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پیشگفتار سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

پیشگفتار
سازمان ثبت احوال به موجب نقش حاکمیتی خود سه ماموریت اصلی           " ثبت وقایع حیاتی    "،  " اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان     

"، و " تولید و انتشار آمار انسانی و تحوالت جمعیتی کشور " را بر عهده دارد.
این سازمان به عنوان یکی از دستگاههاي حاکمیتی با قدمتی بیش از              90 سال  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 وانتشار دقیق                        
و  به موقع وقایع حیاتی انجام داده است        .بطوریکه در حال حاضر تولید آمارهاي حیاتی به صورت برخط و لحظه اي از طریق سامانه گزارشات                  

آماري پایگاه اطالعات جمعیتی کشور انجام می پذیرد.
در این راستا اداره کل ثبت احوال خراسان رضوي  در اجراي بند ز ماده                  1 قانون ثبت احوال همه ساله به عنوان یک وظیفه سازمانی در سطح               
استان عالوه بر برنامه ریزي و تالش در جهت ثبت بهنگام وقایع حیاتی ،داده ها و اطالعات جمعیتی حاصل از ثبت چهار واقعه حیاتی                                

(والدت- وفات -ازدواج- طالق) را جهت برنامه ریزان ومدیران استانی مهیا و ارائه می نماید.

بدون شک سهم بسزایی از این اثر متعلق به تالشهاي خالصانه  همکاران در ادارات تابعه بخصوص روسا و مسئولین آمار میباشد که ازهمه این                          
عزیزان تشکر نموده و  نیز از همکاري دستگاه هاي اجرایی، اعضاء محترم شوراهاي ثبت وقایع حیاتی ، مسئولین بیمارستانها ، زایشگاه ها ،                           
خانه هاي بهداشت ، شهرداري ها و مسئولین گورستانها ، دهیاریها ، دفاتر ثبت ازدواج و طالق ، ثبت یاران و یاوران ثبت که نقش بسزایی در                             
یاري نمودن ثبت احوال در انجام وظیفه خطیر ثبت به هنگام و بروز وقایع حیاتی داشته اند تقدیر و تشکر نموده و توفیق روزافزون براي این                             
. و امید است با توجه و مساعدت بیش از پیش مسئولین محترم استانی بخصوص اعضاء                   بزرگواران را از خداوند متعال مسئلت می نمایم         
محترم شوراي هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان و نیز شهرستانها ، میزان ثبت بهنگام وقایع حیاتی را به باالترین حدود ممکن ارتقاء بخشیم .

                                                                                                                  سید حسین نیري
                                                                             مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوي

الف



نقشه و تقسیمات کشوري استان سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

نقشه و تقسیمات کشوري استان خراسان رضوي با تعیین ادارات تابعه ثبت احوال

ب



نشانه ها : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نکته ها: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

فاقد اداره ثبت احوال است یا اداره جدید التاسیس می باشد .  *
 
 آمار در دسترس نیست . ■
 

 õ . فاقد دفترخانه ازدواج و طالق است 

- مالك تشخیص شهري و روستایی بودن واقعه والدت بر اساس محل تنظیم سند 
والدت می باشد. 

 
- مالك تشخیص شهري و روستایی بودن درخصوص واقعه وفات بر اساس اظهار اعالم 

کننده که آخرین محل سکونت متوفی می باشد، بوده است . 
 

 - تعیین علت فوت براساس مستندات ارائه شده یا اظهار اعالم کننده است .
 

ج



فهرست مطالب سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

فهرست مطالب 
 
 

 
 
 

  صفحه                                                                                                       عنوان
-------------------------------------------------------------------الف   پیشگفتار

--------------------------------------------------ب نقشه و تقسیمات کشوري استان

---------------------------------------------------------------------ج    نشانه ها

      1----------------------------------------------------------------فهرست مطالب

      2-----------------------------------------------------------------فهرست جداول

    8---------------------------------------------------------------فهرست نمودارها

 9-----------------------------------------------------------------------مقدمه

 10-------------------------------------------------------------تعاریف و مفاهیم

 13---------------------------------------------------------فصل اول:   رویداد والدت

 55---------------------------------------------------------فصل دوم:   رویداد فوت

     96-------------------------------------------------فصل سوم:   رویداد ازدواج و طالق

 167-------------------------------------------------فصل چهارم :   اهم سایر فعالیت ها
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فهرست جداول سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

فهرست جداول 
 

  صفحه                                                                                                         عنوان
 
   14------------------------------------------------------1391خالصه والدت ثبت شده ، سال - 1
   15------------------------------------------------------1392خالصه والدت ثبت شده ، سال - 2
 
  19---والدت ثبت شده به تفکیک جاري، معوقه و مهلت قانونی ، شهري ، روستایی و جنس به تفکیک شهرستان- 3
      21--------------------------------------------------------------شهرستان مشهد- ادارات 3-1
        21-------------------------------------------------------------شهرستان نیشابورادارات - 3-2
 
    23---والدت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران کل استان- 4
 24-------------------------------------------- باخرز--------------------------------4-1
    24------------------------------------------- بجستان--------------------------------4-2
    25------------------------------------------ بردسکن--------------------------------4-3
    25--------------------------------------------- تایباد--------------------------------4-4
    26----------------------------------------- تربت جام--------------------------------4-5
    26--------------------------------------- تربت حیدریه--------------------------------4-6
    27-------------------------------------------- جغتاي--------------------------------4-7
    27-------------------------------------------- جوین--------------------------------4-8
    28-------------------------------------------- چناران--------------------------------4-9
    28----------------------------------------- خلیل آباد--------------------------------4-10
    29------------------------------------------- خواف--------------------------------4-11
    29-------------------------------------------- درگز--------------------------------4-12
    30----------------------------------------- رشتخوار--------------------------------4-13
    30-------------------------------------------- زاوه--------------------------------4-14
    31------------------------------------------ سبزوار--------------------------------4-15
    31------------------------------------------ سرخس--------------------------------4-16
    32------------------------------------------- فریمان--------------------------------4-17
    32------------------------------------------ فیروزه--------------------------------4-18
    33------------------------------------------- قوچان--------------------------------4-19
    33------------------------------------------- کاشمر--------------------------------4-20
    34-------------------------------------------- کالت--------------------------------4-21
    34------------------------------------------- گناباد--------------------------------4-22
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فهرست جداول سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

    35------------------------------------------ مه والت--------------------------------4-23
    35------------------------------------------- مشهد--------------------------------4-24
 36------------------------------------------ نیشابور--------------------------------4-25
   
 37-------------------------------والدت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن کل استان- 5
      39--------------------------------------------------------------شهرستان مشهد- ادارات 5-1
   39-------------------------------------------------------------شهرستان نیشابورادارات - 5-2

      
 41--------------------والدت ثبت شده بر حسب سمت اعالم کننده به تفکیک کل جاري و جنس کل استان- 6
    42-------------------------------------------- باخرز--------------------------------6-1
    42------------------------------------------- بجستان--------------------------------6-2
    43------------------------------------------ بردسکن--------------------------------6-3
    43--------------------------------------------- تایباد--------------------------------6-4
    44----------------------------------------- تربت جام--------------------------------6-5
    44--------------------------------------- تربت حیدریه--------------------------------6-6
    45-------------------------------------------- جغتاي--------------------------------6-7
    45-------------------------------------------- جوین--------------------------------6-8
    46-------------------------------------------- چناران--------------------------------6-9
    46----------------------------------------- خلیل آباد--------------------------------6-10
    47------------------------------------------- خواف--------------------------------6-11
    47-------------------------------------------- درگز--------------------------------6-12
    48----------------------------------------- رشتخوار--------------------------------6-13
    48-------------------------------------------- زاوه--------------------------------6-14
    49------------------------------------------ سبزوار--------------------------------6-15
    49------------------------------------------ سرخس--------------------------------6-16
    50------------------------------------------- فریمان--------------------------------6-17
    50------------------------------------------ فیروزه--------------------------------6-18
    51------------------------------------------- قوچان--------------------------------6-19
    51------------------------------------------- کاشمر--------------------------------6-20
    52-------------------------------------------- کالت--------------------------------6-21
    52------------------------------------------- گناباد--------------------------------6-22
    53------------------------------------------ مه والت--------------------------------6-23
    53------------------------------------------- مشهد--------------------------------6-24
 54------------------------------------------ نیشابور--------------------------------6-25
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فهرست جداول سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 56--------------------------------------------------------1391خالصه فوت ثبت شده سال - 7
 
    57--------------------------------------------------------1392خالصه فوت ثبت شده سال - 8
   
      61--------- فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی کل استان-9
  63-------------------------------------------- باخرز--------------------------------9-1
    64------------------------------------------- بجستان--------------------------------9-2
    65------------------------------------------ بردسکن--------------------------------9-3
    66--------------------------------------------- تایباد--------------------------------9-4
    67----------------------------------------- تربت جام--------------------------------9-5
    68--------------------------------------- تربت حیدریه--------------------------------9-6
    69-------------------------------------------- جغتاي--------------------------------9-7
    70-------------------------------------------- جوین--------------------------------9-8
    71-------------------------------------------- چناران--------------------------------9-9
    72----------------------------------------- خلیل آباد--------------------------------9-10
    73------------------------------------------- خواف--------------------------------9-11
    74-------------------------------------------- درگز--------------------------------9-12
    75----------------------------------------- رشتخوار--------------------------------9-13
    76-------------------------------------------- زاوه--------------------------------9-14
    77------------------------------------------ سبزوار--------------------------------9-15
    78------------------------------------------ سرخس--------------------------------9-16
    79------------------------------------------- فریمان--------------------------------9-17
    80------------------------------------------ فیروزه--------------------------------9-18
    81------------------------------------------- قوچان--------------------------------9-19
    82------------------------------------------- کاشمر--------------------------------9-20
    83-------------------------------------------- کالت--------------------------------9-21
    84------------------------------------------- گناباد--------------------------------9-22
    85------------------------------------------ مه والت--------------------------------9-23
    86------------------------------------------- مشهد--------------------------------9-24
 87------------------------------------------ نیشابور--------------------------------9-25

 
  88------------------------------- فوت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن کل کشور-10
      90-------------------------------------------------------------شهرستان مشهد- ادارات 10-1
        90------------------------------------------------------------شهرستان نیشابورادارات - 10-2

 
  92-------------------------------------------------- فوت جاري ثبت شده بر حسب علت فوت-11
      94-------------------------------------------------------------شهرستان مشهد- ادارات 11-1
        94------------------------------------------------------------شهرستان نیشابورادارات - 11-2
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فهرست جداول سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 97--------------------------------------1391 ازدواج و طالق ثبت شده به تفکیک شهرستان سال -12
 

 98--------------------------------------1392 ازدواج و طالق ثبت شده به تفکیک شهرستان سال -13
 

 100---------------------------------------- ازدواج و طالق ثبت شده به تفکیک شهرستان و اداره-14
 

  101-------------------------- ازدواج و طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه کل استان-15
    104------------------------------------------ باخرز--------------------------------15-1
    105----------------------------------------- بجستان--------------------------------15-2
    106---------------------------------------- بردسکن--------------------------------15-3
    107------------------------------------------- تایباد--------------------------------15-4
    108--------------------------------------- تربت جام--------------------------------15-5
    109------------------------------------- تربت حیدریه--------------------------------15-6
    110------------------------------------------ جغتاي--------------------------------15-7
    111------------------------------------------ جوین--------------------------------15-8
    112------------------------------------------ چناران--------------------------------15-9
    113--------------------------------------- خلیل آباد--------------------------------15-10
    114----------------------------------------- خواف--------------------------------15-11
    115------------------------------------------ درگز--------------------------------15-12
    116--------------------------------------- رشتخوار--------------------------------15-13
    117------------------------------------------ زاوه--------------------------------15-14
    118---------------------------------------- سبزوار--------------------------------15-15
    119---------------------------------------- سرخس--------------------------------15-16
    120----------------------------------------- فریمان--------------------------------15-17
    121---------------------------------------- فیروزه--------------------------------15-18
    122----------------------------------------- قوچان--------------------------------15-19
    123----------------------------------------- کاشمر--------------------------------15-20
    124------------------------------------------ کالت--------------------------------15-21
    125----------------------------------------- گناباد--------------------------------15-22
    126---------------------------------------- مه والت--------------------------------15-23
    127----------------------------------------- مشهد--------------------------------15-24
 128---------------------------------------- نیشابور--------------------------------15-25

  
 129------------------------------------ تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواج-16

 
 131------------------------------- تعداد ازدواج هاي ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج-17

 
     133--------------------------------------------- توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج کل استان-18
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فهرست جداول سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

      133------------------------------------- توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج به تفکیک شهرستان-19
 134------------------------------------------ باخرز--------------------------------19-1

    134---------------------------------------- بجستان--------------------------------19-2 
    135---------------------------------------- بردسکن--------------------------------19-3
    135------------------------------------------- تایباد--------------------------------19-4
    136--------------------------------------- تربت جام--------------------------------19-5
    136------------------------------------- تربت حیدریه--------------------------------19-6
    137------------------------------------------ جغتاي--------------------------------19-7
    137------------------------------------------ جوین--------------------------------19-8
    138------------------------------------------ چناران--------------------------------19-9
    138--------------------------------------- خلیل آباد--------------------------------19-10
    139----------------------------------------- خواف--------------------------------19-11
    139------------------------------------------ درگز--------------------------------19-12
    140--------------------------------------- رشتخوار--------------------------------19-13
    140------------------------------------------ زاوه--------------------------------19-14
    141---------------------------------------- سبزوار--------------------------------19-15
    141---------------------------------------- سرخس--------------------------------19-16
    142----------------------------------------- فریمان--------------------------------19-17
    142---------------------------------------- فیروزه--------------------------------19-18
    143----------------------------------------- قوچان--------------------------------19-19
    143----------------------------------------- کاشمر--------------------------------19-20
    144------------------------------------------ کالت--------------------------------19-21
    144----------------------------------------- گناباد--------------------------------19-22
    145---------------------------------------- مه والت--------------------------------19-23
    145----------------------------------------- مشهد--------------------------------19-24
 146---------------------------------------- نیشابور--------------------------------19-25

 
 147----------------------------------- تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان طالق-20

 
 149---------------------------------- تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان طالق-21

 
  151-------------- کل استان-------------------------------- توزیع سنی زوجین در زمان طالق-22
    152------------------------------------------ باخرز--------------------------------22-1
    152----------------------------------------- بجستان--------------------------------22-2
    153---------------------------------------- بردسکن--------------------------------22-3
    153------------------------------------------- تایباد--------------------------------22-4
    154--------------------------------------- تربت جام--------------------------------22-5
    154------------------------------------- تربت حیدریه--------------------------------22-6
    155------------------------------------------ جغتاي--------------------------------22-7
    155------------------------------------------ جوین--------------------------------22-8
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فهرست جداول سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

    156------------------------------------------ چناران--------------------------------22-9
    156--------------------------------------- خلیل آباد--------------------------------22-10
    157----------------------------------------- خواف--------------------------------22-11
    157------------------------------------------ درگز--------------------------------22-12
    158--------------------------------------- رشتخوار--------------------------------22-13
    158------------------------------------------ زاوه--------------------------------22-14
    159---------------------------------------- سبزوار--------------------------------22-15
    159---------------------------------------- سرخس--------------------------------22-16
    160----------------------------------------- فریمان--------------------------------22-17
    160---------------------------------------- فیروزه--------------------------------22-18
    161----------------------------------------- قوچان--------------------------------22-19
    161----------------------------------------- کاشمر--------------------------------22-20
    162------------------------------------------ کالت--------------------------------22-21
    162----------------------------------------- گناباد--------------------------------22-22
    163---------------------------------------- مه والت--------------------------------22-23
    163----------------------------------------- مشهد--------------------------------22-24
 164---------------------------------------- نیشابور--------------------------------22-25

 
 165--------------------------------------- تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج-23

 
 168----------------------------- تعدادي از فعالیت هاي حقوقی و سجلی ثبت احوال خراسان رضوي-24

     169---------------------------------1392 فراوانی پنج نام اول پسران به تفکیک شهرستان در سال -25

 170----------------------------1392 فراوانی پنج نام اول دختران به تفکیک شهرستان تا پایان سال -26

 172---------------------------------------1392 آمار کارتهاي شناسایی ملی صادر شده در سال -27

     173----------------------------------- آمار پودمان هاي برگزار شده در مرکز آموزش شمال شرق-28

 175------------------------------------------------ عملکرد مرکز آموزش به تفکیک شهرستان-29

 176-----------1392 فراوانی والدتهاي ثبت شده بر حسب تعداد زایمان ثبت شده به تفکیک شهرستان سال -30
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فهرست نمودارها سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

فهرست نمودارها 
 

  صفحه                                                                                                         عنوان
   
    16----------مقایسه والدت ثبت شده در مهلت قانونی و ثبت تا یکسال پس از وقوع در شهرستانهاي استان- 1
   17-----مقایسه درصدهاي والدت ثبت شده در مهلت قانونی به ثبت تا یکسال پس از وقوع به تفکیک شهرستان- 2
      18------------------------نسبت جنسی حاصل از والدتهاي ثبت شده جاري به تفکیک شهرستان- 3
    23----------------------------------1392 الگوي باروري حاصل از ثبت والدت در سال- 4
 41------------------------------- تعداد و درصد والدت ثبت شده بر حسب سمت اعالم کننده-5
 58- مقایسه درصدهاي فوت ثبت شده مهلت قانونی و ثبت تا یکسال پس از وقوع به کل اسناد به تفکیک شهرستان-6
 59----- مقایسه فوت ثبت شده بر حسب ثبت در مهلت قانونی و ثبت تا یکسال پس از وقوع به تفکیک شهرستان-7
     60--------------------- درصد فوت ثبت شده در مهلت قانونی به ثبت تا یکسال به تفکیک شهرستان-8
 62--------------------------- تعداد فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس و به تفکیک گروه سنی-9

    99---------------------------------- نسبت ازدواج به طالق ثبت شده به تفکیک شهرستان-10
102 سال اختالف)----------------10 (تا تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه-11
103---------------- سال اختالف)10(تا  تعداد طالق ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه-12
130--------------------------- تعداد ازدواج هاي ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواج-13
132-------------------------- تعداد ازدواج هاي ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج-14
148----------------------------- تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان طالق-15
150---------------------------- تعداد طالق هاي ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان طالق-16
166------------------------------------ تعداد طالق ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج-17
171----------------------------------1392 نام اول اناث در کل استان در سال 5 فراوانی -18
171---------------------------------1392 نام اول ذکور در کل استان در سال 5 فراوانی -19
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سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392                                مقدمه                         

مقدمه:

. این نقش روز افزون آمار و اطالعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیریها، سیاستگذاریها و برنامه ریزیها بر کسی پوشیده نیست                         
نقش در عصر اطالعات به قدري بدیهی است که نظام آماري کشورها و حجم و کیفیت بانکهاي اطالعاتی آنها نه تنها یکی از مهمترین  
شاخصهاي توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود، بلکه متقابالً نیز سیاستگذاریها و برنامه ریزیهاي توسعه اقتصادي اجتماعی و                        
فرهنگی کشورها بدون در اختیار داشتن آمار کافی ، صحیح، دقیق و بهنگام ممکن نیست. اهمیت اطالعات آماري در کلیه امور برنامه 
ریزي اعم از سیاستگذاري، تعیین اهداف ، خط مشی ها، هدایت امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت آنها                        
بقدري است که بسیاري اطالعات آماري را عامل زیربناي برنامه ریزي بشمار می آورند و ایجاد یک نظام کارآمد و مؤثر در تولید و                             

عرضه آمار را از الزامات اولیه و ضروري در برنامه ریزي می دانند.
مجموعه حاضر که تحت عنوان ؛ سالنامه آماري سال          1392 اداره ثبت احوال خراسان رضوي ؛ گردآوري و تهیه گردیده ، مشتمل بر               
آخرین اطالعات و داده هاي ثبتی سال 92 ادارات ثبت احوال استان خراسان رضوي است که در چهار فصل تنظیم گردیده است که سه  
فصل اول آن مربوط به وقایع حیاتی ثبت شده والدت، فوت، ازدواج و طالق می باشد و در فصل آخر آمار برخی از فعالیت هاي ثبت  
احوال خراسان رضوي با عنوان اهم دیگر فعالیت ها تهیه و تدوین گردیده و در ابتداي هر فصل نیز خالصه اي از اعداد و ارقام سال                              

گذشته در قالب جداول شهرستانی ارائه شده است.
شایان ذکر است ، بمنظور تسهیل دسترسی مصرف کنندگان ، نسخه الکترونیکی این مجموعه بر روي پورتال اداره کل ثبت احوال                         

خراسان رضوي به نشانی www.sabteahval-kh.ir در دسترس عموم کاربران قرار گرفته است.
از کلیه عزیزانی که این مجموعه را مالحظه ومطالعه می فرمایند تقاضا داشته، مانند گذشته ما را از راهنمایی ها و نظرات منتقدانه                              

خویش بی نصیب نفرمایند.

                                                                                  تکتم پرویش

                                                                            واحد آمار اداره کل ثبت احوال خراسان رضوي
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تعاریف و مفاهیم بکار رفته سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

تعاریف و مفاهیم بکار رفته  
 

 به ثبت واقعه اي گفته می شود که فاصله زمانی وقوع رویداد تا ثبت آن یکسال و کمتر باشد . ثبت تا یکسال :

 به ثبت واقعه اي گفته می شود که در همان سال وقوع ثبت شود. ثبت جاري :

 به ثبت واقعه اي گفته می شود که در سال هاي بعد از وقوع واقعه ثبت گردد. ثبت معوقه :

 راه اندازي سیستم 1390 با عنایت به اینکه یکی از اقدامات مهم سازمان ثبت احوال در سال والدت شهري و روستایی :

گزارشات آماري آنالین از محل مرکز داده ( پایگاه اطالعات جمعیتی کشور)  می باشد لذا در سیستم جدید والدت شهري یا 

روستایی بر حسب مکان جغرافیایی (  شهر یا روستا )  تنظیم سند تعیین می شود. 

در سیستم گزارشات آماري جدید فوت شهري یا روستایی برحسب مکان جغرافیایی (  شهر یا فوت شهري و روستایی :

روستا )  آخرین محل سکونت دائم فرد متوفی تعیین می شود . 

 لذا اگر واقعه والدت در طول مدت 1 روز از تاریخ والدت طفل است .15 مهلت اعالم والدت ثبت والدت در مهلت قانونی :

 روز پس از وقوع ثبت گردد، ثبت در مهلت قانونی است . 15

 لذا اگر واقعه فوت در طول مدت 2 روز از تاریخ وقوع فوت بر آن است .10 مهلت اعالم وفات ثبت فوت در مهلت قانونی :

 روز پس از وقوع ثبت گردد ، ثبت در مهلت قانونی است. 10

 ازدواج یا طالق هایی که در دفاتر ازدواج و طالق به ثبت رسیده و اعالمیه مربوطه جهت ثبت ازدواج یا طالق ثبت شده :

در اسناد سجلی زوجین به ادارات ثبت احوال تحویل می شود . 

                                                 
 قانون ثبت احوال 15- تبصره ماده  1
 قانون ثبت احوال 25- ماده  2
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تعاریف و مفاهیم بکار رفته سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 ازدواج شهري یا روستایی بر حسب مکان جغرافیایی ( شهر یا روستا ) محل سکونت زوج ازدواج شهري و روستایی :

تعیین می گردد. 

فاصله زمانی بین زمان وقوع رویداد ، تا زمان ثبت آن می باشد . فاصله وقوع تا ثبت : 

عاملی که به طور مستقیم و بالفاصله و یا بعد از ایجاد زنجیره اي از تغییرات منجر به توقف غیر قابل برگشت علت فوت: 

اعمال حیاتی گردد و در صورتیکه فوت با گواهی پزشک ثبت شود، علت فوت نیز بر اساس علت مندرج در آن ثبت می 

گردد و در غیر اینصورت مطابق اظهار اعالم کننده می باشد. 

 1 اعالم و امضاء  دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود .سمت اعالم کننده ثبت والدت :

پدر  .1

 پدر و مادر .2

 جد پدري .3

 جد پدري و مادر .4

 قیم  .5

 مادر در صورت غیبت پدر  .6

  : طی نامه رسمی از طرف مأمور انتظامی یا قضائی یا سایر مقامات اعالم شود .27ماده  .7

نماینده مؤسسه در صورتیکه طفل در مکانی متولد  و یا نگهداري شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه  .8

مخصوص باشد نظیر : ندامتگاه ، کانون اصالح تربیت،بهزیستی و غیره ، متصدیان این سازمان ها مکلف به 

 اطالع واقعه و ایجاد تسهیالت الزم براي انجام وظایف صاحب واقعه می باشند.

 سایر شامل مواردي مانند امین شخص حقیقی صاحب واقعه ، وصی و وکیل بوده است . .9

موارد تغییر نام خانوادگی ، 2 تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود . تغییر نام خانوادگی :

مطابق آئین نامه اجرائی این قانون می باشد . 

                                                 
    قانون ثبت احوال16- ماده  1

  قانون ثبت احوال40- ماده  2
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تعاریف و مفاهیم بکار رفته سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 نام شخص در صورتی که موجب حتک حیثیت اسالمی گردد، القاب ، عناوین و نام هاي زننده ، مستهجن و یا تغییر نام :

نامناسب با جنس قابل تغییر شناخته می شود و تغییر آن در صالحیت هیئت هاي حل اختالف مستقر در ادارات ثبت 

 1احوال می باشد .

 کارتی است که مشخصات هویتی هر شخص در آن ثبت و داراي شماره منحصر به فرد تحت کارت شناسایی ملی :

عنوان ‹ شماره ملی › و کد پستی می باشد . 

 سال به باال انجام 15 فعالیتی است که توسط اداره ثبت احوال به منظور عکس دار نمودن شناسنامه افراد الصاق عکس :

می گیرد . 

 مدرکی است که از طرف ثبت احوال براساس سند ثبت کل وقایع متقاضی صادر و بیانگر مجرد بودن فرد گواهی تجرد :

می باشد . 

 وقایع چهارگانه (والدت، ازدواج، طالق و فوت ) را شامل می گردد و پس از وقوع این وقایع ثبت اعالمیه وقایع چهارگانه:

و ثبت آن ها ، اعالمیه اي صادر و به ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارسال می گردد تا به سند سجلی مربوطه منتقل 

گردد. 

 طالق شهري یا روستایی بر حسب مکان جغرافیایی ( شهر یا روستاي) محل سکونت زوج طالق شهري و روستایی :

تعیین می گردد. 

 شناسنامه هایی که براي اولین بار پس از تنظیم سند ثبت کل وقایع والدت صادر گردد. صدور اولین شناسنامه :

 برگه اي که خالصه مشخصات فرد متوفی را از روي سند فوت در آن ثبت و تحویل درخواست صدور گواهی فوت :

کننده می گردد. 

 کلیه استعالماتی که از طریق مراجع ذیصالح صورت گرفته و مطابق قوانین و مقررات جاري استعالم سوابق سجلی :

پاسخ مربوطه بر اساس سند سجلی و اطالعات موجود در پایگاه اطالعات جمعیتی کشور تهیه می گردد. 

ï  : تذکر

مالك تفکیک شهري و روستایی واقعه براساس اظهار اعالم کننده واقعه می باشد .  -1

در جداول مربوط به ازدواج و طالق ، تعداد اعالم شده شامل ازدواج یا طالق اول و دوم یا بیشتر می باشد .   -2

                                                 
 قانون ثبت احوال 20 ماده 1-  تبصره  1
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

والدت
والدت یکی از مهمترین مولفه هاي تاثیر گذار بر رشد جمعیت محسوب می شود              . لذا دقت در ثبت واقعه والدت و       
ارتقاء کیفیت داده هاي والدت زمینه هاي الزم را براي برنامه ریزي هاي اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی  فراهم                       

می نماید.
در سال  92 تعداد  1471834 واقعه والدت در کشور ثبت شده است که از این تعداد               142009 واقعه و بعبارتی    
(9,6 درصد) از والدتهاي کشور مربوط به استان خراسان رضوي بوده است. این استان بعد از استان تهران رتبه  

دوم را از نظر تعداد موالید داراست.

 تعداد موالید ثبت شده در استان خراسان رضوي در سال 1392  نسبت به سال گذشته 7,9 درصد افزایش داشته
. از مجموع والدتهاي ثبت شده در سال         1392 تعداد  72805 مورد آن متعلق به والدت مردان و          69204 است 
رویداد مربوط به والدت زنان بوده است       . که نسبت به مدت مشابه سال قبل          8 درصد افزایش ثبت را در هر دو        
جنس نشان می دهد   . نسبت جنسی حاصل از ثبت والدت در سال یاد شده برابر با               105 بوده که نسبت به مدت       
مشابه سال قبل افزایش یافته است . در سال 1392 تعداد والدت ثبت شده در مناطق شهري برابر 136685 رویداد
و در مناطق روستایی    5324 واقعه بوده است    . بعبارت دیگر بیش از     96 درصد از کل والدتهاي استان در مناطق        
شهري تنظیم گردیده است   . ثبت جاري رویداد والدت در سال      1392 نسبت به سال قبل حدود       8,2 درصد افزایش  

داشته است .

طبق جدول شماره   4 بیشترین والدت ثبت شده در سال         1392 در مادران گروه سنی      25 تا   29 ساله بوده که    
حدود 32 درصد ازکل والدتهاي به ثبت رسیده را شامل می شود             . همانطور که در نمودار    6 مشهود است حدود   
. از کل والدتهاي ثبت     92 درصد والدتهاي ثبت شده در سال          1392 توسط پدران متولدین به ثبت رسیده است           
شده در استان 135501 واقعه در مهلت قانونی به ثبت رسیده که در واقع 95/4 درصد از کل والدتها را شامل می
شود. با استفاده از ارقام  جدول      5 مشخص گردید که     98/5 درصد از کل والدت هاي ثبت شده تا یکسال پس از            

وقوع آن به ثبت رسیده است .
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1390

2- خالصه آمار والدت ثبت شده سال 1391
استان خراسان رضوي

کل اسناد 
والدت

131612127375423712983712552767199644131270694543جمع

94691531937928465481261685باخرز
604597760459829131359410 بجستان
16801661191673167088379716791 بردسکن
*بینالود
32833180103322532071670161332767 تایباد

6833656426967266225351133226405428 تربت جام
4788467411447644731250222864674114 تربت حیدریه

104010251510341012513527102614 جغتاي
10611026351054104354851310592 جوین

17661684821733167990486217579 چناران
10551040151053105151354210550 خلیل آباد

3723366954371136941873185037149 خواف
*خوشاب
*داورزن
146014501014541438761699144713 درگز

11801160201176117260857211782 رشتخوار
15981558401585157881878015980 زاوه

73387186152730072223753358573353 سبزوار
20441967771994193910709741926118 سرخس
16061568381584155978582116060 فریمان
100698422100199249551110051فیروزه
354234548835253439179917432786756  قوچان
37393679603717369818741865372217 کاشمر
309290192942681491603027 کالت
20041989151999199999310111322682 گناباد

932911219259244704629275 مه والت
686406595826826744164390350843355668315325مشهد

94359186249932890714867456881001335نیشابور
1- مهلت قانونی ثبت واقعه والدت 15 روز از تاریخ والدت طفل است.

شهر روستامهلت قانونی 1 زن مرد ثبت تا یکسالمعوقهجاريشهرستان
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

2- خالصه آمار والدت ثبت شده سال 1392
استان خراسان رضوي

کل اسناد 
والدت

142009137836417314040213550172805692041366855324جمع

131012753513091290696614667643باخرز
610602860860732428658327 بجستان
180517713418001790915890175451 بردسکن
*بینالود
34833405783431341218051678341865 تایباد

7586730028674747131386837187101485 تربت جام
5055492513050204959260924464826229 تربت حیدریه

117311512211691133593580113439 جغتاي
116911462311631138611558112445 جوین

175416946017321666916838170846 چناران
115211302211491149596556111834 خلیل آباد

404139915040294005207519663909132 خواف
*خوشاب
*داورزن
142914141514181409741688137059 درگز

128812632512851280642646123256 رشتخوار
175717174017511727847910166295 زاوه

7673753713676337565393837357547126 سبزوار
236322927123252275119411692190173 سرخس
155615213515471514787769150353 فریمان
110410752911031096582522105054فیروزه
37623681813739365719241838368577  قوچان
39173876413907390420121905385067 کاشمر
3082911730027615415428820 کالت
220121812021982198109511061435766 گناباد

9829513196696149348995428 مه والت
745457191226337342669675381663637974057488مشهد

99869735251992096845222476485201466نیشابور
1- مهلت قانونی ثبت واقعه والدت 15 روز از تاریخ والدت طفل است.

شهرثبت تا یکسالمعوقهجاريشهرستان روستامهلت قانونی 1 زن مرد
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392
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نمودار 1- مقایسه  تعداد والدت ثبت شده در مهلت قانونی و ثبت تا یکسال پس از وقوع  درشهرستانهاي استان خراسان رضوي

ثبت تایکسال پس از وقوع ثبت در مهلت قانونی
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392
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نمودار 2-  مقایسه درصد ثبت والدت درمهلت قانونی به ثبت تا یکسال  پس از وقوع به تفکیک استان
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392
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نمودار 3- نسبت جنسی حاصل از والدت ثبت شده جاري به تفکیک استان
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

3- والدت ثبت شده به تفکیک جاري، معوقه و مهلت قانونی ، شهري، روستایی و جنس
استان خراسان رضوي

کل اسناد 
جمع اسنادوالدت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعشهري

14200913668513262768085645424058197020881271826547461708جمع

1310667658334324945580307273باخرز
6105835753032728621739885854 بجستان
180517541720882838341321334817351613 بردسکن
بینالود

34833418334117351606773641668933973292 تایباد
75867101682234493373279151128473824552283 تربت جام

5055482646992441225812761661095554541 تربت حیدریه
117311341112563549229131093567526 جغتاي
1169112411015735282312111115578537 جوین

1754170816488627866029311432709723 چناران
11521118109656553122157388019921888 خلیل آباد

404139093861198618754820281351697654 خواف
خوشاب

داورزن

14291370135670265414591225611614 درگز
1288123212076016062512131632791841 رشتخوار

175716621622787835401525744338243619 زاوه
767375477415381336021325874211210881024 سبزوار
236321902125108910366528371463740723 سرخس
1556150314697417283418161042553489 فریمان
110410501021538483291910358018421738فیروزه
37623685360418461758813843383719741863  قوچان
39173850380919601849412021256133123 کاشمر
30828827114013117611692093566933540 کالت
2201143514237047191257000 گناباد

982954923462461312110825043303920 مه والت
7454574057714373665134786262012661354452916مشهد

99868520831243583954208103105281414نیشابور

جاريشهرستان
شهري

مهلت قانونیمعوقه
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

3- والدت ثبت شده به تفکیک جاري، معوقه و مهلت قانونی ، شهري، روستایی و جنس (ادامه)
استان خراسان رضوي

کل اسناد 
جمع اسنادوالدت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعروستایی

14200953245209268625231156451613231512981جمع

1310643617344273261412271512باخرز
61027271512000512031 بجستان
180551512031000643331 بردسکن
بینالود

348365643331110442243199 تایباد
7586485478265213734221103118 تربت جام

5055229226106120312382018 تربت حیدریه
117339392118000452619 جغتاي
116945452619000341618 جوین

175446462521000766386380 چناران
1152343416180001256560 خلیل آباد

40411321306763220583424 خواف
خوشاب

داورزن

142959583424101552827 درگز
128856562927000954550 رشتخوار

1757959545500001226557 زاوه
767312612265574221637192 سبزوار
23631731677493633512823 سرخس
155653522824101542529 فریمان
110454542529000774037فیروزه
376277774037000673235  قوچان
39176767323500020812 کاشمر
3082020812000466240226 کالت
2201766758382376844000 گناباد

982282810180001434745689 مه والت
745454884752422331376343177166مشهد

9986146614237346894327161314686628نیشابور

شهرستان
روستایی

مهلت قانونیمعوقهجاري

20



والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

3-1- والدت ثبت شده به تفکیک جاري، معوقه و مهلت قانونی ، شهري، روستایی و جنس
شهرستان مشهد

کل اسناد 
جمع اسنادوالدت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعشهري

7454574057714373665134786262012661354700973611033987جمع

3964545291600017107احمدآباد
808807652837742283459268551394112914مشهد

2118921182207081057310135474254220933470463منطقه1
2877228771280401444013600731379352220051132410681منطقه2
233802325222579115811099867335032320287103659922منطقه3

3-2- والدت ثبت شده به تفکیک جاري، معوقه و مهلت قانونی ، شهري، روستایی و جنس
شهرستان نیشابور

کل اسناد 
جمع اسنادوالدت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعشهري
99868520831243583954208103105984551674678جمع

137631281414303822243163906زبرخان
861084898284434439402051031021623851772نیشابور

اداره
شهري

مهلت قانونیمعوقهجاري

اداره
شهري

مهلت قانونیمعوقهجاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

3-1- والدت ثبت شده به تفکیک جاري، معوقه و مهلت قانونی ، شهري، روستایی و جنس (دنباله)
شهرستان مشهد

کل اسناد 
جمع اسنادوالدت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعروستایی

7454548847524223313761517378جمع

3963513401741661165000احمدآباد
8081000110101مشهد

211897752000281018منطقه1
2877211010001186058منطقه2
233801281276364101431منطقه3

3-2- والدت ثبت شده به تفکیک جاري، معوقه و مهلت قانونی ، شهري، روستایی و جنس (دنباله)
شهرستان نیشابور

کل اسناد 
جمع اسنادوالدت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعروستایی
9986146614237346894327161638281جمع

1376134513036756284227151205961زبرخان
86101211205961101432320نیشابور

اداره
روستایی

مهلت قانونیمعوقهجاري

اداره
روستایی

مهلت قانونیمعوقهجاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

4-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
استان خراسان رضوي

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
13783670771670651326276808564542520926862523جمع

15181701487969321کمتر از 15 سال
15-1911708610356051112857895339580314266

20-243574218206175363435817511168471384695689
25-294359922341212584220121615205861398726672

30-342982415374144502871714821138961107553554
35-3913206680064061264164876154565313252
40-442774145713172631138512461437271
45-4919595100183939012210

11831073110بیشتر از 49 سال
6263063206102983121688نامشخص

روستایی
گروه سنی

شهريکل اسناد جاري

نمودار4- الگوي باروري حاصل از ثبت والدت در سال 1390

29824

13206

151

11708

35742

43599

2774 195 11
0

5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

کمتر از 15 سال
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

بیشتر از 49 سال
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

4-1-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
باخرز

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
1275678597658334324617344273جمع

211211000کمتر از 15 سال
15-191669076814140854936

20-2435518117418390931729181
25-2931517014517386871428458

30-3422612310311362511136152
35-391658976824240834736
40-4440221821111019118
45-49303101202

110110000بیشتر از 49 سال
211101110نامشخص

4-2-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
بجستان

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
602318284575303272271512جمع

110110000کمتر از 15 سال
15-19382117382117000

20-2415578771467274963
25-292191259421112091853

30-3412458661185761615
35-39573324533023431
40-44716716000
45-49110110000

000000000بیشتر از 49 سال
000000000نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

کل اسناد جاري

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

4-3-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
بردسکن

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
17719028691720882838512031جمع

101101000کمتر از 15 سال
15-1913870681347064404

20-2446224421844423820618612
25-295682852835532782751578

30-34388192196380188192844
35-3917793841749084330
40-44301416271413303
45-49743743000

000000000بیشتر از 49 سال
000000000نامشخص

4-4-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
تایباد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
340517681637334117351606643331جمع

431431000کمتر از 15 سال
15-194042081963942001941082

20-241027533494100852748119613
25-299264824449114744371587

30-346183262926083212871055
35-39295143152288138150752
40-44643826623725211
45-49853752101

000000000بیشتر از 49 سال
593029593029000نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

کل اسناد جاري

روستاییشهري
گروه سنی

کل اسناد جاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

4-5-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
تربت جام

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
730037143586682234493373478265213جمع

14861486000کمتر از 15 سال
15-19810415395771390381392514

20-242002103496818889739151146153
25-291990101597518619399221297653

30-34143371172213296606691045153
35-39751382369690348342613427
40-4419393100175829318117
45-49133101037303

220110110بیشتر از 49 سال
925141834538963نامشخص

4-6-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
تربت حیدریه

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
492525472378469924412258226106120جمع

734734000کمتر از 15 سال
15-19481238243460228232211011

20-2412796676121226642584532528
25-2914847856991424758666602733

30-341045527518997506491482127
35-39515265250483248235321715
40-4410356479250421165
45-49743642101

000000000بیشتر از 49 سال
422422000نامشخص

گروه سنی
کل اسناد جاري

گروه سنی
کل اسناد جاري

روستاییشهري

روستاییشهري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

4-7-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
جغتاي

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
11515845671112563549392118جمع

321321000کمتر از 15 سال
15-1912572531226953330

20-243231561673131511621055
25-293331731603211681531257

30-3421210310920799108541
35-3911860581135756532
40-44331716291613413
45-49413413000

000000000بیشتر از 49 سال
000000000نامشخص

4-8-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
جوین

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
11465995471101573528452619جمع

422422000کمتر از 15 سال
15-1913780571347757330

20-243081551532951481471376
25-293261731533131661471376

30-34215108107208104104743
35-3912565601186058752
40-44291514271512202
45-49211211000

000000000بیشتر از 49 سال
000000000نامشخص

روستاییشهري

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

گروه سنی
کل اسناد جاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

4-9-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
چناران

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
16948878071648862786462521جمع

422422000کمتر از 15 سال
15-191989010819086104844

20-24475255220466251215945
25-294962532434832462371376

30-343331891443231811421082
35-3913374591297356413
40-44462224442123211
45-49101101000

000000000بیشتر از 49 سال
826826000نامشخص

4-10-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
خلیل آباد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
11305815491096565531341618جمع

220220000کمتر از 15 سال
15-1912164571146252725

20-24328168160324166158422
25-29327160167318155163954

30-342281181102171141031147
35-3910858501055550330
40-441611516115000
45-49000000000

000000000بیشتر از 49 سال
000000000نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

4-11-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
خواف  

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
3991205319383861198618751306763جمع

422422000کمتر از 15 سال
15-194012081933882011871376

20-2410475295181014515499331419
25-2911395875521110571539291613

30-34857443414824426398331716
35-3942321321040820320515105
40-4411365481066244734
45-49550550000

000000000بیشتر از 49 سال
211211000نامشخص

4-12-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
درگز

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
14147366781356702654583424جمع

211211000کمتر از 15 سال
15-1914872761426973633

20-2440521119438620018619118
25-2941521420139520319220119

30-34266150116261146115541
35-3914973761416873853
40-44261412261412000
45-49211211000

000000000بیشتر از 49 سال
101101000نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

4-13-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
رشتخوار

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
12636306331207601606562927جمع

110110000کمتر از 15 سال
15-19179879216678881394

20-243611851763431761671899
25-29352174178346171175633

30-342231051182121011111147
35-3912565601176156844
40-442011920119000
45-49110110000

000000000بیشتر از 49 سال
110110000نامشخص

4-14-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
زاوه

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
17178328851622787835954550جمع

404404000کمتر از 15 سال
15-19238120118229117112936

20-244612112504442022421798
25-29460218242432204228281414

30-34307166141282156126251015
35-39216104112201951061596
40-442491523914101
45-49101101000

110110000بیشتر از 49 سال
532532000نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

30



والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

4-15-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
سبزوار

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
7537387836597415381336021226557جمع

862862000کمتر از 15 سال
15-19695384311672372300231211

20-2420621026103620351008102727189
25-29235112321119232012201100311219

30-3415667977691544785759221210
35-3971335735669534634918117
40-4413169621306961101
45-4910731073000

101101000بیشتر از 49 سال
000000000نامشخص

4-16-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
سرخس

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
2292116311292125108910361677493جمع

541541000کمتر از 15 سال
15-1920010991182100821899

20-24659332327606312294532033
25-29691360331659344315321616

30-34435210225398194204371621
35-392261121142131051081376
40-44573126482622954
45-49312312000

000000000بیشتر از 49 سال
164121138514نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

4-17-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
فریمان

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
15217697521469741728522824جمع

202202000کمتر از 15 سال
15-191921048818810187431

20-244041922123931872061156
25-2944523021542622120519910

30-3428714514227313513814104
35-3914975741467472312
40-44361917351916101
45-49431431000

000000000بیشتر از 49 سال
211211000نامشخص

4-18-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
فیروزه

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
10755635121021538483542529جمع

000000000کمتر از 15 سال
15-1913975641317259835

20-2430516913628916412516511
25-293011591422851511341688

30-342091129720010793954
35-391003763953362541
40-441810818108000
45-49211211000

000000000بیشتر از 49 سال
101101000نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

4-19-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
قوچان

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
368118861795360418461758774037جمع

734734000کمتر از 15 سال
15-194202152054062081981477

20-24984490494960476484241410
25-29106254551710495405091358

30-34748399349726387339221210
35-39345182163342181161312
40-4410346571024557110
45-49945945000

110110000بیشتر از 49 سال
211211000نامشخص

4-20-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
کاشمر

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
387619921884380919601849673235جمع

642642000کمتر از 15 سال
15-19349178171343175168633

20-2497850047896149546617512
25-291225623602120561059520137

30-3481142638579541538016115
35-39420213207413213200707
40-44794237784236101
45-49651651000

000000000بیشتر از 49 سال
211211000نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

4-21-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
کالت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
29114814327114013120812جمع

000000000کمتر از 15 سال
15-192591624816110

20-24674027633924413
25-29783840743638422

30-34713536653233633
35-39301812291811101
40-4414681156312
45-49514413101

110110000بیشتر از 49 سال
000000000نامشخص

4-22-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
گناباد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
2181108610951423704719758382376جمع

000000000کمتر از 15 سال
15-191476681843846632835

20-244812492322941511431879889
25-29725384341502263239223121102

30-345292492803451621831848797
35-392351071281596990763838
40-44612932371918241014
45-49321220101

000000000بیشتر از 49 سال
000000000نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري

روستاییشهري
گروه سنی

کل اسناد جاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

4-23-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
مه والت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
951472479923462461281018جمع

000000000کمتر از 15 سال
15-19763838753738110

20-242351241112231181051266
25-29308144164301144157707

30-342031099419710889615
35-3910348551024755110
40-442281421714110
45-49101101000

000000000بیشتر از 49 سال
312312000نامشخص

4-24-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
مشهد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
719123689335019714373665134786475242233جمع

532528522428110کمتر از 15 سال
15-19494925962353489425652329553124

20-24179509132881817816906887481346470
25-292406612226118402394212162117801246460

30-3416392847279201629584297866974354
35-39664534703175659634403156493019
40-44134672861813317196121596
45-49863848863848000

312312000بیشتر از 49 سال
422205217422205217000نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

کل اسناد جاري

گروه سنی
روستاییشهريکل اسناد جاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

4-25-والدت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران
نیشابور

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
9735509246438312435839541423734689جمع

1711615105211کمتر از 15 سال
15-199324944387664043621669076

20-24262913451284223811421096391203188
25-29299715861411258713851202410201209

30-34209811019971800946854298155143
35-398834644197493933561347163
40-441638182145707518117
45-491174853321

110110000بیشتر از 49 سال
422321101نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

کل اسناد جاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

5- والدت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن
استان خراسان رضوي

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
142009728056920413550169761657402590121413761654791863جمع
131069661412906886021147523باخرز

610324286607322285000101 بجستان
18059158901790905885770202 بردسکن
*بینالود
3483180516783412176816441064532 تایباد

758638683718713136403491238111127864640 تربت جام
50552609244649592558240126141217125 تربت حیدریه

117359358011335745592281414104 جغتاي
1169611558113859354512751156 جوین

17549168381666874792321814231013 چناران
11525965561149594555000000 خلیل آباد

4041207519664005205719481046853 خواف
*خوشاب
*داورزن
14297416881409731678440211 درگز

12886426461280639641321202 رشتخوار
175784791017278368911459624 زاوه

767339383735756538893676201010351916 سبزوار
2363119411692275115911162161518711 سرخس
15567877691514768746211011734 فریمان
11045825221096578518330110فیروزه
376219241838365718821775492128271017  قوچان
391720121905390420061898303000 کاشمر
3081541542761411351798734 کالت
220110951106219810951103000000 گناباد

982493489961480481202211 مه والت
745453816636379696753590933766191588910261311625686مشهد

9986522247649684507546091507674642638نیشابور

شهرستان
بیشتر از  1 ماه تا 3 ماهخارج از مهلت قانونی تا یکماهمهلت قانونی جمع

37



والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

5- والدت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن (دنباله)
استان خراسان رضوي

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
4362242122211061151607709898000جمع
211110101000باخرز

000000220000 بجستان
000101532000 بردسکن
*بینالود
321101522626000 تایباد

151054311125854000 تربت جام
1275615351718000 تربت حیدریه

000000413000 جغتاي
110110642000 جوین

945202221012000 چناران
000000321000 خلیل آباد

4132021284000 خواف
*خوشاب
*داورزن
1102111138000 درگز

000000312000 رشتخوار
110312624000 زاوه

963431401129000 سبزوار
431743381523000 سرخس
321202945000 فریمان
303000101000فیروزه
31232123815000  قوچان
0000001064000 کاشمر
000000817000 کالت
000000303000 گناباد

00010116124000 مه والت
35417717717183881119483636000مشهد

12751064663234000نیشابور

شهرستان
نامشخصبیشتر از یکسالبیشتر از 6 ماه تا یکسالبیشتر از 3 ماه تا 6 ماه
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

5-1- والدت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن 
شهرستان مشهد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
745453816636379696753590933766191588910261311625686جمع

396209187388206182101404احمدآباد
80831249617107138522715مشهد

21189108321035720291103689923415208207312163149منطقه1
287721481913953268561394112915951423528622288334منطقه2
233801199411386221231138410739535250285351167184منطقه3

5-2- والدت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن 
شهرستان نیشابور

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
9986522247649684507546091507674642638جمع

13767166601342700642752321زبرخان
8610450641048342437539671437172612437نیشابور

اداره
جمع

جمع
اداره

بیشتر از  1 ماه تا 3 ماه

بیشتر از  1 ماه تا 3 ماهخارج از مهلت قانونی تا یکماهمهلت قانونی

خارج از مهلت قانونی تا یکماه مهلت قانونی
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

5-1- والدت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن (دنباله)
شهرستان مشهد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
35417717717183881119483636000جمع

110000220000احمدآباد
1156381721707265442000مشهد

744232442123533023000منطقه1
16975944220221327260000منطقه2
995445472522225114111000منطقه3

5-2- والدت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن (دنباله)
شهرستان نیشابور

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
12751064663234000جمع

10154118513000زبرخان
1174523482721000نیشابور

نامشخص
اداره

نامشخصبیشتر از یکسال

بیشتر از یکسالبیشتر از 6 ماه تا یکسال

بیشتر از 6 ماه تا یکسال

بیشتر از 3 ماه تا 6 ماه

اداره
بیشتر از 3 ماه تا 6 ماه
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

6-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس 
استان خراسان رضوي

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
142009728056920413783670771670651355016976165740جمع

130338669826335612785165719621321263086511261196پدر
328016881592260413651239228111971084پدر و مادر

273314301303266413951269259513551240جد پدري
763838632835512526جد پدري و مادر

3825131367826قیم
492524102515462922552374425120672184مادر

523000000مراجع قانونی
603129000000موسسه نگهدارنده طفل

5541993551239734سایر

مهلت قانونی
گروه سنی

جاريکل اسناد

 نمودار 5- تعداد و درصد والدت ثبت شده بر حسب سمت اعالم کننده

موسسه نگهدارنده طفل; 60; %0,04

مراجع قانونی; 5; %0,00
مادر; 4925; %3,48

قیم; 38; %0,03

جد پدري و مادر; 76; %0,05

جد پدري; 2733; %1,93

پدر و مادر; 3280; %2,32

پدر; 130338; %92,14
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

6-1-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
باخرز

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
131069661412756785971290688602جمع

114060253811155885271128598530پدر
623725563521593425پدر و مادر

472918442816452916جد پدري
110110110جد پدري و مادر

000000000قیم
602733592633572631مادر

000000000مراجع قانونی
000000000موسسه نگهدارنده طفل

000000000سایر

6-2-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
بجستان

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
610324286602318284607322285جمع

557297260551293258557297260پدر
835725725پدر و مادر

972972972جد پدري
000000000جد پدري و مادر

000000000قیم
361719351619341618مادر

000000000مراجع قانونی
000000000موسسه نگهدارنده طفل

000000000سایر

گروه سنی
کل اسناد

مهلت قانونیجاري

مهلت قانونیجاري

گروه سنی
کل اسناد
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

6-3-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
بردسکن

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
180591589017719028691790905885جمع

167084882216448398051663842821پدر
2613132091120911پدر و مادر
411922411922411922جد پدري

000000000جد پدري و مادر
000000000قیم

663531663531663531مادر
000000000مراجع قانونی

000000000موسسه نگهدارنده طفل
202000000سایر

6-4-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
تایباد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
348318051678340517681637341217681644جمع

316516431522312216241498312716221505پدر
994950773641793841پدر و مادر

139805913980591398059جد پدري
312312312جد پدري و مادر

110000000قیم
652738642737642737مادر

000000000مراجع قانونی
000000000موسسه نگهدارنده طفل

1147000000سایر

گروه سنی
کل اسناد

گروه سنی
مهلت قانونیجاريکل اسناد

مهلت قانونیجاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

6-5-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
تربت جام

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
758638683718730037143586713136403491جمع

639132563135622531693056614731393008پدر
452232220404209195360187173پدر و مادر
289154135281147134273142131جد پدري

936936835جد پدري و مادر
321000000قیم

404200204380185195342168174مادر
000000000مراجع قانونی

110000000موسسه نگهدارنده طفل
372017110110سایر

6-6-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
تربت حیدریه

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
505526092446492525472378495925582401جمع

466624192247458623782208462323962227پدر
964749773839743440پدر و مادر

120665411464501196653جد پدري
110110110جد پدري و مادر

000000000قیم
163748914766811426181مادر

000000000مراجع قانونی
514000000موسسه نگهدارنده طفل

413000000سایر

گروه سنی
مهلت قانونیجاريکل اسناد

مهلت قانونیجاري
گروه سنی

کل اسناد
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

6-7-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
 جغتاي

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
117359358011515845671133574559جمع

111857054811005625381086553533پدر
231112231112221012پدر و مادر
660660660جد پدري

000000000جد پدري و مادر
000000000قیم

236172251719514مادر
000000000مراجع قانونی

303000000موسسه نگهدارنده طفل
000000000سایر

6-8-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
جوین

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
116961155811465995471138593545جمع

108456052410655505151062547515پدر
191181811715105پدر و مادر

201372013720137جد پدري
000000000جد پدري و مادر

110000000قیم
452619432518412318مادر

000000000مراجع قانونی
000000000موسسه نگهدارنده طفل

000000000سایر

مهلت قانونیجاري

گروه سنی
مهلت قانونیجاريکل اسناد

گروه سنی
کل اسناد
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

6-9-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
چناران

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
175491683816948878071666874792جمع

155380874515177927251504786718پدر
553124442519372116پدر و مادر
563323563323503020جد پدري

101101101جد پدري و مادر
000000000قیم

874443763739743737مادر
000000000مراجع قانونی

000000000موسسه نگهدارنده طفل
202000000سایر

6-10-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
خلیل اباد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
115259655611305815491149594555جمع

109056152910725495231089560529پدر
725725725پدر و مادر

221111211011221111جد پدري
000000000جد پدري و مادر

000000000قیم
312110302010312110مادر

000000000مراجع قانونی
000000000موسسه نگهدارنده طفل

211000000سایر

مهلت قانونیجاري

گروه سنی
کل اسناد

گروه سنی
کل اسناد

مهلت قانونیجاري
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والدت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

6-11-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
خواف  

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
404120751966399120531938400520571948جمع

374319311812370219151787372519231802پدر
713041702941642737پدر و مادر
103525110252501035251جد پدري

844844734جد پدري و مادر
413413303قیم

105525310552531035251مادر
422000000مراجع قانونی

000000000موسسه نگهدارنده طفل
330000000سایر

6-12-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
درگز

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
142974168814147366781409731678جمع

104454150310395404991037537500پدر
1991015781578پدر و مادر

25111425111423914جد پدري
000000000جد پدري و مادر

000000000قیم
335178157335178157334178156مادر

000000000مراجع قانونی
000000000موسسه نگهدارنده طفل

624000000سایر

گروه سنی
مهلت قانونیجاريکل اسناد

مهلت قانونیجاري
گروه سنی

کل اسناد
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6-13-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
رشتخوار

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
128864264612636306331280639641جمع

117758759011555755801175586589پدر
2010101910918108پدر و مادر
492722482721482622جد پدري

211211211جد پدري و مادر
000000000قیم

391722391722371621مادر
000000000مراجع قانونی

000000000موسسه نگهدارنده طفل
101000000سایر

6-14-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
زاوه

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
175784791017178328851727836891جمع

153974579415087347741523740783پدر
603426553124523022پدر و مادر

643232643232623131جد پدري
101101101جد پدري و مادر

000000000قیم
933657893554893554مادر

000000000مراجع قانونی
000000000موسسه نگهدارنده طفل

000000000سایر

گروه سنی
مهلت قانونیجاريکل اسناد

گروه سنی
مهلت قانونیجاريکل اسناد
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6-15-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
سبزوار

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
767339383735753738783659756538893676جمع

743138293602733137813550737137993572پدر
924349753738683434پدر و مادر
623032623032612932جد پدري

312110110جد پدري و مادر
101000000قیم

753342682939642638مادر
000000000مراجع قانونی

110000000موسسه نگهدارنده طفل
817000000سایر

6-16-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
سرخس

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
236311941169229211631129227511591116جمع

20661046102020351035100020311036995پدر
915338754728674423پدر و مادر

753738713437723537جد پدري
541321321جد پدري و مادر

211211101قیم
116506610644621014259مادر

000000000مراجع قانونی
000000000موسسه نگهدارنده طفل

835000000سایر

گروه سنی
مهلت قانونیجاريکل اسناد

گروه سنی
مهلت قانونیجاريکل اسناد
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6-17-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
فریمان

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
155678776915217697521514768746جمع

136068967113406796611341682659پدر
3322112618821147پدر و مادر
593128593128593128جد پدري

000000000جد پدري و مادر
101000000قیم

1004456964155934152مادر
000000000مراجع قانونی

000000000موسسه نگهدارنده طفل
312000000سایر

6-18-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
فیروزه

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
110458252210755635121096578518جمع

955495460929478451950492458پدر
462818452718442717پدر و مادر

301911301911301911جد پدري
110110110جد پدري و مادر

000000000قیم
713932703832713932مادر

000000000مراجع قانونی
000000000موسسه نگهدارنده طفل

101000000سایر

گروه سنی
مهلت قانونیجاريکل اسناد

مهلت قانونیجاري
گروه سنی

کل اسناد
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6-19-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
قوچان

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
376219241838368118861795365718821775جمع

344217751667338817451643339117531638پدر
833845723438623032پدر و مادر
944945944945914942جد پدري

202202101جد پدري و مادر
110000000قیم

134607412558671125062مادر
000000000مراجع قانونی

000000000موسسه نگهدارنده طفل
615000000سایر

6-20-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
کاشمر

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
391720121905387619921884390420061898جمع

365918751784363018621768365618751781پدر
723834673730683731پدر و مادر

623626623626623626جد پدري
633633633جد پدري و مادر

220000000قیم
112555711154571125557مادر

000000000مراجع قانونی
110000000موسسه نگهدارنده طفل

321000000سایر

مهلت قانونیجاري

مهلت قانونیجاري

گروه سنی
کل اسناد

گروه سنی
کل اسناد
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6-21-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
کالت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
308154154291148143276141135جمع

273144129264139125252135117پدر
13581055945پدر و مادر
321321211جد پدري

000000000جد پدري و مادر
101000000قیم

173141421213112مادر
000000000مراجع قانونی

000000000موسسه نگهدارنده طفل
101000000سایر

6-22-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
گناباد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
220110951106218110861095219810951103جمع

208510411044206810341034208210411041پدر
402020391920402020پدر و مادر

221012221012221012جد پدري
000000000جد پدري و مادر

000000000قیم
542430522329542430مادر

000000000مراجع قانونی
000000000موسسه نگهدارنده طفل

000000000سایر

مهلت قانونیجاري

گروه سنی
کل اسناد

گروه سنی
کل اسناد

مهلت قانونیجاري
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6-23-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
مه والت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
982493489951472479961480481جمع

919460459904451453914458456پدر
1587835835پدر و مادر
115611561156جد پدري

000000000جد پدري و مادر
000000000قیم

291415281315281414مادر
000000000مراجع قانونی

000000000موسسه نگهدارنده طفل
862000000سایر

6-24-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
مشهد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
745453816636379719123689335019696753590933766جمع

688513536933482673593459932760656873389831789پدر
15337817521093570523883463420پدر و مادر

126763862912296226071174592582جد پدري
3318152410141587جد پدري و مادر

20155633422قیم
2367117411932190108711031906944962مادر

101000000مراجع قانونی
392316000000موسسه نگهدارنده طفل

4341482861129624سایر

گروه سنی
مهلت قانونیجاريکل اسناد

مهلت قانونیجاري
گروه سنی

کل اسناد
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6-25-والدت ثبت شده  برحسب سمت اعالم کننده به تفکیک  کل، جاري، مهلت قانونی  و جنس
نیشابور

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
998652224764973550924643968450754609جمع

936048914469920248084394918748174370پدر
2451331122021138918210082پدر و مادر
583325512823512724جد پدري

000000000جد پدري و مادر
110110000قیم

298154144279142137264131133مادر
000000000مراجع قانونی

1046000000موسسه نگهدارنده طفل
1468000000سایر

مهلت قانونیجاري
گروه سنی

کل اسناد
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وفات

یکی از وقایع حیاتی که تاثیر مستقیم بر ساختمان و حرکات جمعیت داشته و منجر به کاهش تعداد جمعیت می شود                           
واقعه مرگ و میر می باشد     . اعالم آمار واقعه فوت معموال بر اساس آمارهاي ثبتی است که مهمترین و مطمئن ترین منبع                
آمار فوت از طریق ثبت آن و داده هاي ثبت احوال بدست می آید، لذا ثبت احوال به منظور باال بردن سطح دقت آمارهاي                         
ثبتی مرگ و میر همه ساله اقدام به اجراي طرح هایی با هدف پاالیش اسناد و شناسایی فوت هاي معوقه و باال بردن                            

پوشش ثبت می نماید.

در این بخش از سالنامه آمار فوت ثبت شده استان به تفکیک جاري و معوقه، جنس، شهري و روستایی، فاصله زمانی                        
. این آمارها در جداول    ... تا یکسال ) و گروه سنی متوفیات و علل فوت آورده شده است            وقوع تا ثبت   (مهلت قانونی و   
شماره 7 تا   11 به تفکیک شهرستان ارائه شده است و استفاده کنندگان می توانند اقالم آماري مورد نیاز خود را از آن                     

استخراج نمایند.

در سال  1392 تعداد فوت ثبت شده در استان  برابر با             30458 رویداد بوده است بطوریکه بطور متوسط در هر شبانه          
روز 77 واقعه و در هر ساعت      2/5 واقعه فوت در سال     92 رخ داده است   . با توجه به اینکه نیمی از جمعیت استان ساکن         
مشهد می باشند لذا بیشتر فوت ثبت شده مربوط به شهرستان مشهد است            . مهمتریت علت مرگ و میر بیماریهاي قلبی و        

عروقی و سپس بیماریهاي دستگاه تنفسی بوده است.

برابر جدول شماره   8 در سال   92 از کل فوت ثبت شده تعداد        22671 واقعه برابر   74/4 درصد مربوط به ثبت در نقاط       
شهري و تعداد    7787 واقعه برابر با    25/6 درصد مربوط به ثبت در نقاط روستایی بوده است          . ذکر این نکته ضروري   

است که ثبت شهري یا روستایی بودن واقعه بنا به اظهار اعالم کننده از آخرین محل سکونت متوفی می باشد.

نسبت جنسی حاصل از ثبت فوتهاي سال        92 برابر با   124/5 می باشد به عبارت دیگر دیگر به ازاء هر           100 فوت زنان  
124/5 واقعه فوت مردان ثبت شده است. که البته این امر دال بر باال بودن امید به زندگی زنان در مقابل مردان است.

طبق نتایج حاصله درصد مهلت قانونی به کل وفاتهاي ثبت شده برابر با               96/7  و درصد فوتهاي ثبت شده تا یکسال به          
کل فوتها 89/3  و درصد فوتهاي ثبت تا یکسال به فوتهاي ثبت شده در مهلت قانونی 92/3 درصد می باشد.

به استثناي  6 شهرستان تربت جام، چناران،سرخس، مشهد، کالت و نیشابور بقیه شهرستانها بیش از             90 درصد فوتها را   
در مهلت قانونی ثبت نموده اند در بین شهرستانهاي استان شهرستان گناباد، مهوالت و بجستان بیشترین تالش را در                       

جهت ثبت در مهلت وفات نموده اند.
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7- خالصه آمار فوت ثبت شده سال 1391
استان خراسان رضوي

 تا یکسالکل اسناد 
پس از وقوعفوت

29440276211708282622671316284131562159878366جمع

24723512235234123124422050باخرز
17016911701691076388820 بجستان
383367163723712181651352480 بردسکن
*بینالود
580526415285173002803362440 تایباد

116497718110068716095558722911 تربت جام
1207116140118411716895189382690 تربت حیدریه

2202119213210118102261940 جغتاي
32831111312311191137702580 جوین

604544595535483192853013030 چناران
26925117254254147122921770 خلیل آباد

588565215685663092792493390 خواف
*خوشاب
*داورزن
55855045505453042542722860 درگز

30128812291290146155752260 رشتخوار
35934217346342190169383210 زاوه

22172109106216321191191102614197980 سبزوار
349313363182991911581112380 سرخس
321293143012762001211821390 فریمان
39235339362345212180853034فیروزه
1136106761108210556155215495870  قوچان
811782247937614553563834271 کاشمر
175166716915310174491260 کالت
494476174894892712232772170 گناباد

2562515255254135121701860 مه والت
1418413347807137151277879696215134677170مشهد

2127196715120331785117495314726550نیشابور
1- مهلت قانونی ثبت واقعه فوت 10 روز از تاریخ وقوع فوت است.

نامشخص روستامعوقهجاريشهرستان شهرزنمردمهلت قانونی 1
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8- خالصه آمار فوت ثبت شده سال 1392
استان خراسان رضوي

 تا یکسالکل اسناد 
پس از وقوعفوت

30458288121580294522719516889135692267177870جمع

2192051220720513089431760باخرز
203197620220211984951080 بجستان
43142274234222242071682630 بردسکن
بینالود

503467354744582752283171860 تایباد
11931031152109688365354010711220 تربت جام

1201117031118011676685339212800 تربت حیدریه
2562497250247130126362200 جغتاي
34432816333327187157822620 جوین

571524465335003272442822890 چناران
28127110273272144137851960 خلیل آباد

576554225615572892872193570 خواف
خوشاب

داورزن

57856995735703052732783000 درگز
2862815282278156130442420 رشتخوار

37635620364360210166503260 زاوه
2260216395220521651226103415047560 سبزوار
392357303623482231691462460 سرخس
343329133323231971461771660 فریمان
37636411368365207169743020فیروزه
1148107671109310556215275765720  قوچان
903887148948884984054194840 کاشمر
171158131681509774411300 کالت
55355125525523022512852680 گناباد

2662641265263158108701960 مه والت
1486814024826143761279883396529141317370مشهد

2160201512620861840120495615576030نیشابور
1- مهلت قانونی ثبت واقعه فوت 10 روز از تاریخ وقوع فوت است.

نامشخص روستامعوقهجاريشهرستان شهرزنمردمهلت قانونی 1
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نمودار 6- مقایسه درصدهاي فوت ثبت شده مهلت قانونی و ثبت تا یکسال پس از وقوع به کل اسناد به تفکیک شهرستان

درصد ثبت در مهلت قانونی به کل درصد ثبت تا یکسال پس از وقوع به کل
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 نمودار 7- مقایسه تعداد فوت ثبت شده بر حسب ثبت در مهلت قانونی و ثبت تایکسال پس از وقوع به تفکیک شهرستان

ثبت درمهلت قانونی ثبت تا یکسال پس از وقوع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-فوت جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
استان خراسان رضوي

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
28812161151269721563121459418725139703281جمع

815448367561314247254134120کمتر از یکسال

1-44152331822811621191347163

5-9212119931327260804733

10-14163100631238043402020

15-1932722210524317073845232

20-245133591543782721061358748

25-2965438526948032115917464110

30-345874051824613341271277156

35-395603811794603141461006733

40-446914512405653671981278443

45-497945602346364621741589860

50-54114471542988855533325616096

55-5914688915771164707457304184120

60-6415238806431192722470331158173

65-69188410048801447770677437234203

70-742369126911001751942809618327291

751194262365706831142574054363119791652 سال و بیشتر

275114571294249013241166261133128نامشخص

روستایی
گروه سنی

شهريجمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

نمودار 9- تعداد فوت جاري ثبت شده بر حسب جنس و  به تفکیک گروه سنی
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-1-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
باخرز

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

205124814125161649965جمع

11651101055کمتر از یکسال

1-4312110202

5-9321000321

10-14000000000

15-19211110101

20-24211000211

25-291138514624

30-34541321220

35-39541000541

40-44422000422

45-49660110550

50-54835321514

55-5913670001367

60-64945303642

65-69121021101192

70-742215775215105

7585543115105704426 سال و بیشتر

422000422نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريجمع

63



فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-2-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
بجستان

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

197115829359341045648جمع

743422321کمتر از یکسال

1-4321110211

5-9330110220

10-14000000000

15-19330110220

20-24422220202

25-29431220211

30-34321101220

35-39330220110

40-44330220110

45-49211211000

50-54761211550

55-59963651312

60-64211211000

65-69198111284707

70-7418998441055

751015546432419583127 سال و بیشتر

642220422نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريجمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-3-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
بردسکن

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

4222222001658184257141116جمع

981440541کمتر از یکسال

1-4734532202

5-9110110000

10-14110110000

15-19532202330

20-24550330220

25-29862211651

30-341091440651

35-39642431211

40-44862431431

45-491275835440

50-5414954311064

55-591266633633

60-64945211734

65-692281410371257

70-74341618148620812

752351171188334491528369 سال و بیشتر

2491583516610نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريجمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-4-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
تایباد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

46726320429716313417010070جمع

44291521174231211کمتر از یکسال

1-41587945642

5-9101000101

10-14642312330

15-191055321734

20-241713412102532

25-291569936633

30-34642431211

35-3914951495000

40-4412931082211

45-491192651541

50-5413941064330

55-592013710911046

60-64187111459422

65-692612141798936

70-74371522248161376

7515785721035053543519 سال و بیشتر

45261928141417125نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريجمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-5-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
تربت جام

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

10315894429215214001106842جمع

583721513219752کمتر از یکسال

1-4231310211110220

5-915871477110

10-1414951174321

15-1916971596101

20-242013719136101

25-29351817351817000

30-342317619145431

35-392314919118431

40-441612415114110

45-492819925178321

50-54493118412516862

55-59533221462719752

60-64442123392118505

65-69642737572334743

70-748043376637291468

75327200127285172113422814 سال و بیشتر

14366771436677000نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريجمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-6-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
تربت حیدریه

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1170653517906506400264147117جمع

18991697202کمتر از یکسال

1-413851073312

5-9651651000

10-14660550110

15-191512311101422

20-2415871275312

25-292011914113606

30-34862761101

35-392415921147312

40-442117418144330

45-492117418153321

50-5431211024159761

55-5941301133258853

60-645533223926131679

65-695427274320231174

70-7471393247222524177

754692392303001451551699475 سال و بیشتر

282150132282150132000نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريجمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-7-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
جغتاي

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

249128121331320216115101جمع

1156422734کمتر از یکسال

1-4321000321

5-9523101422

10-14220110110

15-19321110211

20-24871101770

25-29321220101

30-34633000633

35-39101000101

40-44642000642

45-49624202422

50-54151051101495

55-5915691011468

60-641147312835

65-691147312835

70-742011900020119

75121625913491085850 سال و بیشتر

202000202نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

جمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-8-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
جوین

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

328181147804535248136112جمع

880220660کمتر از یکسال

1-4431321110

5-9312101211

10-14211211000

15-19734101633

20-24321000321

25-29633321312

30-341192321871

35-39431220211

40-44972211761

45-49532211321

50-5415872111376

55-59191368531183

60-6414772021275

65-692161561515510

70-74372215871291514

7515579762916131266363 سال و بیشتر

532422110نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريجمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-9-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
چناران

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

524308216269153116255155100جمع

615202413کمتر از یکسال

1-4440220220

5-9404101303

10-14211211000

15-1912111880431

20-24532532000

25-291293541752

30-34990770220

35-39972431541

40-44191541293761

45-49151051183422

50-54171251394431

55-59382414231581596

60-6425718124813310

65-693319141771016124

70-7462372528121634259

7524613611011259531347757 سال و بیشتر

633523110نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

جمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-10-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
خلیل آباد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

27113913281532819086104جمع

725321404کمتر از یکسال

1-4312211101

5-9000000000

10-14321110211

15-19330220110

20-24110000110

25-29431220211

30-34101000101

35-39330220110

40-44963431532

45-49642220422

50-5413673211046

55-591165642523

60-64181174311486

65-691679743936

70-74171077431064

7514069713621151044856 سال و بیشتر

1651100016511نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

جمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-11-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
خواف

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

554274280213109104341165176جمع

5523321688391524کمتر از یکسال

1-41266422844

5-9853202651

10-14514202312

15-191064330734

20-2412102440862

25-2928919137615213

30-341376752624

35-39734220514

40-441266624642

45-491477752725

50-541468523945

55-5926197118315114

60-64321319114721912

65-6929121794520812

70-74361620945271215

75202108947939401236954 سال و بیشتر

3917222310131679نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريجمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-12-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
درگز

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

569301268276149127293152141جمع

17116972844کمتر از یکسال

1-4413312101

5-9422000422

10-14422211211

15-19321000321

20-24199105411459

25-291028312716

30-341266853413

35-39642642000

40-44181441082862

45-4925131213851257

50-54181441091853

55-59291316198111055

60-6426188131121376

65-6939192017710221210

70-7449282128151321138

7526413113312357661417467 سال و بیشتر

2212107341596نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

جمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-13-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
رشتخوار

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

281155126402218241133108جمع

2013711019127کمتر از یکسال

1-4330000330

5-9110000110

10-14110000110

15-19330000330

20-24725000725

25-29743000743

30-34312110202

35-39633110523

40-44431110321

45-49422000422

50-54743110633

55-5912661011165

60-6415693211248

65-692416843120137

70-741911841315105

7513571642110111146153 سال و بیشتر

1055211844نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريجمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-14-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
زاوه

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

356202154482721308175133جمع

17981011697کمتر از یکسال

1-4752000752

5-9862000862

10-14000000000

15-19202101101

20-24440000440

25-2913582111147

30-34725000725

35-39431110321

40-44844211633

45-49743000743

50-5411651101055

55-59201286331495

60-6423131021121129

65-69251312101241311

70-74291316000291316

75167102652919101388355 سال و بیشتر

413202211نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

جمع

76



فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-15-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
سبزوار

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

216311809831460806654703374329جمع

48242427101721147کمتر از یکسال

1-426121415961138

5-918117945972

10-141376862514

15-192415921147312

20-2425151018135725

25-293715222113816214

30-344427173420141073

35-39331914271710624

40-44483018432815523

45-49574116413291697

50-5495643172442823203

55-59936132583622352510

60-64975839724329251510

65-691327854995742332112

70-7417798791166452613427

751065534531652329323413205208 سال و بیشتر

13171601276760440نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريجمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-16-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
سرخس

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

357211146138855321912693جمع

1055633422کمتر از یکسال

1-4532110422

5-9743211532

10-14321110211

15-19981550431

20-24642211431

25-291431121112210

30-3423121111831248

35-39541220321

40-441284642642

45-49523312211

50-54261610116515105

55-59151053121293

60-64181177611156

65-6926121412751459

70-74281612125716115

751137340432716704624 سال و بیشتر

321814954231310نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريجمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-17-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
فریمان

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

329191138170106641598574جمع

1165422743کمتر از یکسال

1-4624211413

5-9514211303

10-14514110404

15-191284743541

20-2415132981651

25-29761651110

30-34615101514

35-39972532440

40-44422321101

45-49963541422

50-541394972422

55-591266642624

60-64161331183550

65-692314913761073

70-7426131313851358

751427864683632744232 سال و بیشتر

853550303نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

جمع

79



فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-18-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
فیروزه

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

364200164744529290155135جمع

927202725کمتر از یکسال

1-412662021064

5-9514110404

10-14110000110

15-19541110431

20-241257413844

25-2918991101789

30-341211111011101

35-39131033211082

40-44541000541

45-491073220853

50-5411651101055

55-591376541835

60-6414684311037

65-69251411440211011

70-7424141064218108

7516186753418161276859 سال و بیشتر

14773211156نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريجمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-19-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
قوچان

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

1076585491562306256514279235جمع

231491697752کمتر از یکسال

1-41037725312

5-9761651110

10-14321220101

15-1914113963550

20-2423185107313112

25-29171341293541

30-3417891468321

35-39272521615111101

40-44311813181171376

45-4929236161421394

50-544531142418621138

55-594725223016141798

60-64693435301812391623

65-69773542351619421923

70-741075057532924542133

75466239227218100118248139109 سال و بیشتر

64303446232318711نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

جمع

81



فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-20-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
کاشمر

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

887489398413239174475250225جمع

311318191091239کمتر از یکسال

1-41275431844

5-9312000312

10-14541110431

15-191165541624

20-241293431862

25-292081210551037

30-34181179631055

35-392111101596624

40-44161241183541

45-49221481394954

50-5426161010731697

55-5946281824131122157

60-64322012139419118

65-6952322029181123149

70-74694128281711412417

754312202111779285254128126 سال و بیشتر

60362441251619118نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

جمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-21-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
کالت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

15891673827111206456جمع

110000110کمتر از یکسال

1-4211110101

5-9321110211

10-14101000101

15-19211110101

20-24532330202

25-29422211211

30-34110000110

35-39000000000

40-44624110514

45-49321000321

50-5414683211147

55-59431000431

60-64844101743

65-691064312752

70-741192330862

7582473519136633429 سال و بیشتر

110000110نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

جمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-22-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
گناباد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

551302249284148136267154113جمع

181261174752کمتر از یکسال

1-4734211523

5-9321101220

10-14633532101

15-19312312000

20-24651431220

25-29945734211

30-34936835101

35-391082862220

40-44862440422

45-491055633422

50-54161151284431

55-59201289721156

60-64177101046734

65-692415913671192

70-74281612126616106

75316166150140657517610175 سال و بیشتر

4123182918111257نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريجمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-23-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
مه والت

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

26415710770403019411777جمع

532101431کمتر از یکسال

1-4651110541

5-9220000220

10-14000000000

15-19211101110

20-24761321440

25-29541220321

30-34532000532

35-39431000431

40-44440220220

45-49743101642

50-54541000541

55-59624413211

60-64532312220

65-6916884131275

70-742212108441486

7515789683824141196554 سال و بیشتر

642220422نامشخص

گروه سنی
روستاییشهريجمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-24-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
مشهد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

14024792660981343775935844587333254جمع

3181731453061651411284کمتر از یکسال

1-418910683169957420119

5-9814437723933954

10-14714328674126422

15-1913088421238340752

20-2425017773237168691394

25-2930921891298212861165

30-342932207328421569954

35-392851939227818989743

40-443602191413492111381183

45-4942831211641429911514131

50-5457835422455834121720137

55-5981950131878647631033258

60-64852526326817509308351718

65-69942531411907510397352114

70-7411686235451119604515491930

7552852,6982,58750112,5522,459274146128 سال و بیشتر

1666900766164288475824168نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

جمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

9-25-فوت  جاري ثبت شده  برحسب جنس در نقاط شهري و روستایی به تفکیک گروه سنی 
نیشابور

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

201511298861454824630562305257جمع

53302334211319910کمتر از یکسال

1-43625111613320128

5-916971165532

10-14972862110

15-192116518144321

20-243024621174972

25-293819192214816511

30-3442291335269734

35-393826122817111091

40-4448381042339752

45-49524012383261486

50-5483533068432515105

55-597544316337261275

60-6494494575413419811

65-6916271911245272381919

70-7417892861317160472126

75920498422640341299280157123 سال و بیشتر

1205961804040401921نامشخص

روستاییشهري
گروه سنی

جمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

10- فوت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن
استان خراسان رضوي

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3045716889135682719515133120621123693430646364282جمع

2191308920512481000000باخرز
2031198420211884000000 بجستان
431224207422222200101000 بردسکن
*بینالود
5032752284582562021275202 تایباد

11936535408835103731025646673037 تربت جام
12016685331167647520440330 تربت حیدریه

256130126247127120000101 جغتاي
344187157327178149431110 جوین

57132724450029520517116844 چناران
281144137272139133110000 خلیل آباد

576289287557277280422000 خواف
*خوشاب
*داورزن
578305273570301269101110 درگز

286156130278152126110321 رشتخوار
376210166360204156330101 زاوه

2260122610342165117898730219532 سبزوار
3922231693482051431073220 سرخس
343197146323188135624220 فریمان
376207169365203162202101فیروزه
11486215271055578477171071257  قوچان
903498405888489399321110 کاشمر
17197741508961936743 کالت
553302251552302250000000 گناباد

266158108263155108220000 مه والت
14868833965291279871505648820511309428260168مشهد

21591204955184010467947447271014655نیشابور

شهرستان
بیشتر از  1 ماه تا 3 ماهخارج از مهلت قانونی تا یکماهمهلت قانونی جمع
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

10- فوت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن (دنباله)
استان خراسان رضوي

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

3602161441276958940387553662739جمع

0002111037220باخرز
000000110000 بجستان
000000606220 بردسکن
*بینالود
110110281018101 تایباد

261412181088729581046 تربت جام
54111021912000 تربت حیدریه

110110615000 جغتاي
1100001147000 جوین

523312371423101 چناران
000000844000 خلیل آباد

00000015105000 خواف
*خوشاب
*داورزن
110000523000 درگز

000000413000 رشتخوار
0000001239000 زاوه

202303532429202 سبزوار
22000025619514 سرخس
1100001046101 فریمان
000000734110فیروزه
752211542133110  قوچان
110101743211 کاشمر
000211303000 کالت
000000101000 گناباد

000000000110 مه والت
2591639671403147421026418513مشهد

48202822121055243119910نیشابور

شهرستان
نامشخصبیشتر از یکسالبیشتر از 6 ماه تا یکسالبیشتر از 3 ماه تا 6 ماه
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

10-1- فوت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن 
شهرستان مشهد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

14868833965291279871505648820511309428260168جمع

18296861709179000101احمدآباد
1154865894959979255724220724452272346209137مشهد

19611779116704633211221147منطقه1
847398449640285355553520563521منطقه2
2095113995620801132948835422منطقه3

10-2- فوت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن 
شهرستان نیشابور

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
21591204955184010467947447271014655جمع

413235178404232172110101زبرخان
174696977714368146227346271004654نیشابور

جمع

بیشتر از  1 ماه تا 3 ماه

خارج از مهلت قانونی تا یکماهمهلت قانونی

خارج از مهلت قانونی تا یکماه
اداره

جمع

اداره
بیشتر از  1 ماه تا 3 ماه

مهلت قانونی
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فوت سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

10-1- فوت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن (دنباله)
شهرستان مشهد

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

2591639671403147421026418513جمع

0000001156000احمدآباد
23714889563224388176212505مشهد

7436241367000منطقه1
141049636123381248منطقه2
110000101110منطقه3

5-2- والدت ثبت شده بر حسب جنس و فاصله وقوع تا ثبت آن (دنباله)
شهرستان نیشابور

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
48202822121055243119910جمع

101000514110زبرخان
47202722121050232718810نیشابور

نامشخص

بیشتر از 3 ماه تا 6 ماه

اداره
بیشتر از 3 ماه تا 6 ماه

نامشخص
اداره

بیشتر از یکسالبیشتر از 6 ماه تا یکسال

بیشتر از یکسالبیشتر از 6 ماه تا یکسال
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وفات سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

11- فوت جاري ثبت شده بر حسب علت فوت
استان خراسان رضوي

شهرستان

وت
د ف

سنا
ل ا

ک

لی
انگ

ی و
فون

ي ع
یها

مار
بی

رها
ومو

اوت
طانه

سر

نی
ایم

ساز
خون

ستم 
ي سی

یها
مار

بی

ک
ولی

متاب
یه و

غذ
ددت

ي غ
یها

مار
بی

ري
رفتا

الل 
اخت

ی و
وان

ي ر
یها

مار
بی

بی
عص

ستم 
ي سی

یها
مار

بی

قی
عرو

ی و
ي قلب

یها
مار

بی

سی
ه تنف

تگا
دس

اي 
ریه

یما
ب

ش
وار

اه گ
ستگ

ي د
یها

مار
بی

28819742358686659614448685513123592جمع

205103620328342باخرز
197522021190213 بجستان
4221355223138166 بردسکن
*بینالود

467185715107124607 تایباد
10312598610263167215 تربت جام

117141015170114169823 تربت حیدریه
24952110311180910 جغتاي
32872511121157163 جوین
52418702120261703510 چناران

2717270404116198 خلیل آباد
554281881817164265 خواف
*خوشاب

*داورزن

56913731631236246 درگز
281739161611885 رشتخوار
3563554453211153 زاوه
21632281562461410377113628 سبزوار
3579585242104104 سرخس
329460141398406 فریمان
36464790619117190فیروزه
1076171487135573998516  قوچان
8888109415793524620 کاشمر
15812103233471 کالت
551135226112157311 گناباد
264236076497171 مه والت
1402829719347654392216234032130374مشهد
201632225321182454213725نیشابور
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وفات سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

11- فوت جاري ثبت شده بر حسب علت فوت (دنباله)
استان خراسان رضوي

شهرستان

جلد
زیر

دو
ي جل

یها
مار

بی

نی
ضال

ی ع
کلت

ي اس
یها

مار
بی

لی
ناس

ي وت
رار

ه اد
تگا

دس
اي 

ریه
یما

ب

ان
ایم

ی وز
ملگ

ض حا
وار

ع

می
وزو

روم
ي وک

زاد
ادر

ي م
یها

جار
اهن

ن

ولد
ول ت

ن ح
ورا

ي د
یها

مار
بی

بهم
ده م

ف ش
عری

بدت
الت 

وحا
الئم 

ع

دي
رعم

ث غی
واد

ح

ایر
س

وم
معل

نا 

2265483410711700230219583932099جمع

00002742705باخرز
00305782315 بجستان
005117151253678 بردسکن
بینالود

0081731914371511 تایباد
0815730871207214128 تربت جام

001621728460701037 تربت حیدریه
0130122552330 جغتاي
003091463439 جوین
0360514646371 چناران

00304103222510 خلیل آباد
0091028229542118 خواف
خوشاب

0داورزن
02817237932252 درگز

00317113818111 رشتخوار
005016711428 زاوه
012001321211714421250 سبزوار
01114325532231 سرخس
0010106503843 فریمان
00410138319417فیروزه
0214256777901458  قوچان
001213230114461271 کاشمر
0050205116210 کالت
00204416146320 گناباد
0160133471923 مه والت
2636735879083349112501134مشهد
01293509255212112129نیشابور
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وفات سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

11-1-  فوت جاري ثبت شده بر حسب علت فوت
شهرستان مشهد

اداره

وت
د ف

سنا
ل ا

ک

لی
انگ

ی و
فون

ي ع
یها

مار
بی

رها
ومو

اوت
طانه

سر

نی
ایم

ساز
خون

ستم 
ي سی

یها
مار

بی

ک
ولی

متاب
یه و

غذ
ددت

ي غ
یها

مار
بی

ري
رفتا

الل 
اخت

ی و
وان

ي ر
یها

مار
بی

بی
عص

ستم 
ي سی

یها
مار

بی

قی
عرو

ی و
ي قلب

یها
مار

بی

سی
ه تنف

تگا
دس

اي 
ریه

یما
ب

ش
وار

اه گ
ستگ

ي د
یها

مار
بی

1402829719347654392216234032130374جمع

16823516104061احمدآباد

1086727915337583701115024431876327مشهد

165123451264103منطقه1

758329221076172منطقه2

20701231405681078022141منطقه3

11-2-  فوت جاري ثبت شده بر حسب علت فوت
شهرستان نیشابور

اداره

وت
د ف

سنا
ل ا

ک

لی
انگ

ی و
فون

ي ع
یها

مار
بی

رها
ومو

اوت
طانه

سر

نی
ایم

ساز
خون

ستم 
ي سی

یها
مار

بی

ک
ولی

متاب
یه و

غذ
ددت

ي غ
یها

مار
بی

ري
رفتا

الل 
اخت

ی و
وان

ي ر
یها

مار
بی

بی
عص

ستم 
ي سی

یها
مار

بی

قی
عرو

ی و
ي قلب

یها
مار

بی

سی
ه تنف

تگا
دس

اي 
ریه

یما
ب

ش
وار

اه گ
ستگ

ي د
یها

مار
بی

201632225321182454213725جمع

405133321283264زبرخان

161131192019172245911121نیشابور
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وفات سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

11-1-  فوت جاري ثبت شده بر حسب علت فوت (دنباله)
شهرستان مشهد

اداره

جلد
زیر

دو
ي جل

یها
مار

بی

نی
ضال

ی ع
کلت

ي اس
یها

مار
بی

لی
ناس

ي وت
رار

ه اد
تگا

دس
اي 

ریه
یما

ب

ان
ایم

ی وز
ملگ

ض حا
وار

ع

می
وزو

روم
ي وک

زاد
ادر

ي م
یها

جار
اهن

ن

ولد
ول ت

ن ح
ورا

ي د
یها

مار
بی

بهم
ده م

ف ش
عری

بدت
الت 

وحا
الئم 

ع

دي
رعم

ث غی
واد

ح

ایر
س

وم
معل

نا 

2636735879083349112501134جمع

001041448018احمدآباد

242613217464122845236966مشهد

003031261126منطقه1

012027829533935منطقه2

01100085147109389139منطقه3

11-2-  فوت جاري ثبت شده بر حسب علت فوت (دنباله)
شهرستان نیشابور

اداره

جلد
زیر

دو
ي جل

یها
مار

بی

نی
ضال

ی ع
کلت

ي اس
یها

مار
بی

لی
ناس

ي وت
رار

ه اد
تگا

دس
اي 

ریه
یما

ب

ان
ایم

ی وز
ملگ

ض حا
وار

ع

می
وزو

روم
ي وک

زاد
ادر

ي م
یها

جار
اهن

ن

ولد
ول ت

ن ح
ورا

ي د
یها

مار
بی

بهم
ده م

ف ش
عری

بدت
الت 

وحا
الئم 

ع

دي
رعم

ث غی
واد

ح

ایر
س

وم
معل

نا 

01293509255212112129جمع

002110315727743زبرخان

01272408939594586نیشابور
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

ازدواج و طالق

برنامه ریزي، سیاستگذاري و اتخاذ تدبیر بمنظور ایجاد شرایط و تسهیالت الزم براي امر ازدواج نیازمند دستیابی به آمار                    
و اطالعات دقیق و به موقع در مورد الگوي سنی ازدواج و وضعیت زناشویی است               . یکی از وظایف ثبت احوال جمع آوري،       
تولید و انتشار آمارهاي مربوط به وقایع چهارگانه از جمله ازدواج می باشد که در این بخش سالنامه ، آمار و اطالعات                            
مربوط به این رویداد حیاتی به تفکیک توزیع سنی و تعداد ازدواج ثبت شده بر حسب اختالف سنی زوجین در سطح استان                       
و شهرستان و اداره ارائه شده است. بدیهی است داده هاي موجود می توانند در محاسبه شاخص هاي جمعیت شناختی این  

پدیده جمعیتی و اجتماعی و شناسایی وضعیت زناشویی و ثبات خانواده در کشور کاربرد بسیار داشته باشد.
همانطور که در جدول شماره     13 مالحظه می شود در سال      1392 تعداد  71465 واقعه ثبت شده که نسبت به سال گذشته         
. تعداد وقوع و ثبت رویداد ازدواج در هر جامعه متاثر از عواملی از قبیل حجم و ساختار                      4/5 درصد کاهش داشته است     
سنی جمعیت، ویژگی هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و ... آن جامعه می باشد چنانکه در مقایسه آمار ازدواج ثبت شده در  
شهرستان هاي مختلف استان می توان شاهد این امر بود          . شهرستان مشهد که داراي بیشترین جمعیت می باشد لذا بالتبع           

داراي بیشترین آمار ازدواج ثبتی نیز می باشد .

 داده ها و اطالعات جدول 18 موید گرایش همسان همسري سنی در بین شهرستانهاي استان است. در جداول شماره 18 و
. همانطور که در این جداول       19 توزیع سنی ازدواج مردان و زنان در سال             1391 به تفکیک شهرستان  ارائه شده است         
مشاهده می شود، بیشتریت تعداد ازدواج مردان استان مربوط به گروه سنی              24-20 سال و زنان گروه سنی       19-15 سال 

است. که بررسی داده هاي ثبتی در این جداول گویاي شباهت میان شهرستانهاي استان در الگوي سنی ازدواج می باشد.
عالوه بر ازدواج وظیفه تولید و انتشار آمار مربوط به طالق نیز یکی دیگر از وظایف ثبت احوال است                      . که در این قسمت     
جداول آماري طالق به تفکیک شهرستانهاي استان بر حسب تعداد، گروههاي سنی زوج و زوجه در زمان طالق و تعداد                         

سالهاي زناشویی آمده است که در ذیل اختصارا به مهمترین یافته ها اشاره می گردد.
طبق نتایج جدول   13 تعداد طالقهاي ثبت شده در سال         1392 برابر است با     16178 واقعه که در مقایسه با سال قبل که           
14834 مورد ثبت شده    9 درصد رشد داشته است     .شهرستان مشهد بیشترین طالق را در بین شهرستانهاي استان بخود           
اختصاص داده که البته ساختار، ترکیب و تعداد جمعیت در معرض ازدواج تاثیر مستقیم بر روي دادن واقعه طالق داشته                       

است.
با توجه به نتایج جدول شماره      15 طالق هاي ثبت شده بر حسب اختالف سن زوج به زوجه این نتیجه حاصل می شود که                   
بیشتر طالقها در بین مزدوجینی است که همسن بوده اند          . و با افزایش اختالف سنی بین زوجین تعداد طالق ها نیز کاهش             

می یابد. اما این ارقام متاثر از میزان و فراوانی ازدواج هاي ثبتی در همین گروههاي سنی است.
در جداول شماره   20 و  21 توزیع سنی طالق مردان و زنان در سال         1391 به تفکیک شهرستان  ارائه شده است       . همانطور
که در این جداول مشاهده می شود، بیشتریت تعداد طالق مردان استان مربوط به گروه سنی                   29-25 سال و زنان گروه    

سنی 24-20 سال است.
در جدول  23 تعداد طالق ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج ارائه گردیده است که از کل طالقهاي ثبت شده تعداد                     2225
واقعه طالق در کمتر از یکسال اول زندگی مشترك رخ داده که برابر با 13/7 درصد از کل طالقهاي ثبت شده در سال 1392
می باشد، قابل توجه است با جمع ارقام ستون هاي کمتر از یکسال تا ستون                 4-3 سال مشخص می گردد     45/1 درصد از  

طالقهاي ثبت شده تا قبل از 4 سال اول زندگی مشترك روي می دهد.
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12 -  ازدواج و طالق ثبت شده به تفکیک شهرستان سال 1391
استان خراسان رضوي

طالقازدواج شهرستان
7483414834جمع

77559باخرز
3500 بجستان
1111188 بردسکن
**بینالود
1431120 تایباد

3386514 تربت جام
3795650 تربت حیدریه

78338 جغتاي
68475 جوین
1465246 چناران

°519 خلیل آباد

1821104 خواف
**خوشاب
**داورزن
968106 درگز

424105 رشتخوار
521142 زاوه

50171037 سبزوار
1172138 سرخس
1251169 فریمان
°379فیروزه

2755448  قوچان
2386459 کاشمر
49765 کالت
1010153 گناباد

46167 مه والت
356458747مشهد

62281204نیشابور
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13-  ازدواج و طالق ثبت شده به تفکیک شهرستان سال 1392
استان خراسان رضوي

طالقازدواج شهرستان
7146516178کل استان
65383باخرز

3460 بجستان
1144180 بردسکن
00بینالود
1284113 تایباد

3313534 تربت جام
3633667 تربت حیدریه

75440 جغتاي
651101 جوین
1486266 چناران

4970 خلیل آباد
1683122 خواف
00خوشاب
00داورزن
960189 درگز

456101 رشتخوار
50497 زاوه

46171082 سبزوار
1018119 سرخس
1387244 فریمان
3750فیروزه
2890531  قوچان
2363506 کاشمر
47359 کالت
915155 گناباد

49774 مه والت
335929519مشهد

59741396نیشابور
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14 -  ازدواج و طالق ثبت شده به تفکیک شهرستان و اداره سال 1392
استان خراسان رضوي

طالقازدواج شهرستان
7146516178جمع

65383باخرز
3460 بجستان
1144180 بردسکن
بینالود
1284113 تایباد

3313534 تربت جام
3633667 تربت حیدریه

75440 جغتاي
651101 جوین
1486266 چناران

4970 خلیل آباد
1683122 خواف
خوشاب
داورزن
960189 درگز

456101 رشتخوار
50497 زاوه

46816زبرخان
46171082 سبزوار
1018119 سرخس
1387244 فریمان
3750فیروزه
2890531  قوچان
2363506 کاشمر
47359 کالت
915155 گناباد

49774 مه والت
335929519مشهد

55061380نیشابور
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15 - ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
کل استان

طالقازدواج اختالف سن
7146516178جمع

1092353بیش از 20 سال بزرگتر
16-20907262
 11-154010852

102367448
93265681
84337909
750951099
658291308
563281380
463601455
361831386
257861382
153081210
078141738

-12138493
-21395337
-3985246
-4608186
-5491124
-631476
-725162
-820143
-913738

-107224
- (11-15)15965
- (16-20)2718

63بیش از 20 سال کوچکتر
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15 -1- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
باخرز

طالقازدواج اختالف سن
65383جمع

153بیش از 20 سال بزرگتر
16-20102
 11-15366

10172
9351
8368
7371
6778
5597
4558
3608
25110
1435
0736

-1161
-282
-362
-442
-550
-641
-720
-810
-900

-1020
- (11-15)10
- (16-20)00

00بیش از 20 سال کوچکتر
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15 -2- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 بجستان

طالقازدواج اختالف سن
3460جمع

80بیش از 20 سال بزرگتر
16-2040
 11-15140

10110
9180
8200
7300
6250
5280
4290
3250
2340
1360
0290

-1110
-250
-360
-430
-540
-620
-720
-800
-910

-1000
- (11-15)10
- (16-20)00

00بیش از 20 سال کوچکتر
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15 -3- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 بردسکن

طالقازدواج اختالف سن
1144180جمع

289بیش از 20 سال بزرگتر
16-20145
 11-157712

10373
96511
86712
71038
68512
510712
41057
37610
26317
1639
012921

-1365
-2137
-3222
-4118
-5101
-672
-783
-891
-930

-1040
- (11-15)22
- (16-20)01

00بیش از 20 سال کوچکتر
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15 -4- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 تایباد

طالقازدواج اختالف سن
1284113جمع

255بیش از 20 سال بزرگتر
16-20221
 11-156411

10351
9525
8866
7895
61037
51248
412013
313815
21087
1960
012815

-1304
-2272
-383
-441
-5101
-642
-741
-840
-920

-1010
- (11-15)00
- (16-20)00

00بیش از 20 سال کوچکتر
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15 -5- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 تربت جام
طالقازدواج اختالف سن

3313534جمع
6118بیش از 20 سال بزرگتر

16-205311
 11-1518624

10859
914617
820127
725837
625548
529944
432246
327351
226450
121834
036867

-110510
-27011
-3417
-4366
-5266
-6186
-7122
-841
-930

-1031
- (11-15)61
- (16-20)00

00بیش از 20 سال کوچکتر
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15 -6- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 تربت حیدریه
طالقازدواج اختالف سن

3633667جمع
6125بیش از 20 سال بزرگتر

16-204213
 11-1526345

1016824
921836
824443
729250
629248
533857
430948
327946
225350
119955
031450

-19720
-26710
-3645
-43216
-5266
-6154
-7216
-8122
-9111

-1061
- (11-15)94
- (16-20)11

01بیش از 20 سال کوچکتر
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15 -7- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 جغتاي

طالقازدواج اختالف سن
75440جمع

101بیش از 20 سال بزرگتر
16-20151
 11-15500

10180
9294
8440
7651
6622
5677
4713
3534
2500
1673
0766

-1212
-2151
-3102
-491
-550
-660
-720
-851
-911

-1000
- (11-15)20
- (16-20)00

10بیش از 20 سال کوچکتر
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15 -8- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 جوین

طالقازدواج اختالف سن
651101جمع

54بیش از 20 سال بزرگتر
16-2082
 11-15396

10203
9373
8394
7575
6616
55812
4528
34910
2519
1392
07210

-1235
-2131
-362
-451
-582
-632
-701
-820
-910

-1011
- (11-15)11
- (16-20)11

00بیش از 20 سال کوچکتر
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15 -9- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 چناران

طالقازدواج اختالف سن
1486266جمع

225بیش از 20 سال بزرگتر
16-20256
 11-151139

10589
97814
811815
713018
612217
514118
411719
310527
29727
110820
011922

-13512
-2299
-32110
-4142
-571
-662
-751
-870
-942

-1010
- (11-15)31
- (16-20)10

00بیش از 20 سال کوچکتر

112



ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

15 -10- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 خلیل آباد
طالقازدواج اختالف سن

°497جمع

90بیش از 20 سال بزرگتر
16-2060
 11-15460

10360
9250
8410
7380
6400
5330
4280
3360
2330
1320
0430

-1120
-2130
-3100
-460
-530
-610
-710
-800
-900

-1000
- (11-15)40
- (16-20)10

00بیش از 20 سال کوچکتر
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15 -11- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 خواف

طالقازدواج اختالف سن
1683122جمع

262بیش از 20 سال بزرگتر
16-20202
 11-15851

10332
9757
8938
71273
614411
516810
415911
316214
213912
11348
018418

-1483
-2285
-3170
-4111
-580
-632
-741
-871
-940

-1020
- (11-15)20
- (16-20)00

00بیش از 20 سال کوچکتر
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15 -12- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 درگز

طالقازدواج اختالف سن
960189جمع

95بیش از 20 سال بزرگتر
16-20163
 11-15478

10261
9339
85313
76815
67118
58015
49810
38110
27813
17313
011322

-13811
-22511
-3202
-4100
-592
-663
-712
-811
-921

-1001
- (11-15)20
- (16-20)00

00بیش از 20 سال کوچکتر

115



ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

15 -13- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 رشتخوار

طالقازدواج اختالف سن
456101جمع

122بیش از 20 سال بزرگتر
16-2063
 11-153910

10216
9394
8312
7416
6444
5398
43011
33311
2237
1296
0259

-1144
-2101
-383
-430
-573
-610
-700
-800
-901

-1000
- (11-15)10
- (16-20)00

00بیش از 20 سال کوچکتر
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15 -14- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 زاوه

طالقازدواج اختالف سن
50497جمع

75بیش از 20 سال بزرگتر
16-2072
 11-15343

10263
9252
8352
7478
6459
54410
45310
3273
2256
1264
0447

-1118
-292
-3125
-462
-540
-681
-722
-821
-900

-1000
- (11-15)52
- (16-20)00

00بیش از 20 سال کوچکتر
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15 -15- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 سبزوار

طالقازدواج اختالف سن
46171082جمع

8926بیش از 20 سال بزرگتر
16-205016
 11-1527658

1017451
921745
829458
727975
638091
543593
440895
341895
236582
132875
0494117

-112936
-29017
-35421
-44010
-5377
-6152
-7113
-8113
-963

-1072
- (11-15)81
- (16-20)20

00بیش از 20 سال کوچکتر
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

15 -16- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 سرخس

طالقازدواج اختالف سن
1018119جمع

133بیش از 20 سال بزرگتر
16-20160
 11-15562

10312
9445
8547
7496
68915
58811
49910
310013
29010
17612
011611

-1253
-2315
-3151
-490
-550
-631
-740
-810
-910

-1010
- (11-15)21
- (16-20)01

00بیش از 20 سال کوچکتر
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

15 -17- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 فریمان

طالقازدواج اختالف سن
1387244جمع

363بیش از 20 سال بزرگتر
16-20215
 11-1511316

10548
9715
811120
79813
613228
512120
410226
311823
27521
17715
013722

-1393
-2233
-3184
-480
-5133
-650
-721
-821
-930

-1011
- (11-15)52
- (16-20)21

00بیش از 20 سال کوچکتر
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

15 -18- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
فیروزه

طالقازدواج اختالف سن
°375جمع

100بیش از 20 سال بزرگتر
16-2020
 11-15330

10190
9280
8230
7320
6420
5260
4370
3260
2250
1170
0250

-1120
-270
-340
-400
-520
-610
-700
-820
-900

-1000
- (11-15)10
- (16-20)00

10بیش از 20 سال کوچکتر
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

15 -19- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
  قوچان

طالقازدواج اختالف سن
2890531جمع

4713بیش از 20 سال بزرگتر
16-20419
 11-1517437

1012015
913121
821627
723140
622442
524540
422146
325060
222939
120932
028057

-18714
-24010
-3359
-4338
-5224
-6144
-7112
-851
-970

-1030
- (11-15)131
- (16-20)20

00بیش از 20 سال کوچکتر

122



ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

15 -20- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 کاشمر

طالقازدواج اختالف سن
2363506جمع

4716بیش از 20 سال بزرگتر
16-203612
 11-1515426

108410
913022
815923
716533
618847
517637
420345
320135
216231
116938
023655

-18124
-24813
-3388
-4227
-5164
-6197
-721
-8114
-960

-1032
- (11-15)66
- (16-20)00

10بیش از 20 سال کوچکتر
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

15 -21- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 کالت

طالقازدواج اختالف سن
47359جمع

52بیش از 20 سال بزرگتر
16-2050
 11-15165

10131
9131
8221
7215
6431
5406
43910
3425
2456
1393
0767

-1182
-290
-3101
-451
-520
-621
-720
-821
-910

-1010
- (11-15)20
- (16-20)00

00بیش از 20 سال کوچکتر

124



ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

15 -22- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 گناباد

طالقازدواج اختالف سن
915155جمع

183بیش از 20 سال بزرگتر
16-20131
 11-15535

10315
9445
8589
76619
66913
59316
49512
36812
2749
16411
08819

-1284
-2143
-3111
-473
-541
-660
-750
-820
-912

-1001
- (11-15)21
- (16-20)10

00بیش از 20 سال کوچکتر
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

15 -23- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
 مه والت

طالقازدواج اختالف سن
49774جمع

103بیش از 20 سال بزرگتر
16-2041
 11-15423

10322
9273
8427
7372
6434
5479
44210
3275
2284
1274
0493

-1144
-260
-354
-470
-542
-602
-731
-800
-900

-1000
- (11-15)11
- (16-20)00

00بیش از 20 سال کوچکتر
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

15 -24- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
مشهد

طالقازدواج اختالف سن
335929519جمع

414160بیش از 20 سال بزرگتر
16-20382145
 11-151668495

101012245
91359409
81880543
72264654
62674759
52947821
43053868
33054829
22961856
12750768
039931049

-11033281
-2668187
-3468129
-428398
-520561
-613328
-711829
-89719
-96524

-103013
- (11-15)6335
- (16-20)1512

32بیش از 20 سال کوچکتر
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

15 -25- ازدواج و طالق ثبت شده برحسب اختالف سن زوج به زوجه
نیشابور

طالقازدواج اختالف سن
59741396جمع

10540بیش از 20 سال بزرگتر
16-208922
 11-1533270

1020646
932652
837074
747195
6519118
5525119
4513139
3482100
2463116
138993
0603145

-117537
-212737
-37625
-44019
-54920
-6326
-7296
-8146
-9153

-1061
- (11-15)176
- (16-20)11

00بیش از 20 سال کوچکتر
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

16-  تعداد ازدواجهاي ثبت شده برحسب سن زوج در زمان ازدواج

استان خراسان رضوي
75سال کمتر از

و بیشتر 15سال

714651854173071422170677823521252700530456290212194382جمع

653086373128241065654033باخرز
3460352096914133352110 بجستان
114419653233186241697148758 بردسکن
*بینالود

1284017764331972191791157410 تایباد
3750431958028682113233 تحت جلگه
331314751570827211844021242315589 تربت جام

3633531716241073278122623128251671827 تربت حیدریه
754175390178492398926013 جغتاي
651059366151321946330413 جوین
148601237363921074528188761213 چناران

497043234152351264231203 خلیل آباد
1683225190136964232812686526 خواف
*خوشاب

96007745328070252011371832 درگز
456046237111271072510334 رشتخوار

5040652611053310115161222 زاوه
46170323196014974311417536353125121536 سبزوار
1018014550124763131710935014 سرخس
138701536563281063325201416610614 فریمان
2890021113638282578642311316108619  قوچان
23632200112467216767293018101116611 کاشمر
47316522512822676242122 کالت
91504137435969231250722714 گناباد

497035228164371182012225 مه والت
33592117371283711701399913476883592732051268581153مشهد

59744539272216814971928455494825251538نیشابور

 30-3435-3940-4445-4970-74 69-6465-5960-5455-50شهرستان  29-2425-1920-15جمع 
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18

5417

30714

22170

6778

2352
1252 700 530 456 290 212 194 382

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

کمتر از
15-19

20-24
25-29

30-34
35-39

40-44
45-49

50-54
55-59

60-64
65-69
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75سال

نمودار13- تعداد ازدواج هاي  ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان ازدواج
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

17-  تعداد ازدواجهاي ثبت شده برحسب سن زوجه در زمان ازدواج

استان خراسان رضوي
75سال کمتر از 
و بیشتر10 سال

7146597762253641976910745432418097873872401297441178جمع

653010230015353261412100100باخرز
346166145733316920100000 بجستان
114401814132681378231125833100 بردسکن
*بینالود

12840149645307120381750101100 تایباد
331314001509837341131532110361000 تربت جام

3633158813268714452129149251622221 تربت حیدریه
75409832018885321660440100 جغتاي
65101062711596628924501000 جوین
1486029058031914773411712222001 چناران

49701211769556291414100000 خلیل آباد
16830231794435140501693121001 خواف
*خوشاب

*داورزن

960070358313122522566420020 درگز
45601071888147151222110000 رشتخوار

504012317910240311861202000 زاوه
461704901664128869325113246231378011 سبزوار
10181109462288943016124110000 سرخس
1387025954228614668321715369310 فریمان
375198136762916952200010فیروزه
289003991050763379173732681042030  قوچان
236313888126153241166121101021200 کاشمر
4730431891445423742410200 کالت
915170349283115502174534210 گناباد

4970921991095622954100000 مه والت
335920231210620102176192240793645220812268272254مشهد

59742870213714998313531475333191510410نیشابور

59-5455-50جمع شهرستان  10-1415-1920-2425-2970-74 60-6465-69  30-3435-3940-4445-49
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نمودار14- تعداد ازدواج هاي  ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان ازدواج

132



ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

استان خراسان رضوي
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

7146597762253641976910745432418097873872401297441178جمع

181105200000000000کمتر از 15 سال

15-19541711487310465113631420100000

20-24307144508715119850516752714481000000

25-292217031108645784415047907175311000000

30-346778057565167627131374325595400000

35-39235207803206718043688911101000

40-441252062210126741628912024511000

45-49700005389320619410947710000

50-545300022362112126102633181000

55-5945600053281130885734254000

60-642900041206350484532167220

65-692120011141931473340166400

70-741940002915402930321216522

75382000362533557053503830136سال وبیشتر

25-2960-6465-69 50-54 40-4445-49

18- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

70-74 59-3455-30 جمع 10-1435-39 24-1920-15  زوج    زوجه
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

باخرز
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

653010230015353261412100100جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-1986026461211000000000
20-2437306420383194000000000
25-291280104645224100000000
30-3424004776000000000
35-3910010422100000000
40-446011110110000000
45-495000011201000000
50-546000004200000000
55-595000001400000000
60-644000102100000000
65-690000000000000000
70-743000000201000000

753000001000100100سال وبیشتر

 بجستان
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

346166145733316920100000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-193511021111000000000
20-242090479649161000000000
25-2969092718123000000000
30-3414001228100000000
35-391000010000000000
40-443000210000000000
45-493000100200000000
50-543000001110000000
55-595000002210000000
60-642000000200000000
65-691000000100000000
70-741000000000100000

750000000000000000سال وبیشتر

  زوج    زوجه

70-74 55-5960-64 40-4465-69   زوج    زوجه

10-1415-1920-24

35-39

19- 1- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

جمع

19- 1- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

54-4950-3445-30 29-2425-1920-1415-10جمع

25-29 30-3435-3940-4465-6970-74 45-4950-5455-5960-64
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 بردسکن
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

114401814132681378231125833100جمع
1001000000000000کمتر از 15 سال

15-199603448950000000000
20-2453201212451252812100000000
25-293310251061116521300000000
30-34860012182622620000000
35-3924011267700000000
40-4416000218500000000
45-499000113310000000
50-547000012201010000
55-5914000022341110000
60-648000003021001100
65-697000001120300000
70-745000021000200000

758000000012212000سال وبیشتر

 تایباد
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

12840149645307120381750101100جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-191770441161250000000000
20-24643081380154253000000000
25-29319021127109537200000000
30-34720116221911300000000
35-3919012355300000000
40-4417012444110000000
45-499001023210000000
50-5411000342200000000
55-595000012200000000
60-647001001120101000
65-694000010110000100
70-741000010000000000

750000000000000000سال وبیشتر

 30-3435-3960-6465-69

19- 2- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

29-2425-1920-1415-10جمع

70-74

70-74 40-4445-4950-5455-59

19- 3- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

  زوج    زوجه

25-29 30-3465-69 35-3950-5455-5960-64 44-40  زوج    زوجه 49-45جمع 10-1415-1920-24
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 تربت جام
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

331314001509837341131532110361000جمع
1000100000000000کمتر از 15 سال

15-19475012127862131000000000
20-24157002288454097710100000000
25-2982714933327613627410000000
30-342110140636730910000000
35-3984008142523950000000
40-44400148910521000000
45-4921000156612000000
50-5424000348720000000
55-5923000027552020000
60-6415001035211020000
65-695000001101200000
70-748000001222001000

759000002211120000سال وبیشتر

 تربت حیدریه
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

3633158813268714452129149251622221جمع
5041000000000000کمتر از 15 سال

15-19317010915140142100000000
20-24162413777723708320100000000
25-291073092361369192461120000000
30-34278063570102511400000000
35-391220051939391523000000
40-4462001210251743000000
45-4931000129892000000
50-5428000006786100000
55-5925000015752410000
60-6416000013152300100
65-697000002121100000
70-7418000002761101000

7527000012165611121سال وبیشتر

10-14

35-39

35-39

 30-34

15-19

40-4450-54

25-29 30-34 24-20  زوج    زوجه

60-64

45-4955-59

45-49

19- 5- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

65-69

65-69

60-64

59-2955-2425-1420-10جمع 15-19

40-44 جمع

70-74   زوج    زوجه

19- 4- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

70-74 50-54
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 جغتاي
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

75409832018885321660440100جمع
1001000000000000کمتر از 15 سال

15-1975018401150010000000
20-2439006920598133200000000
25-29178086061418000000000
30-3449031113144130000000
35-3923001459310000000
40-449001112400000000
45-498001022300000000
50-549000023110200000
55-592000000100100000
60-646000021100110000
65-690000000000000000
70-741000000000010000

753000000000020100سال وبیشتر

 جوین
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

65101062711596628924501000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-1959012351020000000000
20-2436607817687212200000000
25-291510155651236000000000
30-34320135157100000000
35-3919001538200000000
40-444000111001000000
45-496000001310100000
50-543000002001000000
55-593000000010200000
60-640000000000000000
65-694000010002100000
70-741000000000001000

753000001100100000سال وبیشتر

60-6465-69 34-30 24-20  زوج    زوجه

 30-3435-39

19- 6- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

35-3940-44 25-2955-59 19-1415-10جمع

20-2425-29 19-1415-10جمع 59-5455-50  زوج    زوجه

19- 7- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

45-4950-5470-74

40-4445-4970-74 60-6465-69

137



ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 چناران
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

1486029058031914773411712222001جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-19123046671000000000000
20-247360191361149275210000000
25-293920491331176323511000000
30-341070417313115900000000
35-394500271314720000000
40-4428000377542000000
45-4918000233631000000
50-548000011311100000
55-597000001122010000
60-646000022101000000
65-691000000000100000
70-742000000001000001

7513000002233012000سال وبیشتر

 خلیل آباد
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

49701211769556291414100000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-1943015151102000000000
20-242340801083862000000000
25-2915202547363112100000000
30-34350157116400100000
35-3912000242400000000
40-446000112200000000
45-494000010201000000
50-542000011000000000
55-593000011010000000
60-641000000001000000
65-692001000100000000
70-740000000000000000

753000001002000000سال وبیشتر

35-3940-44

55-59 25-29 30-3435-3950-54

70-74 50-5460-64 69-2465-1920-1415-10جمع 25-29 30-34

70-74 69-6465-4960-4445-2440-1920-1415-10جمع  زوج    زوجه

19- 9- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

45-49 59-55  زوج    زوجه

19- 8- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 خواف
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

16830231794435140501693121001جمع
2020000000000000کمتر از 15 سال

15-192510641522780000000000
20-249010145496226285100000000
25-29369018137147579100000000
30-346401625219020000000
35-3923001575410000000
40-44280113128111000000
45-4912001145100000000
50-546000013100100000
55-598000013040000000
60-646000011300010000
65-695000002201000000
70-742000000100001000

756000100111010001سال وبیشتر

 درگز
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

960070358313122522566420020جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-1977013481330000000000
20-24453043226154281100000000
25-29280013751175518200000000
30-3470017212412500000000
35-3925002489200000000
40-4420000245720000000
45-4911000206201000000
50-543000000120000000
55-597000001212010000
60-641000000001000000
65-698000000201410000
70-743000000110000010

752000000001000010سال وبیشتر

35-3970-74   زوج    زوجه

19- 11- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

45-4950-5455-5960-64 20-24 30-34 29-1925-1415-10جمع

19- 10- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

20-2440-4460-64  30-34 25-2945-49 19-1415-10جمع

65-69

50-5455-59

40-44

65-6970-74 35-39   زوج    زوجه
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 رشتخوار
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

45601071888147151222110000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-194601528210000000000
20-2423707011441111000000000
25-291110224228162100000000
30-3427004884300000000
35-3910000161200000000
40-447000023200000000
45-492000011000000000
50-545000012002000000
55-591000001000000000
60-640000000000000000
65-693000010020000000
70-743000000300000000

754000100100110000سال وبیشتر

 زاوه
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

504012317910240311861202000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-196503126620000000000
20-2426107410763115100000000
25-291050184326124200000000
30-343300151110411000000
35-3910001015300000000
40-4411001124210000000
45-495000101300000000
50-541000001000000000
55-596000000230100000
60-641000000100000000
65-692000000010001000
70-742000010000100000

752000001000001000سال وبیشتر

40-44 35-39 جمع

45-49

60-64

35-39 25-29 30-3440-4470-74

70-74

65-69

25-29 30-34

55-59

50-5465-69

60-64 50-54

10-1415-1920-24

24-1920-15جمع 10-14

19- 13- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

45-4955-59   زوج    زوجه

19- 12- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

  زوج    زوجه
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 سبزوار
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

461704901664128869325113246231378011جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-193230791973692000000000
20-241960031898052511916200000000
25-29149709144059031847830000000
30-344310239111174812121000000
35-391410061639472670000000
40-4475001718232031200000
45-493600012111551100000
50-54350001541483000000
55-59310001271051410000
60-6425001046443210000
65-6912000013232010000
70-7415000003222312000

7536000021849136011سال وبیشتر

 سرخس
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

10181109462288943016124110000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-19145030852721000000000
20-24501165269141223000000000
25-292470139295377210000000
30-3463011219199300000000
35-3913002341210000000
40-4417002192300000000
45-4910000103231000000
50-549000111321000000
55-593000001020000000
60-645000002020100000
65-690000000000000000
70-741000000100000000

754000000012010000سال وبیشتر

19-15جمع

19- 15- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

70-74 50-54 20-24

54-1950-1415-10جمع 20-2425-29

34-30 29-1425-10  زوج    زوجه

60-6465-6970-74  30-3455-59 39-35  زوج    زوجه

19- 14- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

65-69 55-5960-64 35-3940-44

45-49 40-44

45-49
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 فریمان
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

1387025954228614668321715369310جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-19153066721211100000000
20-246560154335131324000000000
25-29328037116966312310000000
30-341060017333218600000000
35-39330229610211000000
40-4425000259430011000
45-4920000235721000000
50-5414000106042010000
55-5916000022315003000
60-646000000212001000
65-6910000001231111000
70-746000020100011100

7514000000113222210سال وبیشتر

فیروزه
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

375198136762916952200010جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-194302219200000000000
20-24195163863671010000000
25-29800132624123200000000
30-34280041274100000000
35-396000113100000000
40-448000113300000000
45-492001000100000000
50-541000000100000000
55-591000000000100000
60-643000002001000000
65-692000000010100000
70-743000010011000000

753000000020000010سال وبیشتر

19- 17- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

25-29

10-1415-19

24-1920-1415-10جمع

20-2425-29 30-34

50-5455-59  30-3435-39 74-6970-6465-60  زوج    زوجه 40-4445-49

  زوج    زوجه

19- 16- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

74-6970-6465-5960-5455-4950-45جمع 35-3940-44
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

  قوچان
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

289003991050763379173732681042030جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-192110671171863000000000
20-24136302776423507715020000000
25-2982805325330516643620000000
30-3425702337387441620000000
35-39860051120351230000000
40-444200021515820000000
45-493100022111141000000
50-5413000121512100000
55-59160000221110000000
60-6410000002220300010
65-698000021032000000
70-746000100121100000

7519000001122542020سال وبیشتر

 کاشمر
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

236313888126153241166121101021200جمع
2110000000000000کمتر از 15 سال

15-192000601062571000100000
20-2411240264504279668300000000
25-29672059190247140261000000000
30-341670410427630500000000
35-39670021117181630000000
40-4429000499501100000
45-49300002610722100000
50-5418000312731010000
55-5910000024301000000
60-6411000004131200000
65-6916000102263200000
70-746000000220200000

7511000102021111200سال وبیشتر

10-14

10-1435-39  30-34 20-24

20-2425-2955-59

54-4950-4445-1940-15جمع

35-3940-44

19- 18- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

60-64

60-64

70-74 55-5965-69

19- 19- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

70-74 54-3450-30 جمع 45-49

25-29

15-1965-69

  زوج    زوجه

  زوج    زوجه
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 کالت
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

4730431891445423742410200جمع
1010000000000000کمتر از 15 سال

15-1965013381211000000000
20-2422502510879121000000000
25-29128044044326110000000
30-3422002965000000000
35-396001012110000000
40-447000013300000000
45-496000001211100000
50-542000001001000000
55-594000012000100000
60-642000001010000000
65-691000000000100000
70-742000000000110000

752000000000000200سال وبیشتر

 گناباد
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

915170349283115502174534210جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-19410531400100000000
20-24374050189112192200000000
25-293591141211396515400000000
30-3469017232114300000000
35-39230002512220000000
40-4412001234110000000
45-495000002101100000
50-540000000000000000
55-597000000320110000
60-642000000100100000
65-692000010001000000
70-747000111011110000

7514000000311114210سال وبیشتر

10-1415-1920-2425-29 30-3435-3960-6465-69

19- 20- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

25-29

70-74 40-4445-4950-5455-59

55-59 35-39

جمع

19-1415-10جمع

19- 21- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

70-74 45-4960-6465-69 20-24 30-3440-4450-54

  زوج    زوجه

  زوج    زوجه
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 مه والت
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

4970921991095622954100000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-193501417400000000000
20-2422805210952150000000000
25-291640256743234200000000
30-34370159118300000000
35-3911000153110000000
40-448001014110000000
45-492000002000000000
50-540000000000000000
55-591000000010000000
60-642000000101000000
65-692000000011000000
70-742000010001000000

755000001111100000سال وبیشتر

مشهد
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

335920231210620102176192240793645220812268272254جمع
1010000000000000کمتر از 15 سال

15-19173704021062225379110000000
20-241283701561626041137601191941000000
25-2911701032830274709304748687170000000
30-3439990182349331727851188432300000
35-3913470227167386491212564101000
40-44688006421312341788610100000
45-493590011649102917126210000
50-54273002830515662382231000
55-592050004132852423714141000
60-64126001062319202617103010
65-698500005312181417113200
70-7481000004139181877311

75153000016823322722111733سال وبیشتر

19- 22- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

24-1920-1415-10جمع

74-70  زوج    زوجه

70-74 40-4445-4950-5455-59 25-29 30-3435-39

69-2465-1920-1415-10جمع 25-29 30-3435-3940-4455-5960-64 45-4950-54

19- 23- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

60-6465-69   زوج    زوجه
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

نیشابور
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

59742870213714998313531475333191510410جمع
4012100000000000کمتر از 15 سال

15-19539017128960136000000000
20-2427221590130364115328600000000
25-291681197492638366681720000000
30-3449709401151951151931000000
35-3919200112962533133000000
40-4484020918311184100000
45-495500049181455000000
50-544900028101374320000
55-59480000291974430000
60-6425000015754111000
65-6925000023343621100
70-7415000003431102100

7538000024364376210سال وبیشتر

20-2425-29

19- 24- توزیع سنی زوجین درزمان ازدواج

45-4950-5455-59 74-6970-6465-3960-1935-1415-10جمع 40-44 34-30   زوج    زوجه
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

20-  تعداد طالقهاي ثبت شده برحسب سن زوج در زمان طالق

استان خراسان رضوي

161780255263546553481200111836964842931549177173جمع
8303223019401020011باخرز

000000000000000 بجستان
1800429573124103850216 بردسکن
*بینالود

113042631151558402012 تایباد
5340201321648160291112113335 تربت جام

667011118202125864622171372414 تربت حیدریه
400031214612200000 جغتاي
10102183523853301003 جوین
26604528748341313722013 چناران

° خلیل آباد

1220337332110122101002 خواف
*خوشاب

*داورزن

1890436633714163523321 درگز
101052029221162300102 رشتخوار

97013252516352301301 زاوه
108202119933021812349423418177717 سبزوار
119012935221294213100 سرخس
2440664813717189431004 فریمان
°فیروزه

53109104156120713017773214  قوچان
50601110314510552271914103458 کاشمر
590018179550200012 کالت
155022164401532013013 گناباد

7400113071171220111 مه والت
9519086127726282193126980848332719795543765مشهد

139604629140127815179472719981129نیشابور

25-29 24-1920-15جمع شهرستان  75وبیشتر 44-3940-3435-30 کمتر از15 65-6970-74 45-4950-5455-5960-64
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392
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نمودار15- تعداد طالق هاي  ثبت شده بر حسب سن زوج در زمان طالق
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

21-  تعداد طالقهاي ثبت شده برحسب سن زوجه در زمان طالق

استان خراسان رضوي

1617802102457386138222681141474446126315060251812جمع
830418271912300000000باخرز

0000000000000000 بجستان
18004254243301684340010 بردسکن
*بینالود

1130123332418803100200 تایباد
5340151251381166542109840110 تربت جام

667012129166142101463222952010 تربت حیدریه
4000211813311010000 جغتاي
1010119262512853200000 جوین
266054863643920174230001 چناران

° خلیل آباد

12203253427161122001010 خواف
*خوشاب

*داورزن

18901235451261667221000 درگز
1010521282211932000000 رشتخوار

9707252211131324000000 زاوه
108203319225224817376452417115231 سبزوار
11900273225101435300000 سرخس
24405607446222072242000 فریمان
°فیروزه

5310121041381197847179430000  قوچان
5060118613011465472411671121 کاشمر
5901151886422111000 کالت
1550129483819861121001 گناباد

7400141811141220110100 مه والت
9519054116821732367173187550930818084421576مشهد

1396035279334294207116433821184322نیشابور

20-2425-29 30-34 19-1415-10جمع شهرستان  75وبیشتر 59-4455-3940-35کمتر از 10 60-6465-6970-74 45-4950-54
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392
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نمودار16- تعداد طالق هاي  ثبت شده بر حسب سن زوجه در زمان طالق
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

استان خراسان رضوي
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

1617802102457386138222681141474446126315060251812جمع

0000000000000000کمتر از 15 سال

15-1925503815742134100000000

20-24263501171272930248471550100000

25-2946550508761988137129952154000000

30-3434810212373514749431672311210000

35-39200102211105208683778715100000

40-4411830052710632746120246801000

45-496960101838781992231181631100

50-54484002225525811513875142100

55-592930004101726276285509120

60-641540014317121819313413200

65-699100004714514171113420

70-74770001371291010106342

751730000715201524172715131010سال وبیشتر

22- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

70-74 59-3455-30 جمع 10-1415-1920-24 69-6465-4960-2945-25  زوج    زوجه 50-54 40-44 35-39
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

باخرز
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

830418271912300000000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-193010200000000000
20-24220215410000000000
25-293001214103000000000
30-3419001765000000000
35-394000012100000000
40-440000000000000000
45-491000010000000000
50-540000000000000000
55-592000001100000000
60-640000000000000000
65-690000000000000000
70-741000000100000000

751000001000000000سال وبیشتر

 بجستان
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

°جمع
کمتر از 15 سال

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

75سال وبیشتر

  زوج    زوجه

65-69 45-4950-5455-59

22- 1- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

44-2940-2425-1420-10جمع  زوج    زوجه

10-1415-1950-54 جمع

19- 1- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

70-74  30-3435-39 15-19

35-39 25-2940-44 20-24 30-3465-69 45-4970-74

60-64

55-5960-64
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 بردسکن
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

18004254243301684340010جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-194012100000000000
20-242901101132110000000
25-2957021218148210000000
30-34310001197400000000
35-39240011126310000000
40-4410000022222000000
45-493000001100100000
50-548000012112100000
55-595000000000140000
60-640000000000000000
65-692000000110000000
70-741000010000000000

756000012110000010سال وبیشتر

 تایباد
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

1130123332418803100200جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-194011110000000000
20-24260013841000000000
25-29310081652000000000
30-3415001374000000000
35-3915000255300000000
40-445000012200000000
45-498000202202000000
50-544000001101100000
55-590000000000000000
60-642000101000000000
65-690000000000000000
70-741000000000000100

752000010000000100سال وبیشتر

74-2470-20  زوج    زوجه 35-3965-69 45-4950-5455-5960-64

14-10جمع

10-1415-19

55-5960-64 45-49

 30-34

65-69 50-54 35-39 20-24

جمع

19- 2- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

19- 3- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

70-74 15-19 34-30   زوج    زوجه

40-44

40-44 25-29

25-29
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ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 تربت جام
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

5340151251381166542109840110جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-19200410510000000000
20-24132077039142000000000
25-29164023667478400000000
30-3481006213320100000000
35-3960012211271421000000
40-44290011541251000000
45-4911010111510100000
50-5412000012222300000
55-5911000120102230000
60-643000110000100000
65-693000001100100000
70-743000000102000000

755000000101010110سال وبیشتر

 تربت حیدریه
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

667012129166142101463222952010جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-1911025310000000000
20-2411807583991210100000
25-292020354794517310000000
30-34125008355223610000000
35-398600362936741000000
40-444600013131694000000
45-4922000214465000000
50-5417001012241510000
55-5913000001234011010
60-647000102012010000
65-692000000000110000
70-744000001201000000

7514000011224211000سال وبیشتر

15-1920-2425-29 30-3435-3940-4445-49

35-3940-4465-69 45-4950-5455-5960-64

19- 4- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

65-69

70-74  30-34   زوج    زوجه

  زوج    زوجه

10-1415-19 جمع

19- 5- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

70-74 60-64 50-5455-59 14-10جمع

20-2425-29
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 جغتاي
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

4000211813311010000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-190000000000000000
20-243000210000000000
25-2912002820000000000
30-3414000128210000000
35-396000015000000000
40-441000000100000000
45-492000010001000000
50-542000010000010000
55-590000000000000000
60-640000000000000000
65-690000000000000000
70-740000000000000000

750000000000000000سال وبیشتر

 جوین
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

1010119262512853200000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-192000101000000000
20-2418018720000000000
25-293500101382101000000
30-3423001396310000000
35-398000142100000000
40-445000001202000000
45-493000110010000000
50-543000000110100000
55-590000000000000000
60-641000000010000000
65-690000000000000000
70-740000000000000000

753000010010100000سال وبیشتر

65-69 45-4960-64 50-54 44-40جمع

65-69 20-2445-49

35-39

25-29

 30-34

15-19

20-2425-29 15-19

19- 7- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

70-74 55-59

10-14

  زوج    زوجه

  زوج    زوجه

10-14

 30-3435-39 74-4470-40جمع 50-5455-5960-64

19- 6- توزیع سنی زوجین درزمان طالق
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 چناران
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

266054863643920174230001جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-194003100000000000
20-245205261353000000000
25-2987001736267010000000
30-3448001112211210000000
35-39340012118930000000
40-4413000003640000000
45-4913000002262100000
50-547000004111000000
55-592000001000010000
60-642000000000110000
65-690000000000000000
70-741000000000000001

753000000011010000سال وبیشتر

 خلیل آباد
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

°جمع
کمتر از 15 سال

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

75سال وبیشتر

65-69

19- 8- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

55-59

60-64

  زوج    زوجه

جمع

70-74

10-14

60-64 45-4950-54

20-24

40-44

25-29

 30-3435-39

40-44

25-29 24-1920-1415-10جمع

69-4965-3445-30 19-15  زوج    زوجه 50-54

19- 9- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

35-3970-74 55-59

156



ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

 خواف
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

12203253427161122001010جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-193011010000000000
20-243702191510000000000
25-293300514121100000000
30-3421000487200000000
35-3910000033310000000
40-4412000105501000000
45-492000010010000000
50-541000010000000000
55-590000000000000000
60-641000000000001000
65-690000000000000000
70-740000000000000000

752000000001000010سال وبیشتر

 درگز
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

18901235451261667221000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-194003100000000000
20-24360181773000000000
25-2963001124234100000000
30-343700110187100000000
35-3914000135410000000
40-4416000104721100000
45-493000001020000000
50-545000000203000000
55-592000001001000000
60-643000000001110000
65-693000000011001000
70-742000000100010000

751000001000000000سال وبیشتر

25-29 30-3445-49 35-3940-44 15-19

45-4950-5455-5960-64 25-29

20-24

65-69 44-1940-1415-10جمع 20-24

19- 10- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

19- 11- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

  زوج    زوجه

  زوج    زوجه

50-54

35-39

70-74 55-5960-6465-69

 30-34

14-10جمع

70-74
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 رشتخوار
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

1010521282211932000000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-195013100000000000
20-24200071030000000000
25-29290481051100000000
30-3422003394300000000
35-3911000344000000000
40-446000101211000000
45-492000010010000000
50-543000001110000000
55-590000000000000000
60-640000000000000000
65-691000000001000000
70-740000000000000000

752000000200000000سال وبیشتر

 زاوه
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

9707252211131324000000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-1913038200000000000
20-24250411620200000000
25-29250051234100000000
30-3416001246300000000
35-393000000300000000
40-445000020300000000
45-492000000002000000
50-543000001011000000
55-590000000000000000
60-641000001000000000
65-693000001101000000
70-740000000000000000

751000000010000000سال وبیشتر

60-64 45-49 20-2440-44 10-1425-29 30-34 15-19

19- 12- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

50-54

70-74

 30-34 15-1970-74 29-1425-10جمع  زوج    زوجه 20-24

19- 13- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

45-4960-64 40-4465-69

39-35جمع

35-39

65-69 55-59 50-54

55-59

  زوج    زوجه
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 سبزوار
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

108203319225224817376452417115231جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-19210511320000000000
20-2419902310355162000000000
25-2933004701468821100000000
30-3421801736101591211000000
35-39123000934552140000000
40-4449000122115100000000
45-494200003115129110000
50-54340000154126501000
55-5918000100243530000
60-6417001102122242000
65-697000002001301000
70-747000002200010020

7517000013302121211سال وبیشتر

 سرخس
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

11900273225101435300000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-191001000000000000
20-242900171200000000000
25-29350091582010000000
30-34220005143000000000
35-3912000023420100000
40-449000012501000000
45-494000000301000000
50-542000000001100000
55-591000000001000000
60-643000000200100000
65-691000000001000000
70-740000000000000000

750000000000000000سال وبیشتر

69-65  زوج    زوجه 25-2935-39 64-60جمع

  زوج    زوجه

10-1415-1970-74 45-49

70-74 55-5960-64 45-4950-5465-69

20-24 30-3440-44

19- 14- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

 30-3435-39

19- 15- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

50-5455-59

40-44 29-2425-1920-1415-10جمع
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 فریمان
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

24405607446222072242000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-196014001000000000
20-246402342061100000000
25-2981021939172200000000
30-343700310176100000000
35-3917000446300000000
40-4418000124910001000
45-499000002330100000
50-544000000021100000
55-593000000110010000
60-641000000000010000
65-690000000000000000
70-740000000000000000

754000000001021000سال وبیشتر

فیروزه
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

°جمع
کمتر از 15 سال

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

75سال وبیشتر

60-64 45-4950-5470-74 55-59

25-29 30-3445-4950-54 35-39

40-44 35-3965-69  30-34

20-2465-69 40-44 74-6470-5960-55  زوج    زوجه

19- 16- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

25-29 15-19 24-1420-10جمع

15-19

  زوج    زوجه

10-14 جمع

19- 17- توزیع سنی زوجین درزمان طالق
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  قوچان
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

5310121041381197847179430000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-199017010000000000
20-24104074935121000000000
25-291560440673510000000000
30-34120007264731711000000
35-3971001717281251000000
40-44300001151741100000
45-4917000211642100000
50-547000020202100000
55-597000001221010000
60-643000010010010000
65-692000010001000000
70-741000010000000000

754000001100110000سال وبیشتر

 کاشمر
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

5060118613011465472411671121جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-1911008111000000000
20-24103074043112000000000
25-29145043656369400000000
30-34105002214727620000000
35-3952000714141052000000
40-44270002241630000000
45-4919000013473100000
50-5414000012133310000
55-5910000011100051100
60-643000000120000000
65-694000001201000000
70-745000000011210000

758000001211000021سال وبیشتر

35-3940-4470-74

70-74 55-59 50-5460-64

45-4950-5455-5960-64

19- 19- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

69-2965-2425-1920-1415-10جمع  30-34

20-2425-29 30-3445-49 35-3940-44

19- 18- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

65-69

  زوج    زوجه

19-1415-10جمع  زوج    زوجه
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 کالت
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

5901151886422111000جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-190000000000000000
20-24180011610000000000
25-2917013931000000000
30-349001224000000000
35-395000121100000000
40-445000000221000000
45-490000000000000000
50-542000000101000000
55-590000000000000000
60-640000000000000000
65-690000000000000000
70-741000000000010000

752000000000101000سال وبیشتر

 گناباد
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

1550129483819861121001جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-192002000000000000
20-24210115410000000000
25-2964001030193110000000
30-3440002101411120000000
35-3915000344310000000
40-443000001200000000
45-492000000101000000
50-540000000000000000
55-591000000000010000
60-643000000020100000
65-690000000000000000
70-741000100000000000

753000000000011001سال وبیشتر

10-1415-19

70-74 55-5960-64 45-4950-5465-69 40-44

19- 20- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

 30-3435-39   زوج    زوجه

64-5960-5455-4950-45  زوج    زوجه 74-70جمع

20-24

65-69 20-2425-29 30-3435-3940-44

25-29

19- 21- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

19-1415-10جمع
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 مه والت
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

7400141811141220110100جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-190000000000000000
20-2411005321000000000
25-29300091343100000000
30-347000212200000000
35-3911000016400000000
40-447000011320000000
45-491000000100000000
50-542000000000110000
55-592000010100000000
60-640000000000000000
65-691000010000000000
70-741000001000000000

751000000000000100سال وبیشتر

مشهد
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

9519054116821732367173187550930818084421576جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-198609591430100000000
20-24127702861348911324730000000
25-29262801541511268691682483000000
30-342193016746493561887108210000
35-39126901953323586237528000000
40-44808004167523230414527500000
45-494830007255114217079521100
50-543270012162738791054981100
55-5919700024913164671287010
60-6495000019791123258200
65-695400002273510911320
70-7437000002376844111

756500001357107710735سال وبیشتر

65-6970-74 55-5960-64

25-29

19- 23- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

40-44 69-65جمع 45-4950-5460-64 55-5970-74 10-1415-1920-24 30-3435-39

45-4950-54 35-3940-44 25-29 30-34 24-1920-1415-10جمع   زوج    زوجه

  زوج    زوجه

19- 22- توزیع سنی زوجین درزمان طالق
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نیشابور
75سال کمتر از

و بیشتر 10 سال

1396035279334294207116433821184322جمع
0000000000000000کمتر از 15 سال

15-19460829621000000000
20-2429101914092344200000000
25-2940108951769223520000000
30-34278001148117742431000000
35-39151004835623462000000
40-4479000192230124100000
45-494700031910911400000
50-5427000005188320000
55-5919000022214620000
60-649000002103102000
65-698000000202210100
70-7411000011210022110

75290000123134110112سال وبیشتر

10-1415-1955-59 50-54 20-2435-3940-44 25-29 30-3460-64 45-4970-74 65-69

19- 24- توزیع سنی زوجین درزمان طالق

جمع   زوج    زوجه

164



ازدواج و طالق سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

23 - تعداد طالق ثبت شده برحسب طول مدت ازدواج
استان خراسان رضوي

15 سال وبیشتر 15-10 10-4 4-3 3-2 2-1کمتر از 1 سال جمع شهرستان

161782225196917481359478019152182جمع

831419992282باخرز
 بجستان
18027182615572116 بردسکن
بینالود
1131017191430167 تایباد

534958264571394948 تربت جام
6671209777601707667 تربت حیدریه

40363214102 جغتاي
101111612115100 جوین
26641323418902625 چناران

 خلیل آباد
12216171713371012 خواف
خوشاب
داورزن
18925272628471422 درگز

101231712112585 رشتخوار
9722231632283 زاوه

108217612712197308122131 سبزوار
11913132114271516 سرخس
24460393620541421 فریمان
فیروزه
531687769511485959  قوچان
506806456471565053 کاشمر
59139761365 کالت
15521241914472010 گناباد

745810923613 مه والت
95191،1721،0389237402،8951،2381،513مشهد

1396210199171120405139152نیشابور
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اهم سایر فعالیتها سالنامه آماري ثبت احوال خراسان رضوي - سال 1392

اهم سایر فعالیت ها

در این بخش اهم فعالیتهاي بخش حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال خراسان رضوي ، فراوانی نام ذکور و اناث به                          
تفکیک شهرستانها، آمار کارتهاي شناسایی صادر شده ، آمار پودمان هاي برگزار شده در مرکز آموزش شمال شرق و                   

آمار چند قلوهاي بدنیا آمده می باشد.

در سال  1392 تعداد مهمترین خدمات سجلی ارائه شده بالغ بر            723 هزارو  931 مورد بوده است   . که بیشترین خدمات  
سجلی به ترتیب مربوط به ثبت اعالمیه وقایع چهارگانه با                204982 مورد، تعویض شناسنامه مستعمل و صدور          
شناسناسنامه المثنی  173397 مورد،صدور شناسنامه نوزاد با     142009 مورد و استعالم سوابق سجلی با         68966 مورد 

می باشد.
در همه سرزمین ها ، زبان ها و فرهنگ ها برخی نام رایج تر از نامهاي دیگر می باشند . طبق جدول 25 اسامی امیر علی،
ابوالفضل، امیر حسین ، محمدطاها و محمد داراي بیشترین  فراوانی در میان اسامی نوزادان پسر و بر اساس جدول                         26
فاطمه، زهرا، زینب، یسنا و ریحانه داراي بیشترین فراوانی در بین اسامی نوزادان دختر در استان خراسان رضوي می                     

باشند.

در سال 1392 در مجموع 88193 مورد کارت شناسایی ملی در کل استان خراسان رضوي صادر شده است.

اداره کل ثبت احوال خراسان رضوي هر ساله طبق تقویم آموزشی مصوب سازمان به منظور ارتقاء سطح علمی                            
کارکنان خود اقدام به برگزاري کالسهاي آموزشی می نماید         . در این راستا این اداره کل در سال          1392 با برگزاري   53
عنوان دوره آموزشی سعی در پیشبرد اهداف سازمان در بخش آموزشی کارکنان نموده است             . تعداد شرکت کنندگان در   
این کالسها در مجموع بالغ بر       257 نفر و مجموع زمان دوره ها         730 ساعت بوده است   . به عبارتی   28 هزار و   96 نفر 

ساعت عملکرد مرکز آموزش شمال شرق در سال 1392 بوده است.

. که از این تعداد    1961 مورد دو قلو،    61 در سال  1392 تعداد  2025 مورد در کل استان چند قلو زایی ثبت شده است            
مورد سه قلوو 2 مورد چهار قلو و 1 مورد پنج قلو به ثبت رسیده است. بیشترین تعداد چند قلو زایی به ترتیب مربوط به

مشهد،  سبزوار ، نیشابورو تربت جام می باشد.
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24 - تعداد فعالیتهاي حقوقی و سجلی ثبت احوال استان خراسان رضوي

تعدادعنوان فعالیت

173397تعویض شناسنامه مستعمل و صدور شناسنامه المثنی

142009صدور شناسنامه نوزاد (اولین شناسنامه)

58004صدور گواهی فوت

الصاق عکس

1659تغییر نام

8929تغییر نام خانوادگی

13949احکام دادگاهها و هیات هاي حل اختالف

244صدور گواهی تجرد

204982ثبت اعالمیه وقایع چهارگانه

2513رفع مغایرت سجلی

68966استعالم سوابق سجلی

49279ابالغ شماره ملی

قابل ذکر است که تعداد کل خدمات سجلی ارائه شده در سال 1392 
که بخش قابل توجهی از آن مربوط به موارد فوق می باشد ،   برابر با 

723931 بوده است.
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25 - فراوانی پنج نام اول پسران به تفکیک شهرستان
فراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینامشهرستان

2077محمد2400محمدطاها2743امیرحسین3251ابوالفضل4063امیرعلیاستان

24محمد24امیرمحمد31امیرحسین31امیرعلی38ابوالفضلباخرز

10علی اصغر12امیرمحمد16امیرحسین22امیرعلی25ابوالفضل بجستان
39امیرمحمد41امیرحسین45محمدطاها68امیرعلی72ابوالفضل بردسکن
*بینالود
32امیرحسین45محمدطاها45امیرمحمد61امیرعلی69محمد تایباد

93امیرحسین95ابوالفضل104امیرمحمد142محمد160امیرعلی تربت جام
91محمد92محمدطاها117امیرحسین153امیرعلی174ابوالفضل تربت حیدریه

4رضا5محمدمهدي8امیرحسین10محمد10ابوالفضل جغتاي
5مهدي6علی6محمد9ابوالفضل11امیرعلی جوین
35امیرحسین38علی38محمدطاها52ابوالفضل70امیرعلی چناران

19محمدجواد26مهدي27امیرحسین37امیرعلی61ابوالفضل خلیل آباد
52محمدطاها58امیرحسین74امیرمحمد81امیرعلی103محمد خواف
*خوشاب
*داورزن
21امیرمحمد23امیررضا25علی26محمدطاها45امیرعلی درگز

28امیرحسین28محمد29امیرمحمد58ابوالفضل58امیرعلی رشتخوار
34مهدي37محمد52امیرحسین69امیرعلی77ابوالفضل زاوه

122محمدطاها132علی160امیرحسین213ابوالفضل235امیرعلی سبزوار
37امیرمحمد46محمد47ابوالفضل48امیرعلی52امیرحسین سرخس
29حسین29محمد30علی49امیرعلی54ابوالفضل فریمان
23محمدجواد24علی25محمدطاها35ابوالفضل35امیرعلیفیروزه
68امیرمحمد69مهدي70امیرحسین98ابوالفضل156امیرعلی  قوچان
66مهدي72امیرحسین72محمدطاها127امیرعلی152ابوالفضل کاشمر
7حسین8علی8ابوالفضل11محمد12امیرعلی کالت
35علی36محمدمهدي43امیرحسین55ابوالفضل69امیرعلی گناباد

18محمدطاها20محمد22مهدي32امیرعلی42ابوالفضل مه والت
895محمد1341محمدطاها1451ابوالفضل1476امیرحسین2119امیرعلیمشهد

152محمد166حسین173امیرحسین218امیرعلی231ابوالفضلنیشابور
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26 - فراوانی پنج نام اول دختران به تفکیک شهرستان
فراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینامفراوانینامشهرستان

1584ریحانه1661یسنا1939زینب2270زهرا5153فاطمهاستان

16یسنا20زینب22نازنین زهرا36زهرا46فاطمهباخرز

11زهرا12ریحانه12نازنین زهرا16فاطمه17زینب بجستان
31نازنین زهرا33یسنا54زهرا55زینب93فاطمه بردسکن
*بینالود
27مهنا35ثنا43سدنا66یسنا66فاطمه تایباد

65اسرا73سدنا100زهرا107یسنا185فاطمه تربت جام
86یسنا105زینب109نازنین زهرا123زهرا187فاطمه تربت حیدریه

16نازنین زهرا23ریحانه32فاطمه زهرا49زهرا65فاطمه جغتاي
4هانیه6نازنین زهرا8ریحانه10زهرا21فاطمه جوین
18زینب21یسنا53زهرا53نازنین زهرا89فاطمه چناران

15ریحانه23نازنین زهرا34زینب39زهرا59فاطمه خلیل آباد
39کوثر40نازنین زهرا62یسنا66زهرا126فاطمه خواف
*خوشاب
*داورزن
17مریم22نازنین زهرا25یسنا34زهرا44فاطمه درگز

27نرگس30زینب34نازنین زهرا39زهرا81فاطمه رشتخوار
36یسنا47کوثر59زینب63زهرا115فاطمه زاوه

110زینب124نازنین زهرا137یسنا159زهرا239فاطمه سبزوار
31یسنا33زهرا37فاطمه زهرا42نازنین زهرا106فاطمه سرخس
25زینب29ریحانه34نازنین زهرا46زهرا78فاطمه فریمان
16زینب18کوثر32نازنین زهرا40زهرا46فاطمهفیروزه
39کوثر54یسنا78نازنین زهرا100زهرا219فاطمه  قوچان
52ریحانه70نازنین زهرا90زهرا90زینب119فاطمه کاشمر
4مهسا6معصومه8زهرا8زینب21فاطمه کالت
36نازنین زهرا42زهرا43فاطمه زهرا44زینب66فاطمه گناباد

17نازنین زهرا21یسنا24زینب31زهرا38فاطمه مه والت
550ریحانه426یسنا633زینب991زهرا1674فاطمهمشهد

111فاطمه زهرا123یسنا143نازنین زهرا199زهرا326فاطمهنیشابور
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27 -آمار کارت هاي شناسایی ملی صادر شده  در سال 1392
تعدادشهرستان
88193کل استان

1005باخرز
550 بجستان
1347 بردسکن
*بینالود
3177 تایباد

6863 تربت جام
3929 تربت حیدریه

1193 جغتاي
1133 جوین
2202 چناران

760 خلیل آباد
2696 خواف
*خوشاب
*داورزن
2105 درگز

1293 رشتخوار
1032 زاوه

7201 سبزوار
2393 سرخس
2510 فریمان
1071 فیروزه
3528  قوچان
3410 کاشمر
922 کالت
1338 گناباد

1160 مه والت
25871مشهد

9504نیشابور
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28 -آمار پودمانهاي برگزار شده در مرکز آموزش شمال شرق
نفر ساعت تعداد ساعت تعداد دوره 
آموزشیبرگزار شدهبرگزار شده

5373028096جمع
11212تحقیق در گزینش

13232سیستم ها و روش ها
11616چگونگی ارزیابی برنامه هاي راهبردي سازمان ثبت احوال کشور

188تلفیق بودجه ریزي، برنامه ریزي و پیش بینی
14040سطح 1 تخصصی کارکنان حراست

11010ثبت اطالعات پژوهشی در سامانه سمات
(mafahim)111212مهارت

(Windows)2188مهارت
(Word)312626مهارت
(Excel) 412626مهارت

(Access) 512626مهارت
(Powerpoint) 612020مهارت

(Internet) 711212مهارت
1121260تفکر سیستمی
1121896اخالق اداري

(pokayoke)1121272خطاناپذیري
18680سازمانهاي یادگیرنده/یادگیري سازمانی

161116مبانی سالمت اداري/فساد اداري
18184تعیین مسئولیتهاي نمایندگان ثبت احوال

18184آشنایی با مبانی و مقررات کمیسیون تشخیص سن
112612چکیده کاربردي قوانین و مقررات ثبت احوال

 PKI 112324و امضاي دیجیتال
1324896ویندوز کاربردي
112336آرشیو الکترونیک

18512دستورالعمل نحوه درخواست و صدور کارت ملی هوشمند
16186مقررات ناظر بر صدور مدارك هویتی مجدد

18184روابط اجتماعی
18616دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال

124528آیین نگارش مکاتبات اداري
18504 آموزش کاربردي کارت هوشمند به مردم و سازمان ها

18584رویکردهاي پژوهش کاربردي در ثبت احوال

عنوان دوره
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28 -آمار پودمانهاي برگزار شده در مرکز آموزش شمال شرق (ادامه)
نفر ساعت تعداد ساعت تعداد دوره 
آموزشیبرگزار شدهبرگزار شده

18992راهکارهاي اتقان اسناد هویتی
1121284کارت ملی هوشمند

18272نحوه انتخاب، تغییر و اصالح نام خانوادگی
1202680نرم افزارهاي ارائه مطلب

18184امنیت در سامانه هاي کارت ملی هوشمند
1263068استفاده از صفحات گسترده در تحلیل داده ها

181224دورکاري
112324کاربري سامانه کارت ملی هوشمند

16126دستورالعمل تغییر نام
18334آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوري

18232اصول انتشار و ارائه نتایج و داده هاي مرتبط با آمار حیاتی
128532روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

18592ثبت احوال و انتخابات
12020مدیریت پرژه با رویکرد شهري

12828روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
12424نحوه ارزیابی دفاتر پیشخوان

11224ارتباطات مردمی
166کاربرد فناوري اطالعات

188امور نقلیه و وظایف شغلی
144شناخت دانش و پیشرفت هاي روز دنیا

11010رفتار حرفه اي
166سازمان ثبت احوال در دولت الکترونیک

عنوان دوره
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29 -عملکرد مرکز آموزش شمال شرق به تفکیک شهرستان
نفر ساعت آموزشیتعداد دورهساعات دورهتعداد شرکت کنندگانشهرستان
257700260928096جمع کل 

217618260باخرز

322222346 بجستان
523021394 بردسکن
0000بینالود
725624718 تایباد
437629908 فیروزه

11316291208 تربت جام
14316281296 تربت حیدریه

426624646 جغتاي
428825796 جوین
732229734 چناران

327024530 خلیل آباد
6284251140 خواف
0000خوشاب
522418640 درگز

520818520 رشتخوار
312813172 زاوه

17330292388 سبزوار
624221674 سرخس
626022618 فریمان
933426984  قوچان
1027423934 کاشمر
278778 کالت
8264241156 گناباد

625623710 مه والت
57360315150مشهد

20274251978نیشابور
33448313118حوزه ستادي
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30 -فراوانی والدت هاي ثبت شده بر حسب چندقلوزایی به تفکیک شهرستان سال 1392
تعداد والدت هايتعداد والدتکل اسناد
5قلو4قلو3قلو2قلوجمعحاصل از چند قلوزاییتک زاییوالدت

1420091378914118202519616121جمع کل 

13101285251211100باخرز
6105961477000 بجستان
18051762432120100 بردسکن
*بینالود
34833420633130100 تایباد

75867371215105100500 تربت جام
505549231326666000 تربت حیدریه

11731127462323000 جغتاي
11691143261313000 جوین
17541712422121000 چناران

11521120321616000 خلیل آباد
404139351065353000 خواف
*خوشاب
*داورزن
14291378512524100 درگز

12881246422121000 رشتخوار
17571733241212000 زاوه

76737427246119111800 سبزوار
23632283803937200 سرخس
15561512442222000 فریمان
11041075291413100فیروزه
376236621004947200  قوچان
391738081095453100 کاشمر
308302633000 کالت
22012140613029100 گناباد

982960221111000 مه والت
74545722292316113710993521مشهد

99869742244121119200نیشابور

شهرستان
چند قلویی
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