با ،5030 سال از حياتی آمارهای آوریجمع در اساسی تحول

والدت،  رویدادهای به مربوط اطالعاتی اقالم کليه سيستم این در. گرفت صورت داده، آوریجمع

ادارات  در مربوطه مسئول توسط شدندمی آوریجمع واسط هایفرم که در طالق و ازدواج فوت،

ادارات  به فایل صورت به شده آماییداده اطالعات این برنامه در شد.می آماییداده احوال ثبت

آمار  دفتر به استان کارشناس توسط از تجميع پس مزبور هایفایل و هااستان در احوال ثبت کل

دفتر  کارشناسی گروه ها توسطاستان از دریافتی هایفایل شد.می ارسال جمعيتی اطالعات و

 گرفت.می قرار برداریمورد بهره و بارگذاری آماری گزارشات سيستم در جمعيتی اطالعات و آمار

آوری نظام جمع 5037 سال از. شدمی تغذیه محلی سيستم اطالعات از مستقيماً سيستم این

از  فوت و والدت وقایع نياز مورد هایداده و شده متوقف فوت و والدت رویدادهای اطالعات

 .شد ميسر 5برخط طریق سامانه

 

 یسرشمار -2-7

که  جمعيتی تعداد نيازمند هميشه رویداد، فراوانی بر عالوه جمعيتی رویدادهای هاینرخ محاسبه

توليد  ملی هایسرشماری سامانه در اطالعات این است. بوده هستند، رویدادها این معرض در

اطالعات  منبع این ها،سرشماری شيوه به اطالعات گردآوری دیرینه وجود سابقه با و شودمی

معنای  به جمعيت، رشماری. سشودمی داده نسبت نوگرایی به دوره بيشتر و است جدید جمعيتی

منطقه  یك نفوس و افراد همه سر به سر شمارش از طریق اطالعات گردآوری یعنی آن، عمومی

، ارزیابی، بندیطبقه گردآوری، فرایند سرشماری کل مجمل، تعریف یك در مشخص. جغرافيایی

در  معين زمان یك در افراد همه با مرتبط اطالعات دیگر و جمعيتی هایداده انتشار و تحليل

مورد  در استفاده مورد شود. اطالعاتمی تعریف کشور یك از مشخص محدوده یا کشور یك

 5073 هایسال در کشور ملی هایسرشماری از تحقيق این در مرگ رویداد معرض در جمعيت

گرفته  قرار استفاده مورد و تصحيح اطالعات، این ارزیابی و بررسی از پس که شد اخذ 5071و 

                                                           
1 online 
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های فرضی نسل روش از استفاده با کنونی، مطالعه در مرگ هاینرخ نهایی ارزیابی .است

 زن جداول.است (5097 )هيل 5منقرض

  سا زنان و ردان

 رشماریس یتیجمع یآمارها یابیارز - 2-0

 را نرخ این. است جنسی-سنی جزئيات با مرگ هاینرخ محاسبه مستلزم عمر جدول ساختن     

کل  بر ( شدهشمارش یا) شدهثبت هایفوت تعداد تقسيم از گویند،می نيز سن مرگ ویژه نرخکه 

 یا سن هر برای و مرد و زن تفكيك به است، داده رخ آنان ميان ها درفوت که جمعيتی

به  جمعيت شمار که شود ارزیابی است قسمت الزم این در بنابراین آید.می دست به سنیگروه

انجام  از معمول طور به این اطالعات چون دارد. دقت اندازه چه تا سن برحسب و جنس تفكيك

نتایج  معنا ارزیابی یك به اطالعات این خطای و دقت ارزیابی شود،می حاصل هاسرشماری

شده  شمارش واقع از ترکم ،معرض در جمعيت اگر که است این کلی قاعده. است هاسرشماری

 در معرض، جمعيت اگر برعكس و واقعيت از بيش مرگ نرخ ها،فوت ثبت درستی فرض به باشد،

 آمد. خواهد دست به واقعی نرخ از ترکوچك مرگ نرخ باشد، شده شمرده رقم واقعی از تربيش

سنی  گروه یا سن هر در جنس هر جمعيت تعداد تك تك خطای شمارش و دقت نتيجه در

تعدیل پوشش جمعيت سرشماری دوم نسبت به ضریب برای محاسبه در این مطالعه  .دارد اهميت

 شده است. استفاده سرشماری اول از روش هيل

 

                                                           
1 Synthetic Extinct Generations 
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 مقدمه

ای که بدون نیاز به تصحیح بتواند مورد همانطور که اشاره شد آمار ثبت فوت هرگز به اندازه     

گونه استفاده ضروری است که میزان دقت  استفاده قرار بگیرد دقیق نبوده و بنابراین پیش از هر

ی نشان دهای معمول جمعیتی ارزیابی شود. اگرچه مطالعات متعداین آمارها با استفاده از روش

)از جمله  دقت این آمارها به طور نسبی افزایش یافته است 0831و  0831های اند که در دههداده

هایی اختصاص دارد که بنابر قاعده (. این فصل به معرفی روش0838و کوششی  0831زنجانی 

 علمی و با توجه به شرایط جمعیتی کشور انتخاب شده اند.

های های محاسبه امید به زندگی به طور کلی به روشروش وهای ساختن جدول عمر روش

گیری شده با شوند. در روش مستقیم تعداد جمعیت و مرگ اندازهمستقیم تقسیم میمستقیم و غیر

های اختصاصی سنی و آورد میزانمرگ و یا مطالعات مقطعی برای بر های ثبتنظامسرشماری و 

های جمعیت و مرگ روند. در مواردی که کلیه دادهجنسی مرگ و ساختن جدول عمر به کار می

ها و برای برآورد آن مستقیمبه طور غیر های آماریبه طور مستقیم در دسترس نباشند، از مدل

های های مختلفی برای ارزیابی دادهتکنیک 0331شود. طی دهه استفاده میساختن جدول عمر 

اساس تئوری ها بر برخی از این تکنیک های ثبت مرگ و میر بوجود آمد.سرشماری و داده

یافته، که فرض ثبات جمعیت ثابت، استوار بود و برخی بر اساس تئوری جمعیت ثابت تعمیم

 کند. جمعیتی را تعدیل می

ها روش موازنه روش برای ارزیابی پوشش ثبت مرگ و میر وجود دارد. یکی از این روش چندین

. نتایج این روش، نسبت به تغییر سطح (0391) رشد است که توسط ویلیام براس ارایه شده است

های مرگ های موالید جزئی و میزاندر این روش میزان .مرگ و میر و باروری حساس است

توان به روش های دیگر مییک رابطه خطی با هم هستند. از جمله روش شده دارایجزئی ثبت

شود که جمعیت نسبت به مهاجرت اشاره کرد. در این روش فرض می (0331) پرستون و کول

های سنی ثابت است. گروهمیر ثابت و میزان رشد برای همه بسته است. باروری و مرگ و 
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 از هاروش این درهای دیگری بوجود آمدند که فرض ثبات جمعیت را تعدیل کردند. روش

 سنی الگوی با میر و مرگ سنی الگوی تا شده استفادهسنی جمعیت  توزیع ریاضی هایمدل

بنت . ردگی قرار ارزیابی مورد میر و مرگ ثبت پوشش کهبه صورتی  گیرند، قرار ارتباط در جمعیت

های های نسل( بر این مبنا و با مفروضات زیر تالش کردند تا روش0331و  0330) هوریوشیو 

نیست توسعه  که در آن نیازی به ثابت بودن جمعیت 𝑡1و  𝑡0ای بین زمان منقرض را برای دوره

های مناسب در مورد مهاجرت خالص، حتی دسترسی به دادهدهند. در این روش در صورت 

بنابراین تنها دو فرض از فروض  ا نیز کنار گذاشتتوان فرض بسته بودن مهاجرت رمی

یکی اینکه پوشش  ماند.شده برای ارزیابی پوشش واقعی ثبت فوت باقی میهای بسط دادهروش

که پوشش گزارش نهر سرشماری در مورد جمعیت برای سنین مختلف مشابه است و دوم ای

با  (0339سال( مشابه است. هیل ) 01 )مثال ها برای همه سنین باالتر از یک سن مشخصفوت

یافته موازنه رشد، توانست پوشش استفاده از نتایج این روش و کاربرد همزمان آن با روش تعمیم

در این روش به طور هم زمان پوشش ثبت مرگ و میر و سرشماری و ثبت فوت را ارزیابی کند. 

شود که ین روش فرض میدهد. در اپوشش شمارش در دو سرشماری را مورد ارزیابی قرار می

این روش  از سن است. مانند پوشش ثبت مرگ و میر مستقل پوشش شمارش در دو سرشماری

شده بر حسب های دو سرشماری بر حسب جنس و سن و مرگ و میر ثبتیافته نیازمند دادهتعمیم

میزان کنند که ای آن شبیه روش موازنه رشد است اما فرض میباشد. اصول پایهجنس و سن می

 کند. در ادامه بههمه سنین پایدار نیست و از سنی به سن دیگر فرق می (r) رشد بین سرشماری

در اجرای این  شود.پرداخته می و هیل و براس هوریوشیروش بنت سه  بررسی مبانی نظری

در بسته  CENCTتحقیق و انجام محاسبات از روش هیل و برنامه مرتبط با آن با عنوان 

 استفاده شده است. MORTPAKافزاری نرم
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 5490براس 5رشد روش موازنه -9-5

ویلیام براس روشی را برای ارزیابی پوشش ثبت مرگ بزرگساالن پیشنهاد کرد. روش موازنه      

مشابه برای همه  )مرگ و میر و باروری ثابت و میزان رشد رشد براس برای یک جمعیت ثابت

 (.0830ساسانی پور ) استهای سنی( استوار گروه

 روش براس بر اساس معادله توازن زیر استوار است:

𝑃(𝑥)

𝑃(𝑥 +)
= 𝑟(𝑥 +) +

𝐷(𝑥 +)

𝑃(𝑥 +)
 

 

𝑥  ،𝑃(𝑥جمعیت در سن  𝑃(𝑥)که در آن  𝑟(𝑥و سنین باالتر،  𝑥جمعیت در سن  (+ میزان  (+

𝐷(𝑥و  𝑥  تعداد موارد مرگ در سن𝐷(𝑥)  رشد جمعیت،  و  𝑥تعداد موارد مرگ در سن  (+

 سنین باالتر است.

سال در هر یک از دو جنس و به طور مجزا و برای کل جمعیت میزان  1هر گروه سنی باالی در 

 ) به صورت ()ورود به هر گروه سنی جزئی والدت
𝑃(𝑥)

𝑃(𝑥+)
و میزان جزئی مرگ )خروج از هر (  

 ) به صورت (گروه سنی
𝐷(𝑥+)

𝑃(𝑥+)
سال  1مرگ سنین شود. برای ارزیابی پوشش ثبت ( محاسبه می 

رسم شود. نقاط 𝑋𝑖 بر حسب  𝑌𝑖  تر این است که نمودار پراکنش مجموعه نقاطو باالتر، مناسب

𝑋𝑖 ) هایداده ,  𝑌𝑖) های ، نقاط گروه0مجموعه  شود که زیربندی میگروه مجموعه به دو زیر

کند. بندی میگروهسالگی را  91تا  11نقاط سنین  1مجموعه  سالگی و زیر 81تا  1سنی از 

,𝑋0 سپس   𝑌0  و 𝑋1,  𝑌1محاسبه  1و  0مجموعه  به ترتیب به عنوان میانگین نقاط در زیر

نقطه با استفاده از  01شود. بدین ترتیب شیب خط رگرسیون قابل برازش به مجموع این می

های میزانبا استفاده از میانگین  𝐾روش میانگین دو گروه محاسبه شده است. ضریب تصحیح یا 

 شود:جزیی والدت و مرگ به صورت زیر محاسبه می

𝐾 =
𝑌1 − 𝑌0

𝑋1 − 𝑋0
 

                                                           
1 Growth Balance Method  
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𝐾  باید عددی باالتر از یک باشد، ارزیابی نهایی میزان پوشش ثبت مرگ یا𝐶  از رابطه زیر

 شود:محاسبه می

𝐶 =
0

𝐾
 

  𝐶 باید عددی کمتر از یک شود. اگر مقدار𝐶  ضرب شود، درصد پوشش ثبت مرگ  011در عدد

 𝐾در  𝐷(𝑥) ساله 1مشخص خواهد شد. مرحله آخر این است که تعداد مرگ در هر گروه سنی 

شود. روش موازنه رشد محاسبه شده مرگ بر حسب سن و جنس ضرب شود تا تعداد تصحیح

 مورد ارزیابی و تصحیح قرار گیرد. ی مرگ و میرهاکند تا پوشش دادهکمک می

 

 5495 5شده(ثبت فوت)برآورد پوشش  5هوریوشی–روش بنت -9-5

 های مورد نیاز این روش:داده

های ثبت شده مرگ و های سنی و جنس و دادهسرشماری  به تفکیک گروهجمعیتی دو های داده

 های سنی و جنس.میر میانه دو سرشماری به تفکیک گروه

محاسبه با فرمول زیر در این روش ابتدا میزان رشد هر گروه سنی در فاصله دو سرشماری 

 شود:می

𝑟(𝑥, 1) = 𝑙𝑛 [𝑃1(𝑥, 1) 𝑃0(𝑥, 1)⁄ ] 𝑡⁄  

 :که در آن 

 𝑟(𝑥, 𝑥تا   𝑥میزان رشد  (1 +  .از هر گروه سنی 1

 𝑃0(𝑥, ,𝑃1(𝑥و (1 𝑥تا   𝑥تعداد جمعیت در گروه سنی   (1 +  .در سرشماری اول و دوم 1

𝑡 فاصله دو سرشماری. 

𝑥تا   𝑥هایی که هر فرد در گروه سنی پس از آن متوسط ساالنه تعداد سال + در فاصله دو  1

,𝑁(𝑥کنند یعنی سرشماری زندگی می  شود.محاسبه می (1

 

                                                           
1 Bennet, N.G. and Horiuchi, S. 
2 Estimating the Completeness of Death Registration 
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𝑁(𝑥, 1) = [𝑃1(𝑥, 1) − 𝑃0(𝑥, 1)] [𝑡𝑟(𝑥, 1)]⁄  
 

𝑥تا   𝑥که تعداد تقریبی افراد در سن  + باشد. سپس نسبت در میانه دوره دو سرشماری می 1

 ید.آبازماندگی به شرح زیر به دست می

𝑁(𝑥 + 1,1) = 𝑒𝑥𝑝{1.1𝑟(𝑥 + 1,1)} 𝑁(𝑥, 1)⁄ 𝑒𝑥𝑝{−1.1𝑟(𝑥, 1)} 

 

𝑥تا  𝑥این فرمول احتمال زنده ماندن از سن  + را محاسبه  (𝑙𝑥+1/𝑙𝑥) جدول عمر یعنی 1

 کند.می

آورد و این مهم و میر فراهم می ها را از جامعیت مرگای از برآوردبنابراین این تکنیک مجموعه 

گیرد. اگر سرشماری جمعیت به سن صورت می باالترینسالگی تا  1از  𝑥به واسطه احتمال تغییر 

یک میزان کامل باشند و ثبت مرگ و میر برای تمام سن سوگیری نداشته باشد، این موارد 

 آورد.فراهم میها ای از ارقام کم و بیش ثابت را برای جامعیت ثبت مرگمجموعه

کند و بر این فرض استوار است که این ها را محاسبه میای از برآورداین روش میانه مجموعه

ای شدهمیانه بهترین برآورد از جامعیت ثبت مرگ است. این برآورد برای محاسبه مجموعه اصالح

 شود.سال به باال به کار گرفته می 1های مرگ و میر ویژه سنی برای سنین از میزان

 

 5499 5شده()برآورد ضریب پوشش جمعیت و فوت ثبت 5روش هیل -9-9

 با استفاده از  اول ینسبت به سرشماردوم  یرشمارضریب پوشش سبرآورد ، روشاین  هدف 
با فرض مدل کول دمنی جدول عمر یا ارائه مرگ و  یدو سرشمار تیجمع یسن هایعیتوز

 است.های مرگ و میر( بر حسب سن در دوره مورد بررسی شده )یا نرخمیرهای ثبت
دوره مورد در هایی که نسبت به مهاجرت بسته هستند برای جمعیتهیل نشان داد که معادله زیر 

 بررسی برقرار است: 

                                                           
1  Hill, K. 
2 census and death registration Completeness 
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𝑃(𝑥)

𝑃(𝑥+)
− 𝑟(𝑥 +) =

0

𝑡
𝑙𝑛

0

𝑘
+

𝑘
0
1

𝑐

𝐷(𝑥+)

𝑃(𝑥+)
  

 

𝑥  ،𝑃(𝑥جمعیت در سن  𝑃(𝑥)که در آن  𝑟(𝑥و سنین باالتر،  𝑥جمعیت در سن  (+ میزان  (+

𝑥تا  𝑥رشد هر گروه سنی در فاصله دو سرشماری )میزان رشد  + از هر گروه سنی(  1

𝐷(𝑥و )فاصله  طول دوره مورد بررسی 𝑡 و سنین باالتر است. 𝑥تعداد موارد مرگ در سن  (+

 𝑐ضریب پوشش شمارش سرشماری دوم نسبت به سرشماری اول و  𝑘بین دو سرشماری(، 

شود نسبت به فرض می  cو   𝑘 دو سرشماری است.ضریب پوشش مرگ و میر ثبت شده بین 

𝑃(𝑥 و 𝑃(𝑥)در واقع سن ثابت هستند.  سن و ب سرشماری بر حس با استفاده از جمعیت (+

  .شوندجنس محاسبه می

 شود:اسبه میبه روش زیر مح 𝑃(𝑥)مقدار 

 

𝑃(𝑥) = 𝑡 ×  (𝑁1𝑥−5  ×   𝑁1𝑥  ×   𝑁2𝑥−5 ×   𝑁2𝑥)
1
4 

 

 

𝑃(𝑥 +) = 𝑡 ×  (𝑁1𝑥+ ×   𝑁2𝑥+)
1
2 

 

 باشد.به ترتیب جمعیت در سرشماری اول و دوم می  𝑁2و   𝑁1 که در آن
𝑟(𝑥  شود:به روش زیر محاسبه می (+

𝑟(𝑥 +) =
0

𝑡
𝑙𝑛(𝑁2𝑥+ 𝑁1𝑥+⁄ ) 

معادله شود. این ( محاسبه می0331) یافته براسموازنه رشد تعمیممعادله مستقیما از این معادله 

 که به ایاندازهبا  ی میانه دورههاتیمعجبه میانه دوره  هایرینسبت مرگ و مدهد که مینشان 

  رابطه خطی دارد. شودیمحاسبه مدو سرشماری  تیجمع از یراحت

ضریب ثابت خط برازش داده شده امکان محاسبه ضریب پوشش سرشماری دوم نسبت به 

𝑘) کند.سرشماری اول را فراهم می = 𝑒𝐼𝑡   که𝐼  ضریب ثابت باشد.( بنابراین مقدار𝑘   تواند می
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سرشماری دوم شود، پوشش عامل تعدیل ضرب باشد. هنگامی که در اولین سرشماری اعمال می

حداقل مربعات از طریق رگرسیون  (CENCT) در برنامه کامپیوتری 𝑘شود. ضریب حاصل می

از کامل  ینیتخمخط،  بیهمراه با مقدار ش 𝑘الزم به ذکر است که مقدار شود. معمولی برآورد می

 کند.یبودن ثبت مرگ را فراهم م

جدول عمر مدل آیند. در روش اول، از مرگ و میرهای میانه دوره به دو روش به دست می

های میانه شود. برنامه کامپیوتری مرگمیانه دوره مناسب در نظر گرفته و ارائه می، دمنیکول

جمعیت دو سرشماری برآورد  سنی هایتوزیع مرگ مرکزی جدول عمر وهای دوره را از نرخ

 کند.می

داده ی برنامه به عنوان ورود میانه دوره یبرا سنبر حسب  ریتعداد مطلق مرگ و مدر روش دوم 

 .شودیم

به روش هیل ضریب تعدیل پوشش جمعیت و مرگ را  MORTPAKای که در نرم افزار برنامه

 این برنامه مرور خواهد شد. ،پیوستباشد که در می CENCTکند برنامه ارائه می

 

 الگوریتم محاسبات -9-9
 0فرضی منقرض هاینسلاین است که روش گیرد، است مورد توجه و دقت قرار  آنچه الزم

های فوت حساسیت های برخاسته از منبع دادهیافته موازنه رشد به اریبنسبت به روش تعمیم

که  ضریب تعدیلیبیشتری دارد. مجموعه سنین مورد انتخاب برای برآورد پوشش ثبت، 

 51کننده تشابه و تفاوت پوشش دو سرشماری مورد استفاده است و امید زندگی سنین بیان

ن گروه باز است، در میزان دقت سنجش و ارزیابی سالگی و باالتر تا آخرین سنی که اولین س

های دو زمان پوشش ثبت فوت در این روش بسیار حیاتی هستند. افزون بر آن الزم است که داده

𝑡1  و𝑡2  از منبع مشابهی انتخاب شوند، اگرچه هنوز آزمونی برای تاثیر احتمالی منابع مختلف

درصد باشد،  51پوشش ثبت فوت کمتر از ه میزان ها انجام نشده است و باالخره هنگامی کداده

                                                           
Synthetic Extinct Generations 1  
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های ها و انتخابمحقق باید خروجی این روش را بسیار محتاطانه استفاده و ترجیحا دوباره داده

های فرضی منقرض خود را وارسی کند. با در نظر گرفتن این نکات و با توجه به اینکه روش نسل

است، مراحل محاسبات و کاربرد این روش  روش اصلی در ارزیابی و برآوردهای این گزارش

آید. ( از کتاب مولتری و دیگران می1108بسیار مبسوط و به صورت ذیل و به نقل از دورینگتون )

 .(0839)کوششی،ها نقل از این منبع است ها و استداللالزم به ذکر است که کلیه فرمول

 شمارش شده است. 𝑡2و  𝑡1ای که جمعیت در دو زمان ها در دورهبرآورد فوت گام اول:

ها در سال شروع و پایانی دوره ضروری هایی که ثبت ساالنه دارند، تسهیم تعداد فوتبرای داده

های و با توجه به این که مرجع زمانی سرشماری 0831-31است. در این تحقیق برای دوره 

 0831های ثبت ساالنه از نصف تعداد فوتها برآورد فوتگردد، میماه برآبانکشور تقریبا به اول 

به دست  0831و  0838، 0831، 0830های به عالوه فوت 0831ثبت ساالنه  هایو نصف فوت

 است.آمده 

 برآورد نرخ رشد جمعیت با تصحیح حاصل از مهاجرت و پوشش متفاوت سرشماری. گام دوم:

 برای این برآورد عبارت است از:رابطه مورد استفاده 

−1𝑟𝑥 =
ln (

−1𝑁𝑥(𝑡1)
−1𝑁𝑥(𝑡0)

)

𝑡1 − 𝑡0
−

−1𝑁𝑀𝑥

(𝑡1 − 𝑡0)(−1𝑁𝑥(𝑡0) × −1𝑁𝑥(𝑡1))
0
1

+ 𝛿 

 

𝑥 تا 𝑥  جمعیت سنین1𝑁𝑥−( 𝑡) که در آن + تعداد مهاجران خالص 𝑡 ،−1𝑁𝑀𝑥 در زمان 1

𝑥تا  𝑥سنین  + مقداری برای تصحیح پوشش ( 𝛿تاریخ دو سرشماری هستند. دلتا ) 𝑡2و  𝑡1و  1

توان مقدار اولیه آن را صفر فرض کرد و سپس از روش سرشماری نسبت به یکدیگر است. می

 یافته موازنه رشد یا راه حل همین روش به صورت زیر به دست آورد:تعمیم
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∆𝑟 =
𝑙𝑛

𝑐1
𝑐0

𝑡
 

فاصله بین دو سرشماری  𝑡پوشش سرشماری اول و  𝑐0پوشش سرشماری دوم،  𝑐1آن که در 

 (.111: 0331 هوریوشیاست )بنت و 

ساله تا سن شروع گروه سنی  1سال و باالتر با فاصله  51برآورد امید زندگی سنین  گام سوم:

 باز.

 برآوردی هر مثل مستقل منابع از استفاده اوّل .دارد وجود مقادیر این برآورد برای حل راه چهار

 از استفاده دوّم .جهان جمعیّت انداز شمچ اطالعات بانک از استفاده یا شده انجام این از پیش که

 ساله 83 تا 01 هایفوت تعداد نسبت از استفاده سوم، .رشد موازنه یافتهتعمیم روش برآوردهای

 و کول جداول از غرب عمر جدول مدل از آن برآورد سپس و ساله 13 تا 11 هایفوت تعداد به

 برای راه هارمینچ باالخره و است موجود روش همین گسترده صفحه در گزینه این. دمنی

 روش همین زندگی امید ستون برآوردهای از استفاده باالتر، و سال 51 سنین زندگی امید برآورد

 این بین داریمعنی تفاوت که زمانی تا آن تکرار سپس و مرگ ثبت پوشش اولیه نسبت با

 مرتبه سه تا دو است ممکن کار این .باشد نداشته وجود فوت ثبت پوشش برآورد و برآوردها

 .شود تکرار

𝑥تا  𝑥و سپس  𝑥 تعداد جمعیت سنبرآورد  :چهارمگام  + ن سالگرد تولد با استفاده از امی  1

 های ثبت شده. فوت

 آید:از رابطه زیر به دست می 𝑥تعداد جمعیت سن درست 

 

 

�̂�𝑥 = �̂�𝑥+1 exp(1 ×1 𝑟𝑥) +1𝐷𝑥exp (1.1 ×1 𝑟𝑥) 
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 و برای آخرین سن که شروع سن باز است:

�̂�𝐴 =𝜔 𝐷𝐴 (𝑒𝑥𝑝𝜔𝑟𝑥 × 𝑒𝐴 − (𝜔𝑟𝑥 × 𝑒𝐴)1/5) 

(، 91ساله و باالتر برابر  91سن شروع در گروه سنی باز )مثال برای  𝐴در این دو معادله 

−𝑛𝑟𝑥 نرخ رشد ساالنه جمعیت در سنین𝑥  تا𝑥 + 𝑛   و𝑒𝐴  امید زندگی در سن𝐴 .است 

𝑥تا  𝑥تعداد جمعیت سن  + شده عبارت ها گزارشای که فوتامین سالگرد تولد طی دوره 1

 است از:

−1�̂�𝑥 = 𝟐. 𝟓 (�̂�𝑥 + �̂�𝑥+1) 

𝑥تا  𝑥برآورد جمعیت سنین  گام پنجم: + ولد با استفاده از جمعیت امین سالگرد ت  1

 ها.سرشماری

 گیرد:این برآورد با استفاده از رابطه زیر صورت می
 

−1𝑁𝑥 =  (𝑡1 − 𝑡0)(−1𝑁𝑥(𝑡0) × −1𝑁𝑥(𝑡1))
0
1 

های ثبت شده برآورد شده های تعداد افرادی که با استفاده از فوتمحاسبه نسبت گام ششم:

 به تعداد افرادی که با استفاده از اطالعات سرشماری برآورد شده است.

با استفاده  تقسیم جمعیت برآورد شده هر گروه سنیها برای هر گروه سنی مستقیما از این نسبت

ها )یعنی ( بر جمعیت برآورد شده با استفاده از اطالعات سرشماری1�̂�𝑥−ها )یعنی از تعداد فوت

−𝑛𝑁𝑥آید. دومین نسبت به تعداد افرادی که در سن ( به دست می𝑥  تا قبل از سن شروع گروه

𝐴تا  𝑥شود. مجموع جمعیت سن سنی باز قرار دارند مربوط می −  به صورت زیر محاسبه 1

 شود:می

𝐴−𝑥�̂�𝑥 = ∑ ∗1 �̂�𝑥

𝐴−1

𝑎=𝑥,1
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 محاسبه پوشش ثبت فوت. :هفتمگام 

 به نیازی رشدها نرخ آیا که گرفت تصمیم باید ابتدا فوت، ثبت گزارش پوشش سطح تعیین برای

 هاینسبت اساس بر تصمیم این .خیر یا دارند سرشماری جمعیّت نسبی پوشش تصحیح

 روش نتایج از توانمی را دلتا مقدار .گیردمی صورت ارقام این نمودار و پنجم گام در شدهمحاسبه

تفسیر  به اقدام سنّی هایگروه انتخاب و آن اساس بر و آورد دست به رشد موازنه یافتهتعمیم

 .کرد برآوردها برای مناسب سنین نهایی انتخابو  نتایج

در  سنّ اظهار است ممکن بگذارد، افزایش به رو باال سنین در پوشش نسبت منحنی نانچهچ

از دامنه  را سنین این باید بنابراین و بوده مواجه فوت هایداده در بویژه نماییبزرگ با باال سنین

عدم  از ناشی است ممکن سال 81 زیر سنین در پایین نسبت برعکس .کرد حذف نظر مورد سنّی

 .باشد سنین این برای مهاجرت گرفتن نظر در

 های مرگ و میر تصحیح شده بر اساس پوشش گزارش فوت.برآورد میزان :هشتمگام 

شماری کم به توجّه با را سرشماری جمعیّت باید ابتدا میر، و مرگ هایمیزان محاسبه برای

 مقدار در اوّل سرشماری از جمعیّت تعداد ضرب طریق از کار این .کرد تصحیح احتمالی

exp (−𝛿(𝑡1 − 𝑡0))  کمتر از صفر باشد و اگر در یک دلتا و جمعیت از سرشماری دوم

 :باشد صفر از تربیش دلتا که وقتی برعکس

  𝛿 <1تر از صفر باشد: وقتی دلتا کوچک (0

−𝑃𝑌𝐿𝑎(𝑥,1) =  (𝑡1 − 𝑡0) (−1𝑁𝑥(𝑡0)exp (−𝛿(𝑡1 − 𝑡0)) × −1𝑁𝑥(𝑡1))

0
1 

  𝛿 >1تر از صفر باشد: وقتی دلتا بزرگ (1

−𝑃𝑌𝐿𝑎(𝑥,1) =  (𝑡1 − 𝑡0)(−1𝑁𝑥(𝑡0) × −1𝑁𝑥(𝑡1)exp (−𝛿(𝑡1 − 𝑡0)))
0
1 
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𝑥تا  𝑥های در معرض یا عمر شده سن تعداد تعدیل شده نفر سال𝑃𝑌𝐿𝑎−که در آن + 1 

 است.

𝑥تا  𝑥باالخره میزان مرگ و میر ویژه گروه سنی  + توان از روابط زیر به را می 1𝑚𝑥یا  1

 دست آورد:

−𝑛𝑚𝑥 =
−𝑛𝐷𝑥/𝑐

−𝑃𝑌𝐿𝑎𝑥,1
 

توان از رابطه خطی یا غیرخطی به مقدار احتمال مرگ مرگ و میر ویژه گروه سنی را می میزان

−𝑛𝑞𝑥.تبدیل و با استفاده از آن جدول عمر را به دست آورد 

های مرگ و نکته مهمی که در این مورد باید مدنظر قرار گیرد، در بیشتر موارد میزان :نهمگام 

های است به دلیل گزارش بد سن الاقل در یکی از دادهو ممکن است میر ویژه سنی نامنظم 

ها تسطیح مورد استفاده فاقد نظم مورد انتظار باشند. در نتیجه در چنین مواردی نیاز است تا میزان

شود. مقدار تسطیح میزان یا صاف شوند. این کار به وسیله تابع ریاضی الژیت براس انجام می

 کنند:ورت زیر محاسبه میمرگ و میر ویژه گروه سنی را به ص

بین این  که عددی 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡قرار دارد، بر اساس تعریف  0تا  1که بین  𝑀𝑥با توجه به مقادیر 

 مقدار واقع شود عبارتست از: 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑥) =  
0

1
𝐿𝑜𝑔

𝑥

0 − 𝑥
 

 

 در این شرایط 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(1) =  −∞ 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(0) =  +∞, 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 (
0

1
) = 1 
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استفاده شده است. بعد از محاسبه  𝑀𝑥خواهد بود. برای مقایسه و ارزیابی و تصحیح مقادیر از 

ها به روش مستقیم، سطح متناظر با آن را از جداول کول و دمنی )مدل غرب(  𝑀𝑥مستقیم 

 محاسبه شده تعدیل شده است. 𝑀𝑥انتخاب نموده و با استفاده از رابطه باال، 

𝑀𝑥 ده برای استان اصفهان در ادامه ارائه شده است:های محاسبه ش 

 

 اصفهان استانها با روش الجیت برای مردان کل  𝑴𝒙تعدیل  -5-9جدول 

  𝑴𝒙 برآورد شده   𝑴𝒙 استاندارد   𝑴𝒙 گروه های سنی مشاهده شده 

10531/1 10833/1 11581/1 5-5 

11131/1 11031/1 11111/1 9-5 

11115/1 11083/1 11101/1 4-0 

11111/1 11011/1 11033/1 59-55 

11135/1 11118/1 11115/1 54-50 

11001/1 11881/1 11533/1 09-55 

11013/1 11813/1 11501/1 54-50 

11003/1 11851/1 11513/1 99-95 

11013/1 11131/1 11939/1 94-90 

11101/1 11933/1 11301/1 99-95 

11818/1 10185/1 10151/1 94-90 

11181/1 11181/1 11111/1 09-05 

11313/1 11189/1 18198/1 04-00 

10159/1 19155/1 11130/1 59-55 

10301/1 01193/1 13930/1 54-50 

11311/1 03311/1 01151/1 99-95 

11090/1 81311/1 81339/1 90+ 
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های مشاهده شده، استاندارد و برآورد شده با روش الجیت  𝑴𝒙 توزیع سنی -5-9ار نمود

 اصفهان استانبرای مردان کل 
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 اصفهان استانکل  زنانها با روش الجیت برای  𝑴𝒙تعدیل  -5-9جدول 

  𝑴𝒙 برآورد شده   𝑴𝒙 استاندارد   𝑴𝒙 گروه های سنی مشاهده شده 

10095/1 10801/1 11331/1 5-5 

11113/1 11110/1 11838/1 9-5 

11119/1 11015/1 11111/1 4-0 

11111/1 11133/1 11033/1 59-55 

11189/1 11013/1 11103/1 54-50 

11110/1 11103/1 11113/1 09-55 

11150/1 11191/1 11190/1 54-50 

11199/1 11819/1 11198/1 99-95 

11011/1 11119/1 11110/1 94-90 

11011/1 11930/1 11191/1 99-95 

11181/1 10800/1 11593/1 94-90 

11815/1 11190/1 10113/1 09-05 

11103/1 18810/1 11111/1 04-00 

11931/1 11831/1 18591/1 59-55 

10801/1 13111/1 11318/1 54-50 

11033/1 05100/1 01381/1 99-95 

03111/1 19191/1 11191/1 90+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5940سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                             59 

 
 

 

 
 

های مشاهده شده، استاندارد و برآورد شده با روش الجیت  𝑴𝒙 توزیع سنی -5-9نمودار 

 اصفهان استانکل  زنانبرای 
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 اصفهان جدول عمر استان :چهارمفصل 
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 مقدمه

 رویداد فراوانی تقسيم از نرخ مرگ و مير شد، اشاره هم پيشين فصول در که طور همان     

 بر مبتنی نرخ این بنابراین شود.می محاسبه است، رویداد این معرض در که جمعيتیبر  مرگ

 آوريجمع براي مناسب روش جمعيت. شمار دوم و هافوت شمار است، یكی بخش دو آمارهاي

 یا مشاهده روش جمعيت، اطالعات آوريجمع براي روش مناسب و است ثبت اولی اطالعات

با  و مستقيم رابطه فوت شمار با هانرخ مقدار است. هاسرشماري در معمول روش یعنی شمارش

 دو و متفاوت روش دو از بخش این دو اطالعات وقتی مسلماً و دارد عكس رابطه جمعيت شمار

 که آمارهایی خطاي .دارند یكسانی خطاي که کرد فرض تواننمی آید،می دست به مختلف منبع

-می پيدا ظهور مجال منبع یا منفذ سه از یندآبه دست می سرشماري روش یا مشاهده روش با

 شوندهمشاهده یا آزمودنی از است ممكن که خطایی و گرمشاهده خطاي گيري،وسيله اندازه :کند

 . بزند سر

 است، ناپذیريانعطاف روش معموالً ثبت روش است. پرشمارتر مرگ ثبت احتمالی خطاي منابع

 رویداد اعالم یا گزارش بر مبتنی چون است، زیاد بسيار هزینه صرف و مستمر تشكيالت نيازمند

 از ترمهم و است حياتی ثبت مأمور نقش دارد، اهميت هاگزارش دریافت پراکندگی مراکز است،

 تمایالت به نسبت دارد، افراد سجلی مشخصات و فردي منافع که با تنگاتنگی رابطه خاطر به آن

 گيرياندازه وسيله مقابل در سرشماري به الاقل نسبت اما است، حساس بسيار واقعه صاحبان

 هايداده در چه و سرشماري هايدر داده چه خطا روزنه همه این وجود با نيست. حساس چندان

 و شناسایی براي ابزارهاي زیادي و اندشده شناخته عموماً خطاها این خوشبختانه مرگ، ثبت

  .است موجود هاآن تصحيح
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 به زندگی استان اصفهانامید  -4-5

اميد به زندگی در استان اصفهان در مقایسه با  ،اساس آخرین مطالعه مرکز آمار ایران رب     

 باشد:کشور به شرح زیر می

  به تفکیک جنساصفهان امید به زندگی کشور و استان  -5-4 جدول

 عنوان

 5931سال  5931سال 

 زن مرد

تفاوت زنان 

نسبت به 

 مردان

 زن مرد

تفاوت زنان 

نسبت به 

 مردان

 3 5/15 5/12 5/2 17 5/17 کشور

 7 11 13 8/2 1/13 9/17 استان اصفهان

 
نسبت  95پيداست، مقدار اميد به زندگی مردان و زنان کشور در سال  7-7همانطور که از جدول 

و  7/2سال افزایش یافته است. این افزایش در استان به ترتيب  5/7و  7به ترتيب  97به سال 

توان به کاهش ترین دالیل افزایش سن اميد به زندگی میازجمله مهم سال بوده است. 3/3

افزایش سطح سواد  ،سال، افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی 5مرگ و مير کودکان زیر 

 .ها دانستکاهش مرگ و مير ناشی از بيماريو و ایجاد تسهيالت بهداشتی 

د به زندگی زنان هم در کشور و هم در ، امي95و  97هاي شود که در سالهمچنين مشاهده می

 استان از اميد به زندگی مردان بيشتر است. 

 

 اصفهان و فوت استان تیجمع یهاداده -4-2
هاي عمومی نفوس و مسكن هاي جمعيت مورد استفاده در این فصل از نتایج سرشماريداده     

هاي ثبتی هاي دادهاز گزارشهاي فوت باشد و دادهاستان اصفهان می 7395و  7397هاي سال

 اداره کل ثبت احوال استان اصفهان اخذ شده است.
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 هااستان و شهرستان 5931ثبت شده سال های جمعیت و فوت -2-4 جدول

 

 

 نام شهرستان
 5931فوت  5931جمعیت

 زن مرد کل زن مرد کل

 77276 73532 23178 2773297 2716727 7819372 اصفهان استان

 711 797 361 71937 79719 91779 بیدگلآران و 

 778 786 337 27181 27678 77775 اردستان

 3562 5772 8677 7715279 7798923 2717712 اصفهان

 297 351 657 52619 56257 778933 برخوار

 17 91 717 73785 72952 26731 میاندشت و بويین

 787 227 777 33827 35226 69771 تیران وکرون

 767 759 379 76917 76917 33972 چادگان

 669 818 7571 757827 767879 377629 خمینی شهر

 775 729 277 76263 76767 32723 خوانسار

 65 69 737 8196 8991 71193 خور و بیابانک

 777 776 226 71797 71657 37877 دهاقان

 786 232 778 32877 32271 65771 سمیرم

 572 611 7719 98782 98772 796587 میمه وشهرشاهین

 357 787 838 13726 16729 779555 شهرضا

 236 261 573 26677 21776 53676 فريدن

 95 772 231 79387 78953 38337 فريدونشهر

 566 877 7771 779873 721277 271777 فالورجان

 177 923 7631 759296 767715 323317 کاشان

 371 329 636 73726 77753 81719 گلپايگان

 573 656 7759 727667 725879 276577 لنجان

 292 322 677 68587 17893 773717 مبارکه

 11 81 767 78877 79231 38711 نايین

 127 7775 7125 778772 752276 377288 نجف آباد

 777 723 233 27978 27327 72239 نطنز
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  هااستان و شهرستان 5931های ثبت شده سال فوتجمعیت و  -9-4 جدول

 
 

 نام شهرستان
 5931فوت  5931جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل

 77767 72975 23776 2527313 2599711 5727857 اصفهاناستان

 225 279 777 57813 52677 773571 بیدگل آران و

 723 767 287 27827 27287 72775 اردستان

 3937 5761 9777 7779873 7733776 2273279 اصفهان

 377 358 659 59377 63779 722779 برخوار

 13 91 717 77812 72297 27763 میاندشت و بويین

 757 766 371 37817 36177 17515 کرون تیران و

 92 777 796 75925 76557 32719 چادگان

 676 185 7777 757977 767181 379121 خمینی شهر

 777 728 232 76673 76776 33779 خوانسار

 12 53 725 9187 9911 79167 خور و بیابانک

 98 771 275 76977 71517 37577 دهاقان

 773 277 373 36223 31886 17779 سمیرم

 793 688 7787 771277 771761 237661 میمه و شهرشاهین

 338 759 191 18751 87677 759191 شهرضا

 719 279 388 27275 25685 79897 فريدن

 67 97 755 71783 78717 35657 فريدونشهر

 397 527 975 727729 728185 279877 فالورجان

 137 953 7683 719616 787876 367782 کاشان

 259 361 626 77713 75973 97786 گلپايگان

 777 585 999 729355 733551 262972 لنجان

 212 315 671 13772 11729 757777 مبارکه

 733 733 266 79673 79678 39267 نايین

 128 892 7627 751777 767197 379275 نجف آباد

 728 725 253 27655 22322 73911 نطنز
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 اصفهان های ثبتی استانترکیب جنسی فوت -4-9

شیود کیه   )نسبت جنسی( محاسبه شود، مالحظه میی  زنانبه  مرداناگر نسبت شمار جمعيت      

ثبت مردانه فوت، به معنی  تفاوت چندانی ندارند. است و 773برابر  نسبت جنسی در دو سرشماري

ثبتی زنان نسبت به مردان، هميشه یكی از نقاط ضعف و خطاي مطیرح در سیامانه   ثبتی و دیرکم

هیا مسیلوليت اجتمیاعی و    ی کیه در آن ثبت فوت کشور بوده است. این خطا به خصوص در سنين

ه دالیلیی از ایین نظیر اهميیت     بنیا بی  تر از سنينی بوده که به حساسيت حقوقی کمتر است، بيش

تر تولد مواليد پسر نسبت به دختر احتمال ثبت به هنگام و پوشش بهتیر  ثبت وسيعمثالً  اند.داشته

ثبت متأخر مرگ زنان در سنين باال و دهد و یا ثبت مرگ نوزاد پسر نسبت به دختر را افزایش می

تیر  باال برده است. اگر روند طوالنی دهقاعن سالمندي، نسبت جنسی این سنين را بیخصوصا سني

هیاي  تغييرات نسبت جنسی در نظر گرفته شود، بیه ازاي بهبیود در شیيوه ثبیت و اجیراي طیرح      

سازمانی براي بهتر کردن پوشش ثبت فوت، نسبت جنسی رو به کیاهش بیوده اسیت. اگیر هیي       

کیه نسیبت جنسیی    رود گیاه انتظیار میی   تفاوتی در پوشش ثبت دو جنس وجود نداشته باشید، آن 

 زن متغير باشد. 777مرد فوت شده در مقابل  727شدگان در حدود رقمی حول و حوش فوت

و در سیال   732 ، 7397ل ستان اصفهان ایین نسیبت جنسیی در سیا    در ا 7-7با مالحظه جدول 

زن کاهش یافته است. تكنيک انتخاب شده در این تحقيق  777نفر مرد در مقابل  729به  7395

نقص بيشتر یا کمتر ثبت فوت مرد و زن حساسيتی ندارد چرا که پوشش ثبت فوت هیر  نسبت به 

 کند.و مير زن و مرد را مستقال ارزیابی و تصحيح می نرخ مرگ و ميریک از دو جنس و 
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 شدگاندر جمعیت و فوتنسبت جنسی  -4-4جدول 

 شهرستان
 فوت شدگان جمعیت

5931 5931 5931 5931 

 729 732 773 773 اصفهان استان

 91 771 773 773 آران و بیدگل

 737 726 772 99 اردستان

 737 772 772 772 اصفهان

 779 727 776 771 برخوار

 733 737 777 98 میاندشت و بويین

 777 723 775 777 تیران وکرون

 773 99 777 777 چادگان

 721 737 776 771 خمینی شهر

 723 772 99 99 خوانسار

 17 776 772 772 خور و بیابانک

 779 775 777 773 دهاقان

 777 725 775 98 سمیرم

 777 735 777 777 شاهین شهر و میمه

 736 731 777 777 شهرضا

 771 773 776 772 فريدن

 772 779 777 98 فريدونشهر

 737 779 776 776 فالورجان

 737 729 773 773 کاشان

 772 771 777 773 گلپايگان

 777 737 773 777 لنجان

 738 777 775 779 مبارکه

 777 773 777 772 نايین

 722 777 773 773 نجف آباد

 98 772 773 772 نطنز
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 اصفهان های ثبتی استانسنی فوت توزيع- 4-4

ژگی مهم بیراي سیاختن   ویها این است که براساس دومين از ارزیابی توزیع سنی فوتهدف      

اي هست که بتیوان  ها از این نظر به اندازهاز ابتدا بدانيم که آیا کيفيت داده ،یعنی سنجدول عمر 

ارزییابی   این برايرا به دست آورد یا خير.  استانالگوي سنی مرگ برآوردهاي نزدیک به واقعيت 

 آنچهبا  خواهيممی ایمکرده فرض تصحيحی و تعدیل گونه بدون هي  اول :ایم داده انجام کار دو

 آنبیه   کیه  ايشیيوه  بسیازیم،  عمر جدول و را محاسبه جنس و سن ویژه هاينرخ است موجود

مسیتقيم   هیاي نیرخ  کیه  اسیت  کیرد ایین   توانمی که کاري دومين .گویندمی نيز مستقيم روش

که  کنيم ارزیابی کند تامی کمک کار این .کنيم مقایسه شده تصحيح هاينرخ با را شده محاسبه

ابتدا  براي ارزیابی، .است بوده درست اندازه چه تا شد،می تصور کار انجام از پيش و ابتدا در آنچه

سینی    گروه هر در جنس همان جمعيت بر هرجنس هايفوت تعداد تقسيم از را نرخ مرگ و مير

میردان و   براي هاي سنیگروه برحسب (هزار 777 در) نرخ این طبيعی لگاریتم. ایمکرده محاسبه

داده شیده   نشیان  2-7و  7-7شماره  به ترتيب در نمودارهاي 7395و  7397سال  در استان زنان

 .است

وقتیی   کیه  ایین  اول. دارد تحليلیی  هیدف  و فنیی  علت ایم،گرفته لگاریتم هانرخ مقدار از که این

 نیرخ  مقیدار  از نظیر  صیرف  هیا تفیاوت  بریم،می کار به مقایسه براي را نرخ مرگ و مير لگاریتم

 ایین  مقیدار  با مقایسه است پایين خيلی نرخ که این سنينی در ویژه به . شوندمی ظاهرتر روشن

 بیا  را سین  و هانرخ رابطه دهندمی ترجيح شناسانجمعيت که این دوم شود.می دشواربسيار  نرخ

 سین در  بیا  نرخ مرگ و ميیر  لگاریتم وقتی که حالی در .کنند نرخ تحليل این لگاریتماز  استفاده

 ایین  .شیود میی  تحليل و ارزیابی قابل راحتی به 7مرگ نيروي بر حاکم قوانين گيرد، قرار ارتباط

 نرخ مرگ و مير اساس، این بر. هستند متكی سن نرخ مرگ و مير و بين رابطهبر  همگی قوانين

نرخ میرگ   از سه هر و 2یكسال زیر کودکانو  (عمر اول ماه) از اطفالعمر(  اول هفته 2) نوزادان

                                                           
1 Force of Mortality 
2 Infant Mortality 
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 هیر  از کیودکی  هیاي دوره این در نرخ مرگ و مير نهایت و در 7سال چهارتا  یک کودکان و مير

 دوره درو ميیر   میرگ  نیرخ  دیگر به عبارت .است باالترسالگی(  75یا  72 تا معموالً) دیگر دوره

 بعد و روز شدن اضافه با و است جسمانی این کاهش، علت. یابدمی کاهش دوره به دوره کودکی

 و شیده  بيشیتر  محيطیی  هیاي مقابل بيمیاري  در او مقاومت نوزاد عمر به سال و ماه بعدو  هفته

 مراقبیت  میثالً  داشیته باشید    هم رفتاري ریشه است ممكن اگرچه یابد،می کاهشمرگ  نيروي

 باشد.نيز مشخص می 8-7و  1-7این موضوع در جداول  .والدین توسط بيشترو بهداشتی  غذایی

 و نوجیوانی  سینين  دراسیت.   سیالگی  75 تیا  5 بيندر سنين  معموالً نرخ مرگ و مير ترینپایين

نرخ  (غيرعمديسوانح عمدي و ) محيطی هايآسيب از دیگري نوع ظهور علت به معموالً جوانی

 و اسیت  حیاکم  قیانون همين  هم سالمندي و بزرگسالی در سنين .رودمی باال مجدداً مرگ و مير

و  1-7)جداول  یابدمی تريپرشتاب افزایش نرخ مرگ و مير سالگی 77 از سن افزایش با معموالً

امیا   .خطیی  نیه  است انحنایی نرخ مرگ و مير و سن رابطه هم سنين این در وجود این با (.7-8

 قوانين شود،می تحليل مقدار این اساس بر سنی الگوي و محاسبه نرخ مرگ و ميرلگاریتم  وقتی

 77 معمیوالً ) سنی از مثالً .شوندمی برده کار به سنی الگوي ارزیابی براي معياريصورت  به باال

 خطی نرخ مرگ و مير لگاریتم و سن رابطه گذارد،می افزایش به رو نرخ مرگ و مير که (سالگی

 گيرد قرار بيشتري و جدي بررسی مورد کند باید عدول قانون این ازکه  الگویی بنابراین .شودمی

 معیرض  در جمعيت یا فوت هايداده خطاي و ناقص ثبت معنی به رابطهاین  از عدول معموالً و

 (.2-7و  7-7)نمودار  .است مرگ

  
 

 

 

 

 

                                                           
1 Childhood Mortality 
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 5931در سال  جمعیت و فوت استان به تفکیک گروه سنی - 1-4جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گروه سنی
 5931فوت  5931جمعیت

 زن مرد کل زن مرد کل

1-5 17772 35852 37267 837 755 315 

5-4 288715 771171 777728 277 726 85 

1-3 328676 768136 759977 721 15 52 

51-54 336317 717312 767999 727 17 53 

51-53 316912 797916 785995 213 792 87 

21-24 535851 268727 261736 672 777 797 

21-23 585671 295719 297738 177 766 278 

91-94 763726 237357 228615 657 767 797 

91-93 316727 797737 787992 633 767 769 

41-44 372371 716852 765796 827 677 271 

41-43 288711 771126 777157 7727 177 216 

11-14 277825 727773 727872 997 617 322 

11-13 797752 91597 93558 7723 127 772 

71-74 737597 66779 68717 7277 175 796 

71-73 99611 78765 57577 7757 876 677 

61-64 87372 77986 77326 2776 7277 976 

+61 736737 61373 68837 77752 5597 5567 
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 5931در سال  جمعیت و فوت استان به تفکیک گروه سنی -7-4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه سنی
 5931فوت  5931جمعیت 

 زن مرد کل زن مرد کل

1-5 19617 77932 38139 522 231 286 

5-4 322233 765563 756617 278 723 95 

1-3 368169 789771 719662 777 17 66 

51-54 332813 717767 762772 777 58 53 

51-53 327297 767533 759167 275 758 51 

21-24 368296 785596 782177 377 231 17 

21-23 575267 258335 256929 772 288 777 

91-94 517563 289873 287157 767 332 721 

91-93 767655 235788 229761 789 338 757 

41-44 313738 797281 787157 767 327 772 

41-43 336737 713785 762979 675 767 787 

11-14 287177 777337 731777 887 599 282 

11-13 237727 778787 776377 7778 167 389 

71-74 783177 93353 97381 7716 923 552 

71-73 727736 67997 63775 7653 7727 632 

61-64 88875 73292 75573 7897 7729 867 

+61 778771 15529 12888 77983 6772 5917 
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های سنی استان بر حسب جنس در سال ويژه گروه نرخ مرگ و میرلگاريتم  -5-4نمودار 

5931 
 

 
های سنی استان بر حسب جنس در سال ويژه گروه نرخ مرگ و میرلگاريتم  -2-4نمودار 
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 به تفکیک جنس اصفهانستان او امید به زندگی جدول عمر  -4-1
ترکيبی از همان پيوست شد، در ئه اهاي تدوین جدول عمر ارهمان طور که در فصل قبل گام

  شود.ارائه می MORTPAKها با استفاده از برنامه گام
جمعيت ضرایب پوشش ، CENCTهاي مورد اشاره در پيوست و اجراي برنامه پس از اجراي گام

 991/7 به ترتيب 7397نسبت به سال استان  7395سال سرشماري عمومی نفوس و مسكن 
استان با  7395هاي ثبت شده سال فوت همچنين .به دست آمدبراي زنان  997/7براي مردان و 

و در نهایت جداول عمر استان به تفكيک  تعدیل زنانبراي  157/7براي مردان و  977/7ضرایب 
نتيجه محاسبات انجام شده در مقایسه با نتایج به دست آمده از مرکز آمار  زن و مرد محاسبه شد.

و  سال 97/13رد شده و برابر یک سال بيشتر برآوحدود ایران نشان داد که  اميد به زندگی مردان 
 باشد. سال می 25/11 کمی با نتایج مرکز آمار ایران با تفاوت بسيار اميد به زندگی زنان

 

 5931سال  – جدول عمر مردان استان اصفهان -6-4جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

97/13 1389551 98793 7651 777777 77651/7 77682/7 1 

77/17 1297767 392521 353 98373 77359/7 77797/7 5 

77/17 6898531 789265 217 91997 77287/7 77756/7 1 

59/65 6779212 781917 277 91176 77257/7 77757/7 51 

15/67 5927377 786383 778 91712 77729/7 77786/7 51 

77/56 5737979 783963 532 91757 77579/7 77777/7 21 

29/57 7957955 787372 525 96522 77577/7 77779/7 21 

56/76 7769653 718678 565 95991 77588/7 77778/7 91 

82/77 3997776 715716 178 95732 77172/7 77779/7 91 

77/31 3575517 717251 7773 97127 77717/7 77275/7 41 

79/32 3777373 767851 7597 93177 77177/7 77373/7 41 

77/28 2519756 757928 2737 92771 72672/7 77535/7 11 

69/23 2727528 739683 3133 89683 77762/7 77879/7 11 

67/79 7687876 771283 5281 85957 76757/7 77261/7 71 

17/75 7261563 385871 1311 87663 79776/7 77972/7 71 

73/72 887175 372693 9975 13286 73517/7 72972/7 61 

57/8 539722 539722 63377 63377 777 77157/7 61+ 



 63                                                                        اصفهان فصل چهارم: جدول عمر استان

 
 

 
 5931سال  –جدول عمر زنان استان اصفهان -6-4جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

25/11 1127177 98935 7763 777777 77763/7 77716/7 1 

76/11 1625169 397882 233 98831 77236/7 77759/7 5 

33/13 1237777 792681 733 98677 77735/7 77721/7 1 

73/68 6138379 792758 778 98717 77727/7 77727/7 51 

57/63 6276267 797336 782 98353 77785/7 77731/7 51 

62/58 5157925 797257 257 98717 77255/7 77757/7 21 

16/53 5267617 788883 298 91927 77375/7 77767/7 21 

92/78 7115181 781275 315 91623 77387/7 77711/7 91 

77/77 7288512 785777 577 91278 77579/7 77777/7 91 

32/39 3873528 782721 123 96177 77171/7 77757/7 41 

59/37 3327577 711795 7771 96727 77767/7 77237/7 41 

91/29 2877776 717699 7629 97977 77176/7 77376/7 11 

77/25 2313378 767197 2381 93215 72559/7 77578/7 11 

77/27 7972578 776796 3571 97888 73973/7 77195/7 71 

19/76 7766327 723197 5513 81377 76387/7 77375/7 71 

15/72 7772521 388971 8578 87168 77755/7 72798/7 61 

93/8 653677 653677 13227 13227 777 27277/7  61+ 
 

 ها عبارتند از:که در این جداول ستون
 Age: سن 

m(x,n) : نرخ مرگ و مير ویژه سنی 
q(x,n) :  احتمال مرگ و مير در بازه سنیx  وx+n 

l(x) :  تعداد بازماندگان در سنx 

d(x,n) : در بازه سنی  تعداد فوت شدگانx  وx+n 

L(x,n) : نسل در بازه سنی هاي زندگی سال مجموعx  وx+n 
T(x) : هاي زندگی نسل در سن تعداد تجمعی سالx 
e(x) : در سن  اميد به زندگیx 
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 5931سال  – امید به زندگی مردان و زنان استان اصفهان بر حسب سن -3-4جدول 

 زنان مردان سن

1 97/13 25/11 

5 77/17 76/11 

1 77/17 33/13 

51 59/65 73/68 

51 15/67 57/63 

21 77/56 62/58 

21 29/57 16/53 

91 56/76 92/78 

91 82/77 77/77 

41 77/31 32/39 

41 79/32 59/37 

11 77/28 91/29 

11 69/23 77/25 

71 67/79 77/27 

71 17/75 19/76 

61 73/72 15/72 

61+ 57/8 93/8 

 
 97/13برابر در بدو تولد اميد به زندگی مردان شود مقدار طور که از جدول باال مشاهده میهمان

رود همچنين انتظار میبرآورد گردیده است. سال  25/11 در بدو تولد سال و اميد به زندگی زنان
سال و یک مرد سالمند  62/58ساله  27سال و یک زن جوان  77/56ساله  27یک مرد جوان 

  سال دیگر زندگی کنند. 93/8سال،  15سال و یک زن سالمند باالي  57/8سال،  15باالي 



 
 

 

 

 

           

 استانهای شهرستانجدول عمر  :پنجمفصل 

 اصفهان
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





 38                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 مقدمه

توزیع سنی و جنسی جمعیت  و   ودر فصل قبل روش محاسبه امید به زندگی استان اصفهان      

جدول عمر ارائه گردید. در این فصل به محاسبه امید بته زنتدگی    نهای در فوت استان بررسی و 

 شود.های استان پرداخته میدر شهرستان

ارائه شده در پیوس  یند آفراساس  باشد و بریند محاسبات مانند استان اصفهان میآتمام فر

  باشد.می

و آمار متر  و  از نتایج سرشماری  0931و  0931های استان در سال اطالعات جمعی  شهرستان

 کل ثب  احوال استان اخذ شده است .  از گزارشات ثب  شده اداره 0931الی  0931های میر سال

فصتل   9-4و  2-4ول شتماره  اهر شهرستان در جتد  0931و  0931جمعی  کل و فوت دو سال 

 ارائه شده اس . قبل

 

 هاشهرستان نرخ خام مرگ و میر -5-1

نفر جمعی  چه  0111سال مشخص به ازای هر  که در یک بیانگر این اس  نرخ خام مر  و میر

و سپس با استتفاده از   ها محاسبهبرای شهرستان . در ابتدا مقدار این نرختعداد فوت رخ داده اس 

ارقتام   (.2-1گردیتده است  )جتدول    های مر  و میتر تعتدیل   نرخ ،(0-1جدول )تعدیل  ضرایب

بته معنتای بتی      0)کم شماری( و بیشتتر از   نشان دهنده کم ثبتی 0-1در جدول  0کوچکتر از 

شماری( اس  که با تقسیم جمعی  و فوت بر این ضرایب، جمعی  و فوت تعدیل شده )بی  ثبتی

 آید. به دس  می

مربوط  0931مردان در سال تعدیل شده  ترین نرخ خام مر  و میربی ، 2-1با استفاده از جدول 

( 0/4)آبتاد و نجت   فالورجان هایشهرستاننرخ مربوط به ( و کمترین 1/8به شهرستان خوانسار )

مربوط به شهرستان خور و بیابانتک   زنانتعدیل شده ترین نرخ خام مر  و میر بوده اس  و بی 

 ( بوده اس .2/9) شهرستان فالورجاننرخ مربوط به ترین و کم (4/7)
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 جنسهای استان برحسب ضریب تعدیل جمعیت و فوت شهرستان -1-5جدول 
 

 شهرستان
 فوت  جمعیت

 زن مرد زن مرد

 71038/1 30029/1 33118/1 33717/1 اصفهاناستان 

 34047/1 34721/1 38107/1 38379/1 آران و بیدگل

 83191/1 20208/0 33140/1 11012/0 اردستان

 71280/1 39444/1 38049/1 38292/1 اصفهان

 11411/0 20311/0 14973/0 14928/0 برخوار

 12217/0 24302/0 88109/1 32113/1 و میاندشت بویین

 94403/1 81298/1 33032/1 33119/1 کرون تیران و

 01183/0 02238/0 83919/1 32911/1 چادگان

 30111/1 11119/0 31099/1 31933/1 خمینی شهر

 39893/1 32341/1 38797/1 11771/0 خوانسار

 81493/1 01498/0 19301/0 19701/0 خور و بیابانک

 39338/1 29317/0 31191/1 34901/1 دهاقان

 74790/1 84194/1 19799/0 02121/0 سمیرم

 31928/1 19429/0 13178/0 01217/0 شهر و میمهشاهین

 18189/0 17981/0 11817/0 10022/0 شهرضا

 12217/0 24302/0 88109/1 32113/1 فریدن

 21110/0 03380/0 87138/1 30999/1 فریدونشهر

 12784/0 14199/0 34319/1 31449/1 فالورجان

 84981/1 31209/1 14811/0 14871/0 کاشان

 19499/0 29324/0 38399/1 33017/1 گلپایگان

 81381/1 30019/1 11171/0 11049/0 لنجان

 49130/0 49121/2 11138/0 34490/1 مبارکه

 83910/1 17313/0 33872/1 37184/1 نایین

 01931/0 90118/0 33221/1 33189/1 نجف آباد

 19297/1 49978/1 38340/1 10912/0 نطنز
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 بر حسب جنس های استانشده شهرستانمیر تعدیل و نرخ خام مرگ -2-5 جدول

 زنان مردان شهرستان

 7/4 7/1 اصفهاناستان 

 9/4 4/1 آران و بیدگل

 3/9 4/9 اردستان

 1/9 9/4 اصفهان

 0/1 7/1 برخوار

 1/7 0/8 و میاندشت بویین

 7/9 9/1 تیران وکرون

 7/4 4/1 چادگان

 0/4 1/4 خمینی شهر

 4/9 1/8 خوانسار

 4/7 7/1 خور و بیابانک

 3/1 0/9 دهاقان

 9/1 1/7 سمیرم

 1/9 1/7 شهر و میمهشاهین

 1/4 9/1 شهرضا

 1/7 0/8 فریدن

 7/9 4/1 فریدونشهر

 2/9 0/4 فالورجان

 1/1 7/1 کاشان

 9/1 4/9 گلپایگان

 1/4 8/4 لنجان

 7/9 3/4 مبارکه

 8/9 8/9 نایین

 1/4 0/4 نجف آباد

 3/1 2/9 نطنز
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 1835ها به تفکیک جنس در سال شهرستان شدهنرخ خام مرگ و میر تعدیل -1-5نمودار 
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 هامقایسه امید به زندگی شهرستان -5-2

ها ارائه شده اس . همانطور که شده برای شهرستانامید به زندگی محاسبه 9-1در جدول شماره 

 ( و امیتد بته زنتدگی زنتان شهرستتان     0/77امید به زندگی مردان شهرستان نج  آباد )بینیم می

هتای بتویین و   تر و امید به زندگی مردان شهرستانها بی از سایر شهرستان (4/73) شهرفریدون

( از ستایر  1/79) شتهر و میمته  امید به زندگی زنان شهرستتان شتاهین   ( و72) فریدن میاندش  و

 باشد.ها کمتر میشهرستان

تتر از امیتد بته زنتدگی     سال بتی   2ها معادل به طور میانگین امید به زندگی زنان در شهرستان

باشد. تنها در شهرستان خور و بیابانک امید به زنتدگی متردان   های استان میمردان در شهرستان

 باشد.تر میسال از زنان بی  4/0

ستال و کمتترین    4/4ترین تفاوت در امید به زندگی زنان و مردان در شهرستان خوانسار بتا  بی 

 باشد.سال می 49/1تفاوت در شهرستان تیران و کرون با 

از شهرستان فریدن جدا شتده است     0932با توجه به اینکه شهرستان بویین و میاندش  در سال 

. بنابراین در جدول نتایج، ارقام امید ندسبه امید به زندگی، این دو شهرستان ادغام گردیدبرای محا

 باشد.به زندگی این دو شهرستان برابر می
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 1835سال  – های استان اصفهان بر حسب جنسانامید به زندگی در شهرست -8-5جدول 
  

 زنان مردان شهرستان

 21/77 31/79 اصفهاناستان 

 78/79 47/74 آران و بیدگل

 71/78 99/71 اردستان

 79/78 87/79 اصفهان

 39/71 70/79 برخوار

 33/79 37/70 و میاندشت بویین

 09/71 79/74 تیران وکرون

 94/77 40/79 چادگان

 47/78 48/71 خمینی شهر

 90/78 22/74 خوانسار

 84/74 24/79 خور و بیابانک

 72/79 31/71 دهاقان

 74/79 11/79 سمیرم

 11/79 12/72 شهر و میمهشاهین

 89/78 91/71 شهرضا

 33/79 37/70 فریدن

 97/73 87/79 فریدونشهر

 20/78 03/79 فالورجان

 84/71 78/74 کاشان

 09/78 37/71 گلپایگان

 07/79 77/74 لنجان

 14/77 98/74 مبارکه

 31/79 90/71 نایین

 11/73 13/77 نجف آباد

 97/77 89/71 نطنز
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 1835های استان سال امید به زندگی مردان شهرستان -2-5نمودار 

 

 
 

 1835های استان سال امید به زندگی زنان  شهرستان -8-5نمودار 
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 1835سال  – شهرستان آران و بیدگلجدول عمر مردان  -8-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

47/74 7447071 38802 0231 011111 10231/1 10919/1 9 

44/74 7948999 934424 074 38701 11079/1 11144/1 1 

17/71 9319393 432991 028 38199 11091/1 11129/1 5 

99/91 9490173 430793 018 38418 11001/1 11122/1 19 

79/91 1393801 431331 220 38911 11221/1 11141/1 15 

89/11 1478801 483942 918 38173 11901/1 11199/1 29 

19/10 4383079 488002 238 37771 11911/1 11190/1 25 

08/49 4110192 489194 990 37479 11993/1 11198/1 89 

99/40 4104438 484991 449 37042 11413/1 11132/1 85 

11/99 9123899 480817 709 39939 11798/1 11048/1 89 

79/90 9147379 479311 0902 31389 10997/1 11271/1 85 

09/27 2170120 498012 2233 34970 12428/1 11430/1 59 

77/22 2012893 412179 4194 32972 14411/1 11838/1 55 

93/08 0911239 429917 9494 88918 17289/1 10118/1 89 

31/04 0229997 989927 3871 80874 02190/1 12119/1 85 

99/00 897913 929493 04029 72111 03901/1 14929/1 89 

89/8 101841 101841 17877 17877 111 00991/1 85+ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 31                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان آران و بیدگل زنانجدول عمر  5-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

78/79 7977333 38377 0009 011111 10009/1 10028/1 9 

91/79 7173129 931091 092 38884 11094/1 11140/1 1 

77/72 7089832 439989 83 38722 11131/1 11108/1 5 

89/97 9931117 432373 74 38999 11171/1 11101/1 19 

88/92 9037128 432118 029 38113 11021/1 11121/1 15 

39/17 1711103 430718 077 38499 11081/1 11199/1 29 

19/19 1209290 431719 229 38213 11291/1 11149/1 25 

07/48 4722113 483493 234 38199 11911/1 11191/1 89 

90/49 4299141 487717 424 37793 11494/1 11187/1 85 

43/98 9741999 481191 991 37901 11978/1 11099/1 89 

79/99 9291279 481989 0091 39911 10093/1 11291/1 85 

01/23 2773188 479107 0781 31129 10894/1 11979/1 59 

91/24 2919171 492204 2824 39741 19109/1 11900/1 55 

28/21 0849819 444277 4113 31320 14391/1 10101/1 89 

21/09 0933173 404100 7998 89402 18874/1 10811/1 85 

10/02 381198 991011 02929 78749 01919/1 19979/1 89 

99/3 903392 903392 99407 99407 111 01709/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         32 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان اردستانجدول عمر مردان  -8-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

99/71 7191332 33798 244 011111 11244/1 11241/1 9 

81/74 7499224 937844 110 33719 11112/1 11029/1 1 

20/70 7198981 431199 281 33211 11287/1 11117/1 5 

40/99 9172808 434011 238 38371 11910/1 11191/1 19 

90/90 9178709 432939 911 38972 11901/1 11192/1 15 

73/19 1189121 488891 0940 38997 10999/1 11274/1 29 

19/12 1137091 480334 0032 37129 10228/1 11247/1 25 

09/48 4901097 477232 703 31894 11710/1 11010/1 89 

11/49 4097871 479841 712 31001 11798/1 11048/1 85 

80/98 9994194 493393 897 34409 11887/1 11078/1 89 

09/94 9034131 499428 132 39171 11992/1 11027/1 85 

99/23 2727997 492179 0174 32384 10011/1 11292/1 59 

94/24 2291134 419919 2930 30313 12328/1 11134/1 55 

90/21 0800788 441192 2178 83203 12883/1 11189/1 89 

89/01 0970719 421979 1411 89940 19298/1 10281/1 85 

70/00 310181 932991 9292 80299 17718/1 10139/1 89 

41/7 118704 118704 74374 74374 111 09403/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 38                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان اردستان زنانجدول عمر  -8-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

71/78 7874971 33192 498 011111 11498/1 11471/1 9 

02/78 7771009 938123 41 33192 11141/1 11101/1 1 

01/74 7977189 437987 91 33432 11191/1 11119/1 5 

07/93 9873939 437211 21 33492 11121/1 11111/1 19 

03/94 9982447 437139 41 33498 11141/1 11118/1 15 

20/13 1881910 439843 91 33938 11191/1 11102/1 29 

24/14 1988112 439430 84 33998 11181/1 11107/1 25 

23/43 4832100 439112 004 33214 11001/1 11129/1 89 

94/44 4939113 431280 089 33041 11081/1 11197/1 85 

42/93 9311727 434194 999 38319 11993/1 11198/1 89 

14/94 9419939 430181 978 38921 11988/1 11098/1 85 

79/23 2301009 487139 0011 37342 10074/1 11299/1 59 

18/21 2428121 473492 0371 39739 12140/1 11402/1 55 

11/21 0348118 499180 9922 34807 19114/1 11702/1 89 

21/09 0480377 449444 9291 30431 19804/1 10419/1 85 

08/02 0198199 410407 01834 81291 02778/1 12704/1 89 

41/7 139131 139131 81119 81119 111 09491/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         38 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان اصفهانجدول عمر مردان  -3-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

87/79 7989830 33911 939 011111 11939/1 11938/1 9 

40/79 7187140 937131 19 33917 11119/1 11104/1 1 

41/72 7031447 439019 91 33210 11191/1 11102/1 5 

43/97 9934940 431820 11 33030 11111/1 11100/1 19 

12/92 9038121 431414 024 33097 11021/1 11121/1 15 

91/17 1719009 434919 098 33109 11071/1 11194/1 29 

93/12 1218499 439891 018 38841 11091/1 11192/1 25 

77/47 4704999 439103 079 38987 11071/1 11191/1 89 

81/42 4220904 432119 249 38104 11211/1 11111/1 85 

31/97 9723900 431981 492 38298 11493/1 11188/1 89 

00/99 9293290 487080 319 37897 11329/1 11089/1 85 

93/28 2712110 481737 0790 39390 10789/1 11991/1 59 

89/29 2270214 498490 9941 31211 19113/1 11709/1 55 

99/03 0812732 449197 1111 30891 19148/1 10244/1 89 

70/01 0919221 401981 3101 89914 01441/1 12031/1 85 

29/02 341141 914433 09180 77231 07170/1 19890/1 89 

28/3 130140 130140 99713 99713 111 01773/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 35                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان اصفهان زنانجدول عمر  -3-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

79/78 7879121 33913 931 011111 11931/1 11934/1 9 

28/78 7779990 937144 73 33901 11181/1 11121/1 1 

94/74 7979907 439190 11 33290 11111/1 11101/1 5 

97/93 9881189 431818 41 33080 11141/1 11118/1 19 

41/94 9984778 431143 93 33042 11171/1 11104/1 15 

44/13 1883228 431009 014 33172 11011/1 11120/1 29 

11/14 1934002 434129 094 38398 11091/1 11127/1 25 

17/43 4833183 439719 078 38891 11081/1 11199/1 89 

99/44 4411899 432972 299 38917 11271/1 11114/1 85 

77/93 9309090 431341 447 38930 11414/1 11130/1 89 

34/94 9422209 487890 894 37344 11812/1 11070/1 85 

22/91 2394981 482402 0971 37001 10400/1 11284/1 59 

90/21 2410379 479439 2279 31741 12974/1 11481/1 55 

07/20 0378478 418890 9744 39497 14119/1 11809/1 89 

34/09 0103947 499992 9747 83729 17121/1 10117/1 85 

13/09 0189901 988927 00429 82379 09771/1 12341/1 89 

71/3 937983 937983 70110 70110 111 01211/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         38 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان برخوارجدول عمر مردان  -19-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

70/79 7971833 38294 0391 011111 10391/1 10331/1 9 

08/74 7272991 930099 421 38141 11494/1 11013/1 1 

11/71 9880123 487921 910 37901 11913/1 11192/1 5 

70/91 9934213 481302 292 37909 11293/1 11114/1 19 

88/91 1318237 484027 412 37110 11499/1 11139/1 15 

01/19 1424071 480122 183 39133 11901/1 11022/1 29 

48/10 4342948 478137 180 39101 11911/1 11020/1 25 

78/49 4494110 471197 992 31423 11992/1 11099/1 89 

17/42 9388484 472101 730 34737 11894/1 11098/1 85 

40/97 9109474 497229 0024 34117 10039/1 11240/1 89 

89/92 9143210 491171 0791 32889 10898/1 11977/1 85 

40/28 2183079 443212 2904 30047 12898/1 11182/1 59 

07/24 2093374 492819 9349 88199 14417/1 11302/1 55 

08/21 0717071 418388 1181 84188 19137/1 10994/1 89 

49/09 0238082 971932 7798 73117 13734/1 12191/1 85 

34/02 322431 991982 01989 70293 04179/1 19044/1 89 

71/00 700818 700818 91801 91801 111 18144/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 38                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان برخوار زنانجدول عمر  -11-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

39/71 7139212 38131 0111 011111 10111/1 10177/1 9 

09/79 7437917 939124 919 38441 11917/1 11177/1 1 

93/72 7014189 431993 097 38049 11041/1 11128/1 5 

43/97 9904204 483744 009 38111 11001/1 11129/1 19 

19/92 9024493 483199 089 37839 11031/1 11198/1 15 

98/17 1991497 487884 279 37717 11281/1 11119/1 29 

89/12 1047112 489918 999 37494 11944/1 11193/1 25 

10/48 4990034 484432 407 37138 11423/1 11189/1 89 

21/49 4079712 482189 113 39980 11178/1 11009/1 85 

44/98 9934909 478721 813 39022 11842/1 11093/1 89 

74/99 9201830 479992 0291 31909 10927/1 11297/1 85 

09/23 2742213 491770 0324 34148 12141/1 11409/1 59 

70/24 2279488 419821 2399 32021 19087/1 11947/1 55 

44/21 0822997 491903 4904 83083 11074/1 10191/1 89 

41/09 0987948 411199 7191 84174 18313/1 10818/1 85 

74/02 380801 917177 00894 77193 01411/1 19908/1 89 

18/3 924298 924298 91071 91071 111 01440/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         33 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان بوئین و میاندشتجدول عمر مردان  -12-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

37/70 7039389 38290 0399 011111 10399/1 10338/1 9 

40/72 7138710 930424 910 38197 11917/1 11177/1 1 

99/98 9717927 488073 211 37799 11211/1 11140/1 5 

79/99 9203048 487219 070 37199 11071/1 11191/1 19 

87/18 1790831 489198 990 37991 11993/1 11198/1 15 

19/14 1241827 484114 491 37191 11474/1 11131/1 29 

90/43 4790779 480710 419 39171 11493/1 11134/1 25 

19/44 4281122 473932 119 39022 11124/1 11011/1 89 

71/93 9811991 479199 992 31903 11939/1 11093/1 85 

10/91 9924131 472429 0121 34319 10181/1 11207/1 89 

99/91 2810998 491913 0710 39390 10894/1 11979/1 85 

88/21 2989113 414243 2317 32081 19014/1 11941/1 59 

94/20 0390791 491240 4822 83279 11412/1 10018/1 55 

72/07 0439103 411097 7921 84410 18974/1 10818/1 89 

01/04 0130912 991497 01938 77021 09870/1 12398/1 85 

11/00 791301 237902 04199 99427 20882/1 14883/1 89 

99/8 499919 499919 10832 10832 111 00398/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 33                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان بوئین و میاندشت زنانجدول عمر  -18-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

33/79 7938907 38910 0849 011111 0849/1 10874/1 9 

97/74 7911299 930794 941 38017 11910/1 11188/1 1 

99/71 9318112 488941 099 37802 11071/1 11194/1 5 

71/91 9403817 487883 097 37949 11041/1 11128/1 19 

89/91 1390398 487127 224 37113 11291/1 11149/1 15 

37/11 1444340 481919 921 37281 11994/1 11197/1 29 

01/10 4313288 489892 412 39391 11404/1 11189/1 25 

91/49 4471419 480134 110 39118 11103/1 11014/1 89 

18/40 9339892 478931 971 39118 11719/1 11040/1 85 

81/99 9101097 474927 382 31989 10191/1 11217/1 89 

20/92 9141141 498409 0149 34411 10997/1 11991/1 85 

71/27 2172024 418827 2941 32814 12121/1 11101/1 59 

91/29 2009238 444949 9140 31104 19309/1 11737/1 55 

03/03 0998312 422248 1491 89379 19277/1 10239/1 89 

23/01 0249714 987417 8709 80109 01983/1 12243/1 85 

81/00 813237 999197 09081 72811 08000/1 19313/1 89 

89/8 129291 129291 13901 13901 111 00928/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         199 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان تیران و کرونجدول عمر مردان  -18-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

79/74 7472803 33439 198 011111 11198/1 11140/1 9 

09/74 7979921 937490 077 33492 11078/1 11144/1 1 

29/71 9371834 439974 22 33289 11122/1 11114/1 5 

28/91 9473121 439219 21 33294 11129/1 11111/1 19 

23/91 1389294 431184 233 33293 11910/1 11191/1 15 

49/11 1487981 434188 292 38341 11291/1 11147/1 29 

13/11 4339130 439011 013 38718 11090/1 11192/1 25 

97/41 4111440 432188 912 38143 11919/1 11190/1 89 

81/41 4118919 483911 747 38247 11791/1 11019/1 85 

13/99 9108743 484217 0992 37110 10937/1 11280/1 89 

19/90 9194430 477112 0909 39093 10999/1 11271/1 85 

37/29 2119383 493919 0310 34821 12111/1 11411/1 59 

49/22 2187999 418119 2977 32324 12880/1 11184/1 55 

11/08 0928781 498019 1794 31247 19987/1 10909/1 89 

13/04 0031978 419938 7732 84489 13229/1 10391/1 85 

29/01 789381 992807 3297 79930 02189/1 12114/1 89 

23/9 424099 424099 97424 97424 111 01839/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 191                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان تیران و کرون زنانجدول عمر  -15-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

09/71 7101977 38871 0298 011111 10298/1 10212/1 9 

01/71 7409817 939873 498 38792 11474/1 11003/1 1 

41/70 7122328 430933 27 38234 11128/1 11119/1 5 

47/99 9190123 430249 94 38299 11191/1 11117/1 19 

43/90 9141289 430199 98 38292 11193/1 11118/1 15 

10/19 1143207 431312 99 38034 11199/1 11117/1 29 

19/10 1118901 431242 207 38092 11220/1 11144/1 25 

94/49 4198179 483979 21 37344 11121/1 11114/1 89 

91/40 4178411 483102 214 37321 11291/1 11112/1 85 

71/99 9183988 488289 90 37971 11192/1 11119/1 89 

79/90 9010011 481939 0191 37993 10111/1 11202/1 85 

17/27 2901402 482393 44 39913 11149/1 11113/1 59 

18/22 2092479 481971 0499 39191 10484/1 11238/1 55 

99/07 0910738 494071 1911 31092 11170/1 10042/1 89 

22/09 0087929 492790 7092 83899 17393/1 10948/1 85 

09/3 714892 984410 09123 82710 09913/1 19103/1 89 

91/1 971400 971400 93072 93072 111 08974/1  85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         192 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان چادگانجدول عمر مردان  -18-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

40/79 7941998 33248 811 011111 11811/1 11800/1 9 

19/79 7140421 939132 73 33031 11181/1 11121/1 1 

13/72 7044827 431939 74 33009 11171/1 11101/1 5 

04/97 9943494 431149 94 33140 11191/1 11109/1 19 

08/92 9014988 434191 049 38377 11041/1 11123/1 15 

27/17 1913828 439938 039 38894 11031/1 11193/1 29 

97/12 1099091 432793 087 38940 11031/1 11198/1 25 

47/47 4979930 430789 212 38414 11211/1 11140/1 89 

19/42 4080918 431912 281 38212 11231/1 11118/1 85 

98/97 9930119 488714 484 37398 11434/1 11133/1 89 

81/92 9212212 481242 381 37484 10111/1 11212/1 85 

01/28 2707101 478400 0897 39114 10314/1 11984/1 59 

91/29 2298133 491499 9477 34997 19979/1 1747/1 55 

44/03 0779099 442810 1721 30031 19273/1 10239/1 89 

17/01 0991992 419143 3081 81494 01747/1 12292/1 85 

02/02 324282 943008 09939 79273 07311/1 19329/1 89 

03/3 171094 171094 92189 92189 111 01880/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 198                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان چادگان زنانجدول عمر  -18-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

94/77 7799934 33041 327 011111 11327/1 11391/1 9 

99/77 7994143 931379 027 33179 11028/1 11192/1 1 

49/79 7298179 434118 93 38349 11171/1 11104/1 5 

10/98 9774104 434297 13 38877 11191/1 11102/1 19 

11/99 9273778 439891 33 38808 11011/1 11121/1 15 

90/18 1781308 439211 049 38703 11041/1 11123/1 29 

93/19 1232992 432444 082 38179 11081/1 11197/1 25 

73/48 4811208 430411 240 38934 11241/1 11143/1 89 

31/49 4918803 483349 919 38019 11913/1 11172/1 85 

11/93 9808879 487713 199 37811 11178/1 11009/1 89 

29/94 9990094 489839 337 37294 10121/1 11219/1 85 

13/23 2847298 477117 0911 39298 10992/1 11991/1 59 

14/21 2993790 497248 2184 34998 12791/1 11119/1 55 

97/21 0312104 411742 4074 32114 14194/1 11329/1 89 

12/09 0410772 422823 7279 87881 18279/1 10721/1 85 

79/02 0128349 971491 00349 81918 04809/1 19080/1 89 

12/3 919113 919113 98991 98991 111 01117/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         198 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان خمینی شهرجدول عمر مردان  -13-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

48/71 7148010 38971 0447 011111 10447/1 10499/1 9 

13/71 7443471 939111 271 38119 11281/1 11171/1 1 

81/70 7111329 431811 209 38278 11221/1 11144/1 5 

31/99 9191180 483892 030 38192 11031/1 11193/1 19 

18/92 9171217 488191 942 37870 11943/1 11171/1 15 

28/17 1189793 489113 449 37123 11414/1 11130/1 29 

14/12 1011243 484918 490 37189 11444/1 11183/1 25 

79/47 4901320 482098 498 39911 11484/1 11137/1 89 

38/42 4099849 473108 133 39087 11929/1 11021/1 85 

29/98 9914441 471311 881 31188 11320/1 11081/1 89 

17/99 9078723 471201 0444 34718 10124/1 11917/1 85 

11/23 2718821 490174 2279 39294 12497/1 11439/1 59 

70/24 2248039 449149 9907 31330 19371/1 11801/1 55 

99/21 0812282 424103 1294 87974 19121/1 10241/1 89 

73/09 0978123 932789 7198 82001 13081/1 10303/1 85 

29/09 389719 948091 01989 74172 09327/1 12389/1 89 

32/00 791149 791149 94087 94087 111 18931/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 195                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان خمینی شهر زنانجدول عمر  -13-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

47/78 7849988 33121 0197 011111 10197/1 10178/1 9 

90/78 7747977 931277 082 38399 11084/1 11149/1 1 

41/74 7912981 439117 33 38710 11011/1 11121/1 5 

19/93 9818877 439110 84 38912 11181/1 11107/1 19 

18/94 9991891 432120 098 38198 11041/1 11128/1 15 

97/13 1879944 430989 037 38491 11211/1 11141/1 29 

78/14 1980981 431131 241 38294 11241/1 11143/1 25 

30/43 4830019 483292 918 37339 11901/1 11199/1 89 

19/41 4410312 487423 424 37981 11494/1 11187/1 85 

21/41 9304199 484894 991 37290 11919/1 11090/1 89 

11/91 9423809 481791 0124 39929 10191/1 11209/1 85 

81/91 2343247 474932 0119 31912 10928/1 11928/1 59 

92/29 2471028 494721 2971 34149 12121/1 11100/1 55 

34/20 2101897 443898 9984 30970 14103/1 11803/1 89 

71/07 0190973 421338 9199 87387 19834/1 10424/1 85 

87/09 0099898 987081 3973 80321 00809/1 12111/1 89 

27/00 804920 804920 72240 72240 111 18870/1  85+ 

  

  

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         198 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان خوانسارجدول عمر مردان  -29-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

22/74 7420939 38719 0918 011111 10918/1 10971/1 9 

24/74 7922341 934029 081 38942 11088/1 11147/1 1 

97/71 9328804 430312 099 38417 11091/1 11127/1 5 

47/91 9499890 430998 009 38924 11001/1 11129/1 19 

14/91 1341129 431108 291 38200 11241/1 11148/1 15 

98/11 1411111 483131 929 37379 11923/1 11199/1 29 

81/11 4391301 487488 902 37919 11903/1 11194/1 25 

10/49 4478429 481871 941 37940 11914/1 11170/1 89 

09/40 9332119 489839 491 39339 11473/1 11139/1 85 

91/99 9118999 481391 741 39190 11772/1 11011/1 89 

90/90 9127714 471891 0919 31789 10409/1 11281/1 85 

12/27 2110893 499734 2992 34491 12110/1 11119/1 59 

91/22 2181141 411891 4049 32198 14111/1 11303/1 55 

13/08 0994081 424119 9123 87324 17429/1 10198/1 89 

89/04 0213980 989930 3398 80931 02247/1 12138/1 85 

19/00 821331 929412 04074 70427 03844/1 14982/1 89 

78/8 112198 112198 17219 17219 111 00939/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 198                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان خوانسار زنانجدول عمر  -21-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

90/78 7891808 33994 707 011111 11707/1 11722/1 9 

08/78 7790489 939304 87 33289 11188/1 11122/1 1 

24/74 7994193 431819 11 33031 11111/1 11101/1 5 

28/93 9898709 431991 41 33049 11141/1 11118/1 19 

90/94 9979189 431972 93 33019 11171/1 11104/1 15 

91/13 1877709 434328 013 33197 11001/1 11122/1 29 

40/14 1982781 434913 098 38328 11041/1 11128/1 25 

48/43 4888479 439108 089 38731 11081/1 11197/1 89 

17/44 4934318 432933 279 38917 11281/1 11119/1 85 

93/93 9312113 431902 490 38990 11493/1 11134/1 89 

89/94 9400348 487401 819 37871 11872/1 11071/1 85 

04/91 2324192 480882 0937 37107 10441/1 11231/1 59 

11/21 2442911 472800 2917 31921 12409/1 11488/1 55 

00/20 0393841 417349 9732 39902 14194/1 11828/1 89 

83/09 0100837 492099 9800 83120 17918/1 10179/1 85 

11/09 0173794 987091 00489 82701 09887/1 12397/1 89 

72/3 932138 932138 70229 70229 111 01284/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         193 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان خور و بیابانکجدول عمر مردان  -22-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

24/79 7924091 33200 841 011111 11841/1 11812/1 9 

83/71 7124314 939402 87 33011 11188/1 11122/1 1 

39/70 7028142 431093 73 33198 11181/1 11109/1 5 

10/97 9999419 434798 93 38388 11171/1 11104/1 19 

19/92 9098994 434218 048 38303 11011/1 11191/1 15 

01/17 1944977 439913 212 38770 11211/1 11140/1 29 

29/12 1010108 432994 032 38198 11031/1 11193/1 25 

99/47 4918914 430979 200 38979 11201/1 11149/1 89 

41/42 4097280 431099 233 38091 11911/1 11190/1 85 

17/97 9977048 488031 118 37899 11103/1 11014/1 89 

71/92 9088317 484147 0118 37918 10191/1 11218/1 85 

17/28 2714401 477112 0877 39910 10348/1 11939/1 59 

17/29 2229818 494979 9123 34474 19799/1 11791/1 55 

98/03 0792482 440421 1787 31341 19999/1 10900/1 89 

10/01 0920117 414919 3248 81017 01813/1 12287/1 85 

18/02 309710 947091 09794 71301 08132/1 19319/1 89 

09/3 193140 193140 92079 92079 111 01307/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 193                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان خور و بیابانک زنانجدول عمر  -28-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

84/74 7489112 38171 0181 011111 10181/1 10918/1 9 

14/71 7984392 939100 213 38401 11294/1 11199/1 1 

29/70 9330320 431447 092 38019 11091/1 11127/1 5 

99/99 9110474 483894 009 38129 11001/1 11129/1 19 

41/90 9100941 483092 080 37300 11081/1 11197/1 15 

10/19 1122117 488122 294 37791 11271/1 11114/1 29 

91/10 1194481 489199 990 37499 11993/1 11198/1 25 

82/49 4147343 484990 427 37091 11493/1 11188/1 89 

12/42 4199288 482092 188 39713 11918/1 11022/1 85 

29/97 9180029 478119 881 39021 11320/1 11081/1 89 

18/92 9012179 472879 0428 31291 10111/1 11912/1 85 

19/28 2923938 499340 2034 39817 12993/1 11479/1 59 

94/29 2091719 411299 9999 30909 19970/1 11747/1 55 

44/03 0701431 423099 1241 88243 11398/1 10220/1 89 

11/01 0289929 931420 8119 89113 01249/1 12010/1 85 

39/00 831312 940323 09192 74119 07192/1 19821/1 89 

39/8 148374 148374 90442 90442 111 00032/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         119 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان دهاقانجدول عمر مردان  -28-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

31/71 7134998 33041 308 011111 11308/1 11329/1 9 

91/71 7431439 939139 33 33182 11011/1 11121/1 1 

72/70 7133411 434714 84 38389 11181/1 11107/1 5 

78/99 9914939 434913 74 38833 11171/1 11101/1 19 

89/90 9001987 439719 099 38821 11091/1 11199/1 15 

39/19 1909994 432799 222 38992 11221/1 11141/1 29 

11/12 1029898 430979 200 38441 11201/1 11149/1 25 

09/47 4992031 431187 290 38223 11291/1 11147/1 89 

29/42 4040913 483241 929 37338 11923/1 11199/1 85 

93/97 9912993 487017 140 37971 11114/1 11000/1 89 

13/92 9091200 489918 0118 37094 10131/1 11203/1 85 

30/27 2980319 479102 0347 39179 12129/1 11413/1 59 

49/29 2211830 492490 9920 34023 19847/1 11789/1 55 

29/03 0749491 498377 1831 31118 19104/1 10949/1 89 

42/01 0914489 410919 3919 84909 00117/1 12990/1 85 

11/02 319027 949983 09819 71217 08941/1 14107/1 89 

01/3 113498 113498 90410 90410 111 01384/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 111                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان دهاقان زنانجدول عمر  -25-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

72/79 7972011 38399 0023 011111 10023/1 10040/1 9 

91/79 7179083 931193 099 38870 11098/1 11142/1 1 

72/72 7078021 439912 83 38711 11131/1 11108/1 5 

73/97 9984808 432839 74 38909 11171/1 11101/1 19 

84/92 9030322 432429 029 38142 11021/1 11121/1 15 

30/17 1933439 430994 082 38403 11081/1 11197/1 29 

10/19 1217892 431999 290 38297 11291/1 11147/1 25 

09/48 4707033 483921 238 38117 11911/1 11190/1 89 

27/49 4227874 487141 423 37718 11493/1 11188/1 85 

41/98 9741994 484818 993 37273 11988/1 11098/1 89 

71/99 9211479 481448 0094 39901 10074/1 11299/1 85 

17/23 2771128 479241 0734 31479 10873/1 11973/1 59 

17/24 2910788 490890 2841 39982 19192/1 11901/1 55 

21/21 0893327 449823 4190 31842 14388/1 10120/1 89 

08/09 0939138 409341 7931 89900 18309/1 10813/1 85 

43/02 382018 994419 02911 78901 01713/1 19983/1 89 

92/3 907711 907711 99299 99299 111 01727/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         112 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان سمیرمجدول عمر مردان  -28-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

11/79 7914943 38091 2189 011111 12189/1 12029/1 9 

00/74 7219103 931911 422 37307 11490/1 11018/1 1 

42/71 9891898 489781 277 37431 11281/1 11117/1 5 

92/91 9973188 481114 299 37207 11241/1 11148/1 19 

77/91 1839184 489349 420 39384 11494/1 11187/1 15 

12/19 1413998 480441 199 39199 11189/1 11007/1 29 

94/10 4328037 478920 111 39111 11178/1 11009/1 25 

92/49 4443179 471744 913 31441 11998/1 11028/1 89 

31/40 9379899 472942 771 34899 11807/1 11094/1 85 

29/97 9110430 497989 0027 34190 10038/1 11240/1 89 

94/92 9199818 491199 0779 32394 10318/1 11981/1 85 

29/28 2179242 443443 2742 30090 19117/1 11901/1 59 

12/24 2029739 492221 4299 88403 14730/1 11381/1 55 

13/21 0930179 419119 9094 84089 17287/1 10113/1 89 

49/09 0281171 993780 8991 78143 00139/1 12942/1 85 

03/09 301231 908344 00728 93983 09310/1 19977/1 89 

94/01 139949 139949 17992 17992 111 13993/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 118                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان سمیرم زنانجدول عمر  -28-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

74/79 7979100 38978 0800 011111 10800/1 10840/1 9 

01/77 7171010 930217 908 38083 11991/1 11018/1 1 

99/79 7089881 489314 981 37170 11983/1 11178/1 5 

30/98 9939380 481008 991 37030 11944/1 11193/1 19 

04/94 9200879 489089 413 39819 11474/1 11131/1 15 

49/13 1728713 481177 180 39937 11919/1 11020/1 29 

78/14 1248298 477419 994 31809 11939/1 11093/1 25 

04/11 4771821 479309 718 31012 11737/1 11091/1 89 

12/41 4239311 493791 309 34934 11371/1 11031/1 85 

34/41 9827289 494900 0092 39478 10249/1 11211/1 89 

49/99 9992812 417313 0193 32909 10997/1 11999/1 85 

11/92 2311192 443001 0333 31778 12212/1 11441/1 59 

99/27 2419018 497710 2139 88773 12324/1 11139/1 55 

42/29 2108791 422744 9440 89084 19339/1 11804/1 89 

23/03 0139934 412144 4704 82742 11937/1 10070/1 85 

91/01 0034404 974873 9423 78123 18241/1 10701/1 89 

72/09 0037291 0037291 70133 70133 111 11381/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         118 

 
 

 

 1835سال  – شاهین شهر و میمهشهرستان جدول عمر مردان  -23-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

12/72 7210974 38249 0343 011111 10343/1 10384/1 9 

41/72 7019490 930478 910 38110 11917/1 11177/1 1 

99/98 9700319 488247 211 37743 11211/1 11140/1 5 

81/99 9229719 487921 070 37143 11071/1 11191/1 19 

30/18 1799987 489091 990 37973 11993/1 11198/1 15 

01/14 1211212 484092 411 37148 11493/1 11134/1 29 

94/43 4799021 480819 448 39139 11494/1 11139/1 25 

19/44 4284297 473108 433 39041 11103/1 11014/1 89 

78/93 9814743 479984 918 31949 11988/1 11098/1 85 

14/91 9928191 472918 0109 34388 10171/1 11201/1 89 

93/91 2811417 491889 0742 39372 10814/1 11974/1 85 

30/21 2983170 414121 2831 32291 19093/1 11997/1 59 

99/20 0391149 491182 4813 83991 11989/1 10014/1 55 

74/07 0433494 411184 7913 84129 18947/1 10812/1 89 

07/04 0139881 991342 01981 77207 09890/1 12313/1 85 

12/00 792398 237884 04128 99197 20894/1 14877/1 89 

99/8 491114 491114 12113 12113 111 00311/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 115                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان شاهین شهر و میمه زنانجدول عمر  -23-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

11/79 7911277 38229 0339 011111 10339/1 12123/1 9 

11/74 7212110 930197 931 38117 11419/1 11010/1 1 

23/71 9890104 487137 081 37902 11031/1 11198/1 5 

42/91 9979407 489717 010 37427 11011/1 11190/1 19 

12/91 1889991 481811 248 37279 11211/1 11110/1 15 

99/11 1411819 484287 918 37128 11993/1 11174/1 29 

89/11 4309198 482283 493 39971 11414/1 11130/1 25 

18/49 4494273 473811 142 39290 11199/1 11009/1 89 

99/40 9314424 479791 721 31983 11717/1 11012/1 85 

92/99 9477939 472984 0144 34394 10133/1 11220/1 89 

11/92 9111913 491814 0902 39321 10709/1 11949/1 85 

10/27 2193411 411831 2421 32918 12927/1 11192/1 59 

08/29 2189199 441314 9998 83889 14147/1 11821/1 55 

11/03 0942900 408914 1184 89241 19471/1 10991/1 89 

08/01 0224917 982844 8828 81990 01341/1 12919/1 85 

70/00 840499 927332 09210 70892 08447/1 14141/1 89 

77/8 109470 109470 18180 18180 111 00413/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         118 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان شهرضاجدول عمر مردان  -89-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

91/71 7191999 33109 0191 011111 10191/1 10179/1 9 

09/71 7499914 931428 091 38391 11092/1 11199/1 1 

29/70 7141329 439790 014 38814 11011/1 11120/1 5 

99/99 9147094 439281 83 38711 11131/1 11108/1 19 

93/90 9119884 432990 087 38902 11031/1 11198/1 15 

11/19 1190212 430438 219 38424 11291/1 11112/1 29 

94/10 1193711 431294 241 38093 11211/1 11111/1 25 

77/49 4173120 488371 293 37324 11271/1 11111/1 89 

83/40 4131110 487400 971 37911 11973/1 11179/1 85 

14/97 9919041 481193 900 37284 11928/1 11029/1 89 

21/92 9008011 481799 0013 39979 10033/1 11240/1 85 

90/27 2997994 472877 2181 31101 12089/1 11440/1 59 

07/29 2094417 418118 9739 39423 14199/1 11828/1 55 

19/03 0711311 494170 9002 83999 19803/1 10418/1 89 

29/01 0270873 931919 3198 89120 00411/1 12421/1 85 

81/00 879129 999782 09393 79319 08843/1 14093/1 89 

33/8 193744 193744 91104 91104 111 00003/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 118                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان شهرضا زنانجدول عمر  -81-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

89/78 7889014 33978 993 011111 11993/1 11979/1 9 

99/78 7789779 937097 71 33990 11179/1 11103/1 1 

42/74 7989998 439097 41 33219 11141/1 11113/1 5 

41/93 9831470 431319 41 33200 11141/1 11118/1 19 

48/94 9934101 431718 94 33070 11191/1 11109/1 15 

12/13 1838817 431910 33 33017 11011/1 11121/1 29 

18/14 1419119 434799 023 33118 11091/1 11129/1 25 

94/43 4318779 439383 079 38873 11071/1 11191/1 89 

79/44 4404784 432340 219 38719 11291/1 11112/1 85 

84/93 9320849 430299 497 38411 11444/1 11183/1 89 

11/91 9491181 488219 821 38109 11897/1 11098/1 85 

27/91 2342974 482878 0947 37039 10989/1 11273/1 59 

99/21 2413439 474184 2247 31841 12941/1 11474/1 55 

20/20 0381402 413173 9714 39138 19318/1 11819/1 89 

37/09 0121899 494238 9710 83834 17411/1 10149/1 85 

02/09 0130191 983893 00971 89039 09974/1 12308/1 89 

77/3 710939 710939 70807 70807 111 01291/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         113 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان فریدنجدول عمر مردان  -82-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

37/70 7039389 38290 0399 011111 10399/1 10338/1 9 

40/72 7138710 930424 910 38197 11917/1 11177/1 1 

99/98 9717927 488073 211 37799 11211/1 11140/1 5 

79/99 9203048 487219 070 37199 11071/1 11191/1 19 

87/18 1790831 489198 990 37991 11993/1 11198/1 15 

19/14 1241827 484114 491 37191 11474/1 11131/1 29 

90/43 4790779 480710 419 39171 11493/1 11134/1 25 

19/44 4281122 473932 119 39022 11124/1 11011/1 89 

71/93 9811991 479199 992 31903 11939/1 11093/1 85 

10/91 9924131 472429 0121 34319 10181/1 11207/1 89 

99/91 2810998 491913 0710 39390 10894/1 11979/1 85 

88/21 2989113 414243 2317 32081 19014/1 11941/1 59 

94/20 0390791 491240 4822 83279 11412/1 10018/1 55 

72/07 0439103 411097 7921 84410 18974/1 10818/1 89 

01/04 0130912 991497 01938 77021 09870/1 12398/1 85 

11/00 791301 237902 04199 99427 20882/1 14883/1 89 

99/8 499919 499919 10832 10832 111 00398/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 113                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان فریدن زنانجدول عمر  -88-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

33/79 7938907 38910 0849 011111 0849/1 10874/1 9 

97/74 7911299 930794 941 38017 11910/1 11188/1 1 

99/71 9318112 488941 099 37802 11071/1 11194/1 5 

71/91 9403817 487883 097 37949 11041/1 11128/1 19 

89/91 1390398 487127 224 37113 11291/1 11149/1 15 

37/11 1444340 481919 921 37281 11994/1 11197/1 29 

01/10 4313288 489892 412 39391 11404/1 11189/1 25 

91/49 4471419 480134 110 39118 11103/1 11014/1 89 

18/40 9339892 478931 971 39118 11719/1 11040/1 85 

81/99 9101097 474927 382 31989 10191/1 11217/1 89 

20/92 9141141 498409 0149 34411 10997/1 11991/1 85 

71/27 2172024 418827 2941 32814 12121/1 11101/1 59 

91/29 2009238 444949 9140 31104 19309/1 11737/1 55 

03/03 0998312 422248 1491 89379 19277/1 10239/1 89 

23/01 0249714 987417 8709 80109 01983/1 12243/1 85 

81/00 813237 999197 09081 72811 08000/1 19313/1 89 

89/8 129291 129291 13901 13901 111 00928/1  85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         129 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان فریدونشهرجدول عمر مردان  -88-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

87/79 7987089 33910 932 011111 11932/1 11937/1 9 

40/79 7187899 937138 19 33918 11119/1 11104/1 1 

41/72 7031794 439000 91 33212 11191/1 11102/1 5 

43/97 9934929 431829 11 33032 11111/1 11100/1 19 

19/92 9038738 431413 024 33098 11021/1 11121/1 15 

91/17 1719983 434918 098 33104 11071/1 11194/1 29 

71/12 1218790 439891 018 38849 11091/1 11192/1 25 

78/47 4704839 439129 079 38988 11071/1 11191/1 89 

89/42 4220879 432118 249 38101 11211/1 11111/1 85 

39/97 9723894 431984 492 38293 11493/1 11188/1 89 

00/99 9293481 487039 310 37898 11320/1 11081/1 85 

93/28 2712284 481828 0790 39399 10789/1 11991/1 59 

89/29 2270419 498483 9941 31211 19113/1 11709/1 55 

99/03 0812397 449914 1110 30891 19149/1 10249/1 89 

70/01 0919999 401792 3109 89904 01441/1 12031/1 85 

29/02 341990 914198 09182 77238 07170/1 19890/1 89 

28/3 130134 130134 99709 99709 111 01773/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 121                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان فریدونشهر زنانجدول عمر  -85-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

97/73 7397028 33482 111 011111 11111/1 11118/1 9 

80/78 7897949 937940 19 33441 11119/1 11104/1 1 

89/74 7441111 439813 91 33983 11191/1 11117/1 5 

88/93 9349041 439938 91 33914 11191/1 11119/1 19 

31/94 9449448 439113 11 33921 11111/1 11101/1 15 

39/13 1343398 439083 73 33271 11181/1 11109/1 29 

38/14 1419711 431791 014 33039 11011/1 11120/1 25 

19/11 4318121 431092 093 33130 11041/1 11128/1 89 

01/41 4492888 434299 207 38319 11221/1 11144/1 85 

03/41 9398922 432821 973 38791 11984/1 11177/1 89 

94/91 9471739 431002 741 38919 11712/1 11010/1 85 

13/91 2381981 481214 0297 37909 10298/1 11211/1 59 

34/21 2111490 477013 2131 39978 12079/1 11493/1 55 

49/20 2129920 499101 9431 34284 19712/1 11719/1 89 

08/07 0113819 493441 9498 31734 17130/1 10491/1 85 

28/09 0021999 939949 00013 84919 09071/1 12819/1 89 

88/3 724129 724129 79249 79249 111 01007/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         122 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان فالورجانجدول عمر مردان  -88-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

03/79 7908927 33033 813 011111 11813/1 11899/1 9 

81/71 7103423 939917 87 33040 11188/1 11122/1 1 

30/70 7029172 431170 73 33114 11181/1 11109/1 5 

37/99 9928110 434711 93 38371 11171/1 11104/1 19 

10/92 9099912 434078 019 38311 11011/1 11190/1 15 

01/17 1993029 439219 217 38712 11201/1 11142/1 29 

22/12 1041871 432294 037 38141 11211/1 11141/1 25 

92/47 4919999 430203 209 38948 11221/1 11144/1 89 

42/42 4092407 483311 914 38092 11901/1 11192/1 85 

14/97 9972492 487383 102 37828 11124/1 11011/1 89 

72/92 9084479 484909 0107 37909 10141/1 11201/1 85 

14/28 2711090 477290 0831 39233 10399/1 11939/1 59 

11/29 2222833 494102 9141 34413 19711/1 11794/1 55 

99/03 0718887 441370 1818 31894 19932/1 10907/1 89 

43/01 0907309 419733 3297 81119 01831/1 12231/1 85 

19/02 304008 949100 09711 71783 08042/1 19398/1 89 

01/3 197919 197919 92193 92193 111 01391/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 128                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان فالورجان زنانجدول عمر  -88-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

20/78 7820272 33213 811 011111 11811/1 11819/1 9 

84/77 7722109 939149 019 33211 11014/1 11129/1 1 

32/79 7921471 431999 13 33137 11191/1 11102/1 5 

37/98 9891094 431199 11 33197 11111/1 11101/1 19 

11/94 9991170 434741 84 38388 11181/1 11107/1 15 

11/13 1841921 434229 024 38314 11021/1 11121/1 29 

02/14 1949133 439129 018 38781 11091/1 11192/1 25 

21/43 4812179 432929 217 38922 11201/1 11142/1 89 

91/44 4913319 430972 911 38401 11901/1 11192/1 85 

49/93 9898180 483413 114 38000 11104/1 11019/1 89 

92/94 9973072 481391 313 37917 11390/1 11087/1 85 

32/23 2839217 481131 0473 39938 10123/1 11918/1 59 

94/21 2409002 471141 2403 31203 12141/1 11104/1 55 

39/21 0342197 411103 9341 32810 14210/1 11897/1 89 

74/09 0487147 428981 9339 88819 17879/1 10999/1 85 

34/02 0113092 982419 00970 80891 04217/1 19112/1 89 

94/3 979711 979711 71083 71083 111 01970/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         128 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان کاشانجدول عمر مردان  -83-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

78/74 7478012 38882 0200 011111 10200/1 10221/1 9 

71/74 7973221 934778 018 38783 11091/1 11141/1 1 

80/71 9384442 432818 008 38990 11021/1 11124/1 5 

31/91 9430189 432914 019 38102 11011/1 11120/1 19 

39/91 1333273 430192 200 38413 11201/1 11149/1 15 

13/19 1117707 431282 283 38038 11231/1 11113/1 29 

21/10 1107491 488843 273 37318 11281/1 11117/1 25 

93/49 4128189 487417 917 37991 11901/1 11199/1 89 

12/40 4140078 481998 408 37929 11423/1 11189/1 85 

93/99 9111141 482330 979 39311 11938/1 11041/1 89 

39/90 9172143 478902 0218 39223 10917/1 11299/1 85 

92/27 2134297 493899 2222 34370 12941/1 11479/1 59 

31/22 2024411 414987 9393 32743 14281/1 11879/1 55 

80/08 0993708 423284 9929 88773 17029/1 10479/1 89 

14/01 0241499 983433 3779 82419 00812/1 12113/1 85 

70/00 811394 991170 04190 72989 03949/1 14291/1 89 

83/8 121899 121899 18922 18922 111 00211/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 125                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان کاشان زنانجدول عمر  -83-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

84/71 7189997 38789 0991 011111 10991/1 10910/1 9 

89/71 7484810 934091 210 38991 11214/1 11110/1 1 

10/72 7131930 432110 018 38494 11001/1 11122/1 5 

13/97 9138941 430113 88 38919 11131/1 11108/1 19 

01/92 9017180 431337 047 38298 11011/1 11191/1 15 

24/17 1909189 431130 209 38021 11221/1 11144/1 29 

99/12 1021339 488898 274 37311 11281/1 11119/1 25 

11/47 4997021 487901 919 37990 11994/1 11179/1 89 

99/42 4043801 481217 111 37271 11104/1 11019/1 85 

87/97 9994918 482001 797 39771 11732/1 11013/1 89 

01/99 9082438 477002 0274 39113 10927/1 11297/1 85 

19/28 2711989 493182 0384 34791 12134/1 11429/1 59 

00/24 2299919 419137 9139 32710 19998/1 11978/1 55 

81/03 0773719 497117 4882 83911 11441/1 10007/1 89 

84/01 0942943 411240 8011 84779 13190/1 12111/1 85 

29/02 397418 919992 02728 79998 09912/1 19133/1 89 

09/3 189741 189741 99341 99341 111 01319/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         128 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان گلپایگانجدول عمر مردان  -89-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

37/71 7139398 33011 309 011111 11309/1 11320/1 9 

97/71 7437788 939002 33 33187 11011/1 11121/1 1 

74/70 7010979 434723 84 38388 11181/1 11107/1 5 

81/99 9919348 434999 74 38314 11171/1 11101/1 19 

81/90 9002904 439783 018 38891 11091/1 11192/1 15 

34/19 1908829 432807 222 38972 11221/1 11141/1 29 

17/12 1029113 430722 200 38411 11201/1 11149/1 25 

07/47 4994287 431991 290 38298 11291/1 11147/1 89 

28/42 4049912 483233 908 38118 11921/1 11191/1 85 

40/97 9914919 487242 199 37931 11143/1 11001/1 89 

91/92 9097001 489407 0114 37014 10181/1 11208/1 85 

39/27 2989939 479049 0349 39011 12122/1 11418/1 59 

41/29 2217110 492131 9909 34017 19897/1 11780/1 55 

27/03 0744391 493084 1881 31144 19111/1 10941/1 89 

42/01 0911779 410919 3943 84913 00144/1 12928/1 85 

10/02 314070 949371 09811 71901 08924/1 14102/1 89 

00/3 191210 191210 90101 90101 111 01381/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 
 



 128                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان گلپایگان زنانجدول عمر  -81-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

09/78 7802987 33240 821 011111 11821/1 11829/1 9 

77/77 7709449 939411 017 33081 11018/1 11127/1 1 

81/79 7909330 431208 13 33179 11191/1 11102/1 5 

31/98 9820779 434341 43 33104 11111/1 11101/1 19 

39/99 9929828 434927 84 38394 11181/1 11107/1 15 

38/18 1892210 434013 024 38881 11021/1 11121/1 29 

11/14 1998132 439931 099 38717 11091/1 11199/1 25 

04/43 4844937 432493 202 38134 11201/1 11149/1 89 

24/44 4912228 430089 904 38982 11921/1 11194/1 85 

97/93 9890141 483071 104 38198 11124/1 11011/1 89 

19/94 9970871 481993 329 37114 11349/1 11031/1 85 

87/23 2889219 473703 0437 39990 10143/1 11902/1 59 

91/21 2419487 471192 2444 31091 12193/1 11121/1 55 

83/21 0399421 414989 9381 32931 14234/1 11879/1 89 

70/09 0482142 427114 7198 88701 17399/1 10949/1 85 

30/02 0114488 980914 00701 80972 04944/1 19172/1 89 

92/3 979094 979094 93317 93317 111 01939/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         123 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان لنجانجدول عمر مردان  -82-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

77/74 7479774 38873 0201 011111 10201/1 10223/1 9 

93/74 7977831 934799 018 38781 11091/1 11141/1 1 

81/71 9389092 432893 008 38927 11021/1 11124/1 5 

83/91 9431234 432281 019 38113 11011/1 11120/1 19 

31/91 1338113 430149 200 38411 11201/1 11149/1 15 

18/19 1119499 431299 283 38034 11231/1 11113/1 29 

24/10 1109214 488890 273 37311 11281/1 11117/1 25 

97/49 4127979 487979 902 37929 11921/1 11194/1 89 

12/40 4193337 481134 408 37904 11423/1 11189/1 85 

98/99 9114412 482399 980 39839 11719/1 11040/1 89 

32/90 9170499 478244 0218 39201 10917/1 11299/1 85 

90/27 2139222 493717 2227 34318 12941/1 11474/1 59 

31/22 2029491 414183 9379 32790 14281/1 11874/1 55 

81/08 0998879 423070 9929 88718 17027/1 10474/1 89 

14/01 0293711 983993 3777 82492 00890/1 12100/1 85 

71/00 811999 923303 04194 72911 03918/1 14299/1 89 

88/8 121409 121409 18131 18131 111 00218/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 123                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان لنجان زنانجدول عمر  -88-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

07/79 7909193 38819 0217 011111 10217/1 10272/1 9 

09/79 7107709 934438 083 38749 11032/1 11148/1 1 

28/72 7029208 432121 33 38119 11011/1 11121/1 5 

91/97 9991933 432191 84 38411 11181/1 11107/1 19 

41/92 9098994 430197 098 38970 11041/1 11128/1 15 

43/17 1947137 431978 219 38299 11201/1 11142/1 29 

91/12 1019408 483129 211 38127 11291/1 11112/1 25 

79/47 4999839 488177 992 37779 11993/1 11198/1 89 

83/42 4078809 489019 472 37440 11484/1 11137/1 85 

18/98 9932709 489098 791 39393 11712/1 11010/1 89 

91/99 9213144 478984 0221 39241 10279/1 11219/1 85 

74/28 2790090 471949 0309 31101 12109/1 11417/1 59 

28/24 2291101 418113 9114 39011 19229/1 11911/1 55 

11/21 0810319 493172 4712 31139 11274/1 10180/1 89 

39/01 0992989 418472 7319 81944 13903/1 10347/1 85 

99/02 319300 917948 02183 77930 09297/1 19121/1 89 

21/3 139299 139299 94812 94812 111 01898/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         189 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان مبارکهجدول عمر مردان  -88-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

98/74 7498098 38818 0293 011111 10293/1 10219/1 9 

92/74 7993901 934913 092 38790 11094/1 11140/1 1 

74/71 9374911 432712 008 38133 11021/1 11124/1 5 

82/91 9480348 432048 019 38480 11011/1 11120/1 19 

83/91 1383811 430417 200 38978 11201/1 11149/1 15 

10/19 1438939 431009 234 38097 11911/1 11191/1 29 

07/10 1118277 488918 289 37879 11231/1 11118/1 25 

90/49 4103903 487080 907 37183 11924/1 11191/1 89 

49/40 4192498 481994 427 37272 11493/1 11188/1 85 

99/99 9147174 482913 931 39841 11709/1 11049/1 89 

87/90 9194409 477311 0279 39011 10927/1 11297/1 85 

29/27 2189109 493909 2248 34873 12993/1 11473/1 59 

89/22 2007219 414101 4114 32990 14929/1 11882/1 55 

77/08 0999088 428421 9992 88927 17073/1 10481/1 89 

10/01 0294799 988411 3818 82291 00329/1 12121/1 85 

98/00 849902 928891 04181 72419 03441/1 14289/1 89 

89/8 107447 107447 18970 18970 111 00280/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 181                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان مبارکه زنانجدول عمر  -85-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

14/77 7719307 33027 348 011111 11348/1 11319/1 9 

28/77 7914731 931884 090 33112 11092/1 11199/1 1 

98/79 7218317 434429 74 38322 11171/1 11101/1 5 

49/98 9794489 434183 13 38848 11191/1 11102/1 19 

47/99 9271934 439709 33 38788 11011/1 11121/1 15 

19/18 1779980 439137 048 38931 11011/1 11191/1 29 

92/19 1289189 432290 087 38142 11031/1 11198/1 25 

70/48 4730929 430080 210 38911 11211/1 11110/1 89 

89/49 4911042 483977 992 38014 11993/1 11174/1 85 

33/98 9801491 487939 171 37742 11188/1 11008/1 89 

21/94 9929170 489121 0100 37097 10141/1 11213/1 85 

19/23 2893147 477149 0922 39019 10987/1 11941/1 59 

33/24 2992110 499998 2913 34194 12791/1 11113/1 55 

92/21 0831892 411118 4202 30321 14182/1 11399/1 89 

48/09 0441821 420888 7909 87709 18941/1 10794/1 85 

74/02 0129399 974298 00388 81938 04300/1 19219/1 89 

11/3 943998 943998 98401 98401 111 01191/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         182 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان نائینجدول عمر مردان  -88-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

90/71 7190129 33112 0177 011111 10177/1 10188/1 9 

09/71 7492120 931980 091 38329 11092/1 11199/1 1 

29/70 7199941 439719 014 38732 11011/1 11120/1 5 

91/99 9142397 439222 83 38983 11131/1 11108/1 19 

99/90 9143701 432179 087 38911 11031/1 11198/1 15 

47/19 1117049 430441 219 38409 11291/1 11112/1 29 

90/10 1191712 431091 211 38017 11211/1 11110/1 25 

79/49 4171198 488871 274 37317 11281/1 11119/1 89 

89/40 4189999 487239 971 37999 11984/1 11177/1 85 

10/97 9133971 484837 909 37218 11999/1 11027/1 89 

29/92 9004479 481130 0098 39942 10218/1 11249/1 85 

13/27 2999882 472941 2133 31471 12038/1 11444/1 59 

01/29 2090297 418219 9802 39979 14189/1 11892/1 55 

10/03 0719194 499981 9028 83194 19842/1 10409/1 89 

20/01 0293948 934881 3184 89499 00487/1 12427/1 85 

84/00 874499 999243 09348 79812 08889/1 14048/1 89 

38/8 198204 198204 13314 13314 111 00091/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 188                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان نائین زنانجدول عمر  -88-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

31/79 7931299 33100 0178 011111 10178/1 10183/1 9 

73/79 7139211 931919 014 38322 11019/1 11193/1 1 

30/72 7211319 439928 84 38798 11181/1 11107/1 5 

37/97 9717921 439249 93 38984 11171/1 11104/1 19 

10/99 9204173 432811 008 38901 11021/1 11124/1 15 

13/18 1720273 432179 072 38439 11071/1 11191/1 29 

08/19 1223219 430019 209 38924 11221/1 11144/1 25 

23/48 4798019 483898 284 38018 11231/1 11118/1 89 

49/49 4248291 488094 401 37824 11403/1 11184/1 85 

91/98 9791170 481133 940 37404 11918/1 11092/1 89 

84/99 9274472 480993 0012 39779 10093/1 11223/1 85 

21/23 2739099 474929 0749 31970 10821/1 11998/1 59 

93/24 2908817 499291 2771 39321 12314/1 11133/1 55 

99/21 0811177 441184 4442 30011 14874/1 11337/1 89 

29/09 0413339 409089 7130 89718 18711/1 10824/1 85 

19/02 339801 997071 02243 73007 01482/1 19999/1 89 

97/3 929991 929991 99898 99898 111 01970/1  85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1835سال  های استان اصفهانامید به زندگی شهرستانجدول عمر و                         188 

 
 

 

 1835سال  – شهرستان نجف آبادجدول عمر مردان  -83-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

13/77 7718771 38382 0011 011111 10011/1 10000/1 9 

34/79 7913739 931078 078 38311 11081/1 11141/1 1 

18/79 7204904 439093 078 38722 11081/1 11199/1 5 

20/98 9720442 432903 092 38141 11091/1 11199/1 19 

92/99 9223003 430209 911 38982 11911/1 11190/1 15 

11/18 1797310 483489 977 38189 11984/1 11177/1 29 

72/19 1248493 487923 990 37719 11993/1 11174/1 25 

31/48 4791822 481732 984 37941 11934/1 11173/1 89 

13/44 4271192 489991 438 39390 11104/1 11019/1 85 

91/93 9730441 481911 741 39499 11772/1 11011/1 89 

13/94 9901319 471972 0271 31708 10992/1 11298/1 85 

12/91 2891104 497101 2149 34449 12099/1 11497/1 59 

99/21 2998994 414940 9233 32411 19171/1 11729/1 55 

48/20 0304199 494278 4789 83012 11970/1 10012/1 89 

19/07 0481349 411420 9819 84909 18090/1 10930/1 85 

83/09 0179974 994890 3419 77491 02219/1 12130/1 89 

22/09 833974 833974 98118 98118 111 17192/1 85+ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 185                                               اصفهان     های استانفصل پنجم: جدول عمر شهرستان

 
 

 

 1835سال  –شهرستان نجف آباد زنانجدول عمر  -83-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

11/73 7311130 33181 0111 011111 10111/1 10113/1 9 

81/78 7819103 931148 082 33111 11084/1 11149/1 1 

33/74 7401443 439892 014 38808 11011/1 11120/1 5 

17/71 9309909 439910 83 38701 11131/1 11108/1 19 

09/91 9429293 432739 049 38929 11041/1 11123/1 15 

22/91 1391438 430341 037 38489 11211/1 11141/1 29 

99/11 1498174 431841 241 38289 11211/1 11111/1 25 

47/11 4347719 483498 918 38140 11901/1 11199/1 89 

92/41 4418918 487994 424 37792 11494/1 11187/1 85 

81/41 9371983 481183 929 37918 11949/1 11023/1 89 

11/99 9481931 480170 0101 39982 10141/1 11201/1 85 

40/90 9114783 474840 0101 31972 10178/1 11908/1 59 

87/29 2191073 491104 2279 34092 12407/1 11483/1 55 

47/22 2191197 410403 9497 30889 19779/1 11798/1 89 

21/08 0904297 423091 1991 88403 19998/1 10902/1 85 

92/04 0089091 939949 8882 82783 01728/1 12218/1 89 

00/02 834312 834312 79317 79317 111 18213/1  85+ 
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 1835سال  – شهرستان نطنزجدول عمر مردان  -59-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

89/71 7181943 33021 340 011111 11340/1 11343/1 9 

18/71 7489124 931339 019 33113 11014/1 11129/1 1 

91/70 7131192 434113 83 38319 11131/1 11108/1 5 

72/99 9131372 434093 73 38897 11181/1 11109/1 19 

77/90 9010899 439171 099 38788 11091/1 11199/1 15 

89/19 1918294 432174 227 38921 11291/1 11149/1 29 

33/10 1001931 430419 209 38933 11221/1 11144/1 25 

01/47 4924294 431999 241 38089 11241/1 11143/1 89 

20/42 4099310 488343 928 37342 11994/1 11197/1 85 

94/97 9944312 489894 111 37901 11194/1 11009/1 89 

14/92 9018007 482328 0172 37191 10011/1 11222/1 85 

87/27 2971031 471144 0393 31332 12110/1 11404/1 59 

93/29 2033949 490848 9944 34124 19879/1 11783/1 55 

29/03 0797738 498219 1391 31981 19190/1 10919/1 89 

93/01 0233141 411419 3930 84411 00021/1 12941/1 85 

38/00 833132 942949 09829 71191 08421/1 14191/1 89 

13/3 119443 119443 90294 90294 111 00114/1 85+ 
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 1835سال  –شهرستان نطنز زنانجدول عمر  -51-5جدول 

e(x) T(x) L(x,n) d(x,n) l(x) q(x,n) m(x,n) Age 

97/77 7799749 33009 313 011111 11313/1 11398/1 9 

42/77 7997927 931897 090 33140 11092/1 11199/1 1 

12/79 7270731 434977 93 38301 11171/1 11104/1 5 

17/98 9777409 434111 13 38840 11191/1 11102/1 19 

90/99 9289918 439973 33 38780 11011/1 11121/1 15 

97/18 1783973 439199 048 38989 11011/1 11191/1 29 

71/19 1239901 432229 087 38191 11031/1 11198/1 25 

81/48 4814983 430018 249 38948 11211/1 11111/1 89 

37/49 4909292 483973 917 38012 11994/1 11179/1 85 

02/93 9829112 487423 191 37741 11178/1 11009/1 89 

99/94 9999029 489912 382 37073 10101/1 11219/1 85 

91/23 2812472 477992 0171 39037 10998/1 11991/1 59 

01/21 2971001 497297 2142 34922 12989/1 11144/1 55 

72/21 0317849 411334 4022 32181 14477/1 11304/1 89 

19/09 0419811 429494 7080 87318 18091/1 10939/1 85 

73/02 0199401 979118 00819 81777 04978/1 19043/1 89 

19/3 919318 919318 98321 98321 111 01432/1  85+ 
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 یمعرف MORTPAK 

 و ساخت جدول عمر ها سازی دادهآماده 

 

 MORTPAK1معرفی 

گیری مرگ و میر افزاری سازمان ملل برای اندازهتحت ویندوز، بسته نرم MORTPAKافزار نرم

های گیریبرای اندازه MORTPAKافزار های نرمبسته در کشورهای در حال توسعه است.

ای در ( در سطح گستردهDos)تحت 8811ها در سال شناختی از زمان عرضه آنجمعیت

یافته مورد استفاده قرار گرفته است. و توسعه موسسات تحقیقاتی در کشورهای در حال توسعه

بینی جمعیت، ساخت برنامه کاربردی در حوزه پیش 81( شامل 3002) MORTPAK4افزار نرم

های مرگ و میر، برآورد غیرمستقیم باروری و مرگ جمعیت ثابت و جدول عمر، هموارسازی داده

ای سنی و جامعیت سرشماری است. این ههای غیرمستقیم برای ارزیابی توزیعو میر و سایر روش

یافته های تعمیمهای عمر مدل سازمان ملل و معادلههایی که جدولافزاری تکنیکبسته نرم

افزار اولین نسخه کند. نسخه تحت ویندوز این نرمکنند، ترکیب میجمعیت ثابت را استفاده می

های سبک کاربرگ، )صفحه کامل داده افزار، باهای میانجی کمکی است. نرماین برنامه با پنجره

تر کند و وابستگی به یک راهنما را کمای استفاده میهای محاورهورودی( که از محیط ریزرایانه

 سازد ساخته شده است.می

شده و هم اکنون در سطح وسیعی در تحلیل  تر به خوبی آزمونافزاری پیشاین بسته نرم

توسعه و موسسات تحقیقاتی در این کشورها استفاده های مربوط به کشورهای در حال داده

  شود.می

 

 

 

                                                           
1-  MortPak is a software package for demographic measurement in developing 

countries, with special emphasis on mortality measurement. 
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 و ساخت جدول عمر ها سازی دادهآماده
 توان از دو روش استفاده کرد:به طورکلی در ساخت جدول عمر می

 های ثبتی فوت و اطالعات ساختار جمعیتی سرشماری استروشی که مبتنی بر داده. 

  مستقیم احتمال مرگ و میر و استفاده از جداول عمر که مبتنی بر محاسبه غیرروشی

 الگو است. 

 

  :های اصلی برای محاسبه جدول عمر به روش مستقیمگام

  .ارزیابی و اصالح اطالعات جمعیت برگرفته از سرشماری -8

  .های فوتارزیابی و اصالح داده -3

  .های مرگ و میر مشاهده شدهمحاسبه میزان -2

 .های مرگ و میر مشاهده شده به احتمال مرگ و میرتبدیل میزان -4

 .هموارسازی احتمال مرگ و میر ویژه سنی -5

 .MORTPAKافزار ساخت جدول عمر با استفاده از نرم -6

 

 جمعیت برگرفته از سرشماری: ارزیابی و اصالح اطالعات گام اول

 قابل توجه است:ل عمر از دو منظر ت جدوها برای ساخهای سرشماریارزیابی داده 

 ارزیابی پوشش سرشماری و ارزیابی گزارش سن و جنس و مطالعه اشتباه در گزارش سن.        

 توان از روش هیل که با هدف ارزیابی به منظور ارزیابی و اصالح پوشش سرشماری می

ثبتی مرگ و میر توسعه داده شده است، استفاده نمود. در روش پوشش سرشماری و کم

پوششی یک سرشماری در مقایسه با سرشماری دوم ارزیابی و درصد کمهیل پوشش 

 MORTPAKافزار شود. ارزیابی پوشش سرشماری به روش هیل در نرمبرآورد می

 قابل دسترسی است.     CENCTطراحی شده است که تحت عنوان کاربرد 
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  افزار نرمخروجی بنابراین در وهله اول، با انتخاب گروه سنی مورد نظر درMORTPAK 

و با تقسیم تعداد  شدهمقایسه با سرشماری اول استخراج  میزان پوشش سرشماری دوم در

افزار، جمعیت از نظر نرمخروجی جمعیت هر گروه سنی بر مقدار پوشش ارایه شده در 

در  CENCTگردد. به منظور انجام این کار از روش پوشش سرشماری اصالح می

 :  گردداستفاده می MORTPAKافزار نرم
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 های سرشماری به دالیلی مانند ترجیح رقمی، ترجیح اعداد منتهی به ارقام توزیع سنی داده

خانوار  خاصی مانند صفر و یا پنج و یا عدم اطالع فرد پاسخگو از سن دقیق تمام اعضای

های سرشماری از نظر توزیع سنی، تواند از واقعیت فاصله بگیرد. برای ارزیابی دادهمی

شود. مقادیر بزرگ این های مختلفی مانند شاخص ویپل و یا مایرز استفاده میشاخص

ها به معنای آن است که افراد بیشتری سن خود را به نادرست، منتهی به ارقام شاخص

تر باشد، نشان از صحت بیشتر گزارش د. هرچه این ارقام کوچکدهنخاصی گزارش می

سن افراد دارد. گزارش سن اگر با استفاده از مدارک شناسائی قانونی مانند شناسنامه و یا 

سازی خوردار خواهد شد. به منظور هموارکارت شناسایی ملی باشد از صحت بیشتری بر

لل، روش میانگین متحرک استفاده های سازمان مجمعیت به تفکیک گروه سنی از روش

 شود. می

 شماری های سرشماری نیز باید قبل از استفاده مورد ارزیابی قرار گیرد. کمتوزیع جنسی داده

تواند توزیع جنسی جمعیت سرشماری را متفاوت از یک جنس نسبت به جنس دیگر می
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ن و مقایسه آن توزیع جنسی مورد انتظار نشان دهد. نسبت جنسی محاسبه شده در هر س

شماری را در هر سن، البته نسبت به بیش /شماریمقدار کم، با نسبت جنسی مورد انتظار

دست هتوان با استفاده از تفاوت نسبت جنسی بدهد. از این رو میدیگر، نشان میجنس 

 آمده از نسبت جنسی مورد انتظار به اصالح و هموارسازی توزیع جنسی جمعیت اقدام نمود. 

 

 های فوتدوم: ارزیابی و اصالح داده گام

 های فوت برای ساخت جدول عمر بایستی به دو مقوله ارزیابی و سازی دادهبه منظور آماده

 فوت و همچنین هموارسازی سنی اطالعات فوت اقدام نمود.  یپوششاصالح کم

 ها از آنهای ثبتی فوت وجود دارد که اکثر های مختلفی برای ارزیابی و اصالح دادهروش

سری میر را، با اعمال یک وجمعیت استفاده نموده و میزان مرگ طبیعی  فرمول رشد

شده را نتیجه بینی شده و ثبتمیر پیش وبینی نموده و تفاوت بین مرگ پیش ها،فرضپیش

توان به روش های موجود در این زمینه میکنند. از اولین روشثبتی عنوان میبیش کم/

اشاره نمود که با استفاده از میزان رشد کلی جمعیت، سرشماری جمعیت در ( 8815براس )

( 8810مارتین ) .پردازدهای فوت مییک سال، و با فرض جمعیت ثابت به ارزیابی داده

روش براس را توسعه داده و به جای استفاده از میزان رشد کلی، از میزان رشد به تفکیک 

 .نمایدسن استفاده می

  ها برای ارزیابی کدام از آناز فرض جمعیت ثابت، هیچاده هر دو روش دلیل استفبه

های متوالی ثابت نیست، مناسب میر برای سال ومرگ  که میزان فوت در جوامعی هایداده

 نیستند. 

  ( از دو 8818) هوریوشیبرای حل این مشکل روش توسعه داده شده توسط بنت و

کند. در این روش میزان ودن جمعیت را لحاظ نمیسرشماری استفاده نموده و فرض ثابت ب

گردد. مشکل رشد جمعیت در هر سن بر اساس اطالعات دو سرشماری متوالی محاسبه می
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ها است که در صورتی که ناقص باشند، این روش نیز فرض درستی اطالعات سرشماری

 های ثبتی به درستی ارزیابی نخواهند شد.داده

 ( برطرف شده است. در این روش که همانند 8811هیل ) این نقص تا حدودی در روش

کند )که روش بنت و هوریوشی از دو سرشماری استفاده نموده و میزان رشد را محاسبه می

ها را کامل فرض دیگر نیازی به فرض جمعیت ثابت وجود ندارد( پوشش سرشماری

پوشش یک سرشماری  کند و دو سرشماری را نسبت به همدیگر ارزیابی نموده و میزاننمی

نماید. با این حال این روش نیز پوشش نسبت به سرشماری دیگر را محاسبه می

 تواند ارزیابی کند. طور کامل نمیها را بهسرشماری

 این است که، این  باشدمیهای ذکر شده ی که باید ذکر شود و شامل همه روشانکته

مورد روش هیل را برای کل سرشماری در پوشش میر و نیز  وها پوشش مرگ روش

های شماری به تفکیک سن و یا گروه ثبتی/بیش نمایند و محاسبه کم/جمعیت محاسبه می

های فوت، مقدار واقعی فوت کل محاسبه گیرد. بعد از محاسبه پوشش دادهسنی انجام نمی

مال ثبتی به همه سنین اعبیش شده و با استفاده از الگوی سنی فوت ثبت شده مقدار کم/

 باشد. ثبتی برای همه سنین برابر میبیش گردد. به عبارت دیگر ضریب کم/می

 صفر فرض شده است و  ارزیابی گزارش فوت، خالص مهاجرت هایدر همه روش

درصورتی که در یک جامعه خالص مهاجرت صفر نباشد و اطالعات کافی در مورد توزیع 

 ذیرد.سنی آن موجود باشد، باید اصالحات الزم صورت پ

 های موجود برای حل از راهسازی ثبت اطالعات فوت، یکی در رابطه با ارزیابی و هموار

ثبتی ساالنه در سنین مختلف، استفاده از روش هموارسازی میانگین بیش اصالح کم/

 باشد. متحرک می

  همچنانکه در کاربردهای نرم افزارMORTPAK ،از دو روش  اشاره شدBENHER  و

CENCT  استفاده نمود. توان میبا هدف ارزیابی و اصالح اطالعات فوت 
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  روشBENHR های سنی بر با هدف تعیین مقدار پوشش ثبت مرگ و میر به تفکیک گروه

اساس اطالعات دو سرشماری و اطالعات ثبتی مرگ و میر بین دو سرشماری و روش 

CENCT ری دوم، برآورد میزان با هدف برآورد پوشش سرشماری اول در مقایسه با سرشما

پوشش مرگ، میزان مرگ و میر ویژه سنی بین دو سرشماری، میزان رشد جمعیت بین دو 

های سنی دو سرشماری و تعداد مرگ بین دو سرشماری با استفاده از جمعیت گروه

 سرشماری طراحی شده است. 

 در روشBENHR  س های سنی بر اسامیزان پوشش ثبت مرگ و میر به تفکیک گروه

گردد. اطالعات دو سرشماری و اطالعات ثبتی مرگ و میر بین دو سرشماری محاسبه می

گروه سنی آخر، ماه و سال سرشماری اول و دوم، تعداد جمعیت به تفکیک گروه سنی در 

های بین دو سرشماری به تفکیک سن از و دوم و همچنین تعداد مرگ و میر سرشماری اول

 .م این روش استورد نیاز برای انجااطالعات م

 در روش کنت هیل در ارزیابی پوشش فوت که در قالب کاربردCENCT   اطالعات سال و

هدف برآورد ماه سرشماری، تعداد جمعیت دو سرشماری به تفکیک سن در نرم افزار با 

پوشش سرشماری اول در مقایسه با سرشماری دوم است. در صورتی که ارزیابی فوت با تکیه 

بر جدول عمر الگو باشد اطالعات، نوع جدول عمر الگو و مقادیر مورد نظر از منظر میزان 

مرگ و میر، احتمال مرگ و میر، تعداد بازماندگان و امید زندگی در برآورد میزان پوشش 

 شود. رائه میمرگ ا

  به منظور انتخاب گروه سنی مورد نظر برای رسیدن به میزان پوشش فوت از نمودار

شود. با استفاده از روش ترسیمی و انتخاب خط رگرسیونی با تکیه بر رگرسیونی استفاده می

را انتخاب کرد و به عبارتی، توان گروه سنی مورد نظر روش حداقل مجذور مربعات می

ه عنوان کمترین فاصله را نسبت به خط رگرسیونی فرضی داشته باشند، ب سنی کهگروه

سنی با یک  یهاشود. با توجه به اینکه در نمودار فوق همه گروهسنی مرجع انتخاب میگروه

توان از میانگین میزان پوشش به عنوان اند میگرفته گرسیونی فرضی قراررفاصله مشابه خط 
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های هر گروه سنی را به آن عدد تقسیم نمود تا تعداد فوتعامل اصالح استفاده کرده و 

 اصالح تعداد فوت صورت گیرد.
 

 های مرگ و میر مشاهده شده: محاسبه میزانگام سوم

  با توجه به اینکه به منظور ساخت جدول عمر اطالعات مرگ و میر جمعیت واقعی در معرض

در ساخت جدول عمر این است که گیرد، بنابراین گام اول اجرایی یک نسل فرضی قرار می

ساخت  میزان مرگ و میر مشاهده شده محاسبه شود و با تبدیل به احتمال مرگ و میر فرآیند

میر از فرمول زیر استفاده به منظور محاسبه میزان مرگ و جدول عمر ادامه پیدا کند. 

 گردد:می

−𝑛𝑀𝑥 =
−𝑛𝐷𝑥

−𝑛𝑃𝑥
× 𝑘 

 

−∞𝑀𝑥 =
−∞𝐷𝑥

−∞𝑃𝑥
× 𝑘 

 

  در این فرمول𝐷 دهنده تعداد مرگ و میر در یک گروه سنینشان،𝑃 دهنده جمعیت نشان

ه ازای تعداد دهنده میزان بنیز مقدار ثابت است که نشان 𝑘  و همان گروه سنی در میانه سال

 جمعیت در معرض است.

 

 گام چهارم: تبدیل میزان مرگ و میر مشاهده شده به احتمال مرگ و میر

 سال و باالتر از فرمول زیر استفاده  5های سنی مرگ و میر گروه تبدیل میزان به منظور

 : شودمی

−𝑛𝑞𝑥 =
3 𝑛 ×𝑛 𝑀𝑥

3 + 𝑛 ×𝑛 𝑀𝑥
× 𝑘 
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 در این فرمول 𝑞𝑥 دهنده احتمال مرگ و میر ویژه سنی، نشان𝑛 فاصله گروه  دهندهنشان

 دهنده میزان مرگ و میر ویژه سنی است.   نشان 𝑀𝑥سنی، 

  میر  ومرگ  ها  با استفاده از میزانساله 0-5ها و ساله 8-4ها، میر صفر سالهاحتمال مرگ و

 ومتحد برای برآورد میزان مرگ ملل متناظر به روش پیشنهادی گروه بین سازمانی سازمان

 شود:میر کودکان محاسبه می

−8𝑞0 = 𝑀0/(8 + (8 − 𝑎) × 𝑀0) 

𝑎 =1/0 for low mortality country and 𝑎 = 1/3 for high mortality country 

−4𝑞8 = 4 × 𝑀8/[8 + 4(8 − 0/4) × 𝑀8] 

−5𝑞0 = 8 − (8−8𝑞0)(8−4𝑞8) 

 

 مرگ و میر ویژه سنیگام پنجم: هموارسازی  احتمال 

 سازی احتمال مرگ و میر انجام حتمال مرگ و میر ویژه سنی، هموارپس از محاسبه ا

به ( یدمن - کول مدل جدول عمر غرب)شود. بدین منظور از جدول عمر الگو می

 شود. عنوان جدول استاندارد استفاده می

  شود. بر نرم افزار تحت اکسل انجام می میر ویژه سنی با تکیههموارسازی احتمال مرگ و

اطالعاتی که در این نرم افزار نیاز هست شامل: احتمال مرگ و میر استاندارد و احتمال 

مرگ و میر مشاهده شده و نسبت جنسی و نوع جدول عمر الگوست. در صورتی که 

برآوردی از میزان مرگ و میر کودکان در دسترس باشد، بایستی آن را وارد نمود تا با دقت 

 م گردد. بیشتری هموارسازی انجا
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 ی متناسب با استان اصفهاندمن - مدل جدول عمر غرب کول
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 ی متناسب با استان اصفهان )دنباله(دمن - جدول عمر غرب کولمدل 

 MORTPAKساخت جدول عمر با استفاده از نرم افزار گام ششم: 

 با استفاده از روش  ،سازی احتمال مرگ و میرپس از هموارLIFTB  و با ورود اطالعات

همچنین تعیین احتمال مرگ و میر هموار شده پس از انتخاب نوع داده مورد نیاز، جنس و 

 شود. ، جدول عمر ساخته میساله و بیشتر( 15) ل عمروگروه سنی باز آخر جد
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 MORTPAKافزار نمونه جدول عمر ساخته شده با استفاده از نرم

 

 8281: دکتر شیری، سمینار آموزشی پژوهشکده آمار، سال منبع
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