
 

 ًرخ ّای حاصل از ثبت 1398ٍهاِّ  11حیاتی استاى زًجاى  ٍلایع

 15120 کل ٍالدت عٌَاى
 4900 ٍفات کل

 
 

 طالق ازدواج 4634 ٍفات جاری

 ادتعذ
 روستایی شهری دختر پسر

مردان 

 جاری

زوان 

 جاری

 شهری

 جاری

 روستایی

 1781 7815 جاری 

7720 7400 9903 5217 2636 1998 2954 1680 

 1.8 7.8 4.6 15 ًرخ

 2124 8303 4553 17203 هذت هشابِ سال لبلتعذاد خام 

 16.1- 5.9- 1.8 -12.1 ًسبت بِ هذت هشابِ سال لبل درصذ تغییر

 از کشَرسْن استاى  ٍ 1398هاِّ  اٍل  11درحیاتی کشَر  ٍلایع

 ٍفات جاری تٍالد                    عٌَاى

کارت َّشوٌذ صادرُ از ابتذای طرح 

برابربا 1398 بْوي هاُ تا پایاى 

711081 

 65362هاِّ سالجاری  یازدُ

 تعذاد کشَری
  

  7398ی ماه سالجار بهمه       

  84.80درصذ تحمك برابربا 1.36 1.36 سْن استاى از ٍلایع کشَری

 1397ٍالعِ حیاتی کشَر ٍ استاى در سال  4ًرخ 

 طالق ازدواج وفات جاری والدت عٌَاى

 2.2 6.9 4.5 17 کشَر

 2.2 7.9 4.6 17.1 استاى

 99.27 هاِّ سالجاری برابر با  11استاى زًجاى در  ٍفاتدرصذ ثبت در هْلت ًسبت بِ یکسال   99.68  هاِّ سالجاری برابر با 11درصذ ثبت در هْلت ًسبت بِ یکسال ٍالدت استاى زًجاى در  

 1398 سالهاِّ  11در سِ عاهل عوذُ هرگ ٍ هیر استاى 

 درصذ از کل  9 بیواریْای دستگاُ تٌفسی   درصذ از کل       11 بیواریْای سرطاًْا ٍ تَهَرّا  درصذ از کل   42.7بیواریْای للبی عرٍلی 

 .سال هی باشذ  29الی 25هتعلك بِ هادراى ٍالع درگرٍُ سٌی  1398هاِّ   11در  ٍالدتْا (درصذ  28)  بیشتریي فراٍاًی 

هاِّ سال  11درم اٍل  هٌتخب استاى زًجاى وا5

1398 

 فراٍاًی پسراى فراٍاًی دختراى

 297 اهیرعلی 385 فاطوِ

 285 ابَالفضل 347 زّرا

 220 اهیرعباس 184 حلوا

 207 حسیي 164 ریحاًِ 

 195 اهیرحسیي 134 زیٌب     

 چْارللَ سِ للَ دٍللَ تعذاد

514 243 8 1 

 1398هاِّ    11درهیاًگیي سٌی زٍجیي 

 ازدٍاج بار اٍل                                                      طالق                    

 زٍجِ زٍج زٍجِ زٍج

 32.4 37.2 23 27.5 کشَر

 30.5 35.9 21.4 27.2 استاى

 زًاى هرداى رٍستایی شْری زًاى هرداى رٍستایی شْری  1395جوعیت استاى بر اساس سرشواری سال 

1,057,461 711,177 346,284 534,849 522,612 67.3 32.7 50.6 49.4 


