
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كل والدت
7979 

 والدت شهري
4976 

 والدت روستايي 
7009 

 

 

 واقعه والدت به ثبت رسيده است. 7979تعداد  76سه ماهه اول سال در   
 واقعه والدت به ثبت رسيده است. 501در هر شبانه روز تعداد   49سه ماهه اول سال  در

واقعه والدت به ثبت رسيده  9در هر ساعت به طور متوسط تعداد   49سه ماهه اول سال در

 است.

 
 والدت ثبت شده و درصد تغييرات حاصل شده يسهمقا

درصد  9776 9777 

 تغييرات

 3 7979 7004 كل والدت
 3.3 4976 4476 شهري

 7.4 7009 2792 روستايي

  1393 1394

   والدت ثبت شده در  سهمقاي

 76و  77سه ماهه اول سال 

 كل فوت
2962 

 فوت شهري
9000 

 فوت روستايي 
462 

 

 

 واقعه فوت به ثبت رسيده است.  2962تعداد  76سه ماهه اول سال   در
 فوت به ثبت رسيده است. واقعه 32در هر شبانه روز تعداد   49سه ماهه اول سال   در 

واقعه فوت به ثبت رسيده  5طور متوسط تعداد در هر ساعت به 49سه ماهه اول سال  در 

 است.

 
 فوت ثبت شده و درصد تغييرات حاصل شده يسهمقا

درصد  9776 9777 

 تغييرات

 -2.7 2962 2207 كل فوت
 -7.2 9000 9470 شهري

 97 462 047 روستايي

 

 كل ازدواج
0944 

 

 

 واقعه ازدواج  به ثبت رسيده است. 5166تعداد  76سه ماهه اول سال    در
 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است. 55در هر شبانه روز تعداد  49سه ماهه اول سال در 

واقعه ازدواج به ثبت رسيده  3در هر ساعت به طور متوسط تعداد  49سه ماهه اول سال در 

 است.

 
 ازدواج ثبت شده و درصد تغييرات حاصل شده يسهمقا

درصد  9776 9777 

 تغييرات

 0.7 0944 6700 كل ازدواج

 

 كل طالق
967 

 

 

 واقعه طالق به ثبت رسيده است. 967تعداد  76سه ماهه اول سال در   
 واقعه طالق به ثبت رسيده است.  8  در هر شبانه روز تعداد 49سه ماهه اول سال در 

 واقعه طالق به ثبت رسيده است. 9ساعت تعداد  7در هر 76سه ماهه اول سال در 

 

 طالق ثبت شده و درصد تغييرات حاصل شده سهمقاي

درصد  9776 9777 

 تغييرات

 0.9 967 967 كل طالق

 

 
 اداره كل ثبت احوال لرستان

 
 سال دولت و ملت

 همدلي و همزباني

 9776سه ماهه اول سال   خالصه آمار ثبت وقايع حياتي در

 
 

1393 1394

سه ماهه اول   فوت ثبت شده در  سهمقاي

 76و  77سال 

 

 1393 1394

سه ماهه اول سال  ازدواج ثبت شده در  سهمقاي

 76و  77

 

كل طالق

1393 1394

سه ماهه اول  طالق ثبت شده در  سهُمقاي

 76و  77سال 

 



 بخش والدت:

 افزايشدرصد  (2)واقعه والدت به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 4945تعداد   76سه ماهه اول سال   در    -

 داشته است.
 

 كل استان

 

 درصد تغيير 49سه ماهه اول سال  42سه ماهه اول سال 

4109 4945 2 

رويدداد و تعدداد والدت روسدتاين بن برابدر بدا       9989برابر با  49سه ماهه اول سال   تعداد والدت ثبت شده شهري         -

 رويداد من باشد. 2009

 درصدد   48.45پس از وقوع برابدر بدا   درصد شاخص والدت در مهلت قانونن به ثبت تا يكسال   49سه ماهه اول سال   در  -

 باالتر من باشيم. درصد( 0.99)درصد من باشد 91/48هدف سازمان كه  از من باشد كه 

 

 نسبت جنسن:

است كه همين شاخص در مددت مشدابه سدال     504برابر    49سه ماهه اول سال  درنسبت جنسن حاصل از ثبت والدت  -

واقعه والدت پسدر بده     504 واقعه والدت ثبت شده دختر حدود 500حاصل شده است.) يعنن در مقابل هر 509نيز قبل 

 ثبت رسيده است.(
 

 

 كل استان

 49ماهه اول سال سه      42سه ماهه اول سال     

 دختر پسر دختر پسر

9819 9910 1505 9940 

 504 509 نسبت جنسن

 

 

 چند قلو زاين

 

مورد  513چند قلو زاين ثبت شده است. كه از اين تعداد  ناشن از در استان والدت مورد 231تعداد  49سه ماهه اول سال    در 

 29بروجرد ) مورد(،  98به ثبت رسيده است.بيشترين تعداد چند قلو زاين مربوط به شهرستان خرم بباد)  قلو سهمورد  9و  دو قلو

 درصد( اسناد والدت استان منجر به چند قلو زاين شده است. 2.2بطور كلن ) .مورد( من باشد59) دلفانمورد( و 

 فراوانن نام و نام گزينن

 

 محمدد طاهدا  ، مدورد(  301)حسدين ، مورد( 398) يرعلنامپنج نام  پسران در استان به ترتيب  فراوانن   49سه ماهه اول سال  در 

 است. بوده مورد( 599)اميرحسينو مورد(  599)محمد  ؛مورد( 599)

 مورد( 533) يسنا،مورد( 529) بهار، مورد( 518)زهرا، مورد( 903)فاطمهنيز به ترتيب :  را  فراوانن پنج نام  دختران بيشترين و     

 .من باشد مورد( 503) نازنين زهراو 

 958مدورد بدراي پسدران و     125نام انتخاب شده كده   5594ضمناً يادبوري ميشود كه در سه ماهه اول امسال در مجموع تعداد 

 مورد مربوط به دختران بوده است.



 خش فوت:ب

 

 كداهش   (درصدد  -3.8)به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشدابه سدال قبدل     واقعه فوت 3593 تعداد 49سه ماهه اول سال   در -

 داشته است.

 

 كل استان

 

 درصد تغيير 49سه ماهه اول سال      42سه ماهه اول سال   

3302 3593 3.8- 

 993و تعداد فدوت روسدتاين بن برابدر بدا       يدادرو 5100 برابر با  49سه ماهه اول سال   تعداد فوت ثبت شده شهري در  -       

 من باشد.  رويداد

  49.8برابدر   تا يكسال پدس از وقدوع   در مهلت قانونن به  ثبت  تعداد فوت ثبت شده  درصد شاخص  49سه ماهه اول سال در  -

  باالتر من باشيم. درصد( 0.8)درصد بوده  49رقم  كه هدف سازمان از درصد محاسبه گرديده است . كه

 نسبت جنسن فوت:  

مورد فوت مردان به ثبدت رسديده اسدت كده      592 فوت ثبت شده زنان تعداد 500در مقابل هر   49سه ماهه اول سال      در  -

 بوده است.مورد  522  قبل نيز همين نسبت در مدت مشابه سال

 

 بخش ازدواج:

واقعه ازدواج به ثبت رسديده اسدت كده نسدبت بده مددت مشدابه سدال قبدل           1599تعداد   49سه ماهه اول سال   در    -

 داشته است. افزايش (درصد 1.2)حدود
 سال بوده است. 32سال و براي زوجه  38براي زوج  49سه ماهه اول سال ميانگين سن ازدواج در  -
 واقعه بوده است. 5404رقم ساله با  31-34بيش ترين ازدواج ثبت شده مردان در گروه سنن  49سه ماهه اول سال در  -
 واقعه بوده است. 5990ساله با رقم  30-39بيش ترين ازدواج ثبت شده زنان در گروه سنن  49سه ماهه اول سال در  -
ساله با  31-34بيش ترين تركيب ازدواج ثبت شده، مربوط به تركيب سنن مردان گروه سنن  49سه ماهه اول سال در  -

 واقعه بوده است.  832ده كه تعداد بن ساله بو  51-54زنان گروه سنن 
 بخش طالق:

  0.9)   حددود    واقعه طالق  به ثبت رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 998تعداد     49سه ماهه اول سال      در     -

 داشته است. افزايش (درصد

رويدداد    9  در برابدر هدر   تقريبداً  من باشد. يعنن 9.4حدود   49سه ماهه اول سال  نسبت ازدواج به طالق در استان لرستان طن

 واقعه طالق به ثبت رسيده است. 5ازواج  

 واقعه بوده است. 359ساله با رقم  31-34بيش ترين طالق ثبت شده مردان در گروه سنن  49سه ماهه اول سال در  -
 واقعه بوده است. 588ساله با رقم  31-34بيش ترين طالق ثبت شده زنان در گروه سنن  49سه ماهه اول سال در  -

ساله با زنان گروه  31-34بيش ترين تركيب طالق ثبت شده، مربوط به تركيب سنن مردان گروه سنن  49سه ماهه اول سال در 

 واقعه بوده است. 80ساله بوده كه تعداد بن  30-39سنن 

 اده است.طالقهاي ثبت شده استان در چهار سال اول زندگن اتفاق افت درصد 15.5


