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از مهمترین ابزارهاي سیاستگذاري و برنامه ریزي در زمینه هاي مختلف اقتصادي،  
داشتن آمار و اطالعات صحیح و دقیق ... اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و 

آمارهاي ثبت وقایع حیاتی از مهم ترین شاخص هاي  . جمعیتی و نیروي انسانی است
اندازه گیري محسوب گردیده و این آمار و نرخ هاي حاصله در دوره هاي زمانی، اصلی  

ثبت وقایع حیاتی  . ترین عامل نشاندهنده حرکات جمعیتی هر منطقه به شمار می رود
در باالترین کیفیت به لحاظ زمانی و مکانی، همواره تصویر شفاف از جمعیت و اطالعات  

مورد نیاز را ارائه نموده و این موضوع نقش اساسی در برنامه ریزي ها و تصمیم گیري  
از طرفی میزان توسعه هر کشوري با گستردگی و  . هاي خرد و کالن ایفاء می نماید

بهنگام بودن اطالعات و آمار، به ویژه اطالعات وقایع حیاتی ارتباط تنگاتنگ داشته و  
. رشد و کارائی برنامه ها، از میزان و کیفیت آمارهاي تولید شده تاثیر می پذیرد
سال  90سازمان ثبت احوال به عنوان یکی از دستگاههاي حاکمیتی با قدمتی بیش از 

این سازمان  . متولی ثبت، ضبط و انتشار آمارهاي وقایع حیاتی در کشور به شمار میرود
نیز همگام با تغییرات و رشد و توسعه در بخشهاي مختلف کشور با استفاده از توان 

تجربی و تخصصی نیروهاي موجود و بکارگیري سیستم هاي پیشرفته تالشهاي زیادي  
.را در جهت ثبت و ضبط دقیق و به موقع وقایع حیاتی انجام داده است

نشان می دهد که این آمارها  93نشریه حاضر خالصه اي از آمارهاي حیاتی را در سال  
می تواند دست اندرکاران و سیاستگذاران استان را در جهت برنامه ریزي دقیق و  

.صحیح یاري رساند

 : قد 



استان
درصد تغییر9293درصد تغییر9293

1.6-1420091492355.12880828333                     جمع کل استان
131014016.920527232.7 باخرز
10.2-6106293.1197177 بجستان
6.4-180518301.4422395 بردسکن
0 بینالود
348334970.44675088.8 تایباد

3.3103010714.0-75867333 تربت جام
505551692.3117111972.2 تربت حیدریه

19.7-2.6249200-11731143 جغتاي
5.8-116912859.9326307 جوین
1754220625.85245515.2 چناران

7.0-5.9271252-11521084 خلیل آباد
2.0-404142936.2555544 خواف
00 خوشاب
142914642.45685680.0 درگز

7.8-128814139.7281259 رشتخوار
17.7-1757196912.1355292 زاوه

2.7-3.221632104-76737429 سبزوار
3.53573909.2-23632281 سرخس
13.1-155616445.7329286 فریمان
110411120.736441714.6فیروزه
5.3-376238512.410761019  قوچان
5.3-391739641.2887840 کاشمر
9.5-3083379.4158143 کالت
7.45515540.5-22012038 گناباد
1.6-74545806648.21402413798 مشهد

14.4-98210688.8264226 مه والت
2.5-9986101311.520141963 نیشابور

تعداد والدت و فوت ثبت شده  استان به تفکیک شهرستان در  سال 1393
و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل

فوت والدت 



درصد تغییر9293درصد تغییر9293
3.2161781860115.0-7146569200                     جمع کل استان

6536844.78311133.7 باخرز
5.8-346326 بجستان
9.4-12.9180163-1144996 بردسکن
 بینالود
128413747.01131206.2 تایباد

2.05345411.3-33133247 تربت جام
0.3-7.0667665-36333379 تربت حیدریه

45.0-5.34022-754714 جغتاي
9.710112018.8-651588 جوین
148614092662794.9 چناران

3.8-497478 خلیل آباد
168317131.81221349.8 خواف
 خوشاب
7.218920910.6-960891 درگز

12.710112523.8-456398 رشتخوار
5045080.89713337.1 زاوه

9.8108211203.5-46174166 سبزوار
10.911914723.5-1018907 سرخس
7.424428316.0-13871285 فریمان
9.9-375338فیروزه
13.45315768.5-28902502  قوچان
2.6-16.9506493-23631963 کاشمر
32.2-8.75940-473432 کالت
9159574.615520029.0 گناباد
33592340761.495191159621.8 مشهد

5.274808.1-497471 مه والت
9.6139614443.4-59745398 نیشابور

تعداد ازدواج و طالق ثبت شده استان به تفکیک  در  سال 1393
 و مقایسه آن با  مدت مشابه سال قبل

طالقازدواج
استان



استان
زن مرد جمع زن مرد جمع 

1492351154905911456376337451744416301                     جمع کل استان
14012621341281139581558 باخرز
629352181171277154123 بجستان
1830906462444924474450 بردسکن

 بینالود

34972172115210201325681644 تایباد

7333358118181763375219401812 تربت جام

51693427181416131742908834 تربت حیدریه

114319910099944462482 جغتاي

1285380192188905465440 جوین

22061316675641890482408 چناران

1084376201175708355353 خلیل آباد

42931869915954242412461178 خواف

 خوشاب

1464750385365714350364 درگز

14132941461481119610509 رشتخوار

19692891331561680866814 زاوه

74295718294427741711890821 سبزوار

22819264664601355688667 سرخس

1644852424428792388404 فریمان

1112273140133839437402فیروزه

38512140110810321711877834  قوچان

39642488122812601476800676 کاشمر

337143776619411084 کالت

20381100534566938499439 گناباد

80664770493946837581361518701745 مشهد

1068481247234587315272 مه والت

101318147417039771984996988 نیشابور

جدول  1: تعداد والدت ثبت شده  استان برحسب جنس، شهري و روستایی به تفکیک 
 در  سال 1393

کل اسناد والدت 
روستایی شهري 



واقعه  149235برابر با  93مالحظه می شود که تعداد والدتهاي ثبت شده در  سال  1در جدول 
واقعه در نقاط روستایی به ثبت   33745واقعه در نقاط شهري و  115490بوده که از این تعداد 

با توجه به اینکه بیشتر جمعیت استان در شهرستان مشهد سکونت دارند لذا  . رسیده است 
.بیشترین والدت ثبت شده نیز مربوط به شهرستان مشهد می باشد

نکته قابل توجه در این جدول این است که تفکیک شهري و روستایی براساس محل تنظیم سند   
.و ثبت والدت بوده است و محل سکونت نقشی ندارد
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  1393تعداد والدت هاي ثبت شده استان به تفکیک شهري و روستایی و بر حسب جنس  در   سال : 1نمودار 

رویداد والدت    



زنمردجمعزنمردجمع
1492351001154905911456376337451744416301جمع کل

1500.1774037734429کمتر از 15سال 
15-19113907.6756038563704383019881842
20-243527923.6263291340112928895045514399
25-294653031.2371821919017992934848554493
30-343432223.0275071407013437681535673248
35-391609110.81236263366026372919181811
40-4435132.4267213991273841439402
45-493860.3300161139864838

1800.11496188311318بیشتر از 49 سال 
13940.91352600752422121نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی مادران

جدول 2: تعداد والدت  هاي ثبت شده  استان برحسب جنس، شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران 
 در  سال 1393

درصدکل موالید
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درصد والدت هاي ثبت شده استان بر حسب گروه سنی مادران  :  2نمودار
     1393در سال 
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درصد والدت ثبت شده استان بر حسب گروه سنی مادران به تفکیک شهري و : 3نمودار 
1393روستایی در سال 

شهري روستایی

والدت بر حسب گروه سنی مادران

الگوي باروري را در سنین مختلف مادران نشان می دهد همان گونه که   2جدول شماره 
در جدول مشاهده می شود بیشترین میزان فرزند آوري مربوط به مادران واقع در گروه  

  20-24و سپس گروه سنی مادران . بوده است ) درصد 31.2(ساله با رقم 25-29سنی 
بیشترین تعداد والدت را داشته اند همان گونه که در نمودار نیز ملحوظ  ) درصد 23.6(با

سال است   25-29در مناطق شهري بیشترین والدتها مربوط به مادران در سنین . است 
  20-24در حالیکه در نقاط روستایی بیشترین والدت مربوط به مادران واقع در سنین 

.سال می باشد



روستاییشهريزنمرددرصدجمعنسبت اعالم کننده

149235100765587267711549033745                                   کل استان

13784192.470,84866,993107,28130,560پدر

44853.02,2142,2713,2211,264مادر 

26991.81,4601,2391,854845جد پدري

33072.21,6761,6312,318989پدر ومادر 

9030.636054381687سایر

جدول 3: تعداد والدت هاي ثبت شده  استان به تفکیک نسبت اعالم کننده با مولود و بر حسب جنس،  شهري و روستایی در   سال 1393

پدر
92.4%

مادر  
جد پدري3.0%

1.8%

پدر ومادر  
2.2%

سایر
0.6%

درصد  والدت هاي ثبت شده کشور برحسب نسبت اعالم کننده  با مولود :  4نمودار
1393در سال 

درصد از  90بیش از  1393مشاهده می گردد که در سال   3جدول در 
.                                       والدتها توسط پدران به ثبت رسیده است
                                                  



زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
14923576558726771154905911456376337451744416301                       کل استان

14597575041709341133885815755231325871688415703بیمارستان
964848462224502624پزشک

808318490774297477342113سایرمراجع
686330356429207222257123134گواهی گواهان

1654819835837429408817390427ماما
1621416214000نامشخص

شهري روستاییجمعنوع  گواهی

جدول 4: تعداد  والدت هاي ثبت شده استان برحسب نوع گواهی به تفکیک شهري و روستایی و جنس در سال 1393

نوع گواهی   تعداد والدت هاي ثبت شده برحسب

بیشترین والدت و به  93حاکی از این است که در سال  4نتایج جدول شماره 
بر اساس گواهی بیمارستان به ثبت رسیده ) درصد از والدتها  97.8عبارتی 

است و کمتر از یک درصد از والدتهاي ثبت شده بر اساس گواهی گواهان بوده 
.است



2833320956737715966123674.7                          کل استان
272412311381344.8 باخرز
17772105101765.6 بجستان
3951582372291665.2 بردسکن
 بینالود
5083091993062024.5 تایباد

10716793925944773.9 تربت جام
11978643336835145.5 تربت حیدریه

20029171115854.0 جغتاي
307782291841235.5 جوین
5512682833172344.3 چناران

25274178153994.9 خلیل آباد
5442433013082364.2 خواف
 خوشاب
5682593093212477.5 درگز

259532061331264.1 رشتخوار
292312611561363.9 زاوه

2104157053411339715.7 سبزوار
3901202702011894.2 سرخس
2861491371541323.0 فریمان
417643532331849.4فیروزه
10195454745674525.5  قوچان
8404334074753655.1 کاشمر
1433610778653.6 کالت
5542832713202346.6 گناباد
1379813014784783759614.5 مشهد

22657169127994.5 مه والت
1963152743611038604.4 نیشابور

زن  کل اسناد 

جدول 5 : تعدا د فوت هاي  ثبت شده  استان برحسب جنس، شهري و روستایی به تفکیک استان 

در سال 1393

روستایی نرخ فوتمرد شهري استان



زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

28282159661231620956118549102732641123214           کل استان

808430378546286260262144118زیر یکسال
1-4393229164263165981306466
5-92291201091418754883355

10-14172102701096643633627
15-1930720899206143631016536
20-24428295133296216801327953
25-2961136524640727912820486118
30-3462342819546232813416110061
35-394973611364252891367272
40-446614532085233631601389048
45-497875072806494202291388751
50-54116277438892261530724015981
55-5915209375831180732448340205135
60-6416969497471300731569396218178
65-6916708917791238661577432230202
70-7425591346121318871001886672345327
751170560915614819841504048350719411566 و بیشتر
245414809742204132288225015892نامشخص

جدول 6 :  تعداد فوت هاي جاري به ثبت  رسیده در استان  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی  فوت شدگان  
در  سال 1393

گروه سنی 
روستاییشهريجمع کل



١٣٩٣در استان در  سال آماري فوت ثبت شده  اقالمترين مھم

.واقعه فوت جاري  به ثبت رسیده است ٢٨٣٣٣تعداد  * 
.واقعه مي باشد  ٢٠٩۵۶تعداد فوت جاري ثبت شده در نقاط شھري ، برابر * 
.واقعه مي باشد  ٧٣٧٧تعدا فوت جاري ثبت شده در نقاط روستائي ، برابر *
.مي باشد ١۵٩۶۶تعداد فوت ثبت شده مردان ، برابر * 
.مي باشد ١٢٣۶٧تعداد فوت ثبت شده زنان ، برابر * 
. مي باشد ١٢٩نسبت جنسي فوت برابر * 

...تعداد جاري فوت 

....تعداد فوت شهري 
....تعداد فوت روستائی 

.....تعداد فوت مردان 
.....تعداد فوت زنان 

.....نسبت جنسی فوت  

28333

15966

12367

129

20956

7377



رویداد فوت 
   

واقعه فوت در استان به ثبت رسیده است که از این تعداد   28333تعداد  93در سال   
واقعه مربوط به مناطق روستایی بوده است   7377مربوط به مناطق شهري و  20956

.درصد از فوتها مربوط به مناطق شهري می باشد 74بنابراین .
واقعه مربوط به   12367واقعه مربوط به فوت مردان و  15966از فوتهاي ثبت شده تعداد  

.می باشد 129بنابراین نسبت جنسی در ثبت فوتها برابر با  . فوت زنان بوده است 
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تعداد فوت هاي ثبت شده استان بر حسب نقاط شهري و روستایی و به تفکیک جنس  : 5نمودار      
1393در  سال  



واقعه فوت جاري ثبت شده است که همان طور که در   28333تعداد 93در سال 
مشاهده می گردد در سنین زیر یکسال تعداد وفاتها زیاد است و سپس کم   6نمودار 

سال به بعد به تدریج بر   45می شود و با فراز و نشیب اندکی همراه است و از سن 
سال بیشترین   75-79تعداد مرگ و میرها افزوده می شود به طوریکه گروه سنی 

. مرگ و میر را دارا می باشد
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تعداد فوت جاري ثبت شده استان بر حسب گروه سنی فوت شدگان به : 6نمودار
1393تفکیک جنس در سال 

Series1

گروه سنی فوت



تعدادعلت فوتتعدادعلت فوت
649بیماریهاي دستگاه ادراري وتناسلی8747بیماریهاي قلبی وعروقی

533بیماریهاي سیستم خونسازایمنی1886نامعلوم
619بیماریهاي غددتغذیه ومتابولیک2084عالئم وحاالت بدتعریف شده مبهم

15عوارض حاملگی و زایمان1869حوادث غیرعمدي
43بیماریهاي اسکلتی عضالنی3765سرطانهاوتومورها

236خشونت بوسیله دیگران3447بیماریهاي دستگاه تنفسی
5شهادت789ناهنجاریهاي مادرزادي وکروموزومی

124خودکشی511بیماریهاي سیستم عصبی
169بیماریهاي روانی واختالل رفتاري585بیماریهاي عفونی وانگلی
2بیماریهاي جلدوزیرجلد647بیماریهاي دستگاه گوارش
1,607بیماریهاي دوران حول تولد

جدول7 : تعداد فوت هاي ثبت شده استان برحسب علل فوت در  سال 1393

براساس علت فوت 1393درصد فوت هاي ثبت شده استان در سال : 7نمودار 
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                       کل استان
69200565461265411.5186011673818633.13.7جمع

68414553912.211135762.06.2 باخرز
°32615816810.2 بجستان
99647252413.216391722.26.1 بردسکن
* بینالود
137487749712.312094261.111.5 تایباد

3247283141612.0541510312.06.0 تربت جام
3379270867115.5665568973.15.1 تربت حیدریه

71418053414.4228140.432.5 جغتاي
58817441410.512033872.1 جوین
140989551411.0279206732.25.1 چناران

°4782442349.4 خلیل آباد
171373697713.313473611.012.8 خواف
 خوشاب
89154135011.7209157522.74.3 درگز

3981222766.412547782.03.2 رشتخوار
5081613476.813346871.83.8 زاوه

4166354562111.311209381823.03.7 سبزوار
9074384699.714790571.66.2 سرخس
1285114514013.3283263202.94.5 فریمان
°338972417.6فیروزه
25021474102813.55764211553.14.3  قوچان
1963124871512.04933321613.04.0 کاشمر
43212430810.94018221.010.8 کالت
95754341411.4200126742.44.8 گناباد
3407634070611.2115961159423.82.9 مشهد

4712881839.38052281.65.9 مه والت
53983330206812.0144410364083.23.7 نیشابور

*تعداد ازدواج ثبت شده در برابر هر یک طالق به ثبت رسیده است.

نرخ طالقروستاییشهري جمعنرخ ازدواجروستاییشهريجمع

جدول 8 : تعداد ازدواج و طالق هاي ثبت شده استان در سال  1393 

استان
نسبت ازدواج طالقازدواج

به طالق*



واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که از   69200تعداد 93در  سال   8با توجه به جدول شماره 
  12645مربوط به ثبت ازدواج در مناطق شهري و تعداد ) درصد 82واقعه  56546این تعداد 

. مربوط به ازدواج در مناطق روستایی می باشد )  درصد 18واقعه 
در هزار  و کمترین میزان 15بیشترین میزان ازدواج مربوط به شهرستان تربت حیدریه بیش از 

.در هزار می باشد 6ازدواج ثبت شده به ترتیب مربوط به شهرستان رشتخوار  با 

 :ازدواج

واقعه طالق به ثبت رسیده  18601تعداد  93در  سال   8جدول شماره با توجه به  
مربوط به ثبت طالق در مناطق شهري ) درصد90واقعه  16738است که از این تعداد 

. مربوط به طالق در مناطق روستایی می باشد )  درصد10(واقعه  1863و تعداد 
و کمترین میزان ) در هزار 3.8( بیشترین میزان طالق مربوط به شهرستان  مشهد با

.می باشد) کمتر از یک درهزار(طالق ثبت شده مربوط به شهرستان جغتاي که 

:طالق 



1.56بیش از 20 سال بزرگتر
16-201.38
11-156.39

103.45
94.86
86.29
77.60
68.45
58.72
48.62
38.48
27.92
16.87
010.24

-12.76
-21.86
-31.29
-40.92
-50.64
-60.47
-70.36
-80.25
-90.17
-100.11

- (11-15)0.26
- (16-20)0.04

0.02بیش از 20 سال کوچکتر

جدول 9 : درصد ازدواج  هاي ثبت شده استان بر حسب 
اختالف سن زوج نسبت به زوجه در سال 1393

درصد به کل ازدواج اختالف سن زوج نسبت به زوجه



 

حاکی از این است که بیشترین درصد  93ازدواجهاي ثبت شده در سال 
مربوط به زوجهایی است که همسن گزینی ) درصد 10.24(ازدواجها با 

  8.7سال  با    5و پس از آن  زوجهاي با اختالف سنی . انتخاب نموده اند
.درصد  ببیشترین در صد ازدواجها را بخود اختصاص داده اند

 16کمترین ازدواجها نیز مربوط به زوجهایی است که همسر آنان بیش از 
.سال از آنها کوچکتر می باشد
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درصد ازدواجهاي ثبت شده استان بر حسب: 9نمودار
1393اختالف سن زوج نسبت به زوجه در 

اختالف سن زوجین در زمان ازدواج  



درصد  به کل طالق

100.0
2.07بیش از 20 سال بزرگتر

16-201.40
11-155.56

102.86
93.98
85.53
76.48
68.04
59.15
49.08
38.59
28.41
17.38
010.58

-1 3.24
-22.05
-3 1.62
-4 1.04
-50.82
-6 0.58
-7 0.48
-8 0.29
-90.20
-100.15

-(11-15) 0.35
-(16-20) 0.06

0.02بیش از 20 سال کوچکتر

جدول 10: درصد  طالق هاي ثبت شده استان برحسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه 
در   سال 1393

اختالف سن زوج نسبت به زوجه



    

مربوط به زوج هایی است که با زوجه  1393بیشترین درصد طالقهاي ثبت شده در  سال  
و کمترین درصد مربوط به زوجهایی است که بین  ) درصد10.58(همسن هستند با رقم 

که البته این امر تا حد زیادي متاثر از توزیع سنی  . سال از زوجه کوچکترند 20تا  16
بطوریکه بیشترین ازدواجها نیز مربوط به زوجهایی است که با  .ازدواجها می باشد

.همسرشان همسن هستند

:اختالف سن زوجین در زمان طالق  
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8.00

10.00
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درصد طالق هاي ثبت شده استان بر حسب:  10نمودار 
اختالف سن زوج نسبت به زوجه  



زن مرد 
27.322.2                     جمع کل استان

25.420.0 باخرز
25.920.6 بجستان
27.721.5 بردسکن
 بینالود
24.919.8 تایباد

25.720.5 تربت جام
27.021.2 تربت حیدریه

26.621.3 جغتاي
26.120.3 جوین
26.721.1 چناران

27.721.4 خلیل آباد
25.520.1 خواف
 خوشاب
27.022.2 درگز

26.219.5 رشتخوار
25.319.2 زاوه

27.922.3 سبزوار
25.420.9 سرخس
27.721.3 فریمان
26.620.4فیروزه
26.921.6  قوچان
26.721.5 کاشمر
25.521.0 کالت
27.622.2 گناباد
28.023.3 مشهد

26.620.5 مه والت
27.221.7 نیشابور

*میانگین سن ازدواج از کل وقایع ازدواج ثبت شده حاصل شده است.

جدول 11: میانگین سن ازدواج در  سال 1393

میانگین سن ازدواجاستان



 

:میانگین سن ازدواج
 

و براي زنان  27، میانگین سن ازدواج مردان در استان 11با توجه به جدول شماره 
سال بیشترین میانگین سن ازدواج و  28شهرستان مشهد با . سال می باشد22

سال کمترین میانگین سن ازدواج مردان را در بین  24.9شهرستان تایباد با 
.شهرستانهاي استان دارا بوده اند

سال کمترین و شهرستان مشهد با  19.2شهرستان زاوه با  از نظر سن ازدواج زنان
 .سال بیشترین میانگین سن ازدواج را داشته اند 23
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1393میانگین سن ازدواج در سال : 11نمودار 
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تعداد نام تعداد نام 
3884امیرعلی5561فاطمه1
3081ابوالفضل3433زهرا2
2814محمدطاها2457نازنین زهرا3
2703امیرحسین2294یسنا4
2522محمد2002زینب5
2287علی1603ریحانه6
1661حسین1323فاطمه زهرا7
1660امیرمحمد1283کوثر8
1433مهدي1000نرگس9

1397محمدجواد853محیا10
1356محمدمهدي736سوگند11
1356امیرعباس726مریم12
1213محمدرضا723مهسا13
1120علیرضا717یاسمین14
1049محمدحسین717مائده15
984امیررضا695حلما16
966محمدامین633سارینا17
913یاسین606مهدیه18
877طاها594بهار19
844رضا567ثنا20

جدول 12: فراوانی 20 نام اول انتخاب شده در استان در  سال 1393

ردیف
اسامي ذکور اسامی اناث
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١٣٩٣فراواني اسامي اناث در  سال :  ١٢نمودار 

١٣٩٣فراواني اسامي ذکور در سال :  ١٣نمودار 
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